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حضور 
در نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن

هم زمان با ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی
در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری صورت گرفت؛

شــرکت آدوپن پالســتیک پرشــین، تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی وین تک 
با برپایی غرفه در پنجمین نمایشــگاه تخصصی انبوه ســازان مســکن و ساختمان 
اســتان تهران و به عنوان حامی در ششــمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی 
در مهندســی عمران، معماری و مدیریت شــهری حضور یافت. ششمین کنفرانس 
ملــی پژوهش های کاربردی در مهندســی عمران، معماری و مدیریت شــهری و 
پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در روزهای 
2۳ و 24 خردادماه 1۳98 تحت حمایت ســیویلیکا در دانشــکده مکانیک دانشگاه 

خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد.
به گزارش پنجره ایرانیان، در نخســتین روز برگــزاری این همایش، دکتر مهدی 
جمالی نژاد، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری و دهیاری های کل کشور، 
دکتر مازیار حســینی، معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی، دکتر میر 
محمد غراوی، سرپرست استانداری گلستان، مهندس احمد مرادپور، معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری لرستان، دکتر خاکی صدیق، رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوســی، مهندس احمــد مجیــدی، مدیرعامل آلومینیوم ســازی ایــران و رئیس 
شــورای سیاســت گذاری کنفرانس، مهندس توکلی، مدیرکل حمل ونقل و ترافیک 
شــهرهای جدید، دکتر رضا کاویان پور، استاد دانشــگاه خواجه نصیرالدین طوسی و 

رئیس کنفرانس، دکتر نظرپور، مشــاور اقتصــادی و معاونت پارلمانی رئیس جمهور، 
ســخنرانی های تخصصی در حوزه های متنوع و گوناگون شــهری و عمرانی به ویژه 

سیل استان های گلستان و لرستان ایراد کردند که مورد توجه حاضران قرار گرفت.
ششــمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندســی عمران، معماری و 
مدیریت شــهری در سه محور کلی مهندسی عمران، معماری و برنامه ریزی شهری 
و مدیریت شــهری تدارک دیده شــده بود که محورهای مهندســی عمران شامل 
مدیریت مخاطرات طبیعی و بحران های انسان ســاز )زلزله، سیل، آتش و آلودگی...(، 
طراحی پایدار )ســازه، زلزله، ژئوتکنیک(، آب، خاک، هوا و محیط زیست، حمل ونقل، 
ارتباطات، ترافیک و روســازی و پایش کیفیت ساخت وســاز، محورهای معماری و 
برنامه ریزی شهری شامل روش های ارتقای کیفیت و زیست پذیری شهری، کیفیت 
معماری، ســیما و منظر شهری و روســتایی، بافت های تاریخی و باارزش شهرها و 
قابلیت های آن )میراث های تاریخی، صنعتی و مدرن(، نشــانه ها، نمادها و مدیریت 
فرهنگی فضاهای شــهری و محورهای مدیریت شهری شامل توسعه شهری مبتنی 
بر حمل ونقل همگانی )TOD(، نســل نوین شهرهای جدید، روش های تامین منابع 
پایدار برای شــهرداری ها، یکپارچگی نظام مدیریت شهری و پیرا شهری، مدیریت 

پسماند در شهرها و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در شهرداری ها بود.
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معرفی وینتک و آزمایشگاه محصول محور آن
در خــالل برنامه های روز اول همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندســی عمران، 
معماری و مدیریت شهری، دکتر معینی به نمایندگی از شرکت وین تک در جایگاه حاضر شد 
و به تشــریح برنامه های پیش رو و تکنولوژی های نوین وین تک در رابطه با کنترل کیفیت و 
ماشین آالت پیشرفته و به روز این برند معتبر پرداخت. در انتهای سخنان دکتر معینی فیلمی از 
واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی کارخانه وین تک به نمایش درآمد که گوشه هایی از توانایی ها 
و امکانــات این مجموعه صنعتی را در زمینه کنترل کیفی محصوالت به حاضران در همایش 
ارائه کرد. پایان بخش برنامه های روز نخســت همایش، مراسم تجلیل و اهدای لوح تقدیر به 
شرکت های حاضر در همایش و نمایشــگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان بود که 
مهندس زرگر به نمایندگی از شرکت وینتک و مهندس خداپرست این لوح تقدیر را از دستان 
مدیــران حاضر در همایش تحویل گرفت. اجرای کارگاه های تخصصی و ارائه مقاالت علمی 

محور اصلی سمینار در روز دوم بود.
ششــمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندســی عمران، معماری و مدیریت 
شــهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در پایان 
روز دوم با ارائه گواهی مقاالت، گواهی حضور در کنفرانس و اهدای جوایز به مقاالت برگزیده 

به کار خود پایان داد.

سیل اخیر مهم ترین موضوع کنفرانس ملی مهندسی عمران بود
محمدرضــا کاویان پــور، رئیس ششــمین کنفرانس ملی پژوهش هــای کاربردی در 
مهندســی عمران، معماری و مدیریت شــهری گفت: به دلیل وقوع پدیده ســیل اخیر، 
مقاالت و موضوعات سخنرانانی  های ششمین کنفرانس ملی مدیریت شهری با محوریت 
بررسی مخاطرات طبیعی و سیل اخیر در استان های گلستان، لرستان و خوزستان است.

وی ادامه داد: این کنفرانس به گونه ای طراحی شــده اســت تا مدیران و دانشگاهیان 
تجربیات خود را به یکدیگر ارائه دهند و مسئوالن کشور از مطالب ارائه شده استفاده کنند.

عضو هیات  علمی دانشــگاه خواجه نصیرالدین طوسی اضافه کرد: این کنفرانس به 
بحران های طبیعی مثل آتش سوزی، سیل، زلزله، ریزگردها و خشک سالی می پردازد 

که مدیریت شهری را با چالش های مختلف روبه رو می کند.
رئیــس کنفرانس عنوان کــرد: محورهای کنفرانس در حوزه مهندســی عمران 
شــامل مخاطرات طبیعی، بحران های انسان ســاز )ســیل، زلزله، آتش ســوزی و 
آلودگی(، طراحی پایدار )ســازه و ژئوتکنیک، آب، خاک و محیط زیست(، حمل ونقل 
و کاهش کیفیت ســاختمان و همچنین در محور معماری شامل روش ارتقا کیفیت 
بر زیست پذیری شهری، کیفیت معماری و ارزش های شهرها، میراث های تاریخی، 

صنعتی و مدرن است.


