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بالندگی صنعت 
شیشه ایران با ونـوس شـیشـه     

بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان از مجموعه بزرگ ونوس شیشه؛

گروه خبری پنجره ایرانیان در تاریخ 10 خرداد 1396 از مجموعه بزرگ ونوس شیشه واقع در شهرک 
صنعتی شــمس آباد بازدید به عمل آورد؛ و در حاشیه این بازدید با آقای حسن نوروزی، مدیرعامل این 
شــرکت و گیتی نوروزی، کارشناس ارشد توسعه محصول به گفتگو نشســت. در ادامه ماحصل این 

گفتگوها و گزارش تصویری از کارخانه ونوس شیشه از نظر شما می گذرد:

اشــاره

»عملیات سوراخ کاری بدنه برج میالد برای نصب نمای شیشه ای این برج از دوم مهرماه 
آغاز شده و پس از ایجاد 680 سوراخ در بدنه بتنی برج میالد از امروز عملیات نصب سازه 
نگهدارنده نمای شیشه ای آغاز می شود و از ابتدای هفته آتی شاهد شیشه های نصب شده 
در بدنه برج خواهیم بود. ابعاد هر جام از شیشــه های بدنه میالد 420 در 240 سانتی متر، 
وزن آن معادل 980 کیلوگرم و مطابق با برترین استانداردهای روز دنیا، و ضخامت هر کدام 
از این شیشه ها 30 میلی متر است. تکنولوژی ساخت این شیشه ها در دنیا بی نظیر 
است. شیشه های مورد استفاده در نمای برج دارای رنگ منحصربه فردی است 
که متناســب با تابش نور تغییر رنگ می دهد و با باالترین تکنولوژی های روز 
دنیا و تحت لیســانس یک شرکت معتبر آلمانی در داخل تولید شده 
است. دانش ساخت این شیشه ها از یک شرکت معتبر آلمانی به 
داخل کشور وارد و یک شرکت تولید شیشه داخل کشور هم به 
منظور ساخت این شیشه ها به دستگاه های روز دنیا مجهز شده 
است. در ساخت این نوع شیشــه ها از باالترین تکنولوژی های 
روز دنیا استفاده شده و دارای مقاومتی باال و بی نظیر در مقابل زلزله 

است.« )خبرگزاری مهر، 9آبان 1386(

خبر فوق ده ســال پیش به نقل از مدیر عامل شــرکت 
یادمان ســازه، مجری پــروژه برج میــاد روی خروجی 
خبرگزاری های کشــورمان قــرار گرفــت. در این زمان 
چهارمین برج بلند جهان پس از ده ســال که از شروع به 
ساخت آن می گذشت به یکی از مراحل حساس خود یعنی 
مرحله نصب شیشه رسیده بود. در آن روزگار بسیاری بر این 

عقیده بودند که هیچ شرکت ایرانی توان تامین شیشه های 
بزرگترین پروژه شهری کشورمان را ندارد. شاید به همین 
دلیل بود که در ابتدای امر نیز ساخت این شیشه ها بر عهده 
شرکتی خارجی گذاشته شد. اما کیفیت شیشه های تولیدی 
این شــرکت اماراتی مورد تایید قرار نگرفت و همه نگاه ها 
به یک شــرکت داخلی معطوف شد. شرکتی که در همان 
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سال ها نصب شیشه های یکی از بلندترین برج های کشور، 
برج بین المللی تهران را به پایان رسانده بود.

اما قرار گرفتن در نقطه اوج صنعت شیشــه کشورمان به 
این ســادگی ها میسر نشده بود و سختکوشی بسیاری باید 
به خرج داده و فراز و فرودهای فراوانی باید برای رســیدن 

به این نقطه طی می شد.
آقای حسن نوروزی، با نکته سنجی  خاص خود، نخستین 
فراز و نشیب پیش روی ونوس شیشه را همان تپه ماهوری 
می دانــد کــه به عنوان زمین بــرای ســاخت کارخانه در 
اختیارش گذاشــتند. زمینی به وسعت 7 هکتار در شهرک 
صنعتی شمس آباد در سال 1381 خریداری گردید. زمینی 
که همچون راه دشــوار پیش رو به هیچ وجه هموار نبود. 
با این حال، وی پستی بلندی های این زمین را آسان ترین 

فراز و نشیب عمر ونوس شیشه تاکنون می داند.
این تپــه ماهور در کمتر از 16 ماه تســطیح و 18 هزار 
متر ســوله در آن ساخته شــد و در نخستین روزهای سال 
1384 این کارخانــه در دو بخش محصوالت خودوریی و 
ساختمانی به بهره برداری رسید. این واحد تولیدی از همان 
ابتدا با پیشــرفته ترین ماشین آالت کار خود را آغاز کرد و با 
تجهیز مستمر خود، در تمام این سال ها تمامی توان خود را 
به کار برد تا کشورمان از فناوری های روز دنیا عقب نماند؛ 
تا به امروز که بنا به اظهــار آقای نوروزی، پس از معرفی 
فناوری هــای جدید جهان، در کمتریــن زمان ممکن این 
فناوری ها در خدمت ونوس شیشه قرار می گیرند، که از آن 
جمله می توان به شیشه های های پرفورمانس اشاره کرد که 
همگام با پیشــرفته ترین کارخانه های دنیا در ونوس شیشه 
تولید و در پروژه های بزرگ داخلی نصب می شــوند. برخی 
از محصوالت ساختمانی ونوس شیشــه را می توان بدین 
شرح برشمرد: شیشه های دوجداره، شیشه های اسمارت یا 
مات شونده، شیشه های مقاوم در مقابل سرقت، شیشه های 
مقاوم در مقابل انفجار، شیشه های مقاوم در مقابل گلوله و 

شیشه های دکوراسیون داخلی.
 بدون تردید موفقیت های بزرگ ریشه در اهداف بزرگ 
دارند و ونوس شیشه نیز از ابتدا با شعار »نگاه نو، بنای نو« 
تاش داشــته تا با ایجاد تغییر بنیادیــن در نگاه معماران، 
بناهای نوینی را برای صنعت ســاخت و ساز کشورمان به 
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ارمغــان آورد. از این منظر، آقای نوروزی هدف اصلی خود 
را از بنیانگذاری ونوس شیشه به طور کلی بهره مند ساختن 
کشــورمان از آخریــن فناوری های روز دنیــا، و در بخش 
ســاختمانی صرفه جویی در مصرف انرژی برمی شــمارد. 

اهدافی که تا حد بسیاری محقق شده اند. 
امروزه به لطف به روز بودن مدیران این شــرکت، صنعت 
شیشــه کشــورمان از مدرن تریــن تکنولوژی های جهان 
برخوردار اســت و پابه پای بزرگتریــن تولیدکنندگان دنیا، 
ونوس شیشــه نیز محصوالت مدرن و پیشرفته ای را ارائه 
داده و می دهد؛ همچنین اســتفاده از شیشه های دوجداره 
در ساختمان های کشــورمان رشد روزافزونی از آن سال ها 
داشــته و بدین ترتیــب از اتاف انرژی تا حد بســیاری 

جلوگیری شده است.
ونوس شیشه در هر دو بخش تولیدی خود به موفقیت های 
چشمگیری نائل آمده است. در بخش خودرو، ونوس شیشه 
امروز یکی از بزرگترین تامین کنندگان شیشــه های ایران 
خودرو بوده و صددرصد قطعات الزم خودوری پژو 206 را 
تامین می کند. ضمن اینکه این شــرکت برای نخستین بار 
صاحب تکنولوژی تولید شیشــه های پیچیده این خودرو در 

ایران شده است.
در بخش ساختمانی نیز، کارنامه ونوس شیشه درخشش 
فوق العاده ای داشته است. با مرور نام برخی پروژه هایی که 
از محصوالت این شــرکت بهره برده اند این ادعا به خوبی 
اثبات می شــود: برج مهســتان، ســاختمان مرکزی بانک 
گردشگری، پردیس ســینما گالری ملت، بیمارستان مغز و 
اعصاب پروفسر سمیعی، مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب، 
ســاختمانVIP و CIP فرودگاه امام خمینی، هتل ایبیس 
و نووتل، باغ موزه دفاع مقــدس، باغ موزه بانک مرکزی، 
باغ کتاب تهران، فرودگاه شــیراز، ترمینال حجاج فرودگاه 
مهرآباد، ترمینال ســام فرودگاه امام، ساختمان بورس و 
اوراق بهادار، ارگ تجریش، برج جام ملت، مجتمع تجاری 
فرهنگی چارســو، مجتمع تجاری اداری سام سنتر، چشم 
پزشــکی نور و  و ده ها پروژه بزرگ دیگر که همه نشان از 

برتری ونوس شیشه در این عرصه دارد.
در این میان اما تهیه شیشــه های مدرن و پیچیده برج 
میاد ماجرایی دیگر دارد. شیشــه های ارائه شده به برج 
میاد از خانوادۀ شیشــه های V-Cool شــرکت ونوس 
شیشه هستند که به روش های سکوریت و لمینیت تقویت 
شده اند. در شیشه های سقف برج میاد نیز از شیشه های 

چاپی تولیدی شرکت ونوس شیشه استفاده شده است.
مســلما ســاخت برج میــاد در تهــران بزرگترین و 
پیشرفته ترین پروژه ساختمانی کشور به شمار می رود که 
ساخت بســیاری از بخش های آن به شرکت های خارجی 

واگذار شد. 
با این وجود، یکی از حســاس ترین مراحل ساخت این 
پروژه به ونوس شیشه سپرده شد و این شرکت با تجهیز و 
ارتقای خود در سال 1385 توانست از پس این مهم برآید 
و با موفقیت کامل شیشه های برج میاد را تولید و آنها را با 
تضمین ده ساله به شرکت مجری این پروژه تحویل دهد و 

مایه سربلندی میهنمان در این عرصه شود.
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رشد روزافزون شیشه در معماری مدرن

آقای نوروزی دورنمای اســتفاده از شیشه در معماری را بسیار روشن می بیند. از نقطه نظر وی تغییر 
سبک زندگی مردم و گسترش شهرنشــینی و در نتیجه رشد اجباری شهرها، باعث تغییراتی بنیادین 
در شیوه ســاخت و ساز شده است. امروزه بلندمرتبه ســازی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و 
رشــدی روزافزون دارد؛ و در ساختمان های بلند، مصالح نوین به ویژه شیشه به واسطه مزایای فراوانی 
که دارد نقش بســیار مهمی را ایفا می کنند. ســُبکی، سهولت کار، ایمنی، ســرعت کار، و زیبایی از 
جمله امتیازات شیشــه است که سبب اقبال فزاینده معماران به این محصول شده است. ضمن اینکه 
با توجه به انواع بســیار مختلف این محصول، کاربری های متفاوتی را می توان برای آن تعریف کرد. 

برای مثال با توجه به ساخت شیشه های ضدگلوله 
یا ضد انفجار، بانک ها یا ســاختمان هایی که نیاز 
به امنیت بیشــتری دارند، از این محصول استقبال 

باالیی نشان می دهند.
یکــی از مهمتریــن مزایای ایــن محصول و 
به طور خاص شیشــه های دوجداره، صرفه جویی 
در مصرف انرژی اســت. روشــن است که امروزه 
کاهش اســتفاده از انرژی یکــی از ضرورت های 
کشــورمان اســت و جلوگیری از اتاف انرژی در 
ساختمان ها یکی از راهکارهای موثر در این زمینه 
به شــمار می رود. در عین حال، این مزیت باعث 
شده که شیشه به یکی از ارزان ترین مصالح نوین 
در ســاختمان سازی تبدیل شــود؛ زیرا با توجه به 
جلوگیــری از اتــاف انــرژی و صرفه جویی در 
هزینه های مرتبط با آن، اســتفاده از شیشه برای 

مصرف کنندگان بسیار مقرون به صرفه است.
 ضمن اینکه قابلیتی وجود دارد که می توان برای 
اقلیم های متفاوت از شیشــه های مختلفی استفاده 

کرد تا از هدررفت انرژی با توجه به اقلیم مربوطه جلوگیری کرد. همچنین با اســتفاده از شیشه های 
مقاوم در برابر زلزله می توان خانه های امن تری را برای شهروندان به ارمغان آورد.

آقای نوروزی عاوه بر این مزایا به مورد مهم دیگری نیز اشــاره دارد. شیشه باعث آسایش بیشتر 
شــهروندان در خانه هایی شــده است که سبک ســاخت آنها با گذشته تفاوت بســیاری کرده است. 
امروزه اکثر جمعیت شهرنشین در آپارتمان هایی زندگی می کنند که وسعت چندانی ندارند؛ استفاده از 
شیشه های بزرگ در چنین بناهایی ارتباط داخل خانه را با پیرامون تا حد بسیاری گسترش می دهد و 

آسایش خانه های کوچک را برای ساکنان آن بیشتر می کند.
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شیشه یکی از ایمن ترین مصالح ساختمانی

در ســال های گذشــته پاره ای محدودیت ها از جانب برخی نهادها برای استفاده از شیشه اعمال شد. 
توجیه اصلی اتخاذ چنین سیاســت هایی ایمنی پایین این محصول عنوان می شــده است. اما با نگاهی 
به کشــورهای زلزله خیز مانند ژاپن مشاهده می شــود که در برخی از این کشورها استفاده از شیشه در 
ساختمان های بزرگ حتی الزامی است. این پرسش را با آقای نوروزی در میان می گذاریم که واقعا دلیل 

این دوگانگی چیست؟ 
وی این مســئله را ناشی از وجود یک مشــکل بزرگ در مسیر استفاده از شیشه 
برمی شــمرد: یعنی فقدان قوانین مشخص یا عدم اجرای صحیح این قوانین. بنا به 
نظر مدیرعامل ونوس شیشه، اگر برای شرایط مختلف و خصوصیات پروژه ها قوانین 
مشخصی وضع شود که بر اســاس آن، خصوصیات شیشه مورد استفاده در شرایط 
مختلف تعیین شود، و بر اجرای این قوانین نظارت کامل صورت گیرد، نه تنها شیشه 
در ساختمان هیچ خطری ندارد بلکه یکی از ایمن ترین مصالح خواهد بود. گواه این 
مدعا نیز آن است که در هیچ کدام از کشورهای زلزله خیز نه تنها استفاده از شیشه 

ممنوعیت ندارد بلکه در برخی از آنها استفاده از آن الزامی شده است.
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گواهینامه های تضمین کیفیت و استاندارد ونوس شیشه

در زمینه تضمین کیفیت شــرکت ونوس شیشه موفق به کسب استاندارد ISO-9001-2008 و نیز ISO-TS-16949-2009 شده است. در زمینه کیفیت، 
ونوس شیشه دارای گواهینامه استاندارد ملی ایران جهت تولید شیشه های ساختمانی و خودرویی می باشد.

 ونوس شیشــه تنها تولیدکننده شیشه ســاختمانی در ایران است که موفق به دریافت گواهینامه کیفی برای تولیدات سکوریت، لمینیت و انواع شیشه های دوجداره 
 High آمریکا جهت استفاده از انواع شیشه های Guardian بلژیک شده است. همچنین ونوس شیشه تنها شرکت ایرانی مورد تایید شرکت AGC خود از شرکت

Performance خانواده SunGuard می باشد. 
شیشــه های ضدســرقت و ضدگلوله ونوس شیشه توسط 
و  ارزیابــی  آلمــان   Beschussamt Ulm موسســه 
مورد تایید قــرار گرفته اند. محصــوالت خودرویی مرتبط با 
خودروهای پژو شــرکت ونوس شیشه از لحاظ کیفی به تایید 

رسمی کیفیت از پژو فرانسه رسیده اند.
ونوس شیشــه جهت دســتیابی به برترین کیفیت به طور 
داوطلبانــه از اســتانداردهای ASTM پیروی کرده و تمامی 
محصوالت ساختمانی خود را به مدت 5 سال گارانتی می کند.

Louvain-la-Neuve, 2nd  of February, 2016 

All the low-e and solar control 
coated glasses of AGC 

Valid until 
January 

2018 

Jean-Marie Sellier 
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A P P R O V E D  APPLICATOR 
 

This certificate expresses our 
confidence in the relevant 
experience and specialist  
know-how of this 
recommended applicator of Engineering 

Silicones for 
Façade 
Applications 
 

Sika is not responsible for the Recommended (Approved) Applicator’s compliance with Sika's guidelines or training 
instructions or any other requirements of third parties.  Sika is not liable for any acts or omissions of the 
Recommended (Approved) Applicator arising in any way, including, but not limited to, any breach of contract; or 
any tort (including negligence); or any breach of statutory duty.  

 

This is to confirm that 
 

Venus Glass Co.  
is a Recommended (Approved) Applicator for the following applications of Sika-Products:  

 
Engineering Silicones for Facade Applications 

 
Employees of Venus Glass Co. have received practical training in the proper storing, preparation 
and application of the Sika-Products.  
  
The Recommended (Approved) Applicator is aware of the relevant Sika Product Data Sheets and 
all other technical documentation. 
  
This Confirmation is valid for one year from its date of issue and may be renewed subject to the 
Recommended (Approved) Applicator successfully completing any training courses required by 
Sika.  
 
 
Dubai, 29.01.2015 

Dragoslav Djordjevic 
Product & Technology Engineer 
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