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در واپســین شماره از نشریه پنجره ایرانیان در ســال 1395، قصد داشتیم از 
بیم ها و امیدهای این ســال یا فرازها و نشیب های آن سخن بگوییم، اما هر چه 
گشــتیم امید و فرازی در سال پشت ســر نیافتیم. سالی پر از حوادث ناخوشایند 
ملی و جهانی که بسیاری از امیدهای موجود را ناامید کرد؛ و در صنعت ساختمان 
نیز رکود بی سابقه و شدید آنچنان جوالن داده و می دهد که کارد را به استخوان 
بســیاری از فعاالن این عرصه رسانده است. آنچه مسئله پیش رو را غامض تر از 
هر زمان دیگری می کند، تعدد عواملی اســت که در شکل گیری چنین شرایط 
ناخوشــایندی دخالت دارند: از موضوعات کالن جهانی تا عوامل ریز داخلی. در 

این مقال اندک فقط دو پرده از این نمایش غم انگیز را مرور می کنیم.
پرده اول این نمایش، تحوالتی در ســطح جهانی است که بدون توجه به این 

عوامل نمی توان به تحلیلی واقع نگرانه در این خصوص رســید. هرچند در آغاز 
این سال بســیاری از مردم ایران و البته صنعتگران عرصه ساختمان امیدوار به 
دســتاورد بزرگ دستگاه دیپلماسی کشــورمان، در انتظار گشایش بن بست ها و 
جوانــه زدن رونق در بــازار بودند، بدعهدی های خارجــی و برخی موانع داخلی 
این امید را تا حد بســیاری ناکام گذاشت. شــاید اگر روال کار برجام چنان که 
باید و قرار بود پیش می رفت، امروز در چنین وضعیت وخیمی به ســر نمی بردیم. 
البته نباید از انصاف دور شــد و دستاوردهای فوق العاده برجام را نادیده انگاشت 
و شــرایط خطیر و ناگواری های ملی و جهانی را در دوره پیشابرجام به فراموشی 
سپرد. روشن است که امنیت امروز ما و گردش هر چند کند چرخ اقتصادی کشور 
تا حد بســیاری مرهون این توافق تاریخی است؛ اما این نکته را نیز نمی توان از 

پایان بیم و نشیب های 1395
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نظر دور داشت که تخریب ها و بدعهدی های فراوان اجازه ندادند که میوه برجام برسد و شهد 
حقیقی آن کام ملت عزیزمان را شــیرین کند. در این میان، در بحبوحه ناامنی و ســتیز های 
فرسایشی جاری در منطقه، قدرت گرفتن تندروی در ایاالت متحده، رسیدن به صلحی پایدار 

را بیش از پیش در هاله ای از ابهام قرار داد.
تاثیر چنین عواملی بر روند کاری دولت تدبیر و امید غیرقابل انکار است. با وجودی که این 
دولت وارث خرابی ها و فسادهای بسیاری بود و همزمان با موانع داخلی بسیاری دست و پنجه 
نرم می کرد، در ســه سال نخست خود توانست بار مشکالت این کشور را دست کم در عرصه 
بین الملل تا حد بسیاری کاهش دهد. با این وجود اتفاقات بعدی دست دولت را در سروسامان 

دادن به اوضاع موجود تا حد بسیاری بست.
بدون تردید چنین وقایعی بیشــترین تاثیر را در اقتصاد کشــور و به تبع آن در حوزه صنعت 
ســاختمان از خود برجای گذاشــته اند و مانع از هر گونه پویایی و رونق در این حوزه شده اند. 
همه این مســائل بیش از پیش این واقعیت را روشن می سازند که حوزه های مختلف تولیدی 
کشورمان باید با نگاه به درون و بدون چشمداشت به گشایش دروازه بازارهای جهانی به روی 

کشورمان و ورود سرمایه های خارجی، فکری به حال خود کنند. 
پرده دوم نمایشــنامه غم انگیز 1395 را فاجعه پالسکو رقم زد. این مصیبت که با فداکاری 
غیورانه جمعی از جان برکفان آتش نشــان کشــورمان رنگ و بویی تراژیک و حماسی به خود 
گرفت، قلب تمامی ایرانیان را به درد آورد. اما این فاجعه واقعیت های، شــاید نه چندان پنهان 
دیگری را به نمایش گذاشــت: از یکســو افکار عمومی را متوجه و نگــران ابعاد مصیبت بار 
بی توجهی به بافت های فرســوده کشورمان کرد و از ســوی دیگر پرده از سوء مدیریت های 

فراوان برداشت.
با تکیه بر اخبــار موجود، درصورت وجود مدیریتی موثرتر در اطفای حریق، این امکان وجود 
داشــت که جوانان برومند این مرزوبوم مجبور به جانفشانی در لهیب آتش جانسوز نشوند. از آن 
باالتر اگر بر سازه های شــهری و بافت فرسوده مدیریتی کارآمد و کارآزموده تر حاکم بود شاید 
اصال چنین اتفاقی در چنین ابعادی هرگز رخ نمی داد. درست است که پس از بروز چنین حوادثی 

اما و اگرها نمی توانند خسارات وارده را جبران کنند اما قطعا می توانند مانع از تکرار آن شوند.
می توان گفت فاجعه پالســکو جایگاه خطیر صنعت ساختمان و استفاده از فناوری های روز 
و رعایت به روزترین نکان ایمنی را به نمایش گذاشت. باید اذعان کرد که حوزه ساخت و ساز 
نقش بســیار تعیین کننده ای در زندگی شهروندان بر عهده دارد که بی توجهی به آن می تواند 
چنین فجایعی در سطح ملی به بار آورد. البته با بررسی آمارهای موجود از گستردگی بافت های 

فرسوده و نیز ساختمان های قدیمی و ناایمن، عمق ماجرا بیشتر نمایان می شود.
 با مرور این دو پرده از سیر حوادث جاری، می توان گفت در حالی که اوضاع بین المللی بس 
ناگواری را پشــت ســر می گذاریم، کمبودها و ناکارآمدی های دستگاه های دولتی نیز مزید بر 
علت شده اند تا بر وخامت شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و به تبع آن صنعت ساختمان دامن زده 
شــود. در وضعیتی که امید چندانی به برچیده شــدن موانع کالن اقتصادی نمی رود، نه تنها از 
نیازها و عقب ماندگی های داخلی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد بهره گرفته نمی شــود، 
بلکه با بی تفاوتی نســبت به این موارد هر لحظه از زندگی خود را آبســتن حوادثی دلخراش 
کرده ایم. حتی تصور اینکه امروز چند ساختمان مانند پالسکو در تهران وجود دارند و چه تعداد 

از هم وطنانمان در آنها مشغول زندگی یا کار فعالیت هستند، بسیار دهشتناک است.
حال پرسشــی که در اینجا مطرح می شــود آن اســت که در چنین فضایــی آیا نمی توان 
برنامه ریزی هایی در ســطح کالن صورت داد که توان بســیار باالی کشور در عرصه ساخت 
و ســاز به ســمت نوسازی یا بازســازی این حجم انبوه از بافت فرســوده هدایت شود، تا در 
درجه نخســت ایمنــی جان هموطنان عزیزمان تامین شــود و هم خــرده رونقی به صنعت 
عظیم ســاختمان کشــورمان بازگردد و هم تا حدی از ساخت و سازهای غیر ضروری و غالبا 
منفعت طلبانه که فضا و آســمان شــهرمان را به گروگان خود گرفته اند و نفس ها را به شماره 

انداخته اند، نجات یابیم؟ 
به هر حال ســال 1395 را با همۀ این بیم ها نشــیب ها پشت سر گذاشتیم و امیدواریم سال 
آینده، ســالی سرشــار از امید، رونــق و بالندگی برای اقتصاد کشــورمان به خصوص صنعت 

ساختمان باشد.
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پنجره ایرانیان: تور نمایشگاهی تویاپ ترکیه امسال توسط آژانس مسافرتی توَرک 
برگزار می شود.

آژانس مســافرتی توَرک، برگزارکننده تورهای نمایشگاهی تخصصی اروپا و آسیا، 
تور بازدید از نمایشــگاه تویاپ ترکیه را در تاریخ 19 تا 21 اسفندماه 95 در استانبول 
برگزار می کند. مرکز نمایشگاهی تویاپ که معتبرترین مجموعه نمایشگاهی و مرکز 
تجارت بین المللی ترکیه در شهر استانبول است هر سال میزبان بزرگترین نمایشگاه 

تخصصی صنعت شیشه و در و پنجره اوراسیا است.
گفتنی است، آژانس مسافرتی توَرک تخفیفات ویژه ای را در نظر گرفته است که به 
افرادی که زودتر ثبت نام کنند تعلق خواهد گرفت. عالقه مندان برای کسب اطالعات 

بیشتر می توانند با شماره تلفن 88652414 تماس حاصل کنند.

پنجره ایرانیان: وقوع حادثه آتش سوزی و تخریب ساختمان پالسکو تهران که به شهادت 
جمعی از آتش نشــانان فداکار میهن عزیزمان منجر شــد، باعث تاسف و تالم شدید همه 
همکاران ما در نشــریه پنجره ایرانیان شد؛ بدین وسیله شهادت آتش نشانان عزیز را تسلیت 

گفته و برای بازماندگان صبر و آرامش آرزومندیم.

وقوع چنین حوادثی اگرچه تا حدودی اجتناب ناپذیر است اما لزوم توجه به امر ایمن سازی 
ساختمان ها و ابنیه را بیش ازپیش بر ما روشن می کند. امید است همه آحاد جامعه با رعایت 
نکات ایمنی و توجه بیشــتر به امر ایمن سازی تالش کنیم تا خسارات چنین حوادثی کمتر 

شده و به مرور به نقطه ای برسیم که دیگر شاهد این وقایع نباشیم.

ثبت نام تور نمایشگاهی تویاپ 2017 ادامه دارد

شهادت آتش نشانان فداکار میهن را تسلیت می گوییم
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پنجره ایرانیان: وزیر کشــور روز پنجشنبه 23 دی ماه، در جریان سفر یک روزه خود 
به استان مرکزی از شرکت آلومرول اراک بازدید کرد.

به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی از بخش های مختلف این واحد تولیدی و 
صنعتی بازدید کرد و از نزدیک با توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه این شــرکت آشنا 
شــد. وزیر کشور پس از بازدید از بخش های مختلف آلومرول، در نشست با مدیران 
این شرکت حاضر شد و در جریان تنگناها و چالش های این واحد تولیدی و صنعتی 

قرار گرفت.
رحمانی فضلی در این نشســت گفت: در ســفرهای امسال کاروان تدبیر و امید به 
اســتان های مختلف کشور، بیشــتر واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل به حالت فعال 
درآمده اســت. وی عنوان کرد: از ابتدای امســال تاکنون یک واحد تولیدی هم در 
کشور تعطیل نشــده و تالش برای حل مشکالت واحدهای تولیدی با جدیت ادامه 
دارد. وزیر کشور ادامه داد: با فعال سازی بخش مسکن، شرکت آلومرول اراک فعال تر 
می شــود و می توان ارزش افزوده و درآمدهای اقتصادی بیشتری برای این استان و 

کشور کسب کرد. 

محسن محمدی مدیرعامل شــرکت آلومرول اراک نیز در این نشست گفت: این 
شــرکت طرحی را در شــهرک صنعتی خیرآباد اراک در دست اجرا دارد که فاز اول 
آن بدون اســتفاده از هیچ گونه تسهیالت و از طریق سرمایه گذاری خود شرکت، 45 

درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
محســن محمدی افزود: پیش بینی شده فاز اول این طرح اردیبهشت ماه سال 96 
به بهره برداری برســد و با افتتاح این طرح کمک بزرگی به جلوگیری از خام فروشی 
و افزایــش ارزش افزوده برای واحدهای تولیدکننده آلومینیوم ایجاد شــود. وی بیان 
کرد: بهره برداری کامل از این طرح نیازمند اعتباری معادل 150 میلیون یورو اســت 
که تامین آن حمایت های دولتی را طلب می کند و با راه اندازی این شــرکت دو هزار 

اشتغال جدید فراهم می شود.
شــرکت صنایع آلوم رول نوین و صنایع آلومینیوم پردیس متشکل از هشت واحد 
تولیدی و یک شــرکت بازرگانی فعال است و در حال حاضر بزرگ ترین تولیدکننده 
انواع مقاطع آلومینیومی با کاربرد ساختمانی و صنعتی همراه با خدمات رنگ پودری 

و آنادایزینگ و همچنین انواع شمش و بیلت آلیاژی آلومینیوم در کشور است.

وزیر کشور از شرکت آلومرول اراک بازدید کرد
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پنجره ایرانیان: سمینار آموزشی آساش با همکاری گروتمان در تاریخ 7 بهمن ماه 
1395 در سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، ســالن شماره یک نمایشگاه بین المللی تهران 
پس از اتمام ســومین روز از هشتمین نمایشــگاه در و پنجره تهران میزبان سمینار 
بزرگ آســاش ـ گروتمان بود. در این جلسه که توســط گروتمان ترتیب یافته بود، 

مدیران ارشد آساش ترکیه به طرح مباحثی در خصوص مهندسی فاساد پرداختند.
نخســتین ســخنران این ســمینار، تولگا آرکوچ، مدیر فروش آساش بود. وی در 
خصوص پیشــینه و فعالیت های آساش توضیحاتی ارائه داد. سخنان وی توسط فرخ 
ظفرفرخی ترجمه می شد. ســخنران بعدی این همایش سردار، مدیر فنی و طراحی 
سیستم های آســاش ترکیه بود. با توجه به محدودیت زمانی و حجم باالی مطالب، 
در این سمینار وی در خصوص مهندسی فاساد با تاکید بر محاسبات استاتیکی، فشار 

باد باران و برف توضیحات مفصلی ارائه داد و ســایر ســرفصل ها را به سمینارهای 
آتی موکول ساخت.

پس از آن، فیلم کوتاهی از فعالیت های متنوع شــرکت آساش به نمایش گذاشته 
شــد. در ادامه ظفرفرخی، مدیریت گروتمان، طی سخنان دربارۀ  خدمات گروتمان 
در ایران توضیحاتی ارائه داد. همچنین در این ســمینار، مجموعه آلســا با مدیریت 
مهندس میراعالء به عنوان دومین دپوی گروتمان آساش با سرمایه گذاری خصوصی 

و در همکاری با گروتمان معرفی شد. 
سخنران بعدی ایمان مصلحی، مدیر عامل شرکت ارگادیتا در ایران بود که وی نیز 

درباره اهمیت و مزایای نرم افزار طراحی نما سخنانی ایراد کرد.
گفتنی اســت، مشروح این گزارش در شماره آینده نشــریه پنجره ایرانیان منتشر 

خواهد شد.

سمینار آموزشی آساش با همکاری گروتمان برگزار شد
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پنجره ایرانیان: همایش بزرگ آتاتک در تاریخ 4 بهمن ماه 1395 در تاالر قائم تهران 
برگزار شد.

بــه گزارش خبرنگار پنجره ایرانیــان، آتاتک با حضور جمعی از فعاالن صنعت در و 
پنجــره، همایش بزرگ خود را در تاالر قائم تهران برگزار کرد. این نشســت که در 
4 بهمن ماه و درســت یک روز پیش از آغاز هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران 

ترتیب یافته بود، با استقبال فعاالن صنعت در و پنجره روبه رو شد.
در ابتدای این همایش حمید اطهری، مدیر عامل آتاتک پشت تریبون قرار گرفت و 
ضمن خوشامدگویی به مهمانان، به معرفی برنامه های در دست اجرای این شرکت 
تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.ســی پرداخت. وی در بخش از سخنان خود به آغاز 
همکاری شرکت آتاتک با بانک مسکن جهت افزایش نقدینگی کارگاه ها اشاره کرد. 
سخنران بعدی صالحی، مدیر شعب شرق تهران بانک مسکن بود که درباره خدمات 
ایــن بانک به همکاران آتاتک توضیحاتــی داد. در ادامه برهانی، نماینده بیمه البرز 
سخنان کوتاهی ایراد کرد. در بخش دیگری از این همایش، مهندس براتی، مدرس 

بازاریابی و یکی از کارشناسان صداوسیما، در خصوص شیوه های نوین بازاریابی به 
ایراد سخنانی پرداخت.

قاسمی، نماینده سازمان فنی و حرفه ای سخنران بعدی این جلسه بود و پس از وی 
دکتر کاظم زاده، مدیر توسعه و تحقیقات و بخش آزمایشگاه آتاتک به ایراد سخنرانی 
پرداخت. وی در بخشــی از ســخنان خود در خصوص مزایای استفاده از GRP به 

جای گالوانیزه در پنجره های یو.پی.وی.سی توضیحاتی ارائه داد.
افشــاری، نماینده بانک انصار نیز طی سخنان کوتاهی به خدمات ارائه شده توسط 
این بانک به مدیران کارگاه ها پرداخت. در ادامه احســان مصحفی، ســردبیر نشریه 
پنجــره ایرانیان دقایقی کوتاه پشــت تریبون قرار گرفــت و در خصوص خدمات 
مجموعــه پنجره ایرانیان توضیحاتی ارائه داد. در پایان از مهمانان این مراســم به 

صرف شام پذیرایی شد.
گفتنی اســت، مشــروح این گزارش در شماره آینده نشــریه پنجره ایرانیان منتشر 

خواهد شد.

همایش بزرگ آتاتک برگزار شد
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پنجره ایرانیــان: انجمن صنفــی تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.ســی ایران 
در حاشــیه هشتمین نمایشــگاه بین المللی در و پنجره تهران یک دوره کالس های 

آموزشی برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، انجمن صنفی تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.

وی.ســی ایران در روزهای 5 تا 7 بهمن ماه و در حاشــیه هشتمین نمایشگاه در و 
پنجره تهران اقدام به برگزاری کارگاه هایی آموزشی کرد. این کالس ها که در سالن 
خلیج فارس نمایشــگاه تهران برپا شده بود با اســتقبال فعاالن صنعت در و پنجره 

روبه رو شد.
در روز نخســت مهندس شــریف زاده کارگاهی را با عنوان کنترل کیفیت در حین 
تولید برگزار کرد. در روز دوم، بهراد آزادی با موضوع تست پنجره و اکبر معتضدی با 
موضوع مدیریت بحران خرید و فروش به طرح مباحثی برای عالقمندان پرداختند.

در روز پایانی این دوره نیز دو کارگاه توسط مهرداد کریمی با موضوع معرفی شیشه 
و کاربرد آن در صنعت ساختمان، و فراز برزگر با موضوع عملکرد یراق آالت و مباحث 

فنی آن در صنعت در و پنجره برگزار شد. 

دوره های آموزشی انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی برگزار شد
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سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 10:20 پنجره ایرانیان: همایش بزرگ آکادو در 7 بهمن ماه 
1395 در هتل آزادی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، در شامگاه سومین روز از هشتمین نمایشگاه در و پنجره 
تهران، هتل آزادی میزبان همایش بزرگ آکادو بود. در این گردهمایی که با اجرای گوینده و 
مجری توانای کشــورمان، بهروز رضوی برگزار می  شد، بسیاری از مدیران شرکت  های معتبر 

صنعت در و پنجره و همچنین مدیران ارشد آکادو حضور داشتند.
نخستین سخنران این همایش علیرضا تقی زاد، مدیرعامل شرکت هونام ابزار نوین بود. وی 
ضمن خیرمقدم به مهمانان داخلی و خارجی ازجمله رئیس هیات مدیره، مدیر تحقیق و توسعه 
و نیز مدیر صادرات شــرکت آکادو، ســخنان کوتاهی درباره تاریخچه شرکت آکادو و پیشینه 
فعالیت این شرکت در ایران ایراد کرد. پس ازآن امیر جعفری، مدیر بازاریابی و فروش شرکت 

هونام ابزار نوین پشــت تریبون قرار گرفت و به معرفی هولدینگ آدو پرداخت. رضا نوبهاری، 
مدیــر فنی هونام ابزار نوین، ســخنران بعدی این همایش بود که در خصوص مســائل فنی 
یراق آالت آکادو توضیحاتی داده و سیستم  های جدید این شرکت را به تولیدکنندگان معرفی 

کرد. در ادامه حمید ماهی صفت با هنرنمایی خود فضای شادی را برای حضار فراهم آورد.
فــرخ ظفر فرخی، رئیس هیات مدیره کرفت مولر ایران نیز به عنوان آخرین ســخنران، در 
جایگاه حاضر شد و اطالعات مفیدی در خصوص نقش ماشین  آالت در مونتاژ یراق آالت ارائه 

داد. در پایان، از مهمانان این همایش به صرف شام پذیرایی شد.
گفتنی اســت، شــرکت های هونام ابزار نوین، آکام ابزار پارســیان، یراق گستر پرشین و 
فارنوتک، به عنوان نمایندگان آکادو در ایران مشــغول به فعالیت هستند. مشروح این گزارش 

در شماره آینده این نشریه منتشر خواهد شد. 

همایش بزرگ آکا دو برگزار شد 



 1
13

-1
14

اره
مـ

 ش
ین

ورد
 فر

د و
سفن

 ا
م 

ده
ل 

سـا
ن/ 

ـا
انی

یر
ه ا

ـر
نج

پ
ره 

نج
ت پ

صنع
ار 

خبـ
ا

58

پنجــره ایرانیان: مجمع عمومی انجمن صنفــی تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.
وی.سی ایران در تاریخ 27 بهمن ماه 1395 برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، انجمن صنفی تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.
وی.ســی ایران در روز چهارشــنبه 27 بهمن نشست سالیانه مجمع خود را به منظور 

ارائه گزارش عملکرد خود در سال 1395 و انتخاب بازرسان برگزار کرد.
در ابتدای این نشســت که با حضور اکثریت اعضای انجمن و نماینده وزارت کار 
و امور اجتماعی و به ریاســت رئیس سنی جلسه، آقای محمود جاللی پور، در فضایی 
کامال دوستانه و صمیمی برگزار می شد، وحید جاللی پور، دبیر و نایب رئیس انجمن 
طی سخنانی گزارشــی از عملکرد انجمن ارائه داد. سپس پیمان خلیل زاده، بازرس 

انجمن، گزارشی از ترازنامه مالی 1395 انجمن ارائه داد و در ادامه برخی از مطالبات 
و انتظارات اعضا از هیات مدیره را مطرح ســاخت. پــس از آن دبیر انجمن مجددا 
پشت تریبون قرار گرفت و در خصوص این مطالبات و انتظارات توضیحاتی ارائه داد.
در ادامه این جلسه، چهار نفر کاندیداتوری خود را برای تصدی پست بازرسی انجمن 
اعــالم کردند. پس از آنکه نامزدان به معرفی برنامه هــای خود پرداختند، رای گیری 
به صورت مخفی انجام شــد و در نهایت حســین محمدی نیک و پیمان خلیل زاده به 

عنوان بازرس اصلی و محسن سعادتمنش به عنوان ناظر علی البدل انتخاب شدند.
گفتنی اســت، مشروح این جلســه در شماره آینده نشــریه پنجره ایرانیان منتشر 

خواهد شد.

پنجره ایرانیان: شــرکت راســتاوین از تیم والیبال بزرگ ساالن شاهین در لیگ دسته 
یک پشتیبانی می کند.

علی جوان، مدیرعامل شــرکت راســتاوین در گفتگو با پنجره ایرانیان ضمن اشاره به 
این موضوع اعالم کرد: شــرکت راستاوین در راستای عمل به وظیفه اخالقی، شرعی و 
قانونی که توجه به امر ورزش و حمایت از چنین فعالیت هایی را الزم می شمرد، حمایت 
از تیم والیبال شاهین را به عهده گرفته است. تیم بزرگ ساالن شاهین ازجمله تیم هایی 

است که در لیگ دسته یک والیبال حضور دارد.

وی افزود: تالش ما در مجموعه راستاوین بر این امر استوار است که ضمن فعالیت 
مطلوب در فضای صنعت، به مسائلی مانند ورزش و فعالیت های فرهنگی دیگر توجه 
ویژه ای داشته باشیم. ورزش والیبال کشور به سبب وجود زمینه های مناسب و مساعد 
برای پیشرفت، در صورت حمایت صنایع کشور می تواند به موفقیت های بزرگی دست 

پیدا کند.
گفتنی است، شرکت راستاوین سال هاست که در زمینه تولید در و پنجره های دوجداره، 
واردات لوازم خانگی، ابزارآالت صنعتی و مواد اولیه پالستیک و پروفیل فعالیت می کنند.

مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان در و پنجره برگزار شد

راستاوین حامي تیم شاهین در مسابقات لیگ دسته یک والیبال
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پنجره ایرانیان: گردهمایی کارکنان خانواده بزرگ دکتر وین، روز پنجشنبه 21 بهمن ماه 95 
به مناسبت چهارمین سال فعالیت دکتر وین برگزار شد.

خانواده بزرگ دکتر وین مقارن با ســی و هشــتمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی، 

در برنامه ای که به مناســبت چهارمین ســال فعالیت دکتر وین تدارک دیده شــده بود، گرد 
هــم آمدند. در این گردهمایی که کلیه کارکنان و پرســنل زحمتکــش دکتر وین به همراه 
خانواده های خود حضور داشــتند، آقای کامران حقانی، مدیرعامل شرکت کاروانسرای نازنین، 

به ایراد سخنرانی پرداخت. 
وی در ابتدا ضمن عرض خیرمقدم به مهمانان، چهارمین سال تاسیس کارخانه را که همزمان 
با دهه مبارک فجر شده است، تبریک و شادباش گفت. مدیرعامل شرکت کاروانسرای نازنین 
در ادامه، ضمن اشــاره به اهمیت مسئولیت پذیری در پیشــرفت یک مجموعه، وجود نیروی 
انســانی متعهد را بزرگ ترین سرمایه یک مجموعه پویا دانست و از همه این عزیزان تقدیر و 
تشــکر کرد. وی در پایان، ضمن دعوت همگان به همدلی و صمیمیت در کار، از وجود عزم 

راسخ در راستای پیشبرد اهداف عالیه سازمان خبر داد.
در این همایش، اجرای برنامه های طنز و موســیقی از جمله آیتم هایی بود که برای انبساط 
خاطــر حاضران ترتیب داده شــده بود که مورد اســتقبال نیز قرار گرفت. در پایان، مراســم 

قرعه کشی و اهدای جوایز به برگزیدگان حسن ختامی بر این جشن باشکوه بود.
گفتنی اســت، شرکت کاروانسرای نازنین ازجمله شرکت های مطرح درزمینه تولید و عرضه 

پروفیل یو.پی.وی.سی با برند دکتر وین در کشور است.

 پنجره ایرانیان: سمینار آموزشــی کرفت مولر ایران در تاریخ 8 بهمن ماه 1395 در 
سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، ســمینار فنی کرفت مولر ایران در واپســین روز 
هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران برگزار شد. این سمینار که در سالن شماره یک 
نمایشگاه بین المللی تهران برپا شده بود با استقبال جمعی از مدیران کارگاه های مونتاژ 

در و پنجره روبه رو شد.
نخســتین سخنران این سمینار، سینا زرنیخی، مدیر عامل کرفت مولر ایران بود. وی 
در خصــوص افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید در خطوط تولید در و پنجره 
مباحثی را مطرح و به توضیح نکات مهمی در این خصوص پرداخت. مدیر عامل کرفت 

مولر در بخش دیگری از ســخنان خود، فعالیت های آتی این شرکت در سال 2017 را 
تشریح کرد.

در ادامه فرخ ظفرفرخی، رئیس هیات مدیره کرفت مولر ایران در خصوص اتوماسیون 
کارگاه های مونتــاژ در و پنجره توضیحات مفیدی ارائه داد. پس از آن، فیلمی از نحوه 

عملکرد دستگاه کاتینگ سنتر به نمایش گذاشته شد.
در پایان، شــرایط ویژه فروش ماشین آالت کرفت مولر و آرتیکون برای حضار تشریح 
شد. ضمن اینکه عالقمندان می توانند برای اطالع از این شرایط به کانال رسمی کرفت 

مولر ایران مراجعه کنند.
گفتنی است، مشروح این گزارش در شماره آینده این نشریه منتشر خواهد شد.

همایش کارکنان خانواده بزرگ دکتر وین

سمینار کرفت مولر ایران برگزار شد
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پنجره ایرانیان: حضور پررنگ هافمن در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع 
وابسته تهران مورد توجه بازدیدکنندگان و فعاالن این صنعت قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، هشــتمین نمایشــگاه بین المللــی در و پنجره و صنایع 
وابسته تهران از روز سه شنبه 5 بهمن ماه 95 به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار شــد. به دلیل اهمیت این صنعت در ساخت وســاز کشور، همان طور  
که انتظار می رفت این نمایشــگاه با اســتقبال مناسبی از سوی فعاالن صنعت ساختمان و در 
و پنجره، مســئوالن دولتی و سازمان های ذی ربط و همچنین عموم مردم مواجه شد. حضور 
شرکت های بزرگ داخلی و خارجی، بازرگانان و بازدیدکنندگان تخصصی از ویژگی های مثبت 
این دوره بود. هافمن نیز با حضور پررنگ خود در این نمایشگاه در سالن 38 مستقر و میزبان 

میهمانان خود بود.
حضــور اعضای خانــواده هافمن و حامیان اصلی این برند در غرفه هافمن بســیار پررنگ 
و باشــکوه بود و همچنین هافمن پذیرای تعدادی از نمایندگان اســتان آذربایجان شرقی در 

مجلس شورای اسالمی و مسئوالن کشوری و استانی در غرفه خود بود.
دکتر قره ســید رومیانی معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی و نماینده سابق تبریز، دکتر 
احمــد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس؛ 
مهندس محمد اســماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اسکو؛ دکتر زهرا ساعی، 

نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اســکو، دکتر قلی اهلل قلی زاده نماینده مردم کلیبر و هوراند و 
عضو کمیسیون عمران از جمله مســئوالن و نمایندگان مجلس شورای اسالمی بودند که با 

حضور در غرفه هافمن از فعالیت ها و دستاوردهای این مجموعه بازدید کردند.
بر اساس این گزارش، در روز پایانی نمایشگاه مراسم ویژه ای در غرفه هافمن برگزار شد و 
طی این مراســم به 3 نماینده فروش برتر هافمن و 2 نماینده با باالترین درصد رشد فروش 
لوح زرین هافمن اهدا شــد و مراسم قرعه کشی جشنواره داغ فروش هافمن برای فصل پاییز 

95 هم زمان برگزار و برندگان که شامل 7 کارگاه در و پنجره سازی بود، مشخص شدند.
قرعه کشــی »مصرف کنندگان کلیه پروفیل های استاندارد ایرانی« نیز در این مراسم برگزار 
شــد و طی آن از میان صدها فرم قرعه کشــی که توســط مونتاژکاران پروفیل های ایرانی 

استاندارد تکمیل شده بود، 4 کارگاه حائز شرایط، برنده جوایز بسیار نفیس هافمن شدند.
گفتنی اســت، هافمن ارائه خدمات را به مشتریان و مهمانان خودش محدود نکرد بلکه با 
ایجاد خودروهای تردد بازدیدکنندگان در محوطه نمایشــگاه و همچنین برگزاری قرعه کشی 
و اهدای جوایز نفیس به مصرف کنندگان کلیه پروفیل های استاندارد و باکیفیت ایرانی، سهم 
خود را در فرهنگ سازی احترام به حقوق مصرف کننده و ارائه خدمات به کلیه بازدیدکنندگان 
ادا کرد. هشــتمین نمایشــگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران پس از چهار روز 

کاری سرانجام در روز جمعه 8 بهمن ماه به کار خود پایان داد.

حضور جمعی از مسئوالن و نمایندگان مجلس در غرفه هافمن
اخبار هافمن  
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پنجره ایرانیان: سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان 
تهــران و چهارمین کنفرانس ملــی پژوهش های کاربردی در مهندســی عمران، معماری و 
مدیریت شــهری، 7 و 8 بهمن 1395 توسط دانشــگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و با 

حمایت هافمن در شهر تهران برگزار شد.
ایــن دو کنفرانس که به صــورت هم زمان در روزهای پنجشــنبه 7 و جمعه 8 بهمن ماه از 
ساعت 8 تا 17 در ســالن همایش های برج میالد برپا شد، پذیرای جمع زیادی از مسئوالن، 
دانش آموختگان، اســتادان دانشــگاه، صنعتگران و فعاالن عرصه ساخت وساز بود. سخنرانی 
مســئوالن، اســتادان دانشــگاه و محققان، ارائه مقاالت علمی، برپایی نمایشگاه و همچنین 

برگزاری پنل های تخصصی ازجمله اتفاقات مهم این دو کنفرانس بود.
غرفه هافمن در نمایشگاه جانبی که در حاشیه این کنفرانس برگزار شده بود میزبان تعدادی 
از مســئوالن، بازدیدکنندگان و حاضران در کنفرانس بود. مهدی چمران، رئیس شورای شهر 
تهران و محمدحسین مقیمی، قائم مقام وزیر کشور با حضور در این نمایشگاه از غرفه هافمن 

بازدید کردند.
گزیده ای از مقاالت ارسال شــده به دبیرخانه که توسط شــورای سیاست گذاری کنفرانس 
انتخاب شده بودند توسط نویســندگان و محققینشان در کنفرانس ارائه شد. محورهای مورد 
بحث در کنفرانس شامل دو گرایش اصلی عمران و معماری بود که مقاالت متعددی در این 
موضوعات به دبیرخانه کنفرانس ارســال شده بود. گرایش های عمران شامل: مهندسی سازه، 
مهندســی زلزله، مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار، مهندســی آب، مهندسی سازه های 
هیدرولیکی و دریایی، مهندســی ژئوتکنیک، مهندســی راه و حمل ونقل، مدیریت ســاخت، 
مهندسی نقشــه برداری و سایر زمینه های مرتبط: مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، فناوری 
و مواد نوین، آموزش مهندســی عمران، اخالق مهندســی و… بود. گرایش های معماری نیز 
شامل: معماری، معماری منظر، مدیریت پروژه و ساخت، طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، 
تکنولــوژی معماری، انرژی معماری، مرمت ابنیه ســنتی، مطالعات معماری ایران و معماری 

اسالمی بود.
در ابتدای مراســم روز پنجشــنبه که در ســالن اصلی تاالر همایش های برج میالد برگزار 
می شــد، مجری برنامه از مهندس احمد مجیدی، رئیس شــورای سیاســت گذاری کنفرانس 

دعوت کرد تا برای عرض خیرمقدم و گزارش کار کنفرانس به جایگاه بیاید. مهندس مجیدی 
ضمن خوشامدگویی به حضار اشاره ای به دوره های قبلی همایش کرد و گفت: اینک با همت 
همه عزیزانی که در این سال ها ما را یاری کردند چهارمین دوره کنفرانس ملی پژوهش های 
کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری با شعار »شهر پایدار« برگزار می شود.
ســخنران بعدی کنفرانس مهندس محتشــم، رئیس انجمن صنفی انبوه ســازان مسکن و 
ســاختمان اســتان تهران بود که قبل از آمدن او کلیپی از نحوه فعالیت و روند کار دبیرخانه 

کنفرانس برای حضار پخش شد.
دکتر خاکی صدیق، رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سخنران بعدی بود که 
در این کنفرانس به ایراد ســخن پرداخت. در ادامه مهندس مقیمی، قائم مقام وزیر کشــور به 
جایگاه آمد و سخنانی در خصوص اهمیت موضوع کنفرانس و مبحث ساخت وساز ایراد کرد.

دکتر ذوالفقاری با موضوع »چالش های ابزار مدیریت ریسک در کشور در مقابله با خطرات 
آتش و آتش ســوزی پس از زلزله« و دکتر عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور 
مدیریت و تامین مالی با موضوع »تغییر ساختار بخش مسکن در ایران« دیگر سخنرانان روز 

اول همایش در وقت صبح بودند.
پنل های تخصصی نیز هم زمان در چند سالن فرعی با حضور محققان، استادان، دانشجویان 

و عالقه مندان به مباحث علمی تا پایان وقت بعدازظهر روز اول کنفرانس برگزار  شد.
در ادامــه برنامه و در روز دوم کنفرانس، مهندس چمران، رئیس شــورای عالی اســتان ها 
و دکتر حناچی، معاون شهرســازی و معماری وزیر راه و شهرســازی و دبیر شــورای عالی 
شهرسازی و معماری کشور به سخنرانی پرداختند. پس از اجرای برنامه موسیقی توسط گروه 

موسیقی سنتی، گزارش رئیس کنفرانس، دکتر کاویانپور در سالن اصلی قرائت شد.
ارائــه گواهی مقاالت و گواهی حضــور در همایش و اهدای جوایــز و لوح های تقدیر به 

برگزیدگان پایان بخش مراسم در روز جمعه بود.
پنل هــای تخصصی مربوط به ارتقاء و پایه نظام مهندســی نیز روز دوم کنفرانس، جمعه 8 

بهمن ماه، در سالن های فرعی تا پایان وقت در جریان بود.
گفتنی است، گزارش خبری و تصویری این همایش در شماره بعدی نشریه پنجره ایرانیان 

به چاپ خواهد رسید.

سومین همایش انبوه سازان استان تهران با حمایت هافمن برگزار شد
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اولین همایش ملی ساخت وساز و رونق اقتصادی با حمایت هافمن در مشهد برگزار شد 
پنجره ایرانیــان: با حمایت هافمن، اولین همایش ملی ســاخت  و ســاز و رونق اقتصادی، 

اسفندماه 95 در شهر مشهد برگزار شد.
اولین همایش ملی ساخت وســاز و رونق اقتصادی توســط انجمن انبوه سازان مسکن و 
ســاختمان با هدف بررســی راه های خروج از رکود و ایجاد رونق در بخش ســاختمان و 
مسکن و نمایشــگاه جانبی آن همزمان، روزهای 1 و 2 اسفندماه سال 95 در هتل پارس 
مشهد برگزار شد. این همایش سراسری با همکاری استانداری، نظام مهندسی، شهرداری، 
بانک مسکن، دانشگاه آزاد و برخی نهادهای دیگر شهر مشهد و با حضور مقامات عالی رتبه 
استانی و کشــوری، تولیدکنندگان، سازندگان و انبوه سازان برتر کشوری، سرمایه گذاران و 

مهندسان برپا شد.
اولین همایش ملی ساخت وســاز و رونق اقتصادی، طی دو روز و در ســه بخش کاری 
اجرا شــد. مراســم افتتاحیه همایش که ساعت 18 روز یکشــنبه اول اسفندماه آغاز شد با 
سخنرانی مقامات و مسئولین استانی و کشوری، مجامع صنفی ساختمان، افراد صاحب نظر 
از برندهای معتبر و... در خصوص مسائل و مشکالت صنعت ساختمان و مسکن تا ساعت 

21 ادامه یافت.
اجرای دو پنل در سه بخش »فنی ـ تخصصی، بین رشته ای، اجرایی ـ کاربردی« و چندین 
میزگرد تخصصی با حضور استادان دانشگاه تهران، علم و صنعت، دانشگاه فردوسی، دانشگاه 
آزاد و ســایر کارشناسان و متخصصان در روز دوم همایش که از ساعت 9 صبح تا 20 شب 

ادامه داشت، با استقبال خوب شرکت کنندگان مواجه شد.
همایش از ساعت 18 روز یکشــنبه اول اسفندماه در تاالر رودکی هتل پارس مشهد آغاز 
شــد. در ابتدا کریم کبیری، دبیر همایش ضمن عرض خیرمقدم به تمامی حضار و مدعوین، 
با ارائه گزارشــی از روند برگــزاری همایش، برنامه های آتی و اهــداف کلی همایش را نیز 

تشریح کرد.
علیرضا رشــیدیان، اســتاندار خراســان رضوی، دکتر کاراندیش، معاون وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، مهندس جمشــید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور، مهندس 
محمود پژوم، رئیس انجمن انبوه ســازان مسکن و ساختمان، مهندس احدیان، رئیس انجمن 

ســرمایه گذاری و توسعه اســتان خراســان رضوی، محمدرضا مزجی، معاونت اقتصادی و 
سرمایه گذاری شهرداری مشهد ازجمله سخنرانان این همایش بودند.

 روز دوم همایش ساخت وســاز و رونق اقتصادی با برگزاری 3 پنل در صبح روز دوشــنبه 
2 اسفندماه ادامه یافت.

مهندس بابک مشــیرفر، مدیر فروش هافمن نیز از جمله سخنران این همایش بود که با 
موضــوع: »تاثیر در و پنجره های دوجداره در کاهش مصرف انرژی در صنعت ســاختمان و 

کاهش هزینه های ساخت« به ارائه مطالب خود پرداخت.
مشــیرفر در ابتدا ضمن معرفی شــرکت هافمن و محصوالت این مجموعه گفت: شرکت 
هافمــن وظیفه خود می داند که در راســتای حمایت از تولید ملــی و کمک به رونق بازار و 
صنعت ســاختمان همواره در کنار انبوه ســازان سراسر کشور باشــد و این افتخار را دارد که 

به عنوان اولین شرکت در این زمینه به هم وطنان خود در سراسر کشور خدمت کند.
مدیرفروش شــرکت هافمن ضمن اشاره به برگزاری همایش های ناب سازی انرژی توسط 
مجموعه هافمن در سراســر کشــور، افزود: رعایت اصول ناب سازی انرژی و توجه به حفظ 
منابع زیستی کشور از اصول اولیه تولید محصول در مجموعه هافمن است و بر همین اساس 
شــرکت هافمن تالش می کند ضمن توجه به رعایت اصول تولید اســتاندارد در محصوالت 
خود، به عنوان مبدع طرح ناب سازی انرژی قدمی در راستای حفظ محیط زیست و کمک به 

 صرفه جویی انرژی در ساختمان ها بردارد.
در بخــش پایانی همایش از تعدادی از افرادی که در برگزاری همایش تالش و همکاری 
داشــتند با اهدای تندیس زیبای سنگ فیروزه تقدیر و تشکر به عمل آمد. حسن ختام اولین 
همایش ساخت وساز و رونق اقتصادی قرعه کشی هافمن بود که طی آن به سه نفر از کسانی 
که فرم نظرسنجی و قرعه کشی را تکمیل کرده بودند به قید قرعه هدایای نفیسی اهدا شد.
گفتنی اســت، این همایــش دارای »امتیاز تمدید پروانه شــخص حقیقی« از ســازمان 
نظام مهندســی ساختمان خراسان رضوی بود که برای شــرکت کنندگان در نظر گرفته شده 
بود. برگزاری نمایشگاه جانبی باهدف معرفی و ایجاد ارتباط بیشتر بین شرکت ها و با حضور 

بخش های دولتی و غیردولتی برتر از دیگر برنامه های همایش بود.
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پنجره ایرانیان مراتب ســپاس و قدردانی خود را از کلیه بازدیدکنندگان غرفه خود در 
هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران، اعالم می دارد.

 شــور و هیجان وصف ناپذیر فعاالن ارجمند بخش در و پنجره در غرفه نشریه پنجره 
ایرانیان و اظهار لطف بزرگان این صنعت، عالوه بر اینکه مایه دلگرمی فراوان همکاران 

ما در پنجره ایرانیان را فراهم آورد، اهمیت مســئولیت و رسالتی را که پنجره ایرانیان بر 
عهده گرفته اســت بیش از پیش به همه ما گوشزد کرد. تمامی اعضای مجموعه پنجره 
ایرانیان ضمن تشــکر و قدردانی از کلیه بازدیدکنندگان غرفه خود، امیدوار اســت تا با 

تالش روزافزون خود بتواند الیق این همه اظهار لطف و محبت باشد.

پنجره ایرانیان: شــرکت پارس یراق ماندگار )آکپن( از کلیه فعاالن صنعت در و پنجره که 
در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت بازدید کردند، تقدیر 

و تشکر به عمل آوردند.
به گزارش نشریه پنجره ایرانیان، شــرکت پارس یراق ماندگار جهت عرضه محصوالت و 

آخرین دستاوردهای خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 
حضور داشت. هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار  شد.
گفتنی است، شرکت پارس یراق ماندگار نماینده انحصاری یراق آالت آکپن در ایران است.

قدردانی پنجره ایرانیان از بازدیدکنندگان غرفه این نشریه

قدردانی پارس یراق ماندگار از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران

اخبار نمایشگاهی 
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پنجره ایرانیان: شــرکت رباط وین نماینده انحصاری پرشــین پی.وی.ســی از کلیه 
بازدیدکنندگانی که در هشتمین نمایشــگاه بین المللی در و پنجره تهران در غرفه این 

شرکت حضور پیدا کردند، تقدیر و تشکر به عمل آورد. 
به گزارش نشریه پنجره ایرانیان، شــرکت رباط وین جهت عرضه محصوالت جدید 

و ارائه خدمات بیشــتر به مشتریان خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و 
صنایع وابسته تهران حضور داشت.

گفتنی است، شــرکت رباط وین نماینده انحصاری شــرکت پرشین پی.وی.سی در 
استان تهران و البرز است.

پنجره ایرانیان: شــرکت فوم اینداســتری از کلیه فعاالن صنعت در و پنجره که در 
هشــتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت بازدید کردند، 

تقدیر و تشکر به عمل آورد.
به گزارش نشریه پنجره ایرانیان، شرکت فوم اینداستری جهت عرضه محصوالت 
و آخرین دســتاوردهای خود در هشتمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع 

وابسته تهران حضور داشت. هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 
1395 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار  شد.

گفتنی است، شرکت فوم اینداستری یکی از معتبرترین مراکز ساخت ماشین آالت 
آلومینیوم جهان اســت که در ایتالیا مشــغول به تولید محصوالت خود با به روزترین 

تکنولوژی دنیاست.

قدردانی رباط وین از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران

قدردانی فوم اینداستری از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره ایرانیان: شرکت کاسپین یو.پی.وی.سی )کنت وین( از کلیه فعاالن صنعت در و 
پنجره که در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت بازدید 

کردند، تقدیر و تشکر به عمل آوردند.
به گزارش نشــریه پنجره ایرانیان، شــرکت کاســپین یو.پی.وی.ســی جهت عرضه 

محصوالت و آخرین دســتاوردهای خود در هشــتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره 
و صنایع وابســته تهران حضور داشت. هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 
بهمن ماه 1395 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار  شد. گفتنی است، 

شرکت کاسپین یو.پی.وی.سی نماینده انحصاری پروفیل کنت وین در کشور است.

پنجره ایرانیان: شــرکت نوید تجارت آرســام نماینده  انحصاری و دفتر مشــترک 
المنافع کاله کلیت ترکیه در ایران، از کلیه فعاالن صنعت در و پنجره که در هشتمین 
نمایشــگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شــرکت بازدید کردند، تقدیر و 

تشکر به عمل آورد.
به گزارش پنجره ایرانیان، شــرکت نوید تجارت آرســام جهت عرضه محصوالت 
و آخرین دســتاوردهای خود در هشتمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع 
وابســته تهران حضور داشت. این شرکت در نمایشگاه تهران و همزمان با نمایشگاه 

بائو آلمان از آخرین محصوالت شــرکت کاله کلیــت در ایران رونمایي کرد که این 
خود نشــان دهنده اهمیت مشتریان ایراني براي این شرکت عظیم تولید کننده یراق 

آالت ساختماني است.
هشــتمین نمایشــگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار  شد.
گفتنی اســت، شــرکت نوید تجارت آرســام از ســال 2013 میالدی عضو گروه 

بین المللی کاله و دفتر مشترک المنافع کاله کیلیت ترکیه در ایران است.

قدردانی کاسپین یو.پی.وی.سی از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران

قدردانی کاله کلیت از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره ایرانیــان: هافمن از کلیه فعاالن صنعت در و پنجره که در هشــتمین نمایشــگاه 
بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت بازدید کردند، تقدیر و تشکر به عمل آورد.

به گزارش پنجره ایرانیان، هافمن جهت عرضه محصول جدید و ارائه خدمات بیشــتر به 
مشــتریان خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران حضور 

داشــت. هشتمین نمایشــگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار  شد. 

گفتنی اســت، هافمن ازجمله شــرکت های موفق در زمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی 
در کشورمان است.

پنجره ایرانیان: شرکت هورام  سازه پارسیان از کلیه بازدیدکنندگانی که در هشتمین 
نمایشــگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شــرکت بازدید کردند، تقدیر و 

تشکر به عمل آورد.
به گزارش پنجره  ایرانیان، شــرکت هورام  سازه پارسیان جهت عرضه محصوالت 
و آخرین دستاوردهای خود، در هشــتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع 

وابسته تهران حضور داشت. هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 
1395 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

گفتنی است، شرکت هورام  سازه پارسیان در زمینه تولید در و پنجره های دوجداره 
یو.پی.وی.ســی با برند هورامکو، شیشه های دوجداره با برند هورام جام و تولید در و 

پنجره های آلومینیومی با برند هورال فعالیت دارد.

قدردانی هافمن از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران

قدردانی هورام  سازه پارسیان از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره ایرانیان: شرکت تکنما پی.وی.سی سپاهان )واناوین( از کلیه بازدیدکنندگانی 
که در هشتمین نمایشــگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت بازدید 

کردند، تقدیر و تشکر به عمل آورد.
به گزارش نشــریه پنجره  ایرانیان، شــرکت تکنما پی.وی.سی سپاهان، جهت 
عرضه محصوالت و آخرین دســتاوردهای خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی 

در و پنجره و صنایع وابســته تهران حضور داشت. هشتمین نمایشگاه در و پنجره 
تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 

برگزار شد.
گفتنی اســت، شــرکت تکنما پی.وی.ســی ســپاهان، تولیدکننده پروفیل های 

یو.پی. وی.سی با برند واناوین در کشور است.

پنجره ایرانیان: شــرکت عایق پالســت )وین کالس( از کلیه فعاالن صنعت در و 
پنجره که در هشتمین نمایشــگاه بین المللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت 

بازدید کردند، تقدیر و تشکر به عمل آورد.
به گزارش پنجره ایرانیان، شــرکت عایق پالســت )وین کالس( جهت عرضه 
محصوالت و آخرین دســتاوردهای خود در هشــتمین نمایشگاه تخصصی در و 

پنجره و صنایع وابســته تهران حضور داشــت. هشــتمین نمایشگاه در و پنجره 
تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 

برگزار  شد.
گفتنی است، شــرکت صنایع عایق پالست )وین کالس( تولیدکننده انواع مقاطع 

پروفیل یو.پی.وی.سی در کشور است.

قدردانی واناوین از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران

قدردانی وین کالس از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره ایرانیان: GSA از کلیه بازدیدکنندگانی که در هشتمین نمایشگاه بین المللی در و 
پنجره تهران از غرفه این شرکت بازدید کردند، تقدیر و تشکر به عمل آورد. 

به گزارش نشریه پنجره ایرانیان، شــرکت GSA، جهت عرضه محصوالت و آخرین 
دســتاوردهای خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 

حضور داشت. هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

گفتنی اســت، شــرکت GSA در زمینه تولید یراق آالت در و پنجره یو.پی.وی.سی 
فعالیت دارد.

پنجره ایرانیــان: شــرکت فناوری داده پویشــگر از کلیــه بازدیدکنندگانی که در 
هشتمین نمایشــگاه بین المللی در و پنجره تهران با حضور در غرفه این شرکت در 
رونمایی از محصول جدید نرم افزار MasterWin شرکت کردند، تقدیر و تشکر 

به عمل آورد.
به گزارش نشریه پنجره ایرانیان، شرکت فناوری داده پویشگر جهت عرضه محصول 

جدید و ارائه خدمات بیشــتر به مشتریان خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و 
پنجره و صنایع وابسته تهران حضور داشت. هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 

5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار  شد.
گفتنی است، شــرکت فناوری داده پویشگر، تولیدکننده نرم افزارهای صنعت در و 

پنجره و صنایع وابسته در ایران با بیش از یک دهه فعالیت موفق است.

قدردانی GSA از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران

قدردانی MasterWin از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجره ایرانیان: نمایشگاه صنعت ساختمان باکو اردیبهشت ماه سال 1396 در مرکز 
جمهوری آذربایجان برگزار می شود. 

نمایشــگاه ساختمان کاسپین )Caspian Construction Expo( از 19 تا 
21 اردیبهشــت ماه )9 تا 11 می 2017(، میزبان بیش از 30 کشــور جهان در مرکز 

نمایشگاهی شهر باکو مرکز جمهوری آذربایجان خواهد بود. 

این نمایشــگاه که از مهم ترین نمایشگاه های صنعت ساختمان در منطقه است از 
ســوی بنیاد حمایت از صادرات و سرمایه گذاری، کنفدراسیون کارفرمایان و اتحادیه 
اجتماعی حمایت از توسعه فعالیت کارفرمایی جمهوری آذربایجان پشتیبانی می شود.
گفتنی اســت، عالقه مندان به حضور در این نمایشــگاه می توانند برای ثبت نام و 

کسب اطالعات بیشتر به سایت این نمایشگاه مراجعه کنند.

قدردانی وین تک از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران

نمایشگاه ساختمان باکو در اردیبهشت 96

پنجره ایرانیان: ســازمان توســعه تجارت با همکاری صنعتگران ایرانی نمایشگاه 
اختصاصی ماشین آالت و تجهیزات صنعتی در عراق برگزار می کند.

پیرو تصمیم دولت عراق مبنی بر تخصیص بودجه 5/1 میلیارد دالری جهت خرید 
ماشین آالت و تجهیزات صنعتی از جمهوری اسالمی ایران، همچنین اعالم آمادگی 
نمایندگان تشــکل ها و صاحبان صنایع عراق جهت بازدید از توانمندی های صنعتی 
ایران و انجام مذاکرات با صنعتگران ایرانی در خصوص نحوه خرید ماشــین آالت و 
تجهیزات صنعتی، ســازمان توســعه تجارت ایران به منظور تحقق و اجرای تصمیم 
اتخاذشده در نظر دارد در سال جاری نسبت به برگزاری این نمایشگاه در شهر بغداد 

اقدام کند. هم زمان با این نمایشگاه، همایش تجاری و صنعتی نیز برگزار می شود.
گفتنی است، عالقه مندان به حضور در این نمایشگاه جهت کسب اطالعات بیشتر 
و استفاده از یارانه نمایشگاهی اختصاص داده شده می توانند به شرکت راهکار تجارت 

مدیریت کوشا مراجعه کنند.

نمایشگاه اختصاصی ماشین آالت صنعتی ایران در عراق

پنجره ایرانیان: وین تک از کلیه فعاالن صنعت در و پنجره که در هشــتمین نمایشگاه 
در و پنجره تهران از غرفه این شرکت بازدید کردند، تقدیر و تشکر به عمل آورده است.
به گــزارش نشــریه پنجره ایرانیان، وین تــک جهت عرضه محصــوالت و آخرین 
دســتاوردهای خود در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران 

حضور داشت. هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران از 5 تا 8 بهمن ماه 1395 در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار  شد. 

گفتنی است، وین تک یکی از تولیدکننده های بزرگ پروفیل یو.پی.وی.سی کشورمان 
است که در تبریز مشغول به کار می باشد.
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پنجــره ایرانیان: وزیــر راه و شهرســازی گفت: در 
جریان توســعه مسکن مهر شــهر جدید پردیس 319 
بلوک ســاختمانی 10 و 15 طبقه و در پرند 565 بلوک 
ســاختمانی بیش از 12 طبقه احداث شــده و یا در حال 

احداث است.
به گزارش ایسنا، وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در 
جریان توسعه مسکن مهر شهر جدید پردیس 319 بلوک 
ســاختمانی 10 و 15 طبقه احــداث و یا درحال تکمیل 
داریم که وضعیتی مشــابه ســاختمان پالسکو دارند. در 
پرند نیز 565 بلوک ساختمانی بیش از 12 طبقه در حال 
احداث اســت.  در مرکز شهر تهران وقتی پالسکو آتش 
گرفت این گونه دچار معضالت شدیم، حال شما امکانات 
شهرداری پرند و پردیس را در نظر بگیرید، اگر حادثه ای 
مشــابه پالســکو رخ بدهد چه باید کرد. به همین دلیل 
می گویم نیاز به بازخوانی اندیشه زندگی مدرن در ایران 

داریم. نمی شــود تنها به این دلیــل که ما فکر می کنیم 
می توانیم ســاختمان بلندمرتبه بسازیم، پس باید به هر 
نحوی شــد بسازیم. این نشــان می دهد ما در موقعیت 

خطیری قرار داریم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که ساختمان پالسکو 
نماد زندگی مدرن در ایران بود، یادآور شــد: پالســکو 
بــه عنوان اولین ســاختمان بلندمرتبه در تهران و ایران 
شــناخته می شــد. به همین لحاظ معتقدم بــا توجه به 
فروپاشی پالسکو زمان بازنگری در مفهوم زندگی مدرن 
در ایران فرا رســیده است. این یک بحث کلی است که 
شــاید جایگاه آن در محیط های آکادمیک و دانشگاه ها 

باشــد اما ابعاد کارکردی در زندگــی روزمره دارد و چیز 
ساده ای نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد.

وزیر راه و شهرســازی درخصــوص وضعیت آلودگی 
هوای تهران گفت: به قدری نحوه  ورود ســاختمان های 
بلندمرتبه در ایران و مشــخصا در تهران بدون اندیشــه 
اســت که جریان حرکت هوا در تهران کال مختل شده 
است. وقتی سیســتم گلبادهای سال 1395 تهران را با 
سال 1350 مقایســه می کنیم می بینیم جریان چرخش 
هوا در تهران دچار اختالل کلی شــده است. بعد دنبال 
این می گردیم که چگونه مسئله آلودگی هوا را در تهران 

حل کنیم.

پنجره ایرانیان: نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس از اصالح و به روزرســانی 
مقررات ملی ســاختمان در قالب اصالح قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان در 

مجلس شورای اسالمی خبر داد.
به گزارش ایســنا، علیم یارمحمدی گفت: کمیســیون عمران از دو ماه قبل طرح 
جمعی از نمایندگان و الیحه دولت درباره اصالح و به روزرسانی مقررات ملی ساختمان 
را در قالب اصالح قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان در دستور بررسی دارد. در 
این طرح و الیحه که در نهایت هم در تلفیق و در هم در قالب الیحه در دستور کار 
مجلس شورای اســالمی قرار خواهد گرفت قانون فعلی سازمان نظام مهندسی که 
مربوط به 50 سال قبل اســت متناسب با شرایط و نیازهای روز دستخوش تغییرات 
اساسی در بخش های طراحی سازه و نما، کیفیت مصالح ساختمانی و استفاده اجباری 

از فناوری های هوشمند در زمینه ایمنی و اطفاء حریق ساختمان می شود.
نماینده مردم زاهدان در مجلس استفاده از سیستم های هشدار دهنده هوشمند در 

ساختمان ها را براساس قانون جدید »اجباری« دانست.
وی اصــالح مقــررات ملی ســاختمان را با رویکــرد پیش بینــی نظامات فنی و 
مهندسی و ایمنی و تسهیل کمک رسانی در زمان وقوع حوادث مختلف در برج ها و 

ساختمان های بلندمرتبه مورد اهمیت توصیف کرد.
نایب رئیس کمیســیون عمران مجلس پیش بینی جعبه کمک های اولیه و مخازن 
آب کافی برای اطفاء موثر و اولیه حریق تا زمان رســیدن سازمان های امداد و نجات 

را از دیگر ویژگی های اصالح مقررات ملی ساختمان عنوان کرد.

یارمحمدی پیچیدگی های مســائل فنــی و ایمنی ســاختمان و در اولویت بودن 
رسیدگی به الیحه بودجه 96 را موجب طوالنی شدن زمان در دستور کار قرار گرفتن 
الیحه مذکور در جلســه علنی مجلس شورای اسالمی دانســت و افزود: به دالیل 
فوق االشــاره به احتمال زیاد مجلس از اردیبهشــت یا خردادماه 1396 رسیدگی به 
جزییات الیحه اصالح قانون سازمان نظام مهندسی را در دستور کار قرار خواهد داد.

  ۸۸۴ ساختمان شبیه پالسکو در پردیس و پرند داریم

   نایب رئیس کمیسیون عمران: مقررات ملی ساختمان اصالح می شود
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پنجره ایرانیان: یک کارشــناس معماری و شهرسازی 
گفت: حال که حادثه تلخ و ناگوار فروریختن ســاختمان 
پالســکو اتفاق افتاده می توان برای کاهش بارگذاری و 
جلوگیری از تکرار مشکالت ساختاری که در اطراف این 
ساختمان ایجاد شده بود، طرح انتقال آن به محلی جدید 

را بررسی کرد.
به گزارش ایســنا، محمد عدالت خواه اظهار کرد: بعد از 
فاجعه فروریختن ساختمان پالسکو شاید بسیاری انتظار 
دارند با این نگاه که مشــکالت کارگــران و مغازه داران 
ســاختمان حل شــود این بنا مجددا با ساختار و کاربری 
قبلی احیا شود. اما به گمان من احداث بنای جدید بدون 
در نظــر گرفتن مشــکالتی که کاربــری قبلی از لحاظ 
جانمایــی و ایمنی ایجاد کرده بود، تنها اتخاذ تصمیم در 
یک فرآیند احساســی، پاک کردن صورت مساله و تکرار 
رویه اشتباه ساختار و مدیریت شهری است که هم اکنون 

در شهر تهران با آن مواجهیم.
وی افزود: وقتی بنا هنوز سرپا بود باید راهکار اصالح و 
رفع نواقص مطرح می شد که متاسفانه به هر دلیل نشد 
اما راه حل جدید با تجدیــد بنا همانطور که مالک گفته 

بدون کارشناسی و دیدن مسائل مربوطه، اشتباه است.
این کارشــناس معماری و شهرسازی با بیان این که از 
فاجعه باید آموخت و به اصالح کار پرداخت، تصریح کرد: 
درست است که اتفاق رخ داده برای تمام هموطنان بسیار 
ناگوار و دردناک بود اما حال که فاجعه به بار آمده تجدید 
بنا و برگشــت آن به شکل ســابق برای آنکه بگوییم ما 
می توانیم روش درستی نیســت. باید فکر کنیم کاربری 
قبلی چه مشــکالتی برای این محل بوجود آورده بود تا 

دومرتبه این مشکالت را تکرار نکنیم.
عدالت خواه، مقایســه برج پالسکو با برج های دوقلوی 
حادثه 11 ســپتامبر در آمریکا را اشــتباه دانست و گفت: 

در موارد خــاص مثل برج های دوقلــو در آمریکا برای 
آنکه به تروریســت ها پاسخ داده شود و دفاع از سیستم و 
توان جامعــه آمریکا مدنظر بود، تصمیم بر احداث مجدد 
برج ها با طرح جدید شــد ولی ساختمان پالسکو نه با آن 
حادثه مشابه اســت که راهکار مشابه بخواهد، نه شرایط 

یکسان دارد.
وی با اشــاره به صحبت برخی کارشناســان مبنی بر 
این که پالســکو نماد اقتصاد بود، خاطرنشــان کرد: اوال 
این که برخی می گویند پالسکو نماد اقتصاد یا جزو اولین 
بناهای مــدرن بلندمرتبه بود به نظر مــن تمام واقعیت 
نیست. دوما در بسیاری از نقاط تهران، کمبودهای محل 
با بازســازی بناهایی که در گذشــته مشکالت بسیاری 
ایجاد کردند درست نمی شود. این پیشنهاد فقط به دنبال 
استفاده از ارزش کاربری گذشته است که تمام بنا تجاری 
بــوده و ارزش دارد؛ منطقی کــه در حال حاضر حاکم بر 

اغلب تصمیمات شهرسازی کشور است.
این کارشــناس معماری و شهرســازی بــا طرح این 
سوال که آیا اگر ارزش کاربری حدود 600 واحد تجاری 
محاســبه و به محل جدید انتقال یابد مشــکالت کمتر 
نخواهد شد؟ گفت: شــاید برخی تصور کنند انتقال همه 
بناها مشکل دار اســت. اما این طور نیست بلکه فاجعه با 
تمام مســائلی که ایجاد می کند خود برخی فرصت ها را 
پدید می آورد که نباید از آن غافل شــد. شاید هم اکنون 
فرصت کاهش بارگذاری چهارراه استانبول ایجاد شده که 

نباید آن را از دست داد.
عدالت خواه با اشاره به گفته مالک که اعالم کرده طی 
مدت دوســال بنای جدید را می ســازد و به مغازه داران 
تحویل می دهد افزود: شاید این پاسخ تالش برای قانع 
کردن خســارت دیده ها ایجاد آرامشی به مطالبات باشد 

اما نباید جدی گرفته شود.

پنجره  ایرانیان: یک کارشــناس اقتصاد مســکن گفت: تحلیل بازار مسکن از سال 
1370 به بعد نشان می دهد هر زمان قمیت دالر افزایش پیدا کرده سوداگران به سمت 

بازار ارز می روند و پس از شش ماه تا یک سال وارد بخش مسکن می شوند.
به گزارش ایســنا، مهدی روانشادنیا اظهار کرد: در قسمت تقاضای مسکن سه گروه 
فعال در این بازار وجود دارد؛ گروه اول مصرف کننده ها هستند. گروه دوم سرمایه گذاران 
و کســانی که از مسکن به عنوان یک روش سرمایه گذاری بلندمدت استفاده می کنند. 
گروه سوم نیز سوداگران هســتند که با رصد بازار، در دوره های رونق وارد این بخش 

می شوند و وقتی می بینند بهره برداری کم است بیرون می روند.
وی افزود: وقتی روند بازار مسکن از سال 1370 به بعد را تحلیل می کنیم درمی یابیم 
هر وقت دالر گران شده در مقطعی کوتاه گروه سوداگر از بازار مسکن خارج شده اند و 
به ســمت بازار موازی دالر رفته اند که این اتفاق همسو با تورم رخ می دهد. این مدت 

کوتاه بسته به مدت تالطم های بازار ارز دارد.
این کارشناس اقتصاد مســکن با بیان این که افزایش قیمت دالر در بلندمدت تاثیر 

خود را در نهاده های تولید مســکن می گذارد گفت: صعود نرخ دالر باعث گران شدن 
هزینه تمام شده مسکن می شود. همچنین افزایش نرخ دالر باعث ایجاد انتظار افزایش 

قیمت در بخش های دیگر اقتصاد می شود که یکی از این بخش ها مسکن است.
روانشــادنیا خاطرنشان کرد: روندهای گذشته نشان می دهد هر وقت رفتار بازار دالر 
ناگهانی بوده اســت، تاثیرات این رفتار شش ماه تا یک سال بعد در بازار مسکن بروز 
می یابد. این افزایش در کوتاه مدت، رکود مســکن را تشــدید می کند؛ زیرا بخشی از 
سرمایه گذاران که سوداگران و ســفته بازان هستند از این بازار خارج می شوند ولی در 

میان مدت و بلندمدت با ورود مجدد سوداگران، قیمت مسکن باال می رود.
وی، پیش بینی از آینده نرخ ارز را دشــوار دانســت و گفت: قیمت دالر در هفته های 
اخیر حدود 15 درصد رشد کرده است. با این وجود می توان انتظار داشت که در شرایط 
حاضر تا انتهای سال 1395 تغییر قیمتی را در بازار مسکن نداشته باشیم ولی احتماال 
اگر صعود تدریجی نرخ دالر ادامه پیدا کند اثرات خود را در نیمه دوم ســال 1396 در 

بازار مسکن نشان می دهد.

   با محل ساختمان پالسکو چه باید کرد؟

  سفته بازان مسکن از دور دیده می شوند
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 ارتباطات بین المللی حوزه انرژی های تجدیدپذیر توسعه می یابد

 بخش خانگی بیشترین مصرف کننده گاز کشور

پنجره ایرانیان: مدیر کارگروه بین الملل و دیپلماســی 
فناوری ســتاد توســعه فناوری انرژی هــای تجدیدپذیر 
معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری از توسعه ارتباطات 
بین المللی حوزه انرژی های تجدیدپذیر در کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، امیرحسین میرآبادی درباره فعالیت های 
این کارگــروه اظهار کرد: ماموریــت اصلی این کارگروه 
رســیدگی به امور بین الملل و دیپلماسی فناوری با هدف 
توسعه ارتباطات بین المللی حوزه انرژی های تجدیدپذیر با 
سایر کشورها و نهادهای معتبر است که آژانس بین المللی 
انرژی های تجدیدپذیر )IRENA( یکی از مهمترین این 

اهداف است.
میرآبادی ادامه داد: دراین راستا در کنفرانس بین المللی 
انرژی های تجدیدپذیر که آذر ماه امســال برگزار شــد، 
ایــن کارگروه با توجه به ارتباطــات خود هیاتی از آژانس 
بین المللی انرژی هــای تجدیدپذیر را برای شــرکت در 
کنفرانــس دعوت کرد کــه برنامه ریزی هایــی نیز برای 
فعالیت های آینده انجام شــد که یکــی از آنها برگزاری 
رویداد مشــترکی بــا آژانس با عنــوان »روز انرژی های 
تجدیدپذیر« با حضــور تمام بخش های فعال انرژی های 

تجدیدپذیر کشور است.
وی بــا بیان اینکه توســعه ارتباطات با ســایر نهادها 
همچــون آژانس بین المللی انرژی )IEA( را نیز در برنامه 
داریــم، تاکید کرد: تالش داریــم از طریق این ارتباطات 

و آگاهی از روندهای جهانی، سیاســت های تعیین سهم 
انرژی های تجدید پذیر را در ســبد انرژی کشــور تدقیق 
کنیم و بر اســاس آن اقدمات مربوط به توسعه فناوری را 
انجام دهیم. همچنین ارتباط حوزه تجدیدپذیر و موضوع 
تغییر اقلیم نیز از مباحث دیگر در حال پیگیری در کارگروه 
است؛ زیرا این مسئله به صورت گفتمانی جدی در عرصه 
بین الملل دنبال می شــود؛ بنابراین در نظر داریم ستاد در 
این زمینه با آگاهی کامل نســبت به تحقق اهداف سند 

توسعه دانش بنیان انرژی های تجدیدپذیر گام بردارد.
مدیر کارگروه بین الملل و دیپلماسی فناوری ستاد توسعه 
فناوری انرژی های تجدیدپذیر معاونت علمی خاطرنشان 
کرد: تهیه گزارش هایی از وضعیت انرژی های تجدیدپذیر 
در کشــورهای مهم نظیر کشورهای نفت خیز، کشورهای 
منطقه خاورمیانه و کشورهای پیشرو در توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر از دیگر فعالیت های کارگروه اســت و تاکنون 

5 عنوان گزارش رصد نیز در این راستا آماده شده است.

پنجــره ایرانیان: بخش خانگی با متوســط مصرف 41 میلیــارد و 387 میلیون متر 
مکعب در طی ســال های 1385 تا 1393 بیشترین مصرف گاز طبیعی را در کشور به 

خود اختصاص داده است.
به گزارش ایســنا، بر اساس ترازنامه انرژی سال 1393 کشور، مصرف گاز طبیعی در 
بخش خانگی در کشور از 36 میلیارد و 896 میلیون مترمکعب در سال 1385 با متوسط 
رشد ساالنه حدود سه درصد به 45 میلیارد و 363 میلیون متر مکعب در سال 1393 با 

سهم 41 درصد از کل مصرف گاز طبیعی، افزایش یافته است.
 در طول ســال های 1385 تا 1393 مصرف گاز طبیعی تنها در ســال های 1387، 
1389 و 1391 کاهش داشــته است. از دالیل کاهش رشد مصرف گاز در سال 1387 
می توان به شــرایط آب و هوایی گرم تر نسبت به سال های قبل آن، اجرای تعرفه های 
پلکانی باالی گاز از دهک های 8 تا 10 که دارای مصرف باالیی هستند و نیز کاهش 

روند رشد مصرف کنندگان بخش خانگی اشاره کرد.
در ســال 1391 نیز رشد مصرف نسبت به ســال قبل با 9 درصد کاهش مواجه شد 
که از عمده دالیل آن شرایط جوی مطلوب تر در فصل سرد و صرفه جویی در مصرف 

بوده است.
 مجموع تولید گاز طبیعی در سال 1393 حدود 201 میلیارد و 775 میلیون مترمکعب 
بوده که نســبت به ســال قبل آن حدود 18 میلیارد و 278 میلیون متر مکعب افزایش 
یافته اســت. همچنین متوسط تولید روزانه گاز طبیعی 554 میلیون مترمکعب بوده که 

رشدی 10 درصدی را نسبت به سال 1392 نشان می دهد.
همچنین متوســط مصرف روزانه گاز طبیعی در ســال 1393 با میزان افزایش 12 

درصد نســبت به سال پیش از آن، به عدد 473 میلیون متر مکعب رسید؛ این درحالی 
که کل مصرف گاز طبیعی در ســال 1393 به میزان 183 میلیارد و 672 میلیون متر 

مکعب گزارش شده است.
مصارف نهایی گاز طبیعی، به دو بخش مصارف نهایی انرژی و غیر انرژی تقســیم 
می شــود کــه در مصارف نهایی انــرژی از گاز طبیعی برای تامین انــرژی مورد نیاز 
زیربخش های خانگی، تجاری و عمومی، صنعت، حمل و نقل، کشــاورزی و سوخت 

پتروشیمی استفاده می شود.
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پنجره ایرانیان: دبیر ســتاد بهینه سازی انرژی و محیط زیســت معاونت علمی وفناوری 
ریاست جمهوری گفت: الگوی مناسب محیط زیست ویژه جامعه ایرانی که به دنبال احیای 
فرهنگ و ایجاد تمدن نوین اســالمی ایرانی اســت، موهبتی فرصت ساز و در عین حال 

امانتی در میان نسل ها است.
به گزارش ایسنا، یداهلل ســبوحی با اشاره به اینکه محیط زیست موهبتی فرصت ساز و 
در عین حال امانتی بین نسلی است، اظهار کرد: عدم وابستگی محیط زیست به مرزهای 
جغرافیایی و تاثیرپذیری تغییرات خارج از مرزهای جغرافیایی در محیط زیســت کشــور 
موجب شــده اســت در کنار توجه به درون در جهت استفاده مناســب از محیط زیست، 
برون نگــری و تعامل فعال بین المللی با تاکید بر منطقه نیز در جهت جلوگیری از تخریب 

محیط زیست منطقه ای و جهانی مورد توجه قرار گیرد.
ســبوحی با اشاره به ویژگی های محیط زیست سالم گفت: محیط زیست سالم و بالنده 
حاصل رویکردی جامع به نقش، مســئولیت ها و تاثیرات متقابــل چهار عنصر حاکمیت 
اقتصاد، فرهنگ عمومی، نهادی و حرفه ای و بخش محیط زیست کشور است. این چهار 
عنصر، باید هم راســتا و یکپارچه در ابعاد جامع حفاظت از محیط زیست به ویژه آب، هوا، 

خاک، انرژی و تنوع زیستی ایفای نقش کند.
وی در ادامه افزود: محیط زیست متعلق به همه اقشار جامعه است، لذا حفظ و حراست 
از آن وظیفه یکایک ایرانیان بوده و اختصاص به نهاد یا گروهی خاص ندارد. در عین حال 

حاکمیت مسئولیت دادرسی و احقاق حقوق مردم را به عهده دارد.
دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست با تاکید بر توسعه دانش و فناوری در کشور، 
خاطرنشان کرد: توسعه آینده نگری، هوشــمندی و پیش بینی اثرات آتی فناوری دانش و 

فناوری بیشــترین اثــرات مطلوب یا نامطلوب را در محیط زیســت دارد؛ بنابراین، ضمن 
توجه به نقش مؤثر فناوری های پیشــرفته و پاک در توســعه و حفاظت از محیط زیست، 
آینده نگری و پیش بینی اثرات زیست محیطی دانش و فناوری رویکرد اصلی برای حمایت 

از توسعه دانش ها و فناوری های جدید خواهد بود.
سبوحی ادامه داد: الزمه استفاده بهره ور و اثربخش از محیط زیست و پرهیز از تخریب 
آن، توسعه دانش زیســت محیطی است. بنابراین پژوهش، توســعه فناوری و همچنین 
آموزش نیروی انســانی متخصص در حوزه های مختلف محیط زیســت یکی از پایه های 

اساسی است.

 نصب 100 آبگرمکن خورشیدی در روستاهای استان یزد

پنجره ایرانیان: مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
اســتان از نصب 100 دســتگاه آبگرمن خورشــیدی در 
روستاهای یزد در راســتای عقد تفاهم نامه بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی با یک شرکت تولید و مونتاژ آبگرمکن 

خورشیدی خبر داد.
به گزارش ایســنا، علیرضا قربانیــان تصریح کرد: در 
راستای این تفاهم نامه سهم استان 100 دستگاه آبگرمن 
خورشیدی در سطح روستاهای استان است که این کار 
در جهــت ترویج فرهنگ کاهش مصــرف انرژی های 

فسیلی و استفاده از انرژی های پاک در مناطق روستایی 
صورت می گیرد.

 وی حمایت از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات استفاده 
از انرژی هــای پــاک را از دیگر اهداف ایــن تفاهم نامه 
دانســت و در خصــوص هزینه ایــن آبگرمکن ها افزود: 
قیمت اولیه فروش هر دستگاه آبگرمکن مبلغ 15 میلیون 
ریال اســت که با حمایت مالی بنیاد مســکن به شرکت 
مذکور قیمت هر دســتگاه 12 میلیون ریال توافق شــد. 
قربانیان تعهدات بنیاد مســکن در اجرای این تفاهم نامه 

را شناسایی روســتاهای مستعد جهت ترویج آبگرمکن و 
اعالم به شرکت ، شناسایی متقاضیان استفاده از آبگرمکن 
خورشــیدی توســط بنیاد مسکن شهرســتان ها، معرفی 
متقاضیان واجد شــرایط به بانک های عامل جهت اخذ 
تســهیالت ، ارزیابی انجام امور کارشناســی فنی و نصب 
و راه اندازی آبگرمکن، کنترل اقدامات شــرکت در قالب 
برنامه زمانبندی و بازدید از آبگرمکن های نصب شــده و 

نظارت بر عملکرد شرکت عنوان کرد.
وی در خصوص مزیت های این آبگرمکن ها نیز اضافه 
کرد:70 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی گاز ساختمان ، 
تامین آبگرم در کلیه مناطق اســتان و همه فصول سال و 
در طول شبانه روز حتی در روزهای ابری، همچنین داشتن 
باالترین راندمان جــذب انرژی و کمترین افت انرژی در 

طول شبانه روز از مهمترین این ویژگی هاست.
مدیــر کل بنیــاد مســکن اســتان در پایــان هم از 
تفاهم نامه ای بین بنیاد مســکن و اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان در قالب طرح بین المللی منارید که 
هدف نهایی آن، توســعه و ترویج انرژی های نو و بهینه 
سازی الگوی مصرف ســوخت است خبر داد و گفت: در 
همین راستا بنیاد مسکن 40 نفر از متقاضیان واجد شرایط 
شهرستان بهاباد را جهت اخذ تسهیالت 15 میلیون ریالی 

به بانک های عامل معرفی کرده است.

 ضرورت آینده نگری و پیش بینی اثرات زیست محیطی دانش  و فناوری
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  فناوری تولید آسفالت تبدیل کننده آالینده ها به اکسیژن تولید شد

  تصفیه هوا با پروتئین سویا

پنجره ایرانیان: اجرای فناوری تولید آسفالت و پوشش 
بــام تصفیه گر برای تبدیل آالینده های هیدروکربنی به 
ترکیبات بی ضرر آب، دی اکسید کربن و اکسیژن توسط 
پژوهشــگر دانشگاه آزاد اهواز برای اولین بار انجام شد. 

از ایــن فناوری می توان در آســفالت، ایزوگام، مبلمان 
شهری و هر سطحی که با نور خورشید در ارتباط باشد، 

استفاده کرد.
به گزارش ایســنا، دکتر ابراهیم پناه پور مجری طرح 
دربــاره عرضه فناوری تولید آســفالت و پوشــش بام 
تصفیه گر، اظهار کرد:  چهار سال است که روی فناوری 
تولید آســفالت و پوشــش بام تصفیه گر کار می کنم و 
بــه دنبال راه حلی بودم تــا بتواند آالینده ها را تصفیه و 

بی خطر کند.
وی افــزود:  در نهایت با توجه به اینکه در این فناوری 
از نور خورشــید برای تصفیه آالینده ها استفاده می شود و 
بیشــترین سطح ارتباطی با نور خورشید در آسفالت وجود 
دارد، تصمیم گرفتم این فناوری را در آسفالت اجرا کنم.

این عضو هیات  علمی گروه خاک شناســی دانشــگاه 
آزاد اســالمی اهواز توضیح داد:  در این طرح ســاختمان 
اولیه آالینده های هیدروکربنی، در تماس با نور خورشید 
می شکند و در نهایت به دی اکسید کربن، اکسیژن و آب 
تبدیل می شــود؛ سؤالی که درباره این طرح وجود داشت 

آن بود که آیا این مواد تصفیه  شده مضر هستند یا خیر در 
این خصوص در حال انجام آزمایش های تکمیلی هستم 

که تا یک ماه آینده نتایج قطعی آن مشخص می شود.
پناه پور خاطرنشــان کرد: در تحقیقاتی که با استفاده از 
فناوری این طرح روی آالینده های داخلی َکنده های گل 
حفاری استفاده شد، براساس نتایج به دست آمده حدود 75 
درصد آالینده های هیدروکربنی موجود در َکنده های گل 
از بیــن رفتند؛ همچنین تحقیــق دیگری که روی خاک 
حــاوی آالینده های نفتی صورت گرفت نشــان داد که 

حدود 90 درصد این آالینده ها تصفیه و ناپدید شدند.
وی تاکیــد کرد: ایــن طرح در حال حاضر براســاس 
نظــر متخصصان آلودگی هوا قابلیت اجرا شــدن دارد و 
در صــورت اجرای طرح قیمت نهایــی هر یک مترمربع 
آسفالت حدود دو هزار تومان افزایش پیدا می کند. در این 
طرح از یک نوع کانی که معدن آن در ایران وجود دارد، 
استفاده شده اســت. از این فناوری می توان در آسفالت، 
ایزوگام، مبلمان شهری و هر سطحی که با نور خورشید 

در ارتباط باشد، استفاده کرد.

پنجره ایرانیان: دانشمندان آمریکایی و چینی یک فیلتر هوای طبیعی، زیست تجزیه پذیر، 
مقــرون به صرفه و مبتنی بر پروتئین ســویا را تولید کرده اند که می تواند مواد شــیمیایی 
سمی مانند مونوکسیدکربن و فرمالدئید را که فیلترهای کنونی قادر به تصفیه آنها نیستند، 

پاکسازی کند.
به گزارش ایســنا، این تحقیق می تواند به تصفیه کننده های بهتر هوا به ویژه در مناطقی از 
جهان منجر شــود که کیفیت هوای نامطلوبی دارند. این فیلتر زیستی اکنون توسط مهندسان 

دانشگاه ایالتی واشنگتن طراحی و آزمایش شده است.
محققان آمریکایی با همکاری دانشــمندان دانشگاه علم و فناوری چین از پروتئین خالص 
سویا به همراه سلولز باکتریایی برای ساخت یک فیلترهوای کامال طبیعی، ارزان و قابل تجزیه 

زیستی استفاده کردند.
کیفیت نامطلب هوا در سراســر جهان باعث مشکالت سالمتی بوده و عامل بیماری هایی 

مانند آسم، بیماری قلبی و سرطان ریه است.
تصفیه کننده هــای تجاری موجود در بازار برای پاکســازی ذرات ریز موجود در دوده یا دود 
ناشــی از اگزوز خودرو اســتفاده می شوند زیرا این ذرات آســیب زا بطور مستقیم به ریه وارد 

می شــوند. این در حالی است که منابع آالینده زیادی در سراسر جهان وجود داشته و آلودگی 
آنها می تواند حاوی ترکیبی از مولکول های گازی خطرناک مانند مونوکســیدکربن، فرمالدئید، 

دی اکسیدسولفور و سایر ترکیبات آلی فرار باشد.
فیلترهــای هوای رایج که معموال از فیبرهای پالســتیک مصنوعی به اندازه چند میکرون 
ساخته می شــوند، ذرات ریز را فیلتر می کنند اما نمی توانند مولکول های گازی را شکار کنند. 
این مواد معموال از محصوالت شیشــه ای و نفتی تولید می شــوند که منبع آلودگی ثانویه به 

شمار می روند.
پروتئین ســویا و ســلولز محصوالتی مقرون  به صرفه هستند که در حال حاضر کاربردهای 
متعددی دارد؛ برای مثال در چســب ها، محصوالت پالستیکی، مواد بازسازی بافت و پوشش 
زخم اســتفاده می شوند. سویا حاوی تعداد زیادی گروه شــیمیایی کاربردی از جمه 18 گروه 
آمینه است. هر گروه شیمیایی از پتانسیل شکار آالینده ها در سطح مولکولی برخوردار است.

محققان از اسید اکرلیک برای جداسازی پروتئین بسیار محکم سویا استفاده کردند تا بتوانند 
گروه های شــیمیایی آن را در معرض آالینده های بیشــتری قرار دهند. فیلتر نهایی توانست 

تقریبا همه ذرات ریز و آالینده های شیمیایی را تصفیه کند.
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پنجــره ایرانیان: گروه ایرباس قصد دارد تا پایان ســال 2017 نمونه اولیه ای از 
یــک خودروی خودران پرنده را با فناوری های پاک برای فرار از ترافیک شــهرها 

به پرواز درآورد.
به گزارش ایسنا، این شــرکت هواپیماسازی سال پیش بخشی با عنوان "حمل و 
نقل هوایی شــهری" را راه اندازی کرد که به بررسی مفاهیمی همچون خودروهای 
پرنده تاکســی مانند یا مشابه بالگرد برای انتقال چند مسافر می پردازد. هدف ایرباس 
این اســت که مســافران بتوانند مشابه سیســتم های خودروی کرایه اینترنتی، این 

خودروهای هوایی را نیز با یک اپلیکیشن رزرو کنند.
تام اندرس، مدیرعامل ایرباس در نشست فناوری دیجیتال DLD در مونیخ اظهار 
کرد: 100 ســال پیش، حمل ونقل شهری از زیرزمین آغاز شد و اکنون ما از امکانات 

فناورانه برای رفتن به باالتر از سطح زمین برخورداریم.

وی اظهار امیدوار کرد که ایرباس بتواند یک خودروی پرنده نمایشی را برای حمل 
یک مسافر تا انتهای سال 2017 به پرواز دربیاورد.

بــه گفته آندرس، این پروژه اکنون در مرحله تجربی قرار داشــته اما ایرباس این 
ســطح از توســعه را جدی می داند. این شرکت به دنبال فناوری های پاک است تا از 

آلوده سازی بیشتر شهرها جلوگیری شود.
مدیرعامــل ایرباس همچنین این اقدام را در کاهــش هزینه ها برای برنامه ریزان 
زیرساخت های شــهری مفید دانست زیرا نیازی به ســاخت پل ها و جاده های چند 

میلیارد دالری نخواهد داشت.

  یک گام تا شارژ خورشیدی ایمپلنت های پزشکی

پنجــره ایرانیان: محققان در یــک پژوهش جدید 
موفق به کاشــت سلول های خورشیدی در زیر پوست 
شدند تا بدین وســیله بتوانند ایمپلنت های پزشکی را 

نیرودهی کنند.
به گزارش ایســنا، خالی شــدن باتری گوشی تلفن 
همــراه و نبودن جایی برای شــارژ موضــوع ناراحت 
کننده ای اســت، اما موضوع وقتــی ناراحت کننده تر و 
حتی حیاتی می شود که یک دستگاه ایمپلنت پزشکی 

همچون ضربان ساز قلب باتری اش خالی شود.
مزایــای بالقوه تامیــن انرژی ایمپلنت پزشــکی با 
استفاده از انرژی خورشــیدی، جلوگیری از مشکالت 

جایگزین کردن یا شارژ باتری های آنها است.

به همین منظور گروه های تحقیقاتی مختلف دســت 
به توســعه نمونه های اولیه ســلول های خورشــیدی 
کوچک زدند که می تواند در زیر پوســت کاشته شده و 
انرژی نوری که به ســطح پوست نفوذ می کند را برای 

نیرودهی به ایمپلنت های پزشکی استفاده کند.
برای بررســی امکان پذیری این فنــاوری، یک تیم 
بــه رهبری لوکاس بروتر از بیمارســتان دانشــگاهی 
برن و دانشــگاه برن در ســوئیس، 10 دستگاه اندازه 
گیری انرژی خورشیدی را توســعه دادند که می تواند 
بر روی بازو بســته شود. این دستگاه  دارای سلول های 
خورشــیدی بوده که به قدری کوچک )3.6 سانتیمتر 
مربع( هســتند که می توانند در زیر پوست کاشته شده 

و قادر به اندازه گیری قدرت خروجی سلول هستند.
فیلترهای نــوری همچنین این ســلول ها را تحت 
پوشــش قرار داده تا خواص پوســت و تاثیر آن بر نور 
وارد شــده را شبیه سازی کنند. در مجموع 32 داوطلب 
در ســوئیس به مدت یک هفتــه در طول چهار فصل 

سال این دستگاه پوشیدنی را امتحان کردند.
 محققــان دریافتند که بــدون در نظر گرفتن زمان 
سال، حتی فردی که قادر به بازگرداندن کمترین قدرت 
خروجی بود هم توانست 12 میکرووات برق را به طور 
متوســط تولید کند که این میــزان بیش از پنج تا 10 

میکرووات مورد نیاز یک ضربان ساز معمولی است.

  تاکسی هوایی با فناوری های پاک به پرواز درمی آید
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 جعبه شیشه ای با ساختاری فانوسی

پنجره ایرانیان: به نقل از تکرا، اتحادیه اروپا به مقرر جدید خود در بروکســل نقل 
مــکان خواهد کرد. مقر جدید اتحادیه اروپا از تاالر شیشــه ای بزرگ و ســاختاری 
فانوسی بهره می برد. پروژه ساخت مقر جدید اتحادیه اروپا، حاصل همکاری نزدیک 
شــرکت معماری سمین بلژیک، اســتودیوی طراحی و معماری واله ایتالیا و شرکت 
مهندســی و مشــاور بورو هاپولد انگلستان بوده است. پیشــنهاد ساخت مقرر جدید 
اتحادیه اروپا پس از افزایش ظرفیت شــورای اروپا و شــورای اتحادیه اروپا در سال 

2004 داده شد.
دولت بلژیک بخشــی از کاخ مســکونی ســابق را به عنوان جایگزین ساختمان 
یوســتوس لیپســیوس در اختیار اتحادیه اروپا قرار داده اســت. ساختمان یوستوس 
لیپســیوس در دهه 1980 در حالی طراحی شــده بود که اتحادیه اروپا در آن زمان 

تنها 12 عضوداشت.
مقر جدید اتحادیه اروپا در مجاورت مقر ســابقش اســت که به وســیله دو پل به 
ساختمان سابق متصل می شود. دیوارهای شفافی که در ضلع شمال شرقی ساختمان 
قــرار گرفته اند، متشــکل از 3750 قاب چوبی پنجره ای هســتند که از تخریب و یا 

نوسازی مکان های دیگری در سراسر اروپا به دست آمده اند.
پروژه ســاخت مقر جدید اتحادیه اروپا، حاصل همکاری نزدیک شــرکت معماری 
ســمین بلژیک، استودیوی طراحی و معماری واله ایتالیا و شرکت مهندسی و مشاور 
بورو هاپولد انگلستان بوده است. به گفته معماران: این نمای جدید بیانیه ای عملی و 
فلسفی برای استفاده مجدد از این عناصر ساخت و ساز سنتی است که نشان دهنده 
تنوع فرهنگی اروپا است. یک الیه داخلی عایق برای بهبود عملکرد دمایی ساختمان 

و کاهش صداهای محیط مورد اســتفاده قرار گرفته است. در هنگام طلوع و غروب 
خورشید، نور کم انرژی چراغ های LED، ساختاری فانوسی را شکل می دهند. یازده 
طبقه ســاختمان جدید اتحادیه اروپا فضاهای مختلفی را برای برگزاری رویدادهای 
مختلف در خود جای داده اســت. بزرگترین سالن کنفرانس در طبقه پنجم ساختمان 
قرار دارد که ظرفیت 250 نفر را دارد، سالن های کنفرانس کوچکتری هم در طبقات 

سه و هفت ساختمان قرار دارند.
یک ســالن ناهار خوری برای 50 نفر در طبقه فوقانــی قرار دارد. در همین حال، 
سالن ناهار خوری دیگری با ظرفیتی بیشتر، در طبقه نهم قرار گرفته است. یک طاق 
هر دو قسمت قدیمی و سقف جدید ســاختمان را پوشش می دهد. سقف جدید مقر 
اتحادیــه اروپا از مجموعه ای از پنل های فتوولتائیکی بهره می برد که موجب افزایش 

اعتبار زیست محیطی ساختمان شده است.
کف پوش ها، ســقف ها، درها و ورودی آسانســورها با گچ بری های پیش ساخته و 
فرش ها و الگوهای دیگر با رنگ بندی های خاص توســط هنرمند بلژیکی ژرژ موران 

طراحی شده اند.
ســاختمان موجود اتحادیه اروپا بخشــی از یک مجتمع آپارتمانی است که توسط 
معمار سوئیســی میشل پوالک طراحی و مراحل ســاخت و ساز آن در سال 1927 
تکمیل شــده است. پس از جنگ جهانی دوم، دولت بلژیک، این مجتمع را خریداری 

کرد و بلوک L شکل ساختمان اول را به عنوان دفتر خود مورد استفاده قرار داد.
هزینه ســاخت این ساختمان هم در دوران ساخت و ساز، از میزان برآورد اولیه که 

240 میلیون یورو بود به 320 میلیون یورو افزایش یافت.
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 دهکده عمودی در هند

پنجره ایرانیان: دهکده عمودی Hyperions در هند احداث می شــود. به گفته 
معمار بلژیکی این دهکده چوبی، معماری این بنا که از برج های چوبی متصل به هم 
ساخته می شود، تا سال 2022 در نزدیکی دهلی نو ساخته خواهد شد. این پروژه شامل 

6 برج مخلوط 36 طبقه ای است.
این برج فضای سبز گسترده ای را به نمایش می گذارد و ساکنان این برج می توانند 
سبزیجات و گیاهان خود را در بالکن، روی نمای ساختمان، پشت بام و در گلخانه های 

ویژه پرورش دهند.
فضای داخلی این برج برای آپارتمان های با اندازه های مختلف، مسکن دانشجویی، 
مناطق اجتماعی و فضاهای اداری در نظر گرفته شــده است. مبلمان این برج از مواد 
طبیعی و بازیافتی ساخته شده و شبکه ای از پل های معلق در آسمان برای آن در نظر 

گرفته شده که به ســاکنان این ساختمان این امکان را می دهد تا بین برج ها رفت و 
آمد کنند.

هرچند در نگاه اول اینگونه تصور می شود که این برج از چوب )چوب های جنگل 
دهلی( ساخته شده ولی الزم به ذکر است که در ساختار این برج از جمله فونداسیون 

آن، از بتن و فوالد هم استفاده شده است.
ایــن تکنولوژی و طراحی کم نظیر و پایــدار Hyperions قابل توجه و پیچیده 
اســت. برخی از ویژگی های ممتاز این برج شــامل توربین های بــادی و پانل های 
خورشیدی تولید برق است که روی نمای این برج کار شده و آب باران را ذخیره کرده 
و دوباره از آنها اســتفاده می کند. با این وجود هنوز هیچگونه آمار و ارقامی مربوط به 

اندازه و یا بهره وری این تکنولوژی سبز در این مراحل اولیه در اختیار نیست. 
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 ریچارد مایر جزئیات بیشتری از طرح برج سیاه نیویورک منتشر کرد

پنجــره ایرانیان: به نقل از تکرا، معمار برجســته آمریکایی، ریچارد مایر، جزئیات 
بیشــتری از طراحی برج ســیاه )Black Tower( واقع در حاشیه رودخانه  ایست 
نیویورک منتشــر کرد. این برج 3000 متر مربع مساحت خواهد داشت و در نزدیکی 
ســاختمان معروف مقر سازمان ملل در حاشــیه رودخانه ایست احداث می شود. این 
برج 42 طبقه ای، بلندترین ســاختمانی خواهد بود که این معمار برنده جایزه معماری 

پریتزکر، در شهر زادگاهش طراحی کرده است.
دیوار های شیشــه ای )پرده ای( ســیاه و آلومینیومی هر چهار نمای برج مکعبی را 
خواهند پوشــاند. برج ســیاه، دارای 408 واحد اجاره ای و 148 آپارتمان خواهد بود. 

همچنین این ساختمان فروشگاه هایی را هم در خود جای خواهد داد.
به گفته مایر: با تکنولوژی ها و مصالح ســاختمانی پیشرفته، ما به دنبال طراحی 
مبتکرانه و ماندگاری هســتیم که به تاریخ و فهرست ســاختمان های آیکونیک 

منهتن بیافزایم.
فضــای داخلی ســاختمان با فضای خارجی تیــره دارای کنتراســت خواهد بود، 
آپارتمان ها مینیمالی ساخته شده و کف ساختمان هم با کفپوش های چوبی و سطوح 

روشن پوشیده شده است.
فضــای داخلی ســاختمان با فضای خارجی تیــره دارای کنتراســت خواهد بود، 
آپارتمان ها مینیمالی ساخته شده و کف ساختمان هم با کفپوش های چوبی و سطوح 
روشــن پوشیده شده است. این ســاختمان همچنین، در طبقه دوم امکاناتی شامل، 
استخر سرپوشیده، مرکز تناسب اندام، اتاق بازی کودکان، اتاق کار، اتاق بازی، اتاق 

ناهار خوری خصوصی و یک سالن را در خود جای خواهد داد.
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 طراحی برج باغ آگورا در تایپه 

پنجره ایرانیان: به نقل از تکرا، برج باغ آگورا یا تائو زو یین یوان، ساختار مارپیچی 
دوگانه ای به شکل DNA دارد.

بــرج باغ آگورا 20 طبقه را در خود جــای داده و دارای انحرافی 4.5 درجه ای در 
هر طبقه اســت که در مجموع انحنای 90 درجه ای را تشــکیل می دهد. وینسنت 
کالبــو، معمار بلژیکی بــرج باغ آگورا در این مورد می گوید، این انحنا به ســاکنان 
بــرج امکان لذت بردن از نمای پانورامایی نزدیک تایپه 101 را می دهد. تایپه 101 
آســمانخراش 106 طبقه ای است که پس از برج الخلیفه دبی، بلندترین برج جهان 

محسوب می شود.
این برج مســکونی همچنین 23 هزار درخت را در طبقات و بالکن های خود جای 
می دهــد، چیزی که بنا به برآورد کالبو، امکان جذب ســاالنه 130 تن دی اکســید 

کربن را خواهد داشت.
بــاغ برج آگورا در نگاه اول جنگل عمودی بوســکو ورتیکاله را به خاطر می آورد. 
بوسکو ورتیکاله سازه طبیعی مسکونی در ناحیه تاریخی پورتانوآ شهر میالن و زادگاه 
لوکینو ویســکونتی، هنرمند نامی ایتالیایی اســت که در امتــداد خیابان ویا فدریکو 

)مهمترین خیابان شهر میالن( بنا شده است.
برج باغ آگورا 40 آپارتمان لوکس با بالکن های سبز را در خود جای داده و دارای 
مســاحت 42.335 متر مربع است. این برج همچنین امکاناتی همچون استخر شنا، 

مرکز ورزشی و تناسب اندام و تراس های پشت بام را در خود جای داده است.
به این ترتیب، کالبو به دنبال تعبیه سیســتم جــذب و بازیافت آب باران بر روی 
پشــت بام برج باغ است تا امکان تامین آب سرویس های بهداشتی )در این مورد با 
وجود برخی چالش های فنی، هنــوز صحبتی از بهره بردن از این آب جهت آبیاری 
درخت های ساختمان نشده( را فراهم کند. همچنین یک آرایه پنل خورشیدی بزرگ 
به مســاحت 1000 متر مربع مصارف برق ســاختمان را به طرز چشمگیری کاهش 
خواهد داد. انتظار می رود، مراحل ســاخت و ساز این ساختمان تا سپتامبر 2017 به 

پایان برسد.
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 طراحی ساختمانی با پلکان مارپیچی 

 طراحی موزه پینو فامیلیا در سئول 

پنجره ایرانیان: به نقل از تکرا، کازونوری فوجیموتو ساختمانی را با پلکان مارپیچی 
که از بتون ساخته شــده، برای خانه ای در سواحل استان هیروشیمای ژاپن طراحی 
کرده اســت. این خانه که 92.5 متر مربع زیر بنا دارد، در شــبه جزیره کوچکی در 

نزدیکی شهر ساحلی هیگاشی هیروشیما واقع شده است.
دو مکعب بتونی بدنه ساختمان را تشکیل داده و بر روی سکوی بتنی قرار گرفته اند. 
پلکان مارپیچی از طرفی به ورودی اصلی ساختمان و از طرف دیگر به تراس پشت 

بام می رسد، جایی که ساکنان ساختمان می توانند از منظره دریا لذت ببرند.

کازونــوری فوجیموتو در این مــورد، گفت: جالب ترین چالش ایــن پروژه، ایجاد 
ســکوتی مطلوب در داخل ســاختمان به همراه فضاهای جدیــد و آزاد بود. داخل 
ســاختمان به گونه ای جال داده شــده تا به خوبی نور روز را منعکس کند. همچنین 
اتاق ها و بخش های جداشده ســاختمان به وسیله پلکان به هم پیوند می خورند، در 
همین حال، پلکان مارپیچی بدون حصار از بتون پیش ســاخته، طراحی شــده که از 
میــان اتاق های خواب در طبقه همکف و اتاق نشــیمن در طبقه های فوقانی عبور 
می کند. داخل ساختمان به گونه ای جال داده شده تا به خوبی نور روز را منعکس کند.

پنجــره ایرانیان: به نقل از تکرا، موزه پینو فامیلیا که توســط معمار کره ای مون هوون 
طراحی شــده به شخصیت داستانی پینوکیو اختصاص یافته است. عروسک بزرگی از این 

شخصیت محبوب جلوی نمای ورودی موزه پینو فامیلیا قرار گرفته است.
این موزه سه ساختمان اصلی را در خود جای داده، همچنین در کنار این ساختمان های 
اصلــی، محوطه جنگلی به همراه یک برکه و یک قطــار مینیاتوری قرار دارند. همچنین 

عروسک بزرگی در سقف موزه قرار داده شده است.
اولین ســاختمان به نمایش عروسک های پینوکیو اختصاص یافته است. ساختمان دوم 
به دیگر شــخصیت های داســتان پینوکیو مختص بوده و ساختمان سوم هم میزبان یک 
فروشــگاه، یک کافه و یک سالن برای برگزاری رویدادها است. هر کدام از ساختمان ها 
نام هایی مرتبط به داستان پینوکیو دارند. به این ترتیب ساختمان ها دارای اسامی همچون 

نهنگ و موج و ماجرای نهنگ هستند. این موزه سه ساختمان اصلی را در خود جای داده 
اســت،  مون هوون در این مورد توضیح می دهد: اولین ساختمان تالش می کند، فضا و 
فرمی را که از ماجرای طوفان و نهنگ پینوکیو الهام گرفته شــده، به نمایش بگذارد. این 
معمار خالق کره ای در ادامه گفت: طرح منحنی سازه، یادآور جنینی است که در رحم مادر 

قرار دارد. این طرح همچنین ترکیبی از نهنگ و موج است.
همچنین ســاختمان ماجرای نهنگ که کلکسیونی از عروسک ها را در خود جای داده، 
دارای بخشــی برای نمایش فیلم و اجرای کنسرت موســیقی است. و در نهایت منحنی 
ساختمانی ســوم که به شکل دماغ معروف پینوکیو است، یک بخش فضای سبز و فواره 
آب را در خود جای داده اســت. بالکن های طبقه دوم ســاختمان هم نمای بسیار عالی از 

جنگل مجاور، حیاط و کافه را در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهد.
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 مجموعه هنری شنزن چین 

 معماری بلوک مسکونی در حاشیه پاریس 

پنجره ایرانیان: به نقل از تکرا، استودیوی معماری کپ هیملبالو، مجموعه هنری را در 
شنزن چین طراحی کرده اند. این شرکت اتریشی در سال 2007 برنده مناقصه طراحی این 
مجموعه فرهنگی شــد. این مجموعه دارای هفــت طبقه و زیربنایی بالغ بر 80 هزار متر 
مربع است. پروژه ساخت این مجموعه در سال 2015 زمانی خبرساز شد که ولف پریکس 

مدیر عامل شرکت اعالم کرد، بخش هایی از مجموعه توسط ربات ها ساخته شده است.
ایــن ســاختمان دارای دو فضای نامنظم اســت که بر روی یک ســکوی بزرگ قرار 
گرفته اند، همچنین راهرویی این دو بخش را جدا کرده است. قسمت سکوی مجموعه 10 
متر باالتر از سطح زمین قرار دارد. این ساختمان دارای دو فضای نامنظم است که بر روی 

یک سکوی بزرگ قرار گرفته اند.
کل ســازه با قطعاتی از ســنگ های مات و شیشه های عایق انعکاسی پوشانده شده که 
نمایی عالی از شــهر و همچنین نور کافی برای تماشــای گالری های داخل مجموعه را 
فراهم کرده اســت. سطوح شیب دار و راه پله ها به بخش اصلی مجموعه منتهی می شوند. 
در این بخش از مجموعه هنری شــنزن، فضاهای نمایشگاهی به یک سالن چند منظوره، 

سالن برگزاری مراسم ها و کتابخانه می پیوندد.
همچنین ربات ها در مرحله ســاخت و ســاز بخش مرکزی مجموعه هنری شنزن به 
کارگرفته شــده بودند، این ربات ها وظیفه جمع آوری ســازه های فوالدی، مدل ســازی و 

جوشکاری را بر عهده داشته اند تا در وقت و هزینه صرفه جویی کنند.
با این حال این شــرکت معماری هنوز اطالعــات دقیقی از نحوه به کار بردن ربات ها 
در پروژه ســاخت مجموعه هنری شــنزن منتشر نکرده اســت. پریکس سال گذشته در 
مصاحبه ای که انجام داده بود، گفت:  به طور معمول این بخش از ســاختمان به هشــت 
ماه کار با 160 کارگر نیاز دارد؛ اما اکنون ما تنها به 8 کارگر و 12 هفته زمان نیاز داریم.

پنجره ایرانیان: به نقل از تکرا، اســتودیوی معماری کراویتز، بلوک مسکونی مشرف به 
کانال لورک طراحی کرده، این ساختمان دارای بالکن های چهارگوش خاکستری و پلکان 

مارپیچ خارجی است.
این بلوک ســاختمانی دارای 23 واحد مســکونی، به همراه یک رستوران و یک کافی 
شاپ است. بلوک مســکونی کراویتز از دو طریق پل عابر پیاده کانال لورک و دیگری از 
ســوی جاده قابل دسترس خواهد بود، اســتودیوی معماری کراویتز در این طراحی قصد 
داشته، بهترین استفاده را از نمای آبراه ببرد. کراویتز همچنین به این واقعیت توجه داشته 
که ساختمان دارای هیچ همسایه مجاوری نباشد. نمای مشرف به کانال لورک ساختمان، 
دارای مجموعه ای بالکن با پانل های قهوه ای تیره اســت. نمای دیگر ســاختمان که به 

فضای باز مشرف است، دارای بالکن هایی عریض و نمای خاکستری رنگ است.
آپارتمان های یک یا دو خوابه بلوک مسکونی کراویتز، دارای نمای مجزای کانال لورک 
و باغ هســتند اما آپارتمان های زیر شیروانی به هر دو نما اشراف دارند. همچنین در مرکز 
ســاختمان، پلکان بتونی خارجی مشرف به کانال لورک گنجانده شده است. این پلکان با 
دستگیره های شبکه ای فلزی پوشانده شده که به وسیله درهای شیشه ای امکان دسترسی 

به سالن ورودی را فراهم می کند.
قاب های چوبی و یا آلومینیومی پنجره ها در فضای داخلی ســاختمان هم با رنگ های 
روشــن، کنتراست خوبی را با فضای بیرونی ساختمان ایجاد می کنند. دیوارهای داخلی با 
رنگ سفید، رنگ آمیزی شده و کفپوش های آپارتمان ها هم از جنس چوب بلوط است.
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 معماری خانه کروشه ای آستین 

پنجره ایرانیان: به نقل از تکرا، چوب سدر، بتن و گچ، عمده مصالح این خانه بزرگ 
در ایاالت تگزاس آمریکا را تشــکیل می دهند. این سازه توسط استودیوی معماری 
مت فایکوس طراحی شــده است. این ســاختمان که خانه کروشه ای نام گرفته، در 

ناحیه شیبداری از شهر آستین، ایالت تگزاس واقع شده است.
اســتودیوی معماری مت فایکوس در مورد طراحی خانه کروشــه ای توضیح داده 
اســت: در طراحی این سازه چشم انداز پویای ســایت با زندگی روزانه ساکنان خانه 
ترکیب شده است. مت فایکوس برای روکش نمای خارجی سازه از مصالح مختلفی 
از جمله چوب سدر، گچ طبیعی، فوالد و شیشه بهره برده است. همچنین بتن نیز در 

سازه مورد استفاده قرار گرفته است.
سازه کروشــه ای در مجموع 450 متر مربع زیر بنا دارد. خانه کروشه ای آستین به 
دو قسمت تقسیم شده است، بخشی برای برگزاری جشن ها و مراسم های عمومی و 
بخش دیگری از اتاق های خصوصی تشــکیل شده است. فضاهای داخلی خانه حول 
حیاط بیرونی طراحی شده است. یک سکوی بزرگ و استخر طویل و باریک، باالتر 
از تپه هــا و زمین جنگلی اطراف قرار گرفته که فضایی انتقالی بســیار جالب توجهی 
بین سازه های مصنوعی و طبیعت تشکیل داده است. خانه کروشه ای یک آشپزخانه 
اوپن و اتاق نشیمن، اتاق تلویزیون و چند اتاق خواب را خود جای داده است. اتاق ها 
دارای جداره های شیشــه ای، کفپوش هایی از جنس چوب بلوط و ســقفی با چوب 

سدار هستند.
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 معماری مهمانخانه کاسا سوالریس در جزایر کارائیب

پنجــره ایرانیان: به نقل از تکرا، شــش آپارتمان در بلوک های بتونی مســتطیلی 
شکل، مهمانخانه ای در کارائیب را شکل داده اند. این مهمانخانه که توسط استودیوی 
معماری جان هیکس طراحی شــده، به طور کامل، جدا از شــبکه )خودکفا( اســت. 
مهمانخانه کاسا سوالریس یکی از پنج مهمانخانه ای است که در جزیره ویکس، در 

سواحل شرقی پورتوریکو واقع شده است.
طبقه همکف ایــن مهمانخانه دو آپارتمان را در خود جای داده که ظرفیت اقامت 
چهار نفر را دارا هســتند، در همین حال چهار بلوک کوچکتر این مهمانخانه، ظرفیت 
پذیرش دو نفر را خواهند داشــت. راه پله طوالنی کاسا سوالریس، امکان دسترسی 
به تمام طبقات را فراهم می کند. انرژی مهمانخانه کاســا سوالریس به طور کامل از 
انرژی خورشیدی تامین می شود، به این ترتیب، سیستم برق آن هم، به صورت جدا 

از سیستم خواهد بود.
استودیوی معماری جان هیکس در این مورد گفته: هتل جزیره ای کاسا سوالریس 
در جزیره ویکس، پورتوریکو، نخستین هتل تمام خورشیدی در کارائیب است که به 

طور کامل از شبکه برق تجاری خارج شده است.
موقعیت ساختمان به شکلی طراحی شده که از بادهای دریای کارائیب برای تهویه 
هوا بهره ببرد، و در همین حال، پانل های فتوولتائیک نصب شــده بر روی ســقف، 
امکان ذخیره انرژی خورشــیدی را فراهم می کنند. اســتودیو در این مورد توضیح 
می دهد: مهمانان می توانند، آیپد و لپ تاپ های خود را به طور مســتقیم با انرژی 

خورشیدی شارژ کنند.
هر یک از آپارتمان ها، ورودی های بزرگی در قســمت انتهای خود دارند که نمایی 
دلپذیری از باغ فراهم می کند و به پاسیو فضای باز می رسد. آپارتمان های طبقه اول 
دارای دو تراس هســتند، یک تراس که به وســیله سایبان طبقه باال سایه دار شده و 

دیگری که در معرض نور خورشید قرار گرفته است.
همچنین، مهمانخانه دوش های هوای آزادی را در هر یک از پاسیوها جای داده که 
آب آن توســط آب گرم زیر زمینی تامین می شود. به منظور جلوگیری از آسیب های 
ناشــی از طوفان، هیچ شیشــه ای در ســازه به کار نرفته، در عوض از درهای رولی 
)کرکره ای( فلزی بهره برده شــده است. فضای داخلی سازه هم از دیوارهای بتونی 
اســت. دیوارهای درون آپارتمان به رنگ سفید رنگ آمیزی شده و از درهای چوبی و 
پرده های کرکره های در ساختمان استفاده شده است. برای کاهش مصرف انرژی هم 

از چراغ های  LED، لوازم برقی و پنکه های سقفی کم مصرف استفاده شده است.
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   زیباترین پل در کشور چین

پنجره ایرانیان: یکی از دیدنی ترین پل های جهان در کشور چین و بر روی رودخانه 
دراگون کینگ احداث شده است که از معماری منحصربفردی برخوردار می باشد.

 طراحی و شکل ظاهری این پل مانند روبانی قرمز رنگ می باشد که در واقع نماد 
نوار موبیوس اســت، جالب است بدانید در فرهنگ کهن و معماری و طراحی سنتی 

چین سمبل خوشبختی و خوش شانسی است.
 الکی نات در اســتان هونان چین و بر روی رودخانــه دراگون کینگ در منطقه 
نیولِیک ساخته شده است. الکی نات یکی از یازده پل دیدنی جهان و یکی از شگفت 

انگیزترین پل های جهان می باشد.

8th  Interna-
tional
 Exhibition of 
Doors & Windows
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  طراحی مفهومی و معماری اسالمی مسجدی در ایسلند

پنجره ایرانیان: به نقل از وبســایت آرشیتکت، کانســپت پروژه طراحی مفهومی 
مســجد ایسلند، تلفیق معماری اســالمی با معماری و فضاهای پایتخت این کشور 

به شمار می آید. 
در طراحی مســجد معمــاران ویژگی ها و فرهنگ معماری اســالمی را با عناصر 
معماری اقلیم شــمالی ترکیب شــده و بدین گونه این ساختمان نه تنها محلی برای 

عبادت است بلکه مرکزی برای نشان دادن فرهنگ ناحیه می باشد.
این ســاختمان از دو فرم و پوسته تشکیل شده است، پوسته اول یک حجم ساده 
مکعبی شــکل با ارتفاع یک طبقه است که در آن فضاهای اداری و رایج قرار گرفته 
اســت. در پوسته دوم شاهد ارتفاع بلندتر و فرم متفاوتی هستیم که در زیر آن محل 
عبادت وجود دارد. فرم متفاوت پوســته دوم الهام گرفته از محیط آتشفشانی منطقه 
است. در کنار این دو فرم یک مناره به ارتفاع 19 متر و رو به قبله طراحی شده است.
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هشــتمین دوره نمایشــگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابســته تهران، از 5 تا 8 بهمن 1395 در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد. 
این نمایشــگاه که از جمله نمایشگاه های مهم و تخصصی صنعت کشور است در حالی هشتمین دوره خود را پشت سر گذاشت که صنعت ساختمان 
به عنوان مادر این صنعت و بســیاری از صنایع، در رکودی چندین ســاله به ســر می برد. رکودی که برخی تحلیلگران بازار و صنعت، ریشه آن را در 
سیاست های اشــتباه اقتصادی دولت می دانند که در سال های گذشته طرح هایی چون مسکن مهر به آشفتگی آن دامن زد. بااین حال نمایشگاه هایی 
ازاین دســت به مثابه ُمسکنی برای تن نحیف بازار مسکن، فرصت مناسبی برای صنعتگران اســت تا در طول چهار روز برپایی نمایشگاه به معرفی 

فعالیت ها، محصوالت و توانمندی هایشان بپردازند. 
نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران باوجود کاستی ها و انتقاداتی که به نحوه اجرا و به ویژه فصل برگزاری آن وارد است، توانسته 
با حضور شرکت های فعال در این حوزه، هشت دوره را به سرانجام برساند. در هشتمین دوره این نمایشگاه شرکت های مختلف در گروه های کاالیی 
در و پنجره و پروفیل یو.پی.وی.سی، در و پنجره و پروفیل آلومینیومی و غیر یو.پی .وی .سی، انواع در )ساختمانی، چوبی، داخلی، ضدسرقت، ضدحریق، 
ضدآب، کشــویی، اتوماتیک، فرفورژه، کامپوزیت(، ماشــین آالت و تجهیزات، یراق آالت، شیشه و نما، ملزومات )چسب، نوار و فوم درزگیر، پیچ، مواد 
اولیه، اسپیسر، تیغه، شبکه های داخلی در( و سایر )نشریات، نرم افزار، طراحی، مشاوره، خدمات پس از فروش، نرده و حفاظ( در 13 سالن از مجموعه 
محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران، در غرفه های خود پذیرای بازدیدکنندگان مختلف از سراسر کشور و کشورهای خارجی بودند. برگزاري 
هشــتمین نمایشگاه تخصصي بین المللی در و پنجره تهران، با حضور شــرکت ها و موسسات داخلي و خارجي که در زمینه تولید،  بازرگاني و خدمات 
مرتبط با این گروه های کاالیي فعالیت دارند گامي بلند و محکم در جهت ارائه نوآوری ها و تولیدات مدرن این صنعت محســوب می شــود و مســلما 
شرکت های ساختماني، شرکت های انبوه ساز، تعاونی های مسکن، مجتمع های مسکوني و تجاري،  هتل ها و عموم مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایي 

این محصوالت از برپایی چنین نمایشگاه هایی استقبال خواهند کرد.
با توجه به تعدد و کثرت واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با محصوالت در و پنجره هستند، برپایی 
نمایشــگاه تخصصی به صورت مستقل و جدا از نمایشگاه صنعت ساختمان، هم برای مشارکت کنندگان و هم برای بازدیدکنندگان از اهمیت و اولویت 

بسیاری برخوردار است. در نتیجه این نمایشگاه نیاز مخاطبان این صنعت را به مراتب بیشتر از نمایشگاه عمومی ساختمان برآورده می سازد. 
نشریه پنجره ایرانیان مانند همیشه در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره تهران نیز با برپایی غرفه در سالن میالد پذیرای کلیه بازدیدکنندگان 
و فعاالن این صنعت بود. عالوه بر این، گروه خبری نشــریه با حضور در غرفه های فعال و برتر نمایشــگاه با مدیران این شــرکت ها در خصوص 

محصوالت جدید ارائه شده و وضعیت برگزاری نمایشگاه گفتگوهایی انجام داده که در ادامه آنها را می خوانیم.
در مصاحبه با مشارکت کنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران سه سوال زیر به صورت مشترک پرسیده شد:

1. ضمن معرفی شرکت و زمینه فعالیت تان، اگر محصول جدیدی در نمایشگاه ارائه دادید، و درباره آن توضیح دهید؟
2. نحوه برگزاری و میزان استقبال از نمایشگاه امسال را چگونه ارزیابی می کنید؟

3. برگزاری چنین نمایشگاهی چه تاثیری بر رشد صنعت در و پنجره و رونق بازار ساختمان دارد؟

اشــاره

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از هشتمین 
نمایشگاه در و پنجره تهران

8th  International
 Exhibition of Doors & Windows
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1. همانطــور که می دانیــد WINTECH با بیش از 15 
ســال حضور در بازار ایران، همیشــه سعی داشته است تا به 
نیازهای بازار و مشــتریان ارج نهــاده و محصوالتی به روز، 
کارآمــد و کاربــردی را به بازار عرضه کنــد و به لطف خدا 
تاکنون توانسته با طراحی قالب ها و مقاطع متنوع و مشترک 

در ســری های 640 ، 700 و همچنین سری 260 کشویی خود که شامل جفت ریل و تک 
ریل )ســفید و لمینت( می باشد نظر جامعه مهندسی، معماری و طراحان صنعت ساختمان را 
به خود جلب کند و امسال نیز همزمان با نمایشگاه، لمینت رنگ توسی )gray ( را به سبد 
کاالیی محصوالت وین تک اضافه کردیم تا بتوانیم ضمن کامل تر کردن ســبد محصوالت 

خود، پاسخگوی نیاز مشتریان متقاضی رنگ توسی باشیم.
2. می توان نمایشگاه را یک گردهمایی بین همکاران دانست که باعث می شود تا در این 
مدت کوتاه در کنار هم جمع شــده و بتوانند به عنوان یک صنف واحد تعامالت بیشــتری 
داشته باشند و همچنین باعث می شود که مدیران مجموعه ها بتوانند از نزدیک با نمایندگان 
خــود، همکاران فعال در این صنف و همچنیــن عالقه مندان به این صنف از نزدیک دیدار 
و گفتگو کنند. نمایشــگاه امسال نیز همانند هر سال برگزار شد و فقط برودت هوا و بارش 

باران و برف شــاید کمی برای غرفه داران و بازدیدکنندگان دشواری هایی به وجود آورد.
3. در کل برپایی نمایشگاه ها برای هر صنفی قطعا سودمند خواهد بود ولی به شرطی که 
در زمان و مکان مناســب صورت بگیرد؛ برای صنعت در و پنجره همیشــه 6 ماه دوم سال، 
فصلی شــلوغ و پر کار است و بهمن ماه زمان مناســبی برای برگزاری نمایشگاه تخصصی 
در و پنجره نمی باشــد و باوجود اعالم چندین باره از ســوی فعــاالن این صنف که برپایی 
نمایشــگاه در پایان فصل پرکار این صنعت عمال کارایی مثبتی در بر نخواهد داشــت، ولی 
متاســفانه همچنان هر ساله شــاهد برگزاری نمایشــگاه در و پنجره در بهمن ماه هستیم. 
اینجانب همیشــه پیشــنهاد داده ام که بهترین زمان برگزاری نمایشگاه در و پنجره شهریور 
ماه اســت که ابتدای فصل شــلوغ و پر کار این صنف می باشد و قطعا در این زمان فعاالن 
بخش صنعت ساختمان می توانند نیازهای خود را پس از بررسی و آشنایی با تولیدکنندگان، 

تامین کنند.

رضا زرگر | وین تک

1. شــرکت ســاتیان در زمینه توزیع یراق آالت در 
و پنجــره فعالیت می کند. در این نمایشــگاه از طرح 
ساتیان فامیلی رونمایی کردیم. این طرح برای ایجاد 
ارتباط بیشــتر میان مجموعه ساتیان و مشتریان ارائه 

شده است.
2. نمایشــگاه امسال نمایشــگاه خیلی بدی بود. تبلیغات محیطی خیلی کمتر از 
ســال های گذشته بود. بسیاری از شــرکت های مطرح داخلی در نمایشگاه شرکت 
نکردند و همین طور شــرکت های خارجی خیلی کمتر شدند که به نظر می رسد به 
خاطر مسائل مالی و قیمت غیرواقعی VIP باشد که مدیریت و مجری برگزارکننده 

بابت اجاره غرفه ها می گیرند.
3. نمایشــگاه محل ارائه محصوالت جدید اســت و چون شرکت ها نمی توانند 
هر ســال محصول تازه داشــته باشند، بهتر است نمایشــگاه هر دو سال یک بار 
برگزار شــود تا تاثیر بیشتری داشته باشد. حســن اصلی نمایشگاه این است که 
ما در اینجا با مشــتریانمان به صورت رودررو آشنا می شویم و این مسئله به رشد 

کارمان کمک می کند.

علیرضا صدقی نسب | ساتیان
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1. شــرکت آلومینیــوم واالد در زمینــه تولید انواع 
محصــوالت آلومینیومــی شــامل در و پنجــره، نما و 
ملزومــات آن فعالیت می کند. پنجــره ای که ترکیبی از 
سیستم های کشویی، نرمال، لیفت اند اسالید، منوریل، 

دوآل ریل و غیره را در یک سیســتم تدارک دیده، محصول جدید ما در نمایشــگاه 
امسال است.

2. ما بــه هدف خودمان که معرفی برندمان بوده رســیدیم و از این  جهت راضی 
هســتیم. تنها انتقادی که ما داشــتیم ساعت برگزاری نمایشــگاه بود که به نظر ما 

هم زمان آغاز و پایان و هم مدت زمان برگزاری نمایشــگاه نامناسب بود.
3. نمایشگاه محلی برای معرفی شرکت ها، محصوالت جدید، ایده ها و دستاوردهای 

نو در عرصه صنعت اســت و مطمئنا تاثیر زیادی در رشد و رونق صنعت دارد.

محمدحسین فریور | واالد

1. شــرکت آلوم کار دینه )آلوکد( در زمینه تولید در و 
پنجره و نمای آلومینیومی فعالیت دارد. محصول جدید ما 
در نمایشگاه امسال سیستمی به نام پنجره کرتین والی یا 

کرتین وال پنجره ای است.
2. نحوه برگزاری نمایشگاه امسال نســبتا خوب بود. میزان استقبال بازدیدکنندگان 
هم نسبت به سال گذشته خوب بود ولی متاسفانه سرمای هوا باعث شد که یک مقدار 

شرایط آن طور که انتظار می رفت خوب پیش نرود.
3. طبیعتا برگزاری نمایشــگاه ها کمک بزرگی به تولیدکنندگان اســت تا در شــهر 
بزرگی مثل تهران محصوالتشــان را به صورت مستقیم و بی واسطه در معرض دید و 
انتخاب مشــتریان قرار دهند. من به عنوان مدیرعامل یک شــرکت در مدت برگزاری 
نمایشــگاه به صورت حضوری و رودررو با مشــتریانم ارتباط برقرار می کنم و می توانم 
ضمن ارائه آخرین محصوالت و دســتاوردهای شــرکت از نقطه نظرات مشــتریان و 
بازدیدکنندگان آگاه شــوم و در راستای بهبود کیفیت کارم از آنها استفاده کنم. این ها 
موارد مثبتی اســت که در نمایشــگاه ها اتفاق می افتد و نهایتا به رشد و رونق صنعت 

ما کمک می کند.

شهرام علیزاده | آلوکد

1. شــرکت آلــدورا ویــن در زمینــه تولیــد پروفیــل 
یو.پی. وی. سی در استان آذربایجان غربی فعالیت می کند. 
پروفیل تولیدی ما با برند آلدورا وین برای اولین بار در کشور، 
در نمایشگاه امسال در و پنجره تهران رونمایی و عرضه شد.

2. تا اینجای کار از نظر خدمات نمایشــگاه خوب بود و مشــکل خاصی وجود نداشــت. 
استقبال از نمایشگاه هم قابل قبول بود.

3. برگزاری نمایشگاه صددرصد بر رشد صنعت و رونق بازار تاثیرگذار است چون محصولی 
که در نمایشگاه عرضه می شــود حتما یک مجموعه فرایندی اتفاق افتاده تا این محصول 
به نمایشــگاه بیاید. این مجموعه فرایند و اتفاقات اشتغال و بازار کار ما را رونق می بخشند. 
از ســوی دیگر محصوالت جدید و باکیفیتی که به نمایشگاه می آیند پس از نمایشگاه هم 
همین روند و تاثیر مثبت را بر بازار و صنعت ما خواهند داشت. درمجموع برگزاری نمایشگاه 

نشان دهنده پویایی و حرکت صنعت یک کشور است.

شکراهلل احمدی | آلدورا وین
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1. پروفیل تک ریل کشــویی و افزایش تنوع لمینیت 
از جملــه محصوالت و خدمات جدید ما در نمایشــگاه 

امسال بود.
2. متاســفانه ســاعت و فصل برگزاری نمایشــگاه 

اصال مناســب نیســت و با وجود این که هرســال این موضوع مــورد انتقاد اکثر 
مشارکت کنندگان در نمایشــگاه قرار می گیرد هیچ تغییری رخ نمی دهد. امیدواریم 
انجمــن بتواند در مدت  زمان زیادی که تا برگزاری نمایشــگاه بعدی وجود دارد با 
همفکــری و همکاری همه فعــاالن صنعت در و پنجره این مســائل را حل کند. 
تبلیغات هم متاســفانه در آن حدی که ادعا می کنند صورت نگرفته اســت و در حد 
چند بنر و بیلبورد در سطح خیابان هاست. تبلیغات امروزه نقش مهمی در بهتر برگزار 
شــدن هر نمایشگاهی دارد و لزوم استفاده از رسانه های مدرن و ابزارهای جدید در 

این میان کامال احساس می شود.
3. اگر میزان تبلیغات و اطالع رسانی مطلوب باشد نمایشگاه فرصت مناسبی است 
که با صرفه جویی در بســیاری از مولفه ها باعث رضایت خاطر هم تولیدکننده و هم 

مصرف کننده شود. 
حضور هم زمان بزرگ ترین شــرکت ها و تولیدکننــدگان در یک مکان به خریدار 
و مشــتری ایــن امکان را می دهد که با صرفه جویی در زمــان و هزینه از بین همه 
گزینه هــا بهترین و مناســب ترین را انتخاب کند. تولیدکننده نیز به همین نســبت 

به صورت مستقیم و رودررو با مشتریان زیادی وارد معامله می شود.

محمد حمیدیه | هافمن

1. شرکت نوید تجارت آرســام دفتر مشترک المنافع 
کالــه کیلیت ترکیه در ایران اســت. محصوالت جدید 
ما اسپانیولت در کشویی قفل دار، اسپانیولت در ورودی 
امنیتی، سیستم لیفت اند اســالید آلومینیوم و سیستم 

در دولنگه اســت که هم زمان با نمایشــگاه بائو آلمان در نمایشگاه تهران رونمایی 
و عرضه شد.

2. زمان برگزاری نمایشــگاه بــا توجه به اتفاقات روز اول کــه با بارش برف و 
ســرمای هوا همراه بود نشــان داد که اعتراض چندین ســاله ما به این موضوع 
منطقی بود. ســاعت برگزاری نمایشگاه هم مشکالت دیگری دارد و وقت فعالیت 

غرفه ها بسیار کم است.
 این مشکالت به اضافه مبلغ بسیار گرانی که به صورت ارزی از ما گرفته می شود 
)حتی پول برق مصرفی غرفه هم به یورو با ما حســاب شد!( باعث می شود که ما 
همانند ســال های گذشته از نمایشگاه تهران ناراضی باشیم و در صورت تداوم این 
وضعیت به دلیل فشارهای طرف ترک شاید سال آینده در نمایشگاه شرکت نکنیم.

 جدا از تفاوت ســطح خدمات، مقایســه نرخ غرفه در نمایشگاه نورنبرگ و بائو 
آلمــان با قیمت 90 یــورو در مقابل نرخ اینجا که متری 350 یورو اســت گویای 

همه چیز است.
3. ماهیــت وجودی نمایشــگاه، عرضه کاال و خدمات و آشــنایی با جدیدترین 
محصوالت و فناوری هاســت. اگر زمان برگزاری نمایشــگاه مناسب با فصل کار و 
بازار موضوع نمایشــگاه باشــد می تواند دایره تاثیراتش را گسترده تر کند و خدمات 

بهتری ارائه کند.

علی خرم | کاله کلیت
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1. شــرکت ایلیاد کار وشمگیر در زمینه تولید پروفیل 
یو.پی.وی.ســی با برند پراتیک در اســتان گلســتان 
فعالیت می کند. انواعی از پروفیل های کشویی، لمینیت 
و اکونومــی از جمله محصوالت جدید ما هســتند که 

ظرف یک ماه آینده به بازار عرضه می شوند.
2. نحوه خدمات و میزان استقبال از نمایشگاه نسبتا خوب بود. باید منتظر بمانیم 
ببینیم بازخورد نمایشــگاه چگونه است. نامناســب بودن فصل برگزاری نمایشگاه 
موردی اســت که هرسال از طرف بســیاری از همکاران مورد انتقاد قرار می گیرد 

ولی متاســفانه هیچ تغییر خاصی در این مورد انجام نمی شود.
3. نمایشــگاه می تواند ویترین صنعت کشــور باشــد که برتریــن محصوالت 
و شــرکت ها در آن حضــور پیــدا می کنند. نمایشــگاه باید محلی بــرای معرفی 

تولیدکنندگان برتر و محصوالت تازه به جامعه باشد.

اکتای قاضی | پراتیک

1. شــرکت پنجره آســا در زمینه تولید در و پنجره 
دوجــداره آلومینیومی و نمــای کرتیــن وال فعالیت 
دارد. یک سیستم کشــویی، خم های خاص به صورت 
اختصاصی، در بدون پاخور و غیره از جمله محصوالت 

جدید ما در نمایشگاه امسال است.
2. نمایشــگاه امســال پربار بوده و با توجه به زحمــات و برنامه ریزی هایی که 
همکاران قبل از شــروع نمایشــگاه داشــتند، نمایشــگاه به نحو مطلوبی برگزار 
شــده و ما راضی هســتیم. ما انتقاد خاصی نداریم ولی با توجه به هزینه هایی که 
شــرکت های برگزارکننده دریافت می کنند می توانند خدمــات بهتری ارائه داده و 

نمایشگاه پربارتری برگزار کنند.
3. بــا توجه به این کــه انجمن در و پنجــره و نما و ســندیکای آلومینیوم یک 
همــکاری فرهنگــی در زمینه استانداردســازی و ارتقاء دانش فنی سیســتم های 
آلومینیوم شروع کرده اند این نمایشگاه هم می تواند در راستای تداوم این حرکت ها 

مفید و موثر باشد.

سعید کسایی فر | پنجره آسا

1. شرکت ماهد آلومینیوم در زمینه تولید انواع مقاطع 
پروفیل آلومینیومی شامل ترمال بریک، نرمال، کرتین 
وال، المل، لوور و ســایر مقاطع اکســترودی فعالیت 
دارد. کرتین وال یونیتایز محصــول جدید ما در این 

نمایشگاه است.
2. میزان اســتقبال از محصوالت ما در نمایشگاه به ویژه کرتین وال یونیتایز خیلی 

خوب بود.
3. نمایشــگاه می تواند ما را برای رفتن به ســمت محصوالت روز و مورد پســند 
مصرف کننده هدایت کند تا با هزینه کمتر محصولی باکیفیت به مشتریان ارائه دهیم. 
نمایشــگاه فضای مناسبی است تا تولیدکنندگان با حذف واسطه ها محصوالتشان را 

با قیمت مناسب تر به دست مصرف کننده برسانند.

عباس احمدی | ماهد آلومینیوم
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1.شــرکت زرین پارس نمایندگی سه شرکت خارجی 
در زمینه ارائه ماشین آالت و تکنولوژی لمینیت پروفیل 
با برند یونیماک Unimak ترکیه، فویل های لمینیت 
با برند رنولیت )Renolit( آلمان و چســب های مورد 

اســتفاده در لمینیت با برند کالیبریــت Kleiberit آلمان فعالیت دارد. فویل های 
جدید رنولیت محصوالت جدید ما در نمایشــگاه امسال است که برای نخستین بار 

از آنها رو نمایی کردیم.
2.نحوه برگزاری هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران به روال سال های گذشته 
بــود و اتفاق و تغییر جدیدی در آن رخ نداده و البتــه خوب و قابل قبول بود. میزان 
اســتقبال در روز اول چنــدان خوب نبود و از آن راضی نبودیــم ولی در بقیه روزها 

شرایط بهتر شد.
3.برگزاری نمایشگاه موضوع مهمی است و در هر صنعتی باید باشد ولی مهم تر از 
خود نمایشگاه این است که بازدیدکنندگان نمایشگاه آمادگی ذهنی و مالی حضور در 

نمایشگاه را داشته باشند تا نمایشگاه مفید و موثری داشته باشیم.
 اگر شــرایط کلی اقتصادی مهیا باشــد همه با دید و روحیه بهتری در نمایشگاه 
حضور پیدا می کنند و راندمان نمایشگاه باال می رود و در آن صورت به رشد و رونق 

آن صنعت هم کمک می شود.

پوریا علی محمدی | زرین پارس

  1. شــرکت پارس یــراق پروفیــل در زمینه تولید 
انواع دکوراتیوهای داخل شیشــه و انواع یراق آالت و 
ملزومات مورد اســتفاده در صنعت در و پنجره فعالیت 
دارد. شرکت پارس یراق پروفیل هر ماه دو قطعه جدید 

تولیــد کرده و به صنعت در و پنجــره عرضه می کند. انواع گل های داخل شیشــه 
شامل گل کاج، بنفشه و الله در انواع رنگ ها، طرح های ایتالیایی لوله ای و کانکشن 
آلومینیومی از جمله محصوالت جدید ما در نمایشــگاه تهران است. شعار ما پرهیز از 
کپی کاری محصوالت همکاران اســت و تالش می کنیم از حاصل دسترنج دیگران 

استفاده نکنیم.
2. در حال حاضر به خاطر زمان و شرایط جوی شرایط استقبال چندان خوب نیست 
ولی امیدواریم در روزهای آخر استقبال بهتر شود. به دلیل تبلیغات داخل نمایشگاهی 
برخی ســالن ها با مشکل بازدیدکننده مواجه هستند ولی شرایط سالن ما نسبتا خوب 
است. متاسفانه مســئوالن  نمایشگاه فقط به فکر اجاره دادن و درآمدشان هستند و 
برگزارکننــده به هر نحوی کارش را انجام دهد دیگر هیچ نظارتی بر کار آنها صورت 

نمی گیرد.
3. برگزاری نمایشگاه باعث می شود سازندگان مسکن با آخرین تولیدات صنعت در 
و پنجره آشنا شــوند. ما خیلی از مشتریانمان را از همین نمایشگاه ها پیدا کرده ایم و 

مطمئنا تاثیر مناسبی بر رشد صنعت ما خواهد داشت.
 البته انتظار داریم با توجه به هزینه هایی که به ما تحمیل می شــود مســئوالن  با 
ما همکاری بیشــتری داشته باشــند تا بتوان از چنین نمایشــگاه هایی نتایج بهتر و 

سازنده تری کسب کرد.

یعقوب محبوبی ملکی | پارس یراق پروفیل
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 1. پیشــرو درب مرکــزی ازجملــه شــرکت های 
دانش بنیان است که در زمینه درهای خروج اضطراری 
و ضد حریــق، کرکره های برقی، درهــای اتوماتیک، 
تیغه هــای فــوم دار و همچنین در و پنجــره دوجداره 

آلومینیوم و یو.پی.وی.سی فعالیت می کند. شرکت پیشرو درب مرکزی اولین شرکتی 
است که استاندارد UL آلمان را دریافت کرده است.

 درهای دولنگه و تک لنگه خروج اضطراری و ضد حریق ازجمله محصوالت جدید 
ما در نمایشگاه امسال است.

2. اســتقبال و بازدید از نمایشگاه در حد متوسط اســت ولی همکاری مدیریت و 
برگزارکنندگان نمایشگاه با شرکت ما بسیار عالی بود و از آنها تشکر می کنیم. البته ما 
قصد داشتیم به احترام آتش نشانان عزیزی که با فداکاری و ازخودگذشتگی جانشان 
را در حادثه ســاختمان پالسکو از دست دادند غرفه مان را تجهیز نکنیم که مدیریت 

سازمان آتش نشانی با این مسئله مخالفت کردند.
 ما هم تصمیم گرفتیم در پاسداشت یاد این عزیزان گوشه ای از غرفه را به یادمان 

این عزیزان اختصاص دهیم.
3. برگزاری نمایشــگاه به دلیل این که به یک ســری از هم وطنانی که اطالعات 
دقیقی از نحوه خرید ندارند اطالع رســانی می کند در بهبود وضعیت صنعت و رونق 

بازار نقش تاثیرگذاری دارد. 
با توجه به رکودی که بر صنعت ســاختمان و بازار حاکم اســت وجود نمایشــگاه 

فرصت مناسبی است تا ما خودمان را به جامعه معرفی کنیم.

داریوش قبادی |  پیشرو درب مرکزی

1. مجموعه مانا ســاز در دو گروه کاری فعال است؛ 
یک مجموعه در زمینه سازه های فلزی و بتنی مشغول 
به کار اســت و کارخانه آلومتاب در زمینه ساخت در و 
پنجره آلومینیومی و یو.پی.وی.ســی و نما فعالیت دارد. 

این گروه ها زیرمجموعه هلدینگ میتکو وابسته به بانک پاسارگاد است.
2. تعداد زیادی از همکاران ما در نمایشــگاه امسال مشارکت نکرده اند که به دلیل 
رکود حاکم بر صنعت ســاختمان اســت. میزان بازدیدکنندگان هم به همین نسبت 

کمتر شده است.
 البته برای اینکه نمایشــگاه بتواند تاثیرات بســیار مطلوبی داشــته باشد شرایط 
مختلفــی را باید مــورد توجه قرار داد، از جمله زمان برگزاری نمایشــگاه از اهمیت 
باالیی برخوردار است، چرا که همانطور که شاهد آن بودیم برودت هوا و بارش برف  

از میزان بازدیدکنندگان این نمایشگاه کاست.
3. مهم ترین کارکرد نمایشــگاه ارتباط و مراوده ای اســت که همکاران باهم و با 
شــرکت های خارجی ایجاد می کنند که باعث تبادل اطالعات و آشــنایی با آخرین 

دستاوردها و فناوری های روز دنیا می شود. 
این موارد درنهایت به ارتقاء ســطح دانــش و آگاهی نیروی کار ما و تالش برای 

بهبود سطح کیفی محصوالت و رشد کمی و کیفی صنعت کشور منجر می شود.
 البته صنعت ســاختمان صنعت مادر و گسترده ای اســت که عوامل متعددی در 
رونق و رکود آن موثر هستند و نمایشــگاه به تنهایی نمی تواند تاثیر چندانی بر روند 

آن داشته باشد.

محمدحسن جوان پاک | مانا ساز
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1. شرکت آلوارس در زمینه تولید در و پنجره آلومینیوم 
و یو.پی.وی.سی فعالیت دارد.

2. امروز که دومین روز است استقبال چندانی ندیدم و 
رضایتی از این موضوع ندارم.

 شرایط برگزاری و خدمات نسبتا خوب و مثل سال های قبل است و تغییر چندانی 
نداشــته است. اگر غرفه ها به شکلی چیده شــوند که بازدیدکننده از یک سمت وارد 
شود و از سمت دیگر خارج شود بهتر است و همه غرفه ها به یک اندازه دیده می شود.

3. برگــزاری نمایشــگاه نمی تواند به صنعت ســاختمان کمکی کند چون صنعت 
ساختمان صنعت مادر است و صنعت ســاختمان باید حرکت کند تا بقیه به دنبالش 
حرکت کنند. برگزاری نمایشــگاه یک روال شده و بیشتر یک اعالم حضور است و 

تاثیری بر رشد صنعت ندارد.

شیر ولی اکبری | آلوارس

1. شرکت توســعه عمران پرکوک کومش )تاپکو( در 
زمینه تولید در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی فعالیت 
دارد. پنجره دوجداره عایق به ســبک معماری ســنتی 
ایرانی محصول جدید ما در نمایشــگاه امسال است که 

به عنوان اختراع نیز به ثبت رسیده است.
2. برگزاری نمایشــگاه هم به نفع تولیدکننده و هم مصرف کننده است. نمایشگاه 
محلی برای آشــنا شدن همکاران و مصرف کنندگان است. مدیریت برگزاری خوب 
بود و ما مشــکل خاصی نداشــتیم. میزان اســتقبال و حضور بازدیدکنندگان  هم 

راضی کننده بود.
3. برگزاری نمایشــگاه می تواند به رشد و توســعه صنایع مختلف از جمله صنعت 
در و پنجره کمک فراوانی کند و یکی از مولفه هایی اســت که در رونق کســب وکار 

تاثیرگذار است.

اسماعیل مومن آبادی | تاپکو

1. مجموعه پویش پارت در زمینه تولید قطعات خودرو و 
یراق آالت در و پنجره یو.پی.وی.ســی با برند ویناک فعال 
اســت. پیرو برنامه استراتژیک سازمان، رونمایی، معرفی و 
عرضه دو محصول: اسپانیولت در سه سایز تسمه )1600، 

1800 و 2000(، دو سایز قفل )35 و 28( و دو مدل )تک زبانه و دوزبانه( و لوالی تنظیم 
شو در چهار مدل را در نمایشگاه امسال داشتیم.

2. نحوه اجرا و برگزاری هشتمین دوره نمایشگاه در و پنجره تهران نسبتا رضایت بخش 
بود. باوجود سکون و رکود حاکم بر صنایع مختلف کشور، استقبال از محصوالت ویناک 

بسیار عالی بود.
3. چنین مناسبت هایی فرصت بسیار مناسبی برای برقراری ارتباط بین مصرف کنندگان، 
ســازندگان و توزیع کنندگان اســت. تجدید دیدار با همکاران فرصت مغتنمی اســت تا 
مراودات تجاری و همکاری های داخلی صنف در این فرصت نمایشــگاهی بیشتر شود. 
ارائه جدیدترین دستاوردها، فناوری روز و محصوالت مدرن و اخذ بازخورد مناسب از این 

اتفاقات، کمک بزرگی به رشد و ترقی صنعت ساختمان می کند.

بهمن نظری | پویش پارت
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1. شــرکت کیمیا بســپار ارائه دهنــده خدمات فنی، 
مهندســی و بازرگانــی در زمینه ماشــین آالت خطوط 
اکســترودری از جمله خط تولید انــواع پروفیل، لوله و 

غیره است.
2. ما از نمایشــگاه امسال خیلی راضی نیســتیم چون زمانی که به این نمایشگاه 
اختصاص داده اند زمان مناســبی نیســت و تعداد بازدیدکنندگان سال به سال رو به 
کاهش است. همان طور که می دانید االن آخر سال است و برای فعالیت ما نمی توان 
در ایــن موقعیت زمانی کار جدی انجام داد. به نظر ما بهتر اســت نمایشــگاه های 
صنعتی در نیمه اول ســال برگزار شــود. اما خدمات و نحــوه برگزاری خوب بود و 

مشکل خاصی نداشتیم.
3. برگزاری نمایشگاه نمی تواند بر رونق بازار مسکن تاثیری بگذارد، باید اول رکود 
برطرف شود تا نمایشگاه هم تکان بخورد. در سال های گذشته که رکود نبود میزان 

بازدیدکننده نمایشگاه در و پنجره هم خوب بود.

صمدی | کیمیا بسپار

1. شــرکت یــراق آوران زحل تبریــز در زمینه 
تولیــد یــراق آالت و ملزومات دکوراتیــو پنجره و 
تــوری فعالیت دارد. چندین طرح جدید را برای این 

نمایشگاه آماده کردیم.
2. بــا این که دیروز بارندگی بود میزان اســتقبال خوب بــود. چون محصوالت 
جدیــدی آوردیم میزان مراجعــه به ما خیلی خوب بود و راضی هســتیم. خدمات 

نمایشــگاه هم خوب بود و تبلیغات محیطی در سطح شهر هم مناسب بود.
3. برگزاری نمایشــگاه تاثیر بســیار مثبتی دارد چون باعث می شود تولیدکننده و 
مصرف کننده بی واســطه باهم آشنا شوند. ما در اینجا کسانی را می بینیم که چندین 
ســال محصوالت ما را از جاهای دیگر تهیه می کردند ولی حاال خودمان می توانیم 

باهم مراوده داشته باشیم.

سیروس جناب زاده | یراق آوران زحل

1. شــرکت آلومینیــوم پی وی ســی پــارس اولین 
تولیدکننده دســتگاه مونتاژ در و پنجره و تیغچه های 
دوجداره در ایران اســت. پانچ دوخت دستی محصول 

جدید ما در نمایشگاه امسال است.
2. تبلیغــات خیلی کم بود و بیلبوردی در ســطح شــهر ندیدیم. با وجود این که 
هنگام دریافــت هزینه ها، تا ریال آخر را دریافت می کننــد، ولی خدمات چندانی 
ارائه نمی شــود. چندین ســال است که ما این مســئله را بیان می کنیم که زمان 
برگزاری نمایشگاه مناسب نیست ولی همچنان این مشکل وجود دارد. درمجموع 
به نظر می رســد انتقال نمایشگاه به شــهر آفتاب می تواند بسیاری از مشکالت ما 

را حل کند.
3. اگر در کنار برگزاری نمایشــگاه یک سری کالس ها و همایش های آموزشی 
نیز برگزار شــود برای بازدیدکنندگان و مشارکت کنندگان خیلی مفیدتر خواهد بود. 
اطالع رســانی بــه صنایع مرتبط بــا در و پنجره نیز ازجمله مواردی اســت که در 

برگزاری بهتر نمایشگاه موثر است.

مجتبی احمدی | آلومینیوم پی وی سی پارس
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1. شرکت ما تولیدکننده در و پنجره و ارائه دهنده خم 
و لمینیت پروفیل یو.پی.وی.سی است. رنگ های جدید 
مانند وینچســتر xa و xc  ازجمله محصوالت جدید ما 

در نمایشگاه امسال است.
2. نمایشــگاه امسال از ســال قبل بهتر بود و خدماتش هم خوب بود. استقبال از 

نمایشگاه هرچند خیلی چشمگیر نیست ولی تا حدی قابل  قبول بود.
3. دیدن مشــتریان و تبــادل تجربیات و اطالعات بین مشــتری و تولیدکننده از 
مهم ترین مواردی اســت که برگزاری نمایشــگاه برای مــا دارد و می توانیم از این 

فرصت در جهت بهبود تولیداتمان استفاده الزم را ببریم.

حسین کرمانی | تاپ وین

1. آساش در زمینه تولید انواع پروفیل آلومینیومی در 
کشور ترکیه فعالیت دارد. پروفیل کشویی ترمال بریک 
ســری 83 جدیدترین محصول آســاش در نمایشگاه 

امسال است.
2. نمایشگاه تهران نمایشــگاه بزرگی است و ما برای اولین بار است که به منظور 
آزمودن آن در این نمایشــگاه شرکت کردیم. تا حاال که راضی هستیم و اگر بازخورد 
خوبی داشته باشد سال بعد هم شرکت می کنیم. تقریبا از نحوه برگزاری راضی هستیم 
و تاکنون مشکلی پیش نیامده است. یکی از ایرادات نمایشگاه بخش اطالعات است 
که ما به عنوان یک شرکت کننده از دیگر شرکت کنندگان و زمینه کاری و فعالیت های 

آنها اطالعی نداریم و نمی دانیم بیشتر چه قشری در نمایشگاه حضور پیداکرده اند.
3. نمایشــگاه در حد اســتاندارد برگزار شــد ولی نمی توان انتظار داشت که تاثیر 
خارق العاده ای بر رونق صنعت ساختمان و رشد صنعت در و پنجره داشته باشد. ما هم 
بیشــتر برای شناخت بازار و بررسی نیاز مشتریان آساش در نمایشگاه شرکت کردیم 
تا مســائل را به واحد تحقیق و توســعه شرکت انتقال دهیم تا بتوانیم خدمات خود را 

ارتقاء دهیم.

اوزگور ایلکورشون | آساش ترکیه

1. شــرکت پارس کرنت اولین تولیدکننده یراق آالت 
در و پنجــره دوجــداره آلومینیومــی در ایران اســت. 
محصول جدید و اختصاصی ما در نمایشگاه امسال در و 
پنجره های دوجداره ریموت کنترلی است که برای اولین 

بار عرضه شده است.
2. برگزاری نمایشــگاه تاکنون مشکلی نداشته و مانند سال های قبل بوده است. 
میزان اســتقبال هم تا امروز که دومین روز است خوب بوده که امیدواریم روزهای 

آخر با توجه به این که روزهای تعطیل است میزان استقبال بهتر شود.
3. برگزاری نمایشــگاه ها می تواند به رشــد صنعت خیلی کمک کند چون افراد 
زیادی از شهرســتان ها برای بازدید می آیند و آخرین دســتاوردها، ماشین آالت و 
محصوالت صنعتی را مشــاهده می کنند. نبود نمایشــگاه یک خال و نقطه ضعف 

برای هر صنعت است.

سعید صادقی | پارس کرنت
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1. شرکت شایان شیشه در زمینه تولید انواع شیشه های 
ساختمانی و صنعتی فعالیت دارد. انواع شیشه صاف، خم، 
ســکوریت و لمینیت محصوالتی است در این نمایشگاه با 

کیفیتی بسیار مطلوب عرضه کرده ایم.
2. اســتقبال تا امروز قابل قبول بوده، چون فعال روزهای اول است. ولی انتظار داریم 
روزهای آخر با توجه به تعطیل بودن اســتقبال بهتری را شاهد باشیم. نحوه برگزاری و 

مدیریت نمایشگاه نیز تاکنون خوب بوده و ما مشکلی نداشتیم.
3. نمایشــگاه مزایای خوبی دارد چون اکثرا تولیدکنندگان داخلی هستند و می توانند 

مسائل و مشکالت همدیگر را ببینند و به کمک هم مسائل را حل کنند.

زینب آشوری | شایان شیشه

1. شــرکت مقصود اندیشــه صدر یا بازرگانی صدر 
 VHS نمایندگــی محصوالت پروفیــل و یراق آالت
 3D در ایران اســت. در نمایشگاه امســال لوالهای
باقابلیــت تحمــل وزن تــا 60 کیلوگــرم و با جنس 

آلومینیوم را رونمایی کردیم.
2. برگزاری نمایشگاه درمجموع از کیفیت خوبی برخوردار بود و مجری نمایشگاه 
نیز تعامل خوبی با مشــارکت کنندگان داشــت. با توجه به اینکه صنعت ساختمان 
با رکود مواجه است میزان اســتقبال از نمایشگاه قابل قبول بود و ما راضی بودیم. 
شــاید اگر میزان تبلیغات و اطالع رســانی بیشتر می شد و ســاعت برگزاری تغییر 

می کرد استقبال بیشتری را شاهد بودیم.
3. امیدواریــم با برگزاری چنین نمایشــگاه هایی روابط بهتــری بین تولیدکننده 
و مشــتری ایجاد شــود و امنیت کاری به وجود آید تا شــاهد رونق بازار و صنعت 

ساختمان شویم.

مجتبی مقصودی | مقصود اندیشه صدر

1. شــرکت زرینه نقش مهشــاد نماینده انحصاری 
شــرکت SIEGENIA  آلمان در زمینــه یراق آالت در 
و پنجره یو.پی.وی.ســی و آلومینیــوم فعالیت دارد. 
محصول جدید ما در نمایشــگاه امســال، بازشوهای 

برقی متعلق به سیســتم های هوشــمند خانه SIEGENIA  است که قابلیت استفاده 
در موبایــل و کنتــرل از راه دور دارند و برای کاربران کم تــوان مثل کودکان نیز 

مناسب هستند.
2. برگزاری نمایشــگاه متوســط بود و از نحوه خدمات رسانی راضی نیستیم ولی 
چاره ای نداریم و ســال دیگر هم با همین شــرایط در نمایشگاه شرکت می کنیم. 
میزان اســتقبال هم خیلی چشــمگیر نیست که شــاید به خاطر شرایط آب وهوا یا 
زمان برگزاری باشد. البته کسانی که مراجعه می کردند بیشتر افراد مرتبط با صنعت 

بودند که نشانه خوبی است.
3. برطرف شــدن رکود هیچ ارتباطی به نمایشــگاه ندارد بلکه شــرایط درونی 
اقتصاد ما و کاهش رشــد اقتصادی و تورم است که بر این مسئله یعنی رکود تاثیر 
می گذارد. نمایشــگاه می تواند ذهنیت مردم را برای سرمایه گذاری آماده کند آن هم 

در شــرایطی که شیب رکود به سمت رونق متمایل شده باشد.

علی جمشیدی | زرینه نقش مهشاد
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1. شرکت مورات ماشین در زمینه تولید ماشین آالت 
مونتــاژ در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی در ترکیه 
فعالیت دارد. محصول جدید ما در نمایشــگاه امســال 
دســتگاه دوسر برش است که قابلیت برش آن تا 6 متر 

ارتقاء پیدا کرده است.
2. نحوه اجرا و برگزاری نمایشگاه نسبت به سال های قبل تغییر محسوسی نداشته 
و طبق همان روال پیش رفته است. میزان استقبال و حضور بازدیدکننده نیز با توجه 

به رکود بازار چندان قابل توجه نیست.
3. نمایشگاه در و پنجره یک نمایشگاه تخصصی است و بیشتر کسانی که به عنوان 
بازدیدکننده حضور پیدا می کنند همکاران و فعاالن صنعت در و پنجره هســتند که 
برای آگاهی از نحوه فعالیت و وضعیت صنفشــان می آیند. همین هم برای پیشرفت 
صنعت و بهبود شــرایط کار صنف در و پنجره خوب اســت و باید نمایشگاه هرسال 

برگزار شود.

حامد خیری | مورات ماشین

1. شرکت عایق صنعت اش در زمینه تولید در و پنجره 
دوجداره یو.پی.وی.ســی و ملزومــات و یراق آالت آن 
فعالیت می کند. ما تالش کردیم هرماه یک قطعه جدید 
تولید کنیم و تاکنــون 50 قطعه از ملزومات در و پنجره 

یو.پی.وی.سی را به بازار عرضه کردیم.
2. در خصوص نحوه برگزاری مشــکل خاصی نداشــتیم، ولی میزان اســتقبال از 
نمایشــگاه به دالیل زیادی آن چنان که انتظار داریم نیســت. بیشتر بازدیدکنندگان، 
 همکاران و فعاالن صنعت در و پنجره هســتند و بازدیدکننده عام زیادی نداریم. البته 
شرایط جوی روز اول و وســط هفته بودن شاید بی تاثیر نبوده که امیدواریم روزهای 

آخر میزان استقبال بهتر شود.
3. با توجه به وضعیت صنعت ســاختمان خودمان  هم انتظار زیادی از نمایشــگاه 
نداریم. متاســفانه بازار به شکلی است که نمی توان مطمئن بود که بتوان از نمایشگاه 

نتیجه خاصی گرفت.

علی شفیعی | عایق صنعت اَش

1. یکی از زمینه های کاری شرکت پرسان صنعت آریا 
فروش ماشین آالت تولید در و پنجره و نمای آلومینیومی 
اســت و نمایندگی ماشــین آالت emmegi ایتالیا را 
در اختیار دارد. اضافه شــدن یک ســری آپشن ها روی 

دستگاه ها ازجمله خدمات جدیدی است که در نمایشگاه امسال ارائه کردیم.
2. برگزاری نمایشگاه مانند سال های گذشــته خوب بود و تفاوت چندانی نداشت. 

میزان استقبال اما از سال های قبل کمتر شده است.
3. مطمئنا برگزاری نمایشگاه درصورتی که شرکت ها با محصوالت جدیدتر و به روزتر 
در نمایشــگاه شرکت کنند بر رشد و توسعه صنعت بی تاثیر نیست. با توجه به فضای 
مجازی و ســهولت دسترسی به اطالعات، امروزه عموم مردم از آخرین دستاوردهای 
فنی و تکنولوژی جهان آگاهی دارند و دنبال محصوالت مدرن و باکیفیت هستند لذا 

شرکت ها باید آخرین دستاوردهای فناوری خود را در نمایشگاه ها عرضه کنند.

 Emmegi | شهاب الدین شفیعی
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1. شــرکت تهران پالستیک کار گستر در زمینه تولید 
نوارهای درزگیر پی.وی.ســی در صنعــت در و پنجره 
ســازی فعالیت می کند. تمرکز ما امسال روی نوارهای 
ام.بی.آر.پی.وی.ســی بود، این نوارها از کیفیت باالیی 

برخوردار هستند.
2. نحوه برگزاری مثل هر ســال بود و چیز جدیدی وجود نداشــت. روزهای اول 
هم به خاطر ســرمای هوا استقبال ضعیف بود و بیشــتر مراجعه کنندگان دوستان و 

همکاران خودمان بودند. عدم استقبال هم به خاطر وضعیت رکود بازار است.
3. برگزاری نمایشــگاه بر رونق صنعت ساختمان تاثیری ندارد ولی برای رونق کار 
ما تا حدودی تاثیر دارد. اگر از بین هر صد بازدیدکننده یک مشــتری هم برای ما به 
وجود بیاید نمایشگاه تاثیر خودش را گذاشته است. حذف واسطه ها هم از دیگر موارد 

مثبتی است که برگزاری نمایشگاه دارد.

فردین میرزاده کیا | تهران پالستیک کار گستر

1. شرکت زند الستیک در زمینه تولید انواع گسکت 
از جنس EPDM برای پروفیل هــای آلومینیومی و 
یو.پی.وی.ســی و تولید انواع قطعات الستیکی قالبی 

فعالیت دارد.
2. میــزان بازدید در دو روز اول با توجه به این که وســط هفته و شــرایط جوی 
نامساعد بود تا حدودی خوب بود و امیدواریم در دو روز آینده میزان بازدید افزایش 

پیدا کند. از نحوه برگزاری نمایشگاه هم راضی هستیم.
3. برگــزاری نمایشــگاه های تخصصی می تواند به آشــنایی عوامل مختلف آن 
صنعت و برطرف کردن نیازهایشــان کمک کند که این مســئله نیز به نوبه خود بر 

ارتقاء سطح کیفی کارشان تاثیر مثبتی دارد.

رامین آرش پور | زند الستیک

1. شــرکت اریکه تجارت دهگان در زمینه واردات 
یراق آالت یو.پی.وی.ســی با برند vorne، لوالهای 
UK، دســتگیره CSK و توری و پرده S.d.S ترکیه 
فعالیت دارد. در نمایشگاه امسال، نوعی توری عرضه 

کردیم که نواقص توری های موجود در بازار در این محصوالت مرتفع شــده است.
2. نمایشــگاه امسال ازنظر بازدیدکننده نســبت به یکی دو سال قبل کمتر شده 
اســت. برگزارکنندگان باید نسبت به ساعت آغاز و پایان نمایشگاه تجدیدنظر کنند 
چون دقیقا در ســاعت اوج بار ترافیکی در خیابان های اطراف اســت و مشکالت 
زیــادی برای ما و بازدیدکنندگان به وجود آورده اســت. نحوه برگزاری هم مانند 

سال های قبل بود و مشکل خاصی نداشتیم.
3. برگزاری چنین نمایشــگاه هایی تاثیر مثبتی دارد چراکه باعث می شود مردم 
با انــواع محصوالت، کیفیت اجناس، آخرین دســتاوردهای فنــی و تکنولوژی 
شــرکت های مختلف آشنا شــوند و در انتخاب کاال دقت بیشتری به خرج دهند. 
این مســئله باعث می شــود شــرکت ها نیز برای جلب رضایت مشتریان به فکر 
ارتقاء ســطح کیفی محصوالت و خدماتشــان باشــند و در درازمدت سبب رشد 

صنایع می شود.

امین مبارکی | اریکه تجارت َدهگان
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1. شرکت GSA در زمینه تولید یراق آالت در و پنجره 
یو.پی.وی.سی فعالیت دارد. تولید انبوه سیستم دوحالته، 
لوالی رگالژی، دســتگیره در و پنجره، قفل سرویسی 
و ســوئیچی ازجمله محصوالت جدید ما در نمایشــگاه 

امسال است.
2. متاسفانه استقبال از نمایشگاه مانند سال های گذشته نبود که این مسئله به دلیل 
رکودی اســت که بر بازار حاکم اســت. از نحوه برگزاری هم رضایت نسبی داریم و 

مجری برگزارکننده نمره متوسط می گیرد.
3. در واقع سیاســت های کالن دولت بیشــتر بر این مسئله تاثیر دارد نه برگزاری 
نمایشگاه ها. نمایشگاه هم بیشــتر برای تامین کنندگان مفید است تا تولیدکنندگان 
در و پنجره. همان طور که می بینید ســازندگان در و پنجره نسبت به پروفیل سازها، 
یراق آالت و ماشین آالت و دستگاه فروش ها تعداد کمتری در نمایشگاه حضور دارند.

GSA | محمدصادق سمسار زاده

1. شــرکت نگین البــرز در زمینه تولیــد در و پنجره 
دوجداره یو.پی.وی.سی و آلومینیوم و نماهای کرتین وال 
و ترکیبی فعالیت دارد. درهای آکوســتیک )عایق صدا( 

محصول جدید ما در نمایشگاه امسال است.
2. در مقایســه با سال های گذشــته و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار، نحوه 
برگزاری و میزان اســتقبال از نمایشــگاه مناســب و قابل قبول است. ضمن این که 

بازدیدکنندگان هدفمند بودند و افراد مرتبط بیشتر در نمایشگاه حضور داشتند.
3. نمایشگاه هایی مثل نمایشگاه در و پنجره برای تولیدکنندگان چندان اثر ندارد و 
برای تامین کنندگان مفیدتر اســت. فضاهای مجازی امروزه در این زمینه ها عملکرد 

پررنگ تری دارند و نقش زیادی در معرفی صنایع مختلف ایفا می کنند.

مسعود دولو | نگین البرز

1. شــرکت تهران رابر در زمینه تولید گســکت های 
درزگیــر و آب بنــدی پروفیل هــای یو.پی.وی.ســی و 
آلومینیوم فعالیت دارد. محصول جدید ما در نمایشــگاه 
امسال نوعی کامپوند است که جایگزین نوارهای عایق 

ای.پی.دی.ام )EPDM( شده اســت. این محصول بانام تجاری تی.پی.وی به بازار 
عرضه شده است.

2. نمایشگاه امسال هرچند نسبت به سال های قبل تغییر و پیشرفت چندانی نداشته 
ولی از اســتقبال نسبتا خوبی برخوردار بوده است. درمجموع از نظر کیفی خوب بود و 
ما راضی بودیم. تغییر روزهای برگزاری نمایشــگاه از روزهای اول هفته به آخر هفته 

هم از نکات مثبت نمایشگاه امسال بود.
3. نمایشــگاه ویترین هر صنعت است که می تواند بســیاری از مسائل عمده یک 
صنعــت را رقم بزند. تعامل بین تولیدکننده و مصرف کننده باید در خالل نمایشــگاه 
اتفاق بیفتد تا باعث رشــد و رونق صنعت شود. اگر فعالیت انجمن ها نیز در این گونه 

برنامه ها پررنگ تر شود می توانند تاثیر بیشتری بر رشد صنعت داشته باشند.

مهدی اسکندری | تهران رابر
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1. گــروه صنعتــی رئــال ویــن در زمینــه تولید 
پروفیل هــای یو.پی.وی.ســی ســری 60 و 70 در 
اشــتهارد کرج فعالیــت دارد. محصــول جدید ما در 

نمایشگاه امسال پروفیل سری 70 است.
2. نمایشــگاه امســال نســبت به سال گذشــته از استقبال بیشــتری از سوی 
بازدیدکننــدگان برخوردار بود و ما هم رضایت داریم. نحوه برگزاری هم خوب بود 
فقط در بحث واگذاری غرفه ها به نظر می رســد یک مقدار رابطه وجود داشت که 

موجب نارضایتی ما شد.
3. نمایشــگاه هر چقدر تخصصی تر باشــد می تواند به تولیــد ملی کمک کند تا 

بتوانیم با محصوالت خارجی رقابت کنیم.

علی باقری | رئال وین

1. گروه تولیدی ســودال بلژیک در زمینه تولید فوم 
پلی اورتان، انواع چسب و ســیلیکون برای صنعت در 
و پنجره و ســاختمان فعالیت دارد. ســیلیکونی با پایه 
اســتیک و نوعی فوم که برای اولین بار به بازار ایران 

معرفی و عرضه شــده است ازجمله محصوالت جدید ما در نمایشگاه امسال است.
2. در مقایسه با سایر نمایشگاه های منطقه خاورمیانه، نمایشگاه در و پنجره تهران 
از سطح متوسطی برخوردار است. میزان استقبال از محصوالت ما در نمایشگاه خوب 
بوده و مشــتریان خودمان را داشتیم. متاســفانه امکانات و خدمات رسانی نمایشگاه 
ضعیف است و باوجود رقم باالیی که برای حضور در نمایشگاه به صورت ارزی از ما 
گرفته می شــود خدمات مناسبی ارائه نمی شود. همان طور که می بینید میز و صندلی 
که اینجا گذاشته اند اصال در حد و اندازه یک نمایشگاه بین المللی و یک برند جهانی 

نیســت. دیوار پارتیشن اینجا امکان دارد هرلحظه روی سر ما خراب شود و ...
3. رکود صنعت ســاختمان به فاکتورهای مختلفی وابسته است و برای رفع آن به 
کارهای اساسی تری نیاز است. برای این که برگزاری نمایشگاه بتواند موثر باشد باید 
استاندارد برگزاری نمایشگاه های ما باالتر برود تا با توجه به برداشته شدن تحریم ها 

شــرکت های خارجی بیشتری به حضور در کشور و سرمایه گذاری راغب شوند.

فرشید بیات | سودال

1. گــروه تولیدی اصفهان تور در زمینــه تولید انواع 
توری پلیســه فعالیت دارد. نوعی تــوری که عالوه بر 
قیمت مناسب تر، ســرعت مونتاژ کمتری دارد از جمله 

محصوالت جدید ما در نمایشگاه است.
2. نحوه برگــزاری و اجرا خوب بود ولی میزان اســتقبال بازدیدکنندگان ضعیف 
بود. هزینه های نمایشــگاه برای ما سنگین است، اگر این هزینه ها کمتر شود تعداد 
بیشتری می توانند در نمایشگاه مشارکت کنند و شاهد نمایشگاه بهتری خواهیم بود.

3. برگزاری نمایشــگاه تاثیر زیادی بر رشــد صنعت دارد. بسیاری از کسانی که 
به نمایشگاه مراجعه می کنند با شــرکت های مختلف و محصوالت جدید و مدرن 
آشــنا می شوند که همین مســئله به دلیل رقابتی که ایجاد می کند به رشد صنعت 

نیز کمک می کند.

مهدی زاغی |  اصفهان تور
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1. گروه صنعتی ســاکار در زمینه تولید توری پلیسه 
و پرده های داخل شیشــه فعالیت دارد. پرده کرکره های 
داخل شیشــه محصول جدید ما در هشتمین نمایشگاه 

در و پنجره تهران است.
2. میــزان بازدید خوب بود هرچند روز اول و دوم به خاطر شــرایط آب وهوا تعداد 
بازدیدکنندگان کمتر بود. مجری برگزارکننده هم فعالیت خوبی داشــت و ما مشکل 

خاصی نداشتیم.
3. خیلــی از همکاران به ما مراجعه می کنند و وقتی محصوالت ما را می بینند ابراز 
خوشحالی می کنند از این که توانسته اند یک محصول خاص را در اینجا پیدا کنند. به 
همین دلیل که بسیاری از افراد در نمایشگاه ها می توانند اجناس موردنظرشان را پیدا 

کنند برگزاری نمایشگاه تاثیر مثبتی در کار ما دارد.

احمد نجفی | ساکار

1. شــرکت کانتون در زمینه واردات توری پلیسه، نخ، 
مگنت، نوار مویی و ســایر ملزومات در و پنجره دوجداره 
فعالیت دارد. محصول جدید ما در نمایشگاه امسال یک 

سری توری است که بافت بسیار ریزی دارند و نوعی توری که فیلتر هوا دارند و تولید 
آنها در دنیا بسیار جدید است.

2. نمایشــگاه امســال شــرایط خیلی خوبی دارد. نحوه برگزاری، مجری و میزان 
بازدیدکننده خیلی خوب است و ما راضی هستیم.

3. خیلی از مشــتریان هستند که ما چندین سال با آنها کار می کنیم ولی از نزدیک 
آنها را نمی شناســیم، نمایشگاه فرصت مناسبی است که ما با این همکاران از نزدیک 
آشــنا شویم و بتوانیم مراودات کاری مان را گسترش دهیم. مطمئنا این موارد به رشد 

صنعت ما کمک زیادی می کند.

حامد هاشمی | کانتون

1. شــرکت امیا پارس یک شــرکت سوئیسی تامین 
کننده کربنات کلســیم اســت که دو کارخانه در ایران 
دارد که گریدهای ویژه پروفیل یو.پی.وی.ســی را تولید 

و عرضه می کنند.
2. البته نمایشــگاه اصلی که ما در آن شرکت می کنیم ایران پالست است و برای 
اولین بار اســت که در این نمایشگاه شرکت می کنیم. برگزارکننده این نمایشگاه که 
بخش خصوصی اســت به مراتب از نمایشگاه ایران پالســت که بخش دولتی است 

موفق تر عمل کرده است.
3. برگزاری نمایشــگاه بیشتر معطوف به بازار داخلی است ولی شرکت های ما باید 
به بازارهای خارجی هم توجه داشــته باشــند. به عنوان مثال سطح ساخت وسازها در 
کشــور عراق به جایی رسیده اســت که االن باید شرکت های در و پنجره ساز در این 
بازار حضور پیدا کنند تا بتوانند از این فرصت استفاده کنند. اگر صنعتگران ما بتوانند از 
این فرصت ها خوب استفاده کنند می توان امیدوار بود که شاهد رشد خوبی در صنعت 

کشور باشیم.

مرتضی بدری پور | امیا پارس
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1. گــروه صنعتــی آال در زمینــه توری پلیســه، 
دکوراتیوهای داخل شیشــه و کاورهــای آلومینیومی 
فعالیت دارد. توری های پلیسه که نصبشان بدون نیاز 
به پیچ انجام می شــود محصول جدیدی است که در 

نمایشگاه امسال عرضه کردیم.
2. از لحاظ نحوه برگزاری مشــکلی نبود و ما راضی بودیم. ولی به نظر می رسد 
اســتقبال نسبت به سال های گذشــته کاهش یافته و میزان مشارکت کنندگان نیز 
کمتر شده است. البته زمان برگزاری نمایشگاه که نزدیک به پایان سال است برای 

برگزاری نمایشگاه مناسب نیست و باید تغییر کند.
3. همین که می توانیم در نمایشــگاه آخرین دستاوردها و محصوالت جدید را به 
جامعه معرفی کنیم تاثیر مثبتی دارد. اعالم حضور شــرکت ها و مراودات نزدیک و 
رودررو با همکاران نیز از جمله موارد مثبتی اســت که در نمایشگاه اتفاق می افتد.

1. مجتمع تولیدی هلیســا در زمینــه تولید نوارهای 
درزگیــر خانگی و صنعتی فعالیــت دارد. ما در مجتمع 
تولیدی هلیســا هر شش ماه یک محصول جدید داریم 
که در نمایشــگاه امسال هم دو محصول جدید را برای 

نخستین بار ارائه کردیم.
2. دو روز اول به دلیل ســرما و بارندگی میزان بازدیدکننده کم بود، ولی در ادامه 

شرایط بهتر شد. نحوه برگزاری هم خوب بود.
3. متاســفانه چون در اکثر شــهرها نمایشــگاه برگزار می شــود و در تهران  هم 
نمایشگاه های مختلف در طول سال برگزار می شود ارزش این نوع نمایشگاه ها رو به 
کاهش اســت. در این حالت هم بازدیدکنندگان وقت و انگیزه کافی ندارند که همه 
این نمایشگاه ها را که محصول جدیدی ندارند ببینند، هم تولیدکنندگان برای حضور 
در این نمایشــگاه ها انرژی کافی نمی گذارند. اگر تعداد نمایشگاه ها کمتر شود و در 

عوض سطح برگزاری آنها ارتقاء یابد به نفع صنعت ما خواهد بود. 

حسین یوسفی |  هلیسا

حمیدرضا دهقانی | آال

1. شــرکت دکاموند در زمینه تولید پلی ســولفاید 
برای شیشــه های دوجداره فعالیت دارد. این محصول 
که سال ها از کشــورهای خارجی وارد می شد نزدیک 
به شــش ماه است که با ســرمایه گذاری یک شرکت 

ترک در داخل تولید می شود.
2. همان طــور کــه گفتم این محصول در داخل تولید می شــود ولی متاســفانه 
مسئوالن  نمایشــگاه برای این که با ما به قیمت ارزی حساب کنند محصول ما را 
خارجی محســوب کردند و برای ما جریمه نوشتند درصورتی که ما حتی نام و برند 
این محصول را ثبت داخلی کرده ایم. این در صورتی اســت که ما یک غرفه دیگر 

داریم که ارزی اســت و محصوالت خارجی را در آن غرفه ارائه کردیم.
3. بحث رکود بیشــتر به سیاست های دولت مرتبط است و چون نمی خواهند که 
تورم به وجود بیاید فعال کاری برای رفع رکود انجام نمی دهند. نمایشــگاه در واقع 
محل تبادل اطالعات اســت و شــرکت های مختلف داخلی و خارجی برای ارتقاء 

ســطح کیفی کاالی خود باید در نمایشگاه حضور پیدا کنند

مجید نارگیلی | دکاموند
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1. شرکت ایران پالســتیک در زمینه تولید گرانول و 
کلیه محصوالت نرم و سخت  پی.وی.سی فعالیت دارد. 
محصول جدید ما در نمایشــگاه امسال نوعی نوار پشت 

چسب دار برای درهای ضد سرقت بود.
2. نحوه برگزاری و خدمات نمایشگاه مانند هرسال بود و تغییر محسوسی نداشت. 
تبلیغات نمایشــگاه ضعیف بود و میزان اســتقبال بازدیدکننــدگان هم ضعیف تر از 

سال های قبل بود.
 ســرمای هوا و رکودی که در صنعت ســاختمان وجود دارد عامل اصلی استقبال 

ضعیف از نمایشگاه بود ولی به نظر می رسد شرایط رو به بهبود است.
3. نمایشگاه بر رشد و رونق صنعت تاثیر زیادی دارد ولی متاسفانه ما نمایشگاه کم 
داریم و اگر هم نمایشــگاهی برگزار می شود تبلیغات و اطالع رسانی به مردم خیلی 

ضعیف است و آن استقبالی که باید باشد را شاهد نیستیم.

مسعود هاشمی | ایران پالستیک

1. آالکس اولین شــرکت ایرانی اســت که در زمینه 
تولیــد انواع یــراق آالت در و پنجره هــای آلومینیومی 
فعالیت دارد. برخی قطعات پالستیکی که قبال از خارج 
وارد می شــد و چند نوع دســتگیره از جمله محصوالت 

جدید ما در نمایشگاه امسال است.
2. نمایشــگاه امســال از لحاظ نحوه اجرا و میزان بازدیدکننده نسبت به سال قبل 

یک مقدار نزول داشته است که به شرایط اقتصادی کشور مرتبط است.
 امیدواریم با توجه به گشایشی که در مباحث اقتصادی کشور رخ داده شرایط برای 

سال آینده بهتر شود.
3. برگزاری هر نمایشــگاه نیاز به آماده سازی بسترهایی دارد و هر مشارکت کننده 
باید ایده های جدیدی به نمایشگاه ارائه کند تا نمایشگاه برای صنعت مثمر ثمر باشد. 
به عنوان مثال برخی شــرکت ها امسال حرکت های خوبی انجام دادند مانند برگزاری 

کارگاه های آموزشی که در نوع خودش جالب و مفید است.

مسعود حکیمی | آالکس

1. شرکت پیشــرو پلیمر قطعات اکستروژنی پلیمری 
برای صنعت ســاختمان و خــودرو تولید می کند. نوعی 
گسکت پلیمری که در مقابل کشش و فشار بسیار مقاوم 

است محصول جدید ما در نمایشگاه امسال است.
2. ما در نمایشگاه قبلی حضور نداشتیم ولی درمجموع این نمایشگاه را خوب دیدم 

و میزان استقبال هم راضی کننده بود.
3. گذشــته از بحث های کالن اقتصادی که در رشــد و رونق صنعت ما تاثیرگذار 
است، نمایشگاه و عرضه محصوالت جدید هم می تواند در رشد و رونق صنایع موثر 
باشد. حضور شــرکت های داخلی و خارجی در نمایشگاه و ارائه محصوالت جدید و 
آشنایی مردم با این شرکت ها و محصوالت همه این عوامل می تواند به رشد و توسعه 

صنعت ما کمک کند.

محمود رحیمیان | پیشرو پلیمر
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1. شــرکت ایده در زمینه تولید یراق آالت در و پنجره 
آلومینیومی فعالیت دارد. یراق آالت مربوط به پنجره های 

کشویی محصول جدید ما در نمایشگاه امسال بود.
2. میزان اســتقبال و تعداد شــرکت ها نسبت به سال 

قبل کمتر شــده است. نحوه اجرا و خدمات رســانی هم مانند همیشه است که فقط 
یک مکان خالی را به ما تحویل می دهند و خودمان همه کارها را انجام می دهیم.

3. مزیت نمایشگاه این اســت که همه را یکجا جمع می کند تا محصوالت جدید 
را ببینند و از کاالها و تکنولوژی های جدیدی که وارد بازار شده اند اطالع پیدا کنند. 
این موضوع باعث می شود شرکت ها برای بهبود کیفیت محصوالتشان بیشتر تالش 

کنند و این به نفع صنعت کشور است.

فرزاد کالهدوز |  ایده

1. شــرکت تکین نما آلومینیــوم در زمینه نماهای 
شیشه ای کرتین وال و فریم لس، در و پنجره آلومینیوم، 

لوور و ورق آلومینیومی فعالیت دارد. 
2. با توجه به رکودی که در بازار مسکن وجود دارد، 

میزان بازدیدکننده نیز چندان قابل توجه نیســت. نمایشــگاه بیشــتر به صورت یک 
دورهمی است تا محیطی برای تبادل اطالعات فنی و تخصصی مرتبط با صنعت.

3. برگزاری نمایشــگاه می تواند به رشد صنعت کمک کند؛ البته نه با این شرایطی 
که در اینجا حاکم است،

 چون متاســفانه کارها بیشتر بر اساس کپی کاری است و تحقیق و پژوهشی برای 
نوآوری از سوی شــرکت ها صورت نمی گیرد. به همین دلیل نمی توان انتظار داشت 
نمایشــگاه به رشد و توســعه صنعت ما کمک چندانی کند، در واقع تا این مشکالت 

رفع نشود نمی توان امیدواری چندانی داشت.

مهدی بیگلری | تکین نما آلومینیوم

1. شــرکت پارسا جام البرز در زمینه تولید شیشه های 
دوجــداره، دکوراتیو، لمینیت و خم ســکوریت فعالیت 
می کنــد. محصــول جدید ما در نمایشــگاه امســال 
شیشه های خم دکوراتیو اســت که قبال فقط به شکل 

صاف وجود داشته است.
2. حقیقتا امسال نمایشگاه خیلی ضعیف بود. غرفه ستاد مدیریت نمایشگاه نیز که 
در این ســالن است در وسط سالن قرار گرفته و دید همه غرفه ها را نیز گرفته است. 
این غرفه با توجه به نوع فعالیت و عملکردش می توانســت در یک گوشــه از سالن 
باشــد نه به این شــکل که چهار دیوار کامال پوشیده و بلند در وسط سالن دید بقیه 
غرفه ها را هم بگیرد. از طرف دیگر غرفه ما در سالن اختصاصی صنف درهای چوبی 

قرار گرفته که هیچ سنخیتی با فعالیت ما ندارد.
3. برگزاری نمایشگاه به واسطه این که شما با جدیدترین محصوالت آشنا می شوید 
و ســایر محصوالت را می بینید خیلی خوب است ولی نحوه اجرای آن مهم تر است. 
زمان برگزاری و ترافیکی که هنــگام حضور اول وقت در خیابان های اطراف وجود 

دارد باعث شده که عمال ما یکی دو ساعت را از دست بدهیم.

جواد کرمانی فر | پارسا جام البرز
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1. شرکت کاســپین پروفیل در زمینه تولید اسپیسر 
آلومینیومی شیشه های دوجداره فعالیت می کند.

2. نمایشگاه امســال ازنظر مدیریت اجرایی و نحوه 
برگزاری تفاوتی با سال های گذشته نداشته است. فقط 

از ایــن لحاظ که قبال روزهای برگزاری نمایشــگاه روزهــای اول هفته بود و ما 
معترض بودیم ولی امســال خوشبختانه از سه شــنبه تا جمعه است که ما بیشترین 

بازدیدکننده را در روزهای آخر هفته داشــتیم مخصوصا از شهرستان ها.
3. برگزاری نمایشــگاه ها اگر همراه با ارائه محصوالت و تکنولوژی های جدید و 
حضور شــرکت های داخلی و خارجی باشد می تواند هم ازنظر کمی و هم کیفی بر 
رشد و توســعه صنعت در و پنجره تاثیر بگذارد. ولی رونق صنعت ساختمان مقوله 
گسترده تری اســت و به مولفه های مهم تری وابسته اســت و نمایشگاه به تنهایی 

نمی تواند تاثیر چندانی در آن داشته باشد.

مسعود کرمانی فر | کاسپین پروفیل

1. شــرکت یکتا درب در زمینه تولید پنجره های نسل 
جدید دوجداره آلومینیوم فعالیت دارد.

یراق آالت جدید، لیفت اند اســالید و کارهای چوب 
آلومینیــوم از جمله محصوالت جدید ما در نمایشــگاه 

امسال است.
2. متاســفانه در یکی دو سال گذشــته میزان بازدید و بازدهی نمایشگاه نسبت به 
ســال های قبل خیلی کمتر شده اســت. خدمات خاصی در نمایشگاه وجود ندارد و 
واقعیت این اســت که نه آنها کاری به ما دارند، به جز گرفتن پول اجاره، نه ما کاری 

به آنها داریم.
3. این نمایشــگاه نسبت به نمایشــگاه صنعت ســاختمان که عمومی تر است و 
شرکت های مختلف در آن شــرکت می کند تاثیر بهتری بر رشد صنعت در و پنجره 
دارد. اگر بازهم در تفکیک رشــته های تخصصی صنعــت در و پنجره مانند پنجره 
آلومینیومی و پنجره یو.پی.وی.سی و... اقدامی صورت بگیرد و نمایشگاه ها به شکل 

تخصصی تر برگزار شود برای ارتقاء صنعت موثرتر است.

احسان حکیمی | یکتا درب

1. صنایع شیشــه  ایمنی آذر جام نشــکن در زمینه 
تولید انواع شیشــه در اتوماتیــک، ضدگلوله، لمینیت، 
دکوراتیــو، ســکوریت، دوجداره و یــراق آالت فعالیت 
می کنــد. محصــول جدید ما در نمایشــگاه امســال 
یراق آالت بالکنی و شیشــه نمایشــگاه ماشین است. 

شیشــه نمایشــگاهی که اختصاصا برای نمایشگاه های ماشــین ساخته شده است 
برای اولین بار در کشــور توسط شرکت آذر جام نشکن عرضه می شود.

2. نمایشگاه امسال از همه جهات خوب بود فقط ساعات کار نمایشگاه کم است.
3. نمایشگاه بیشتر فضایی برای تجدید دیدار با همکاران، صحبت درباره مسائل 

کار و بازار و مراودات برای شــروع همکاری های تازه در آینده است.

حامد اسدپور | آذر جام نشکن
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1. شــرکت مارال درب در زمینــه تولید پنجره های 
آلومینیومــی و نماهای ســاختمانی فریم لس، کرتین 
وال و المــل فعالیت دارد. ســایبان و پــرده متحرک 
محصــوالت جدیدی بود که در نمایشــگاه امســال 

رونمایی و عرضه کردیم.
2. میزان اســتقبال در نمایشگاه خیلی ضعیف بود، به ویژه دو روز اول اصال شرایط 
خوبی نداشتیم البته روز گذشته که پنجشنبه بود تعداد بازدیدکننده کمی بیشتر شد و 
امیدواریم امروز شرایط بهتر شود. متاسفانه تبلیغات و اطالع رسانی عمومی در زمینه 

در و پنجره خیلی کم است به همین دلیل میزان استقبال از نمایشگاه ضعیف بود.
3. حضور در نمایشــگاه مطمئنا یک ســری بازخوردهای مثبتی دارد ولی به دلیل 
این که استقبال زیادی از نمایشگاه نمی شود نمی توان انتظار زیادی داشت. مسئوالن 
بایــد از تولیدکنندگان داخلی حمایت کننــد و مصرف کنندگان هم از کاالی داخلی 

استفاده کنند تا به این شکل شاهد رشد و رونق صنعت داخلی باشیم.

فریبا قلی زاده | مارال درب

1. شــرکت پارس یراق مانــدگار نماینده انحصاری 
یراق آالت آکپن در ایران اســت. محصــول جدید ما 
در نمایشــگاه امسال دســتگیره های فولکس واگنی و 

یراق آالت دوحالته بود.
2. با توجه به رکود چندین ســاله بازار مســکن انتظار بیشتر از این از نمایشگاه 
نداشــتیم و ما بیشــتر برای اعالم حضور و بحث برندینگ در نمایشــگاه شرکت 

کردیم. خدمات نمایشگاهی هم مثل همیشه ضعیف بود.
3. البته رکود مســکن به شرایط مختلفی بســتگی دارد و ملزومات متعددی در 
این موضوع دخیل هســتند و نمایشــگاه نمی تواند نقش خیلی زیادی داشته باشد. 
با توجه به رفع تحریم ها و شــرایط اقتصادی کشور به نظر می رسد نیمه دوم سال 

آینده شــاهد رونق و گشایشی در بازار و صنعت مسکن باشیم.

فرهاد سراجی | پارس یراق ماندگار

1. شــرکت یلکن ترکیه در زمینه یــراق آالت در و 
پنجره یو.پی.وی.ســی فعالیت دارد. ملزومات لیفت اند 
اســالید و آکاردئونی محصوالت جدید ما در نمایشگاه 

امسال بود.
2. نمایشــگاه امسال فضای خوبی داشــت، ما راضی بودیم و مشتریان هم از ما 
راضــی بودند. بازدیدکنندگان هم همان بازدیدکنندگان همیشــگی بودند ولی یک 
ترس و نگرانی از آینده و شرایط بازار در چهره شان دیده می شد که به خاطر اوضاع 

اقتصادی کشور و منطقه است.
3. برگزاری نمایشــگاه چون محصوالت جدیــد و فناوری روز را در معرض دید 
همــه قرار می دهد خیلی کمک می کند هرچند در ایران به دلیل ارزان بودن انرژی 
تالشــی برای به کارگیری سیســتم های تازه و تکنولوژی های پیشــرفته صورت 
نمی گیــرد. ایران پتانســیل و ظرفیت زیــادی دارد که امیدوارم بــا گذراندن این 
بحران ها، شرایط باثباتی در بازار به وجود بیاید و مردم به آرامش و آسایش برسند.

اوزجان شاهین | یلکن
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1. شــرکت ونوس شیشــه در زمینه تولید انواع شیشه های 
صنعتی و ســاختمانی فعالیت دارد. شیشه های اسمارت که در 
ســاختار آن الیه های PDLC به کار رفته و بنا به نیاز مات و 
شفاف می شوند، محصول جدید ما در نمایشگاه امسال است.

2. نمایشــگاه امسال ازنظر خدمات نسبتا خوب بود. از لحاظ میزان استقبال هم با توجه به 
شــرایط رکود بازار قابل قبول بود. در همه جای دنیا چند ماه قبل از شروع نمایشگاه، پالن و 
مکان جانمایی به مشــارکت کننده اطالع داده می شود ولی اینجا 48 ساعت قبل به ما اطالع 
دادند و این اصال حرفه ای نیســت و باعث می شود کیفیت حضور ما در نمایشگاه تحت تاثیر 
قرار گیرد. مشکالت ترافیکی نمایشگاه بین المللی از دیگر مسائلی است که در میزان استقبال 
بازدیدکنندگان تاثیر زیادی دارد و باید هر چه زودتر محل برگزاری نمایشگاه ها به شهر آفتاب 

منتقل شود تا دیگر این مشکالت را نداشته باشیم.
3. برگزاری نمایشــگاه قطعا می تواند به صنعت ما کمک کند به شرطی که نمایشگاه ها با 
نظم و برنامه برگزار شــوند. ما در نحوه اجرا و برگزاری نمایشگاه ضعف هایی داریم که تا این 

نقاط ضعف را برطرف نکنیم نمی توانیم انتظار زیادی از نمایشگاه داشته باشیم.

حسن نوروزی | ونوس شیشه

1. شــرکت هورام ســازه پارســیان در زمینه تولید پنجره 
یو.پی. وی.ســی و آلومینیوم، شیشــه دوجداره و بازرگانی مواد 
اولیه این صنعت فعالیت دارد. ما در نمایشــگاه امسال با سبد 

آلومینیوم شرکت کردیم.
2. در مقایســه با ســال قبل میزان بازدیدکننده در نمایشگاه امسال بیشتر بود ولی به دلیل 
مشــکل زمان برگزاری نمایشگاه که در فصل زمستان و با ســرمای هوا همراه است شرایط 
برگزاری چندان مناســب نیســت و باید چاره ای برای این موضوع اندیشیده شود. نحوه اجرا و 

خدمات نمایشگاه هم همانند سال های گذشته بود و رشد قابل مالحظه ای نداشت.
3. قطعا برگزاری نمایشــگاه های تخصصی در رشــد و پویایی صنعت موثر اســت چراکه 
شــرکت هایی که در نمایشــگاه حضــور پیدا می کنند بــه دنبال ارتقاء ســطح کمی و کیفی 
محصوالتشــان و مطرح کردن برندشان هستند و این مســئله کمک بزرگی به رشد صنعت 

ما خواهد کرد.

رضا کاظمی | هورامکو

1. گروه تولیــدی صنعتی دیوا بابــل در زمینه تولید 
پروفیــل یو.پی.وی.ســی فعالیــت دارد. محصول ریل 
کشویی جدیدترین محصول ما در نمایشگاه امسال است.
2. از لحاظ نحوه برگزاری ما مشکل خاصی نداشتیم و 

نسبتا راضی بودیم. از نظر استقبال هم هرچند به آن شکل شلوغ نبود ولی افراد مرتبط 
بــه ما مراجعه کردند و بازدیدها هدفمند و مفید بود. حضور در نمایشــگاه تقریبا یک 
تکلیف شــده و هرچند شرایط رضایت بخش نیست ولی ما مجبوریم که در نمایشگاه 

با هر شرایطی شرکت کنیم.
3. تعدد نمایشــگاه های مشــابه، کار را برای ما و مردم کمی مشــکل کرده است. 
اگر این نمایشــگاه ها را مجتمع کنند و یک نمایشگاه با حضور صنایع مرتبط در کنار 
هم شــکل بگیرد به گونه ای که نیاز نباشد شــرکت ها و بازدیدکنندگان به دفعات در 

نمایشگاه های مختلف حضور پیدا کنند برای همه بهتر خواهد بود.

امین شجاعی | دیوا
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1. شــرکت طال پروفیل ارس در زمینــه تولید پروفیل 
در و پنجره یو.پی.وی.ســی با برند نواویتــا فعالیت دارد. 
نوعی پروفیل با کیفیت خاص کــه برای پروژه های ویژه 
و مشتریان خاص تولید شــده است محصول جدید ما در 

نمایشگاه امسال است.
2. ما با برند نواویتا اولین بار اســت در نمایشــگاه تهران شــرکت کردیم. میزان استقبال 
و تعــداد بازدیدکننــده از غرفه ما خیلی خــوب بود و تعداد زیادی درخواســت نمایندگی از 
شهرستان ها داشتیم. هر نمایشــگاهی یک سری ایرادات و نقاط قوتی دارد ولی در مقایسه 
با نمایشــگاه های خارجی، تفاوت سطح خیلی زیاد است. نمایشگاه تهران نمایشگاه مطرحی 
در منطقه اســت و به دلیل وجود مشارکت کننده و مراجعه کننده خارجی، نیاز است که سطح 

خدمات و نحوه برگزاری نمایشگاه در سطح بهتری انجام شود.
3. برگزاری نمایشگاه در رشد و رونق صنعت تاثیرگذار است ولی سیاست های دولت نقش 
مهم تری دارد. متاسفانه سیاست های دولت به گونه ای است که از تولیدکننده حمایت نمی کند 

و در واقع تولیدکنندگان برای سرپا نگه داشتن کارشان همواره در حال جنگ هستند.

بهزاد عبدالهی | نواویتا

1. شــرکت آق پروفیل گلستان در زمینه تولید پروفیل 
یو.پی.وی.سی با برند آقای پروفیل فعالیت دارد. یکی از 
اهداف ما از شــرکت در این نمایشگاه معرفی برند آقای 
پروفیــل بود و در اینجا چندین طرح لمینیت را به عنوان 

محصوالت جدید خود رونمایی کردیم.
2. میزان اســتقبال بد نبــود. روز اول به خاطر بارش برف و ســرمای هوا، فضای 
نمایشــگاه کمی خلوت بود ولی روزهای بعد شــرایط بهتر بود. نحوه اجرا و خدمات 
نمایشــگاه هم مثل همیشــه بود و فقط یک فضای خالی با قیمت بســیار باال به ما 
دادند و بقیه کارها را خودمان انجام دادیم. زمان برگزاری نمایشــگاه اصال مناســب 
نیست چون فصل سرد و پایان سال است که موقعیت مناسبی برای فعالیت ما نیست.

3. نمایشــگاه بهترین فرصت برای شناساندن شرکت و محصوالت آن به مشتریان 
اســت که باید یک سری زمینه سازی ها برای بهتر برگزار شدن آن انجام شود.

رامین صحنه | آق پروفیل

1. شــرکت ماژول در زمینه تولیــد پروفیل در و پنجره 
یو.پی.وی.ســی فعالیت دارد. تولید و گســترش پروفیل 
نانــو و لمینیت های جدید از جملــه اقدامات جدید ما در 

نمایشگاه امسال بود.
2. نحوه برگزاری و مدیریت نمایشــگاه خیلی خوب بود و ما مشکل خاصی نداشتیم. 
میزان اســتقبال بازدیدکنندگان اصال در حد و اندازه ای که انتظار داشتیم و هزینه هایی 
که متحمل شــدیم نبود. بزرگ ترین مشــکل و انتقاد اصلی مــا کم کردن مدت زمان 
نمایشــگاه بود؛ این مســئله مزید بر علت شد تا میزان بازدهی نمایشگاه برای ما خیلی 

کمتر شود.
3. برگزاری نمایشــگاه چون باعث می شود مردم از نزدیک با محصوالت آشنا شوند 
و مســائل را به صورت ملموس ببینند برای رشــد و رونق کار ما خیلی مفید است. البته 
شــرایط برگزاری باید خیلی حرفه ای تر باشد تا نتیجه بهتری از این کار گرفته شود نه 

به این شــکل که ما به صورت ناقص و با ایرادات زیاد برگزار می کنیم.

شیوا نظری | ماژول
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1. شــرکت دیدگاه نویــن در زمینه تولیــد و ارائه پروفیل 
یو.پی. وی.ســی با برند ســان وین فعالیــت می کند. پروفیل 
سری 70 چهار کانال دکوراتیو محصول جدید ما در نمایشگاه 

امسال است.
2. ما هرسال با مدیریت و نحوه اجرای نمایشگاه همان مشکالت همیشگی را داریم و 
تغییری در این مســئله به وجود نمی آید. همان طور که می بینید یک غرفه بزرگ در وسط 
سالن خالی است و ظاهرا ستاد برگزاری نتوانسته آن را پر کند که این مسئله صورت خوبی 
ندارد و بازدیدکنندگان عموما از این مســئله متعجب و ناراحت هستند. میزان استقبال هم 
به دلیل این که اطالع رســانی درستی صورت نگرفته چندان خوب نیست. بازدیدکنندگانی 
هم که مشــاهده می کنید اکثرا فعاالن صنعت و کســانی هســتند که شرکت ها به آنها 

اطالع رسانی کرده اند.
3. دیده شــدن در موفقیت یک صنعت خیلی مهم است و نمایشگاه این فرصت را برای ما 
که بخش خصوصی هستیم و از جایی حمایت نمی شویم فراهم می کند. یک دست صدا ندارد 
و موفقیت صنعت در گرو کار جمعی و اشــتراک نظر است که نمایشگاه از جمله فرصت های 

مناسبی است که هر صنعتی برای رشد و شکوفایی به آن نیاز دارد.

محمد حسنلو | سان وین

1. شــرکت اکســیر آســا آرا در زمینه تولید پروفیل 
یو.پی. وی.سی با برند ایده آل فعالیت دارد. محصول جدید 
ما کاور آلومینیوم برای پروفیل یو.پی.وی.سی بود که در 
این نمایشــگاه رونمایی شد. این محصول با جمع کردن 

خصوصیات یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم توانسته عملکرد بسیار مطلوبی داشته باشد و 
در بازار هم با استقبال خوبی روبه رو شده است.

2. نحوه برگزاری بد نبود و بهتر از سال گذشته برگزار شد. میزان استقبال اما مانند 
سال گذشــته بود و تغییر زیادی نداشت. البته غرفه ما به دلیل ارائه همین محصول 

جدید کاور آلومینیوم با استقبال خوبی روبه رو شد.
3. تبلیغات برای هر صنف و صنعتی مفید و تاثیرگذار است و برگزاری نمایشگاه هم 

در همین بازه قرار می گیرد.

عباس تهرانیان | اکسیر آسا

1.  شرکت زرین پروفیل بهمن با دو برند ساختمانی ایران 
الکــس آلومینیوم و برنــد صنعتی، نظامــی و آلیاژی بهمن 
پروفیــل در زمینه تولید پروفیل هــای تخصصی آلومینیومی 
فعالیت دارد. برند ســاختمانی ایران الکــس آلومینیوم برای 

اولین بار در نمایشگاه امسال معرفی شد.
2. هزینه ای که برای این غرفه از ما گرفته شــده است نسبت به خدماتی که وجود ندارد 
بســیار گران و غیرواقعی است. در کشورهای دیگر برای حضور شرکت ها در نمایشگاه انواع 

حمایت ها و خدمات جانبی و تشــویقی وجود دارد ولی در اینجا کامال برعکس است.
3.  تولیدکننــدگان از طریق همین نمایشــگاه ها می توانند محصوالتشــان را به جامعه 
مصرف کننده ارائه دهند. نمایشــگاه فرصتی است برای باال بردن سطح آگاهی و اطالعات 
مصرف کنندگان نســبت به محصوالت جدید و میان بری اســت که تولیدکننده سریع تر و 

راحت تر می تواند محصوالت و خدماتش را به مصرف کننده برساند.

مهدی رفیعی  | زرین پروفیل بهمن
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1. شــرکت فنــاوری داده پویشــگر در زمینــه تولیــد 
نرم افزارهای تخصصی محاســبات ســاخت و تولید در و 
پنجره و شیشــه دوجداره فعالیــت می کند. محصول جدید 
Mas�  ما که در نمایشگاه امســال رونمایی شد نرم افزار

terWin بود که برند صادراتی و ســبک شده نرم افزار نوین طراح بوده و برای خارج از 
کشور طراحی شده است.

2. البته ما بر کل مجموعه اشــراف نداریم ولی به نظر می رســد میزان مشارکت کننده 
امسال کمتر شده چون برخی غرفه ها و سالن ها خالی هستند. از لحاظ میزان بازدیدکننده 
هم نسبت به سال های قبل تعداد کمتر شده و سالن ها خلوت تر است. اکثر بازدیدکنندگانی 
هم که در نمایشــگاه حضور دارند مشتریانی هستند که شرکت ها آنها را دعوت کرده اند و 

بازدیدکننده عام زیاد نداریم.
3. نمایشــگاه یــک رویداد خیلی مهم برای هر صنعت اســت چــون فرصت مغتنمی 
برای نمایش آخرین محصوالت و دســتاوردها به مردم و همین طور آشنایی و رودررویی 
همکاران و فعاالن یک صنف با هم و با مشتریان است. محوریت انتقال اطالعات و تبادل 
آرا و افکار صنعتگران و محل آشنایی با فناوری های روز دنیا که نقش مهمی در پیشرفت 

صنایع دارد نمایشگاه است.

علیرضا شامی | فناوری داده پویشگر

1. شــرکت آذر صنعــت نورلو پالســت تامین کننده 
نوارهای عایق پلی آمید و EPDM در کشور است.

2. نمایشگاه امسال برای ما از چند جهت حائز اهمیت 
بود و هدف گذاری خاصی در این نمایشــگاه داشتیم که 

خوشــبختانه به آنها دســت پیدا کردیم و از این بابت خوشــحالیم. میزان اســتقبال 
بازدیدکنندگان از غرفه ما هم عالی بود چراکه عموما شــرکت های مســتقر در همین 
سالن مشــتریان اصلی ما هستند و نیازی نداشــتیم که منتظر بمانیم بازدیدکننده از 

بیرون بیاید. درمجموع نمایشگاه خیلی خوب و قابل توجه بود.
3. در این رکودی که بر بازار ســاختمان و صنعت ما حاکم است نمایشگاه می تواند 
به عنــوان یک عامل تاثیرگــذار و کاتالیزور به این فضای خمــوده و رخوتناک کمی 
هیجان و شــور و نشــاط ببخشــد. صنعت ما به چنین کارهایی نیاز دارد تا بتواند از 
این شــرایط بحرانی خارج شــود و روحیه صنعتگران برای تالش بیشتر آماده شود. 
نمایشــگاه محل مناســبی برای ایجاد تعامل و روابط چندجانبه میان شــرکت ها و 

مشتریان برای رشد و رونق فضای کار است.

زهره فرجی | نورلو پالست

1. شــرکت پارس ویــن در زمینه تولید یــراق آالت در و 
پنجره آلومینیوم فعالیت دارد. دســتگاه پانچ و بیرون بازشــو 

محصوالت جدید ما در نمایشگاه امسال بود.
2. میزان استقبال از نمایشگاه خوب بود و به نظر می رسد 

که میزان اســتقبال از محصوالت آلومینیومی بیشــتر شــده و مشــتریان دوباره به سمت 
آلومینیوم برگشته اند. نحوه برگزاری نمایشگاه نسبتا خوب بود.

3. نمایشــگاه در رشــد و رونق صنایع نقش زیادی دارد چون یک فضای رقابتی خوبی 
ایجــاد می کند و تولیدکنندگان ســعی می کنند در این فضای رقابتی بــا باال بردن کیفیت 

محصوالتشان رضایت مشتریان را جلب کنند.

حسن رضایی | پارس وین
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1. شرکت آلومینیوم پژواک سپاهان )آلپکو( در زمینه تولید 
انواع مقاطع آلومینیومی صنعتی و ساختمانی فعالیت می کند. 
در نمایشــگاه امسال شــش سیســتم جدید ترمال بریک و 

اختصاصی معرفی کردیم.
2. میزان استقبال و نحوه برگزاری نمایشگاه امسال بهتر از سال قبل بود. البته یک ایراداتی 
وجود داشــت که به خاطر عدم هماهنگی بین ستاد برگزاری و مدیریت سالن ها بود. بهتر بود 
یک تفکیکی میان واحدهایی که تولیدکننده هستند و واحدهای بازرگانی که واردکننده هستند 
صورت بگیرد و خدمات بیشــتری به واحدهای تولیدی اختصاص داده شود تا بازدیدکنندگان 
هم بهتر بتوانند انتخاب کنند. به هرحال تولیدکنندگان مشکالت زیادی دارند و نیاز به حمایت 

بیشتری دارند.
3. وقتــی ما به عنوان تولیدکننده در نمایشــگاه حضور پیدا می کنیــم و بازار هدف ما هم 
به عنوان بازدیدکننده حضور دارد فرصت مناســبی اســت تا لینک های ارتباطی برقرار شود و 

مراودات کاری ما با سرعت بیشتری شکل بگیرد.

سید منصور سیدهندی | آلپکو

1. شــرکت تک فــراز تولیدکننده در و پنجــره یو.پی.
وی.ســی و آلومینیوم در شمال کشــور است. شرکت ما از 
دو محصول جدید در این نمایشــگاه رونمایی کرده اســت. 
یکی از محصوالت ما پروفیل ترمال بریک با ضخامت 15 

سانتیمتر، قابل استفاده در هتل های 5 ستاره و پروژه های خاص است. محصول جدید  دیگر 
ما در این نمایشگاه، پنجره سه ریل آلومینیومی ترمال بریک کشویی است که حداکثر بازشو 
را در پنجره های با عرض بســیار زیاد می تواند داشته باشد و این پنجره امکان باز شدن دو 

لنگه را دارد.
2. میزان بازدید در مقایســه با سال های قبل با توجه به سرمای هوا چندان خوب نبود و 

فقط روز آخر کمی بهتر بود. نحوه برگزاری خوب بود و مشکل خاصی وجود نداشت.
3. برگزاری نمایشــگاه اگر به صورت منظم و پیگیر باشد می تواند برای رشد صنف خیلی 
مفید باشــد چون تنوع محصول زیادی در ایــن صنف وجود دارد و محصوالت خارجی هم 
به دلیل رکود بازار کمتر هستند. این شرایط فرصت مناسبی برای شرکت های فعال داخلی 
فراهم می کند تا با حضور در نمایشــگاه بتوانند آخرین دســتاوردها و محصوالت خود را به 

مشتریان ارائه کنند.

حسین صادقی | تک فراز شمال

1. شرکت بازرگانی حسان در زمینه واردات یراق آالت 
در و پنجره آلومینیوم با برند توویک )Tovice( از کشور 
اسپانیا فعالیت می کند. دســتگیره کشویی و دوحالته از 

جدیدترین محصوالت ما در نمایشگاه امسال بود.
2. برگزاری نمایشــگاه از لحاظ نظم و نحوه اجرا با توجه به تالشی که مسئوالن و 
کارکنان شرکت برگزارکننده و نمایشگاه بین المللی دارند خوب بود و ما راضی بودیم. 

میزان استقبال هم خوب و راضی کننده بود.
3. برگزاری نمایشــگاه صد درصد به رشــد صنعت کمک می کند. به ویژه از لحاظ 
ارتباطی که بین صنعتگران و مشتریان برقرار می شود و نقاط ضعف و قوت همدیگر را 
می بینند و خواسته ها، انتظارات و انتقادات را بیان می کنند که همه این موارد درنهایت 

به نفع صنعت کشور است.

حمید جودی | توویک
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1. شــرکت رایــان فرجام کاســپین نماینده رســمی و 
انحصاري شرکت آلوتک )Alutech( آلمان در ایران است 
و در زمینــه طراحی، تامین متریــال و اجراي نماهاي نوین 
کرتین وال آلومینیومــی و همچنین در و پنجره آلومینیومی 

 SL160 فعالیت دارد. سیستم خشکه چینی، پارتیشن داخلی، پنجره ترمال بریک و سیستم
از جمله محصوالت جدید ما در نمایشگاه امسال بود.

2. امســال اولین ســالی بود که ما این محصوالت را در ایران عرضه کردیم با این  حال 
اســتقبال خوبی در نمایشــگاه از محصوالت ما وجود داشت و مشتریان خوبی به غرفه ما 

مراجعه کردند.
3. برگزاری نمایشــگاه به طرق مختلف بر روند رشد صنعت تاثیر می گذارد. این که مردم 
در نمایشــگاه از نزدیک انواع محصوالت، مزایا و عملکرد آن را می بینند و نســبت به آن 
آگاهی کسب می کنند قدم مهمی است که باعث می شود تولیدکننده برای ارائه محصوالت 
باکیفیت و عملکرد باالتر تالش کند. نمایشگاه همچنین یک فضای رقابتی بین شرکت ها 

برای بهبود محصوالت و رشد تکنولوژی آنها ایجاد می کند.

رضا محمودی | آلوتک

1. گــروه صنعتی به ُدر رنگیــن در زمینه تولید در و 
پنجره و نمــای آلومینیومی فعالیــت می کند. نماهای 
شیشــه ای و پنجره های PD محصــوالت جدید ما در 

نمایشگاه امسال بود.
2. میزان استقبال از نمایشــگاه امسال نسبت به سال گذشته کمتر بود که متاثر 

از رکود صنعت ساختمان است و بسیار کمتر شده است.
3. برگزاری نمایشــگاه در شــهر تهران، از این لحاظ که بســیاری از مجریان و 
همکاران ما که عموما در شهرستان ها هستند طی این سه چهار روز در اینجا جمع 
می شــوند و به تبادل نظر می پردازند، بسیار اثربخش است منتها به دلیل رکود کلی 
که در بازار و صنعت ســاختمان وجود دارد نمی توان انتظار تاثیرگذاری آن چنانی از 

این نمایشگاه داشت.

احسانی | به در رنگین

1. گروه تولید پنجره تاپ در زمینه تولید در و پنجره 
یو.پی.وی.ســی و شیشــه دوجداره فعالیــت می کند. 
پروفیــل آلوپالس محصــول جدید ما در نمایشــگاه 

امسال بود.
2. نمایشگاه امسال نسبت به ســال قبل بهتر بود. البته ما چندین سال به خاطر 
شرایط بد نمایشگاه شــرکت نمی کردیم ولی امسال به خاطر اعالم حضور شرکت 
کردیم که خوشبختانه نمایشــگاه خوبی بود. البته همیشه در نمایشگاه ها ایراداتی 

وجود دارد ولی در این دوره زمان برگزاری نمایشــگاه بسیار نامناسب بود.
3. برگزاری نمایشــگاه بر رفع رکود بازار تاثیر چندانی ندارد و بیشــتر به مسائل 
کالن مملکت ربط دارد. تا سیاســت های اقتصادی مملکت از باال درست نشود این 
چیزها درســت نمی شود. اول باید صنعت مملکت درست شود بعد بازار به دنبال آن 
درست می شــود و صنعت در و پنجره که جزو کوچکی از صنعت و بازار ساختمان 

است هم به نوبه خود درست می شود.

علی اژدری فر | پنجره تاپ
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1. شــرکت صنایع آکپــا ایــران در زمینه تولیــد انواع 
پروفیل های اختصاصی و ترمــال بریک، یراق آالت، انواع 
رنگ الکترواستاتیک، دکورال و آنادایز، مشاوره و راه اندازی 
خطوط تولیــد آلومینیوم فعالیــت دارد. راه اندازی یک خط 

آنادایــز و پــرس جدید در مجموعه آکپا از جمله کارهایی بود که در نمایشــگاه امســال 
انجام گرفت.

2. امســال شرایط برگزاری و خدمات نمایشگاه خیلی خوب بود و انتقاد خاصی نداریم.
3. نمایشــگاه مزیت های زیادی برای مــا دارد. ارائه محصوالت در نمایشــگاه باعث 
می شــود مشتریان و بازدیدکنندگان، کاال و خدمات ما را از نزدیک ببینند و نقاط ضعف و 
قوت کار برای ما مشــخص شود. با این کار ما در جهت رفع ایرادات کار تالش بیشتری 

می کنیم و این موضوع در نهایت باعث رشــد و بهبود کیفیت کار ما می شود.

غالمرضا حکیمی | آکپا

1. شــرکت آلومینیوم حبیبی در زمینه تولید پروفیل 
آلومینیوم با برند آکفادر، درهای اسالیدینگ شیشه ای 

و مونتاژ کرکره برقی فعالیت می کند.
2. خدمات نمایشــگاه کال در ســطح خوبی نیست و 

ضعیف است. البته ما اولین سال است در نمایشگاه شرکت کردیم اما مشکل حادی 
نداشتیم و از نمایشگاه نسبتا راضی هستیم.

3. نمایشــگاه فرصت خوبی اســت برای شــناخت ســایر همکاران و پیداکردن 
مشــتریان جدید. من با وجود اینکه چندین ســال اســت در این کار هســتم ولی 
بســیاری از شــرکت ها و افراد را در اینجا دیدم و با آنها آشــنا شــدم. در همین 
دیدن ها و آشــنایی ها می توان برای بسیاری از کارها برنامه ریزی و همکاری کرد. 
مشــتریانی که از سایر شهرها در نمایشــگاه حضور پیدا می کنند نیز ازجمله نکات 

مثبت نمایشگاه است.

ابوالفضل حبیبی | آکفا دور

1. شرکت رهاو پلیمر فروش زیرمجموعه شرکت رهاو 
آلمان است که در ایران ثبت شده و در زمینه پروفیل های 
در و پنجره یو.پی.وی.ســی فعالیت دارد. رهاو بیش از 40 
سیســتم پروفیل در و پنجره در سراسر دنیا ارائه می دهد 

که در این نمایشگاه نیز سیستم های معمول و مورد استفاده در ایران عرضه شده است.
2. نمایشــگاه امسال ازنظر استقبال خیلی خوب بود و تعداد زیادی به غرفه ما مراجعه 
کردند اما متاسفانه سطح کیفی نمایشــگاه به دلیل این که تولیدکننده معیارهای کیفی 
اســتاندارد را لحاظ نمی کند در سطح بســیار پایینی بود که واقعا در شان صنعت ایران 

نیست.
3. به نظر من برگزاری نمایشــگاه نمی تواند کمک زیادی به این مســئله بکند چون 
متاســفانه تعداد زیادی از بزرگان این صنعت از کشور رفته اند یا تمایلی ندارند به ایران 
بیایند. چون مردم دنبال جنس ارزان هستند و جنس ارزان بی کیفیت است و شرکت های 
معتبر حاضر نیســتند کیفیتشان را فدای جذب مشتری به هر قیمتی بکنند. بروکراسی و 
مســائل متعددی در سر راه حضور شرکت های معتبر در کشور وجود دارد و شرایط بازار 
هم که به آن شکل است پس یکی از عواملی که می تواند باعث رشد و رونق صنعت و 

بازار ما شود عمال از چرخه خارج می شود.

امیرحسین غفرانی | رهاو پلیمر فروش
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1. شرکت اســپیر صنعت آلومینیوم )اسپیرال( تولیدکننده 
انــواع در و پنجره هــای دوجــداره آلومینیومی و مجری و 
طــراح انواع نماهای آلومینیومی اســت. دســتاورد تازه ما 
تکنیک هــای نصب و اجرای جدیدی در کار نما بود که آنها 

را برای نمایشگاه ارائه کردیم.
2. از نمایشــگاه امسال چندان راضی نبودیم. زمان نمایشگاه برای کار ما نامناسب است 
و فصل زمســتان و پایان ســال فرصت خوبی برای حضور در نمایشگاه نیست. ما در این 
فصــل درگیر جمع کردن کارهایمان هســتیم و نمی توانیم با آرامش خاطر در نمایشــگاه 
حضور پیدا کنیم. ســرما و بارش برف و باران هم که امســال مزید بر علت شد تا میزان 

استقبال از نمایشگاه تحت تاثیر قرار بگیرد.
3. برگزاری نمایشگاه به هرحال اتفاق مهم و قابل توجهی است چراکه نشان دهنده فعال 
بودن صنف و صنعت اســت. همین که فعاالن صنف و همکاران در یک مکان جمع شده 
و باهم بیشــتر آشنا می شــوند در جای خودش اتفاق مهمی است حتی اگر مشتری نباشد 

و فضای کار دچار رکود باشد.

وحید احمدسلطانی | اسپیرال

1. شرکت نیل طراحان اسپوتا در زمینه تهیه و تولید 
سیستم های ریلی جمع شو با برند »جام بالکن اعالئی« 
فعالیت می کند. محصول جدید ما در نمایشگاه امسال 

سیستم های ریلی جمع شو بالکنی دوجداره است.
2. میزان بازدیدکنندگان نمایشــگاه امسال نسبت به سال های قبل کمتر بود اما 
نهایتا ما توانســتیم آن طور که می خواهیم محصوالتمان را به مشــتریان معرفی و 

عرضه کنیم.
3. برگــزاری نمایشــگاه هایی از این دســت قطعا مفید اســت بــه دلیل اینکه 
شرکت های مختلف محصوالت و خدمات جدیدشان را معرفی و عرضه می کنند و 
باعث ایجاد رقابت سالم بین شــرکت ها می شود درنتیجه به رشد و توسعه صنعت 

کمک می کند.

محمدرضا اعالیی | نیل طراحان اسپوتا

1. شــرکت ماک ماشــین در زمینه تولیــد، تهیه و توزیع 
ماشین آالت یو.پی.وی.ســی و شیشه دوجداره، دستگاه های 
آلومینیوم و برش چوب، پروفیل و یراق آالت یو.پی.وی.سی 
فعالیت دارد. دســتگاه گاز آرگون که تماما در داخل تولید و 

مونتاژ شــده است ازجمله دستگاه های جدید ما در نمایشگاه امسال است.
2. البته هنوز دو روز دیگر از نمایشگاه باقی است بااین حال نمایشگاه خوب و شلوغ است 
و ما توانســتیم چند ست دستگاه بفروشیم که نشــان دهنده این است که بازدیدکننده برای 

خرید آمده اســت. خدمات داخل نمایشگاه و تبلیغات هم خوب بود.
3. نفس برگزاری نمایشگاه به نفع صنعت و حتی جامعه است. چون با برگزاری نمایشگاه 
در و پنجره بســیاری از مردم با قابلیت، عملکرد و مزایای انواع در و پنجره دوجداره آشــنا 
می شــوند و با توجه به مبحث گرانــی انرژی و حذف یارانه حامل های انرژی در کشــور، 
بسیاری از مردم به خرید و استفاده از این نوع پنجره ها ترغیب می شوند. نمایشگاه همچنین 
باعث باال رفتن ســطح اطالعات مردم، بازدیدکنندگان، همکاران و فعاالن صنعت می شود.

محمدرضا فتاحی | ماک ماشین
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1. شــرکت قالب سازی و تزریق پالســتیک نستروند در 
زمینه تولید انواع قطعات پالســتیک و دایکاســت فعالیت 
دارد. لوالهــای فوالدی ـ پالســتیکی و دســتگیره های 
آلومینیومــی در 3 تیپ و 5 مدل جدیدترین محصول ما در 

نمایشگاه امسال است.
2. ســال های گذشته شروع نمایشــگاه از روز جمعه بود و در این روز که همه باانرژی 
بودند بیشــترین تعداد بازدیدکننده هم مراجعه می کرد ولی امســال دقیقا برعکس شده و 
روز پایانی نمایشگاه که همه خسته هستند و انرژی ها تمام شده باید جوابگوی خیل عظیم 
بازدیدکننده ای باشــند که در روز جمعه به نمایشگاه می آیند. به همین خاطر، به نظر من 
بهتر است که روند نمایشگاه به همان روال سابق برگردد. اما در مجموع نمایشگاه امسال 

نمایشگاه خوبی است و میزان استقبال نیز راضی کننده است.
3. بــه این دلیل که ما با مشــتریان نهایی در ارتباط مســتقیم قــرار می گیریم و بهتر 
می توانیــم محصوالتمان را معرفــی کنیم به ویژه برای محصوالت داخلی که شــاید در 
فضای تبلیغاتی قدرت نمود کمتری داشــته باشند، نمایشگاه فرصت مناسبی است تا این 

محصوالت باکیفیت به مشتریان معرفی شوند.

حسین نستروند | پالستیک نستروند

1. شــرکت پلی پروفیل در زمینه تولیــد انواع نوارهای 
درزگیر )گســکت( پی.وی.سی نرم و خشــک در و پنجره 
آلومینیوم و یو.پی.وی.ســی فعالیت دارد. محافظ ســتون 
)کرنــر گارد( ســاختمان محصول جدید ما در نمایشــگاه 

امسال است.
2. میزان اســتقبال بازدیدکننده در روز اول به خاطر بارندگی و ســرمای هوا خوب نبود 
ولی امروز که دومین روز اســت بهتر بــود. امیدواریم دو روز باقی مانده با توجه به تعطیل 

بودن این روزها شاهد استقبال بهتری باشیم.
3. تقریبا 90 درصد شــرکت هایی که در نمایشــگاه حضور پیدا می کنند بیشتر به خاطر 
اعالم حضور اســت و عملکرد دیگری برای نمایشگاه قائل نیستند؛ یعنی درواقع به دنبال 
جذب مشــتری و سایر مسائل نیستند و حضورشان صرفا یک فعالیت تبلیغاتی برای نشان 

دادن برند و اعالم حضور در بازار است.

مازیار مشتاقیان | پلی پروفیل

1. شــرکت صنایع شــیمیایی غفاری در زمینه تولید انواع 
چســب، رزین، اپوکســی های صنعتــی و تخصصی، رنگ و 
افزودنی های شــیمیایی صنعت یو.پی.وی.سی فعالیت دارد. 
رنگ شیشــه و رنگ چوب با پایــه اکرلیک آب محصوالت 

جدید ما در نمایشگاه امسال هستند.
2. شرایط بازدید با توجه به سرمای هوا و بارندگی که دیروز و امروز وجود داشت قابل قبول 
بود و امیدواریم در دو روز باقی مانده بهتر شــود. نحوه برگزاری باوجود نواقص و مشــکالت 

همیشگی در مجموع خوب بود.
3. واقعیت این اســت که از زمان شــروع رکود بازار، نمایشگاه های زیادی برگزار شد ولی 
آن گونه که باید نتوانسته بر رفع این رکود تاثیر بگذارد. شاید به صورت موردی نمایشگاه تاثیر 
خیلی خوبی بر روند کار ما داشته چون بازخوردهای خوبی از نمایشگاه گرفتیم ولی به صورت 

کلی و در خصوص صنعت ساختمان فکر نمی کنم چندان موثر واقع شده باشد.

امیر جور بنیان | صنایع شیمیایی غفاری
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1. گــروه عایق کویر یزد در زمینه تولید در و پنجره یو.پی.
وی.ســی فعالیت می کند. محصول جدید ما در نمایشــگاه 
امســال استفاده از یراق آالت مدرن در سیستم های لیفت اند 

اسالید و فولکس واگنی است.
2. متاســفانه فصل برگزاری نمایشــگاه که در زمستان است اصال زمان مناسبی نیست و 
در تالش هســتیم تا با کمک انجمن و ســایر همکاران این تاریخ را عوض کنیم. خدمات 
نمایشــگاه باوجود افزایــش قیمتی که در اجاره غرفه ها داشــتیم هیچ تغییری نســبت به 

ســال های قبل نداشته و همچنان با کمبودهای زیادی همراه است.
3. نمایشــگاه فضای مناســبی برای مشتریان اســت تا از میان صدها شرکت و محصولی 
که هم زمــان در معرض دید عموم قرارگرفته اند محصول مورد نیازشــان را طبق ســلیقه و 
بودجه شان انتخاب کنند. نمایشگاه یک نیاز برای صنعت و بازار است و باید وجود داشته باشد.

دستمالچی | عایق کویر یزد

1. مجموعه پنجره آریا )شیشــه کرد( در زمینه تولید شیشه 
ایمني، سکوریت، دوجداره و تزئیني فعالیت می کند. شیشه خم 
سکوریت و شیشه های نما جدیدترین محصوالت جدید ما در 

نمایشگاه امسال هستند.
2. از نمایشــگاه خیلی راضی نیســتیم چون میزان استقبال بازدیدکنندگان خیلی کم است. 
نمایشــگاه صنعت ســاختمان که تابستان برگزار می شــود برای ما بازخورد بهتری دارد. این 
نمایشــگاه اگرچه تخصصی اســت ولی انتظار زیادی از آن نمی توان داشــت. امیدواریم در 
روزهای باقیمانده که تعطیل اســت با آمدن بازدیدکنندگان شهرســتانی، شــاهد نمایشگاه 

پررونق تری باشیم.
3. شــاید به خاطر همین رکودی که بر بازار حاکم است بسیاری از شرکت ها فقط به خاطر 
اعالم وجود و این که بگویند ما همچنان فعال هســتیم در نمایشگاه شرکت می کنند. واقعیت 
این است که با این رکودی که در بازار وجود دارد نمی توان انتظار زیادی از نمایشگاه ها داشت.

سرور عامری | شیشه کرد

1. شرکت کیمیاگر در زمینه مشاوره شرکت ها و تامین مواد 
اولیه صنعت یو.پی.وی.ســی در کشور فعال است. محصول 
جدید ما در نمایشــگاه امســال یک سری اســتابالیزرهای 
ارگانیــک که برخــالف نمونه های قبلی که بر پایه ســرب 

است، بر پایه کلسیم است.
2. نحــوه برگزاری و خدمات نمایشــگاه خوب و همه جوره با مــا راه آمدند. واقعیت این 
اســت چند سال اســت که حضور ما در نمایشــگاه بیشــتر به خاطر اعالم حضور است و 
هزینه ای که در نمایشــگاه متحمل می شــویم هیچ بازخوردی برایمان ندارد. در نمایشگاه، 
دوســتان و همکاران شهرهای دیگر را مالقات می کنیم و ضمن آشنایی با نحوه فعالیتشان، 

دیدوبازدیدی انجام می دهیم. نمایشگاه، عید تولیدکنندگان است!
3. در صنعت همیشــه نوآوری حرف اول را می زند. در صنعت یو.پی.وی.سی که صنعتی 
نوپا و نســبتا جدید اســت، تکنولوژی های روز از طریق حضور شرکت ها و افراد موفق این 
صنعت در نمایشــگاه ها و انتقال ایــن تکنولوژی ها به داخل صورت گرفته اســت. حضور 
شــرکت های خوب خارجی در نمایشگاه های داخلی نیز می تواند به همین شکل در پیشرفت 

و ایجاد نوآوری در صنعت در و پنجره موثر باشد.

بهزاد سراجی |  کیمیاگر
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1. شرکت ســتاره آبی تجارت )بازرگانی سلیمانی فر( 
در زمینه ماشــین آالت تولید شیشــه فعالیت می کند. 
دســتگاه چــاپ روی شیشــه محصول جدیــد ما در 

نمایشگاه امسال است.
2. در مجموع نمایشگاه امســال خوب بود و راضی هستیم فقط هماهنگی برای 

انجام برخی کارها با ســتاد برگزاری نمایشگاه مشکل بود و دیر جواب می دادند.
3. قطعا تاثیر زیادی دارد چون امروزه عصر تبلیغات اســت و تا شما محصولتان 
را به خوبی به جامعه معرفی نکنید نمی توانید در عرضه آن موفق باشید و نمایشگاه 
فضا و فرصت مناسبی برای این کار است. ما تالش می کنیم که در هر نمایشگاهی 

که مرتبط با کار ما باشــد از جمله نمایشگاه صنعت ساختمان شرکت کنیم.

طیبه مسروری | بازرگانی سلیمانی فر

1. شرکت شیشه  ایمنی شــرق در زمینه تولید انواع 
شیشه ســکوریت، دوجداره و لمینیت فعالیت می کند. 
شیشــه های خم )کــرو( ابعاد جامبو و دســتگاه چاپ 
ســرامیکی جدیدتریــن محصوالت ما در نمایشــگاه 

امسال است.
2. میــزان اســتقبال در روزهای اول و دوم نمایشــگاه چنــدان خوب نبود ولی 

امیدواریم در ادامه بهتر شود.
3. حضور یک برند در نمایشگاه مهم تر از میزان فروش آن است چون نمایشگاه 
بیشــتر محل معرفی و ارائه جدیدترین محصوالت و دســتاوردهای یک شــرکت 
اســت. شــاید قدرت خرید جامعه در مقطعی کم یا زیاد شــود ولی نحوه معرفی 
محصوالت در نمایشگاه باعث می شــود که آن محصول جایگاه واقعی خود را در 

بازار به دست بیاورد.

محمد استقبال | شیشه  ایمنی شرق

1. شرکت پنجره ســاز صنعت )پن ساز( در زمینه تولید 
در و پنجره یو.پی.وی.سی و آلومینیومی فعال است. چند 
نمونه پروفیل آلومینیوم خارجی ازجمله محصوالت جدید 

ما در نمایشگاه امسال است.
2. ایراد عمده و انتقاد اصلی که هم شــرکت ها و هم بازدیدکنندگان از نمایشــگاه 
امســال دارند ســاعت و زمان برگزاری نمایشگاه است. شــروع نمایشگاه از 8 و نیم 
اســت و پایان ساعت 4 که واقعا برای یک نمایشگاه تخصصی زمان مناسبی نیست و 
بازدهی خوبی ندارد. نحوه تهویه هوا و نایلون هایی که در ورودی ســالن ها نصب شده 
اســت زیبنده یک نمایشگاه بین المللی که شرکت ها و بازدیدکنندگان خارجی و داخلی 
دارد نیست. انحصاری شدن ارائه خدمات در نمایشگاه با قیمت های غیرواقعی و بسیار 

گران از دیگر مسائل مورد انتقاد ماست.
3. نمایشــگاه تاثیر خودش را دارد منتها در کنار آن باید حمایت و همکاری ســایر 
ارگان ها و ســازمان ها نیز وجود داشــته باشــد. همه شــرکت ها چه تولیدکننده چه 
واردکننده مشــکالت عدیده ای در خصوص بروکراسی و مسائل دست و پاگیر اداری 

صادرات و واردات دارند.

علیرضا جاللی پور | پن ساز
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1. شــرکت ایلیا صنعت پنجــره در زمینه تولید در و 
پنجره یو.پی.وی.سی فعالیت دارد.

2. روز اول به دلیل شرایط آب وهوایی چندان خبری 
نبود ولی روز دوم بهتر بود و امروز هم به نظر می رسد 

خوب باشد. 
زمان برگزاری نمایشــگاه اصال زمان مناسبی نیســت و اگر قرار باشد نمایشگاه 
تخصصی در و پنجره برگزار شــود باید در مهرماه و آبان ماه باشــد. شــب قبل از 
شروع نمایشگاه درحالی که برق بســیاری از سالن ها تا ساعت 2 بامداد روشن بود 
و عوامل مشــغول غرفه سازی بودند، در این سالن از ساعت 8 شب شروع کردند به 

قطع کردن برق و نهایتا ســاعت 10 شب سالن را تعطیل کردند.
3. همین که مردم، مشــتریان و همکاران با محصوالت و فناوری های جدید آشنا 
می شــوند و می توانند از این فرصت برای بهبود شــرایط کاری شان استفاده کنند 

بهترین دستاورد یک نمایشگاه است.

امیرحسین اسماعیل خانی | ایلیا صنعت پنجره

1. شرکت پرشین پی.وی.سی در زمینه تولید پروفیل 
در و پنجره یو.پی.وی.سی فعالیت دارد. پروفیل ریلی، 
جدیدترین محصول ما اســت که از ماه آینده به بازار 

عرضه خواهد شد.
2. نحوه برگزاری و اجرای هشــتمین نمایشگاه در و پنجره تهران خوب و قابل 
قبول بود و مشکلی نداشتیم ولی میزان استقبال خیلی ضعیف است و مراجعه کننده 

زیادی نداریم.
3.برگزاری نمایشــگاه ها تاثیرات بسیاری می تواند داشــته باشد، ولی مسئوالن 
بایــد تالش کنند تا شــرکت های داخلی و تولید ملــی را حمایت و از ورود کاالی 
خارجی جلوگیری کنند تا شــاهد رشــد و رونق صنعت و بازار ساختمان در کشور 

باشیم. عزیزمان 

خالد اسدی | پرشین پی.وی.سی

1. شــرکت کابــان در زمینــه تولید انــواع مختلف 
ماشین آالت تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی و آلومینیوم 

فعالیت می کند.
2. از میزان بازدیدکننده در نمایشــگاه امســال اصال 

راضی نیســتیم و آن چیزی که انتظار داشــتیم نبود. اما خدماتی که امسال ارائه شد 
قابل قبول بود.

3. برگــزاری نمایشــگاه صد درصد بر رونق کار ما و بــازار تاثیر دارد. حتی اگر از 
نظر فروش مزیت آنچنانی نداشــته باشد، صرف حضور در نمایشگاه برای ما مهم و 

تاثیرگذار است. 
با وجود اینکه برند کابان یک برند شــناخته شده می باشد، باز هم نیاز است که در 
نمایشگاه شرکت کنیم و معتقد هســتیم حضور در نمایشگاه برای فعالیت و برند ما 

مفید است.

پری علیزاده | کابان
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تولیــد  زمینــه  در   ETEM یونانــی  شــرکت   .1
پروفیل های آلومینیومی فعالیت دارد و شــرکت پرسان 
صنعت نمایندگــی محصوالت آن را در ایران دراختیار 
دارد. چند سیســتم  نوین و نماهای خشک محصوالت 

جدید ما در نمایشگاه امسال است.
2. دو روز اول نمایشــگاه امسال از سال قبل بهتر بود. ساعت برگزاری نمایشگاه 
و تغییــری که به خاطر اوج ترافیک انجام دادند به نظر من خیلی کار جالبی نبود و 

زمان بســیاری اتالف می شود که بازدهی نمایشگاه را کمتر کرده است.
3. مهم ترین تاثیری که برگزاری نمایشــگاه های تخصصی می تواند داشته باشد 
باال بردن ســطح علمــی و اطالعات کارفرمایان و بازدیدکنندگان اســت. یکی از 
مشــکالت ما این اســت که کارفرمایان ما اطالعات فنی کافی درباره بســیاری 
از سیســتم ها و محصوالت ندارند و برخی شــرکت ها با ادعاهای بی اساس باعث 

انتخاب اشتباه این افراد می شوند.

ETEM | رضا نورمحمدی

1. مجموعه شیشه خراسان شــامل دو گروه شیشه 
ایمنی خراســان و بلور شیشــه خراســان است که در 
زمینه تولید انواع شیشه ســاختمانی و صنعتی فعالیت 
دارد. شیشــه های جامبو ســایز تخت و خم جدیدترین 

محصول ما در نمایشگاه امسال است.
2. نمایشــگاه در و پنجره چون تخصصی است خیلی شلوغ نمی شود و این حالت 
اتفاقا بهتر اســت. به ویژه در مقایسه با نمایشــگاه صنعت ساختمان که ترافیک و 

ازدحام زیادی دارد و بازدهی زیادی برای ما ندارد.
3. نمایشــگاه بهترین فرصت برای ما است تا همکاران و دوستان قبلی خودمان 
را از نزدیــک ببینیم و تعامالت و مراوداتمان را تجدید کنیم و از ســوی دیگر در 
هر نمایشگاه تعدادی دوســت و همکار جدید هم پیدا می کنیم که مجموعه این ها 

ازجمله مزایای نمایشگاه برای صنعت ما است.

سعید محسنی | شیشه خراسان

1. شــرکت برین یــراق در زمینه تولیــد و توزیع 
یراق آالت در و پنجره یو.پی.وی.سی فعالیت می کند. 
لوالی پین سرخود فلزی که برای اولین بار در کشور 
تولید شــده اســت محصول جدید ما در نمایشــگاه 

امسال بود.
2. نمایشــگاه امسال خوب بود ولی خدمات نمایشگاه یک سری ایراداتی داشت. 
ازجمله بحث نظافت ســالن کمی ضعیف بود و مسئله برق غرفه که مشکل داشت 

و برق کار ســالن برای رفع مشکل نیامد که مجبور شدیم از بیرون نیرو بیاوریم.
3. ما در نمایشــگاه با ســایر همکاران، فعالیت های آنها و محصوالتشــان آشنا 
می شــویم، از نزدیک همکاران و مشــتریان را می بینیم و نیازها و مشکالتمان را 

بررســی می کنیم. مجموع این اتفاقات به رشد و رونق صنعت ما کمک می کند.

سید سلمان سرخمرد | برین یراق
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1. شــرکت فراتــک در زمینه تولیــد و فروش انواع 
توری پلیســه و ملزومات آن فعالیت دارد. توری پلیسه 
بــدون پیچ و بدون نیاز به نصــاب و توری دبل فریم، 
محصوالت جدید ما در هشتمین نمایشگاه در و پنجره  

تهران است.
2. از نمایشــگاه امسال راضی هستیم. تبلیغات و بیلبوردهایی که در سطح شهر و 

بزرگراه ها نصب شده خوب بود.
3. نمایشــگاه های تخصصی تاثیر بسیار بیشتری بر صنعت ما دارد. چون در این 
نمایشــگاه همه همکاران و فعاالن صنف شــرکت می کنند و مشــتریان ما همین 

همکاران هستند.

حمیدرضا رضوی | فراتک

1. شــرکت تکنما پی.وی.ســی ســپاهان در زمینه 
تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی با برنــد واناوین فعالیت 
می کند. ســت پروفیل سیستم ریلی محصول جدید ما 

در نمایشگاه امسال است.
2. نمایشــگاه محل مناسبی اســت برای تجدید دیدار با دوســتان، همکاران و 
نمایندگان شهرســتان های ما که ســعی می کنیم در این فرصت در جهت پیشبرد 

اهداف شرکت اقداماتی انجام دهیم. 
متاسفانه دو سال اســت که غرفه ما در نمایشگاه جای مشخصی از اول ندارد و 
هر دفعه به دلیلی جای غرفه ما را عوض می کنند و مکان مناسبی به ما اختصاص 

داده نمی شود.
3. وقتی نمایشــگاهی با این حجم در تهران برگزارمی شــود فرصت مناســبی 
اســت تا همه فعاالن آن صنعت دور هم جمع شــوند و ضمن این که در این فضا 
آنها با محصوالت جدید و دســتاوردهای تکنولوژی صنعت آشــنا می شــوند، هم 
مصرف کننده به تولیدکننده وصل شــود هم تولیدکننده به تامین کننده. نهایتا این 

چرخه ارتباطی می تواند به پیشــرفت صنعت و رونق بازار کمک زیادی کند.

علیرضا خان محمدی | واناوین

  GU 1. شــرکت پرســان صنعت آریا نماینده رسمی
آلمان می باشــد کــه در زمینه یــراق آالت در و پنجره 
آلومینیومی و یو.پی.وی.سی فعالیت می کند. سیستم های 

آکاردئونی محصول جدید ما در نمایشگاه امسال است.
2. میزان اســتقبال در روزهای اول به دلیل شــرایط 

آب وهوا خیلی خوب نبود ولی امروز ظاهرا بهتر اســت. بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح 
شــهر خیلی کمتر از سال قبل بود و به نظر می رسد هرسال به جای پیشرفت و بیشتر 

شدن سطح خدمات شاهد کمتر شدن آن هستیم.
3. مســلما برگزاری نمایشگاه تاثیر زیادی بر موفقیت کار ما دارد چون ما می توانیم 
در یک فرصت چندروزه محصوالت و خدماتمان را به تعداد زیادی از مشتریان اصلی 

ارائه کنیم.

محمد شبیریان | پرسان صنعت آریا
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1. شــرکت آبنوس جــام کرج در زمینــه تولید انواع 
شیشه های نشکن و دوجداره ساختمانی فعالیت می کند. 
شیشــه های خم دوجداره جدیدتریــن محصول ما در 

نمایشگاه تهران است.
2. نمایشــگاه در مجمــوع خوب بود. اما زمــان تحویل غرفه بــرای چیدمان و 
غرفه آرایی خیلی کم بود و نمی شد در آن وقت کم همه کارها را انجام داد.اگر زمان 

بیشتری داشتیم می توانستیم غرفه آرایی بهتری انجام دهیم.
3. بدون تردید برگزاری چنین نمایشــگاه هایی بر رشد و رونق صنعت تاثیر مثبت 
دارند، و می توانند در این دوره رکود بازار به فعاالن این صنعت کمک شایانی کنند.

راحله سپهری خامنه | آبنوس جام کرج

1. شــرکت فــوم اینداســتری در زمینــه ســاخت 
ماشــین آالت آلومینیوم در کشور ایتالیا فعالیت می کند. 
دســتگاه CNC چهار محور با توانایی تعویض تیغه ها 
به صــورت خودکار محصــول جدید ما در نمایشــگاه 

تهران است.
2. نمایشــگاه امسال نســبت به سال قبل بهتر شــده چون فقط افراد کاربلد در 
این نمایشــگاه شرکت کردند و بســیاری از افراد نابلد از دور خارج شده اند. ساعت 
و فصل برگزاری نمایشــگاه اصال مناسب نیســت و بر میزان استقبال از نمایشگاه 
به شــدت تاثیرگذار است. نحوه برخورد عوامل ســالن و نیروهای ستاد اجرایی در 
فضای نمایشــگاه به ویژه هنگام خروج از نمایشــگاه اصال مناسب و در شان یک 

نیست. بین المللی  نمایشگاه 
3. اگر مشکالت فراوان نمایشگاه برطرف شود و یک نمایشگاه استاندارد در حد 
و اندازه نام و نشان نمایشــگاه تخصصی و بین المللی برگزار شود می توان امیدوار 

بود که نمایشگاه تاثیرگذار باشد.

محمدرضا قائمیان | فوم اینداستری

1. شــرکت کاتسان در زمینه توزیع انواع چسب های 
پلی  سولفاید و بوتیل با برندهای اکوپالست، کاتپالست 

و استارپالست در بازار ایران فعالیت دارد.
2. متاســفانه نمایشگاه امســال اصال شرایط خوبی 

نداشت و ما راضی نیستیم. و از همه مهم تر زمان برگزاری این نمایشگاه است که 
به هیچ وجه مناسب حال فعاالن این صنعت نیست. 

3. با شــرایط فعلی بازار که همه به دنبال کاالی ارزان هســتند و درباره کیفیت 
محصوالت هیچ تحقیقی نمی کنند برگزاری نمایشگاه هیچ کمکی نمی کند؛ چراکه 
نمایشگاه محلی برای ارائه آخرین دستاوردهای تکنولوژی و اطالعات فنی درباره 
محصوالت است تا باعث ارتقاء سطح علمی و فنی جامعه شود. متاسفانه در همین 
نمایشــگاه بسیاری از غرفه داران حتی درباره محصولی که ارائه می دهند اطالعات 

دقیق و تخصصی ندارند.

محمدرضا رکنی زاده | کاتسان
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1. شــرکت البرز یراق در زمینه یراق آالت و پروفیل 
یو.پی.وی.سی فعالیت می کند. البرز یراق در نمایشگاه 
امسال با دو برند جیویس و ماکو و آسیا جام پروفیل با 

پروفیل فنسترمن شرکت کرده است. 
کرکــره پنجره و تمام قالب های ســری 60 کشــویی از جمله محصوالت ما در 

نمایشگاه امسال بود.
2. نمایشــگاه امسال بد نبود. بیشتر، مشتریان خودمان مراجعه می کنند و تعدادی 
هم مشــتری جدید که محصوالت ما را استفاده کرده و راضی بودند و در نمایشگاه 

به غرفه ما مراجعه کردند. از نظر نحوه اجرا هم مشــکل خاصی وجود نداشت.
3. برگزاری نمایشــگاه صد درصد در پیشــرفت کار ما نقش دارد به ویژه االن با 
افزایش نرخ گمرکی، بسیاری از مصرف کنندگان به ما مراجعه می کنند و این برای 

تولید داخل خیلی مفید است.

جواد جعفری | البرز یراق

1. شرکت کیان ره آورد ایرانیان نمایندگی انحصاری 
پروفیل هافمن در اســتان آذربایجان شرقی و گیالن، 
یــراق آالت انــدو )ENDOO( ترکیــه، کایاپــن و 
اسپیســرهای حرارتی اســت. محصــول جدید ما در 

نمایشــگاه امسال اسپیســرهای حرارتی اســت که پخش آن در کشور به صورت 
انحصاری توسط شرکت ما انجام می شود.

2. ما از نمایشــگاه اصال راضی نیستیم به دلیل این که ساعت برگزاری آن اصال 
مناســب نیست. ساعت 16 برای پایان نمایشگاه خیلی زود است چون دقیقا زمانی 

است که بیشترین بازدیدکننده را در سالن ها داریم.
3. نمایشــگاه فرصتی برای کار و فعالیت خرید و فروش نیست و برای ما بحث 
اعتباری نمایشگاه مهم اســت. اعالم حضور و فعال بودن شرکت مهم ترین هدف 

ما از شرکت در نمایشگاه است.

هادی غضنفری | کیان ره آورد

1. گــروه صنعتی هلی پن در زمینه تولید در و پنجره 
یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم، توری های پلیسه رولینگ 
و فروش ملزومات آنها فعالیت می کند. محصول جدید 

ما در نمایشگاه امسال در و پنجره آلومینیومی بود.
2. دو روز اول به خاطر شــرایط آب وهوا میــزان مراجعه چندان خوب نبود ولی 
روزهــای بعدی بهتر شــد. در مجموع شــرکت برگزارکننده ضعیــف بود. محل 
جانمایــی غرفه ما در ابتدا ســالن 41 بود که نمی گویند بــه چه دلیل ولی ظاهرا 
چون موفق نشــدند آن سالن را پر کنند ســالن 41 کال تعطیل شد و ما را به جای 

دیگری انتقال دادند.
3. نمایشگاه فرصت مناسبی است برای برندینگ شرکت ها و معرفی محصوالت 
و توانمندی شــرکت به مشتریان. تالش ما در نمایشگاه هم همین است که نام و 
نشــان هلی پن را به عنوان یک برند در زمینه تولید و فروش در و پنجره، توری و 

ملزومات به مصرف کننده معرفی کنیم.

احمد علیخانی | هلی پن
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1. شــرکت فنی مهندسی نما شیشه  آیسان در زمینه 
نمای شیشه ای متحرک بالکنی، آالچیق های شیشه ای 
و پارتیشــن های متحــرک تجــاری و اداری فعالیت 
می کند. محصول جدید ما در نمایشگاه امسال آالچیق 

تمام عایق چوب پالست و ترمووود است.
2. به هرحال همیشه در برگزاری نمایشگاه کاستی هایی وجود دارد ولی انتظار ما 
این است که در این شرایط رکود حمایت های بیشتری از ما به عمل آورند تا چرخه 

اقتصاد و صنعت ما به درستی بچرخد.
3. نمایشگاه حتما موثر است به شرطی که تداوم و استمرار داشته باشد. نمایشگاه 
فضای خوبی است که باعث ارتباط شرکت ها و مراودات کاری آن ها باهم می شود.

غالمحسین ابویسانی | نما شیشه  آیسان

1. شرکت امید کوثر آســمانیان در زمینه تولید در و 
RE� )پنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی با پروفیل رهاو 
HAU( آلمــان و برند آرادوین و نماینــده انحصاری 
پروفیل گالوانیزه گبهارت اشتال آلمان در ایران فعالیت 

دارد. پنجره محوری و سازه کرتین وال با یو.پی.وی.سی که اولین بار در ایران اجرا 
شده اند، جدیدترین محصوالت ما در نمایشگاه امسال است.

2. از همه نظر از نمایشــگاه راضی هســتیم چون از ماه ها قبل درباره حضور در 
نمایشــگاه برنامه ریزی داشتیم. تعداد و نوع محصوالت، پالن و ماکت غرفه سازی 

و همه چیز از قبل مشــخص بود و هنگام اجرا راحت بودیم و مشکلی نداشتیم.
3. برگزاری چنین نمایشگاهی به جهت این که فضایی است که شما در آن معرفی 
شــده، محصوالتتان را عرضه کرده و با ســایر رقبا مقایسه می شوید تاثیر مثبتی بر 
کار ما دارد. در نمایشــگاه، مصرف کننده توانمندی های شما را می بیند و بهترین را 
انتخاب می کند، پس همه تالش می کنند تا در یک رقابت ســالم بهترین محصول 

و عملکرد را ارائه کنند. 
نمایشــگاه یــک محک جدی برای صنعت اســت و برای پیشــرفت کار الزم و 
ضروری اســت. ما در نمایشــگاه اصــول رقابت و همکاری برای پیشــرفت را یاد 
می گیریم. نمایشــگاه فرصت مناســبی بــرای یادگیری نحوه مــراوده و معامله با 

شرکت های خارجی و حضور در بازارهای جهانی است.

احسان اسالمی | آرادوین

1. شرکت رنگین پنجره آریان )آریالکو( در زمینه تولید 
در و پنجره یو.پی.وی.سی و آلومینیوم، توری رول آپ و 

پلیسه فعالیت می کند.
2. نمایشــگاه امســال بد نبود. خدمات نمایشــگاه و 

همکاری مدیر سالن با ما خوب بود.
3. نمایشــگاه خیلی مفید است و اگر نمایشــگاه نباشد جریان سالم چرخه صنعت 
به درســتی عمل نمی کند و چیزی کم دارد. البته نمایشگاه باید در حد استانداردهای 
جهانی برگزار شــود تا تاثیر بیشــتری داشته باشــد. خدمات و حمایت هایی که در 

نمایشگاه های خارجی وجود دارد بسیار فراتر از چیزی است که اینجا می بینیم.

ایرج داریانی سعید | رنگین پنجره
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1. شــرکت آلومینیوم آبســکون سال هاست که در 
زمینه تولید شــمش آلومینیوم، پروفیل آلومینیوم، در و 
پنجره آلومینیوم، نمای شیشه و نمای آلومینیوم فعالیت 
دارد. نمای کرتین وال و سه سیستم جدید در و پنجره 

ازجمله محصوالت جدید ما در هشتمین نمایشگاه بین المللی تهران بوده که برای 
نخستین بار از آنها رو نمایی کردیم.

2. نمایشگاه امسال خوب بود و تعداد زیادی مردم و فعاالن صنعت در نمایشگاه 
حضور پیدا کردند ولی متاســفانه هیچ مسئولی در این نمایشگاه حضور پیدا نکرده 
است. این موضوع برای کشوری که به دنبال رشد و تحول در صنعتش است بسیار 

نگران کننده و موجب تاسف است.
3. اولین نقش نمایشــگاه ارائه جدیدترین محصــوالت و تکنولوژی های روز در 

اینجاســت که برای فردای بهتر و ایران سربلند الزم و ضروری است.

هبت اهلل فاضلی | آبسکون

1. مجتمــع صنعتی آلومینیوم پیمان در زمینه تولید و 
ســاخت پروفیل و در و پنجره آلومینیومی در تیپ های 
نرمال و ترمال بریک اجرای نمای شیشــه کرتین وال، 

فریم لس، مقاطع خاص و غیره فعالیت دارد.
همچنین شــرکت نگارین پنجــره آفتاب در زمینه تولیــد در و پنجره آلومینیوم 
ترمال بریک و نرمال در انواع رنگ های پودری الکترواســتاتیک، آندایزینگ رنگی 
و غیره فعالیت می کند. محصول جدید پنجره آفتاب در نمایشــگاه امســال پنجره 

آل سیستم ایتالیا بود.
2. در مرحله اول یعنی انتخاب و جانمایی غرفه یک مقدار اذیت شــدیم ولی در 

بقیه موارد نمایشگاه نسبتا خوب بود.
3. برگزاری نمایشــگاه قطعا تاثیرات مثبتــی دارد و می تواند در خصوص فعالیت 

شرکت های مختلف مفید باشد.

امیرحسین عموشعبانی | آلومینیوم پیمان 

1. شــرکت انـــزو )ENZO( در زمینه تولید نســل 
جدید توری های در و پنجره )رولینگ، پلیســه، ثابت و  
لوالیی( فعالیت می کند. محصول جدید ما در نمایشگاه 
امسال توری بدون عرض است که بعد از نمایشگاه در 

بازار عرضه خواهد شد.
2. امســال اولین تجربه حضورمان در نمایشــگاه اســت و چون سابقه ای برای 
مقایســه نداریم و شــاید کم توقع باشــیم، نمایشــگاه را درمجموع خوب ارزیابی 
می کنیم. فقط احســاس می کنم ســال های قبل کــه به عنــوان بازدیدکننده به 
نمایشــگاه می آمدیم تبلیغات محیطی بیشتری در سطح شهر، خیابان های اطراف و 

خود نمایشگاه وجود داشت.
3. مطمئنا تاثیرش خیلی زیاد اســت. نمایشــگاه در و پنجره رابطه ای است بین 

تولیدکننده و مصرف کننده که تاثیر زیادی بر بازار می گذارد.

مصطفی جان جان | انزو
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1. شرکت آلوپن در زمینه تولید پروفیل در و پنجره و 
نمای آلومینیومی، ساخت در و پنجره آلومینیوم کرتین 
وال، ترمال بریــک و نرمال و اجــرای انواع نماهای 

شیشه ای ساختمان فعالیت می کند. 
محصــول جدید ما در نمایشــگاه امســال پنجره های ترمــال بریک محوری و 

یونیتایز بود.
2. نمایشــگاه امسال نسبت به نمایشگاه های ســال های گذشته  بهتر و پربارتر 
بــود. همچنین میزان بازدید و اســتقبال از غرفه ما هم بســیار خوب بود و از آن  

رضایت داریم.
3. نمایشــگاه فضای مناســبی است که شــرکت ها با توجه به خواسته مشتریان 
و بازدیدکننــدگان نیازســنجی کنند و محصــوالت مورد نیاز جامعــه را با کمک 

متخصصان و مشاوران فنی تهیه و تولید کنند.

محرم اسماعیل پور | آلوپن

1. گــروه صنعتی کیان پن در زمینــه تولید پروفیل 
در و پنجره یو.پی.وی.ســی با برند آورتا فعال اســت. 
در ســال گذشــته بالغ  بر ده قالب جدید در مجموعه 
آورتــا تولید و به ســبد کاالیی ما اضافه شــد که این 

محصوالت به عنوان جدیدترین دســتاوردهای شرکت در نمایشگاه نیز عرضه شد.
2. تــا این لحظه هم بــه جهت نحوه برگزاری نمایشــگاه و هم از لحاظ میزان 
اســتقبال و حضور بازدیدکننده خوب بود و ما از حضور خود در هشتمین نمایشگاه 

بین المللی در و پنجره راضی هستیم.
3. در نمایشــگاه های تخصصی افراد متخصص و حرفه ای آن صنعت با مســائل 
و مشــکالت صنعت بیشــتر آشنا می شوند. شــرکت ها و مجموعه ها نیز در تماس 
مســتقیم و مراوده باهمدیگر نسبت به طرح مشکالت و یافتن راه حل مناسب بهتر 
می توانند عمل کنند. نمایشــگاه هم برای صنعتگــران و هم برای بازدیدکنندگان 

دستاوردهای خوبی دارد.

حسن جمشیدی | آورتا

1. شــرکت مهندســی بازرگانــی تورآســا مجتمع 
تخصصــی توری در زمینه فروش ملزومات، راه اندازی 
خط تولیــد و تولید توری های پلیســه، پلیســه آنتی 
باکتریــال، رولینــگ، ثابت و متحــرک فعالیت دارد. 

جدیدترین محصول ما در نمایشــگاه امســال توری باقابلیت نصب آســان، سریع 
و بدون پیچ است.

2. نمایشــگاه امســال خوب بود و راضی هســتیم.تبلیغات نمایشــگاه از جمله  
بیلبوردهای سطح شهر نیز خوب بود.

3. بزرگ ترین کمکی که نمایشــگاه به ما و تولید داخلی می کند این اســت که 
محصوالت ما را به مصرف کننده معرفی می کند. هرقدر محصوالت داخلی بیشــتر 

به جامعه معرفی شــود به صنعت و تولید داخلی کمک بیشتری می شود.

مجتبی جان جان | تورآسا
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1. شــرکت آلومینیوم کوپال اصفهان در زمینه تولید 
انــواع پروفیل های ST، اختصاصــی و ترمال بریک، 
یــراق آالت، انواع رنــگ الکترواســتاتیک، دکورال و 
آنادایــز، ارائه مشــاوره و راه اندازی خــط تولید در و 

پنجره فعالیت می کند. محصول جدید ما نرده و پارتیشــن اســت که در نمایشگاه 
عرضه کردیم.

2. درمجموع از نمایشــگاه امســال راضــی بودیم. عمده مشــکالت ما هنگام 
غرفه سازی بود که متاسفانه همکاری های الزم با ما صورت نگرفت؛ چون خودمان 
قصد غرفه آرایی داشــتیم و از پیمانکاران نمایشــگاه اســتفاده نکردیم. تا قبل از 
واگذاری غرفه روزانه چندین مرتبه با ما تماس گرفته می شــد ولی بعد از پرداخت 

پول و واگذاری غرفه دیگر برای رفع مشــکالت ما هیچ کس پاسخگو نبود.
3. اقتصاد ایران بیمار اســت و باید ریشه یابی شود تا فعالیت هایی مانند برگزاری 
این نمایشگاه جواب دهد. تا وضعیت سود بانکی، حقوق کارگر و مسائل انحصاری 
مشخص نشود مشــکالت تولید ما حل نمی شود. مسئله انحصار و تفاوت هایی که 
بین شــرکت ها وجود دارد از مهم ترین مشــکالت ماســت. ما برای پیشرفت اگر 
هر کشــوری را الگو قرار دهیم باید ســود بانکی، شــرایط کلی اقتصاد و بازارمان 
را هــم با آن کشــور منطبق کنیــم، در حالی که هیچ انســجام و هماهنگی میان 
بخش های مختلف اقتصادی ما وجود ندارد. مشــکالت اقتصاد ما ریشه ای است و 
باید زیرســاخت ها را ترمیم کنیم برگزاری نمایشگاه مانند یک مسکن است و درد 

ما را درمان نمی کند.

مهدی رضائیان | کوپال

1. گــروه تولیدی آریا آلومینیوم نمــا در زمینه تولید 
توری های پلیسه، رولینگ، ثابت و لوالیی فعالیت دارد. 
محصول جدید ما در نمایشگاه امسال توری های بدون 

پیچ با نصب آسان است.
2. نمایشگاه امسال خوب بود و انتقادی ندارم.

3. نمایشگاه برای کسانی که نوآوری دارند فرصت مناسبی است تا محصوالتشان 
را به مشتریان معرفی کنند.

حمید ترابی | آریا آلومینیوم

1. شــرکت آلومینیــوم مازنــدران در زمینــه تولید 
پروفیــل آلومینیوم، آنادایزینــگ و در و پنجره فعالیت 
دارد. محصول جدید ما در نمایشــگاه امســال منوریل 

و هندریل بود.
2. باوجود این که ســال اولی بود که در نمایشگاه شرکت می کردیم ولی استقبال 
از محصوالت ما خوب بود و غرفه مان همیشه شلوغ بود. البته یک مقدار در ساعت 
آغاز و پایان نمایشــگاه و هماهنگی های داخل نمایشگاه بی نظمی وجود داشت که 
موجب اتالف وقت ما می شــد. هزینه های نمایشگاه نســبت به خدماتی که ارائه 

می شود غیرمعقول و گران است.
3. نمایشــگاه ویترین صنعت ما است و فرصت مناســبی است تا تولیدکنندگان 

محصوالت و خدماتشان را به جامعه ارائه دهند.

رنجبر | آلومینیوم مازندران
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1. گروه صنعتی کاروانسرای نازنین در زمینه تولید پروفیل 
در و پنجره یو.پی.وی.ســی با برنــد دکتر وین فعالیت دارد. 
ســری 77 شــش کانال که برای اولین بار در کشور عرضه 

شده است جدیدترین محصول ما در نمایشگاه بود.
2. با توجه به فضای رکود سه ســاله ای که در بازار شاهد 

آن هســتیم نمایشگاه بیشتر یک اعالم حضور اســت و امکان یافتن مشتری و بازار جدید 
در این نمایشــگاه کم است. نمایشــگاه اگر در همین مکان برگزار شود بهتر است و سطح 

خدمات هم هرسال بهتر می شود.
3. بزرگ ترین تاثیر برگزاری نمایشــگاه این اســت که صنعت در و پنجره به این صورت 
خودش را به جامعه معرفی می کند. ضمن اینکه وقتی در کشــور نمایشگاه تخصصی برگزار 
می شود کشــورهای خارجی و دارای تکنولوژی برای حضور و سرمایه گذاری در صنعت آن 

کشور بیشتر راغب می شوند.

کامران حقانی | دکتر وین

1. شــرکت کوثــر پروفیــل اراک در زمینــه تولید 
پروفیل های تخصصی ترمال بریک، نرمال، سیستم های 
نما )کرتیــن وال، لــوور، کوتا، نمای خشــک، هنگ( 
به همــراه خدمات رنــگ الکترواســتاتیک، دکورال و 

آنادایزینگ فعالیت می کند. سیســتم لیفت اند اسالید که تا ارتفاع 3 متر و وزن 300 
کیلوگرم قابلیت بازشو دارد محصول جدید ما در نمایشگاه امسال بود.

2. نمایشگاه خوبی بود و خوشبختانه هرسال باتجربه تر از سال قبل برگزار می شود. 
از مجریان نمایشگاه تشــکر ویژه داریم و خسته نباشید می گوییم. میزان استقبال از 
نمایشــگاه نســبت به ســال های پیش کمتر بوده که البته به رکود بازار ساخت وساز 

مربوط می شود.
3. برگزاری نمایشگاه تاثیر مثبتی بر رشد صنعت دارد.

پژمان ایزدپناه | کوثر پروفیل اراک

1. شــرکت زرین بنا پارســیان در زمینه تولیــد پروفیل 
یو.پی. وی.ســی با برند ســیندژ فعالیت می کند. سیندژ قصد 
دارد با مشارکت یک شــرکت معتبر اسپانیایی اقدام به ارائه 
انواع محصوالت آلومینیومی کند. در نمایشگاه امسال برخی 

از این محصوالت رونمایی و عرضه شد.
2. نمایشــگاه امســال محدود به دیدوبازدید همکاران، مشــتریان و دوستان قدیمی شد 
که البته فرصت مغتنمی بود. ضمن این که تعدادی از شــرکت ها نیز برای شــروع همکاری 
مراجعه کردند که به دلیل شــرایط خاص بازار و اینکه در این موضوع داشــتن ســابقه کار 
و رتبه خوب فنی برای ما مهم اســت، نتوانســتیم جوابگوی این دوستان باشیم. برگزاری 

نمایشگاه هم مشکل خاصی نداشت و ما راضی هستیم.
3. نمایشگاه ویترین هر صنعت اســت. اگر نمایشگاه محلی باشد برای ارائه محصوالت 
باکیفیت و یک ســری امتیازات و محدودیت هایی لحاظ شود که هر تولیدکننده و شرکتی 
نتواند به راحتی در آن حضور داشــته باشد، می شود گفت آن نمایشگاه برای صنعت موثر و 
مفید اســت. پیشنهاد دیگر ما این است که اگر نمایشــگاه دوساالنه شود به دالیل زیادی 

بهتر است.

امیر قاسمی | سیندژ
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1. مجتمع صنعتی روزوین در زمینه تولید پروفیل در 
و پنجره یو.پی.وی.ســی فعالیت دارد. محصول جدید 
ما در نمایشگاه امســال نوعی پروفیل سیستم کشویی 
تک ریل است که با توجه به اقلیم و آب وهوای مناطق 

مختلف کشور طراحی و تولید شده است.
2. از آنجا که این نمایشــگاه تخصصی اســت و تمامی شرکت های مهم و فعال 
این صنعت و همچنین بازدیدکنندگان مرتبط در آن حضور دارند، قطعا نمایشــگاه 
مفید و موثری اســت. البته مواردی مثل نامناســب بودن زمان برگزاری که مورد 
انتقاد و گالیه همیشــگی همه همکاران اســت وجود دارد کــه امیدواریم چاره ای 

برای آن اندیشیده شود.
3. نمایشــگاه های تخصصــی بهترین فرصــت برای عموم شــرکت ها به ویژه 
شــرکت های خارجی است تا در فضایی مناسب با حضور فعاالن آن صنعت آخرین 
دستاوردهای فنی و تکنولوژیکی و تازه ترین محصوالتشان را ارائه کنند. نمایشگاه 
فرصتی اســت که همه اقشــار مانند تولیدکننده، انبوه ســاز، صنعتگر، فروشنده و 

خریدار از آن منتفع می شوند.

عطا توکلی | روزوین

1. شــرکت تولیدی پارس پروفیل ســازان در زمینه 
تولیــد پروفیل های تقویتی گالوانیزه فعالیت داشــته و 
نمایندگــی فروش پروفیل پالس پــن را نیز در اختیار 
دارد. پروفیل تقویتی  هایپر فورســمنت محصول جدید 

ماست که البته در سال آینده به بازار عرضه می شود.
2. تغییر روزهای برگزاری نمایشگاه از ابتدای هفته به انتهای هفته، اتفاق خوبی 
اســت چراکه تعطیالت آخر هفته فرصت مناسبی است تا بازدیدکنندگان بیشتری 

به نمایشــگاه بیایند و از این بابت استقبال از نمایشگاه بهتر شده است.
3. نمایشگاه باعث می شود بسیاری از مشتریان ما که مدت زیادی با آنها مراوده 
و معامله داشــتیم ولی از نزدیک همدیگر را ندیده بودیم به غرفه بیایند و بیشــتر 

باهم آشنا شویم.

سید مهدی میرحسینی |  پارس پروفیل سازان

1. شــرکت ماهدیس تجارت در زمینــه تامین مواد 
اولیه رنگ، پالســتیک، ایمپکت مدیفایر، اســتابالیزر 
)پایدارکننده( و ســایر مــواد اولیه مورد اســتفاده در 
نوع  فعالیــت دارد. یک  یو.پی.وی.ســی  پروفیل های 

ایمپکت مدیفایر، محصول جدید ما در نمایشگاه امسال است.
2. نحوه برگزاری و میزان اســتقبال از نمایشــگاه به نظر ما خوب بود و بازخورد 

خوبی گرفتیم. انتقاد خاصی نسبت به خدمات ارائه شده ندارم.
3. برگــزاری نمایشــگاه قطعا تاثیــرات مثبت زیادی دارد. شــرکت های ایرانی 
پتانسیل و قابلیت زیادی دارند و می توانند در مراوده با کشورهای دیگر و صادرات 
عملکرد خوبی داشته باشند به ویژه با کشورهای همسایه که امروزه شرایط مناسبی 
برای فعالیت شرکت های ایرانی دارند. تولیدکنندگان می توانند با استفاده از فضای 

نمایشگاه این فرصت ها را به موفقیت تبدیل کنند.

علی محمدزاده | ماهدیس تجارت
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1. شــرکت بهین سامان هوشــمند نگار در زمینه تولید 
نرم افزارهــای تخصصــی طراحی و ســاخت در و پنجره 
iwin�  فعالیــت دارد. رونمایی از قابلیت جدیــد نرم افزار
door که امکان اتصال آن به دستگاه برش فراهم شده 
است، محصول و خدمات جدید ما در نمایشگاه امسال بود.

2. متاسفانه آن گونه که انتظار داشتیم نمایشگاه بازخورد زیادی برای ما نداشت که البته 
50 درصد آن به خاطر شرایط آب وهوا و بارش برف در روز اول و روز آخر نمایشگاه بود. 
از سوی دیگر، شرایط رکود و کمبود نقدینگی در بازار باعث شده که بسیاری از مراجعان 
و همکاران که در غرفه حضور پیدا می کنند به جای بحث کار و خرید به درددل و گالیه 

از شرایط بازار بپردازند.
3. اگر ســاعات برگزاری نمایشگاه را در زمان مناســب تری در نظر بگیرند به ویژه با 
درنظر گرفتن شــرایط افرادی که از شهرستان می آیند، ما فرصت بهتری خواهیم داشت 
تا خدمات بیشــتری به مشــتریان ارائه دهیم. همچنین فصل برگزاری نمایشــگاه نیز 
به هیچ وجه مناسب نیســت و همه فعاالن این صنعت با برگزاری نمایشگاه در بهمن ماه 
مخالف هســتند. به نظر ما حتی اگر این نمایشگاه دو ســال یک بار برگزار شود ولی در 

فصل مناسبی باشد خیلی بهتر است.

مریم همتی | بهین سامان

1. شرکت داتیس تجارت ماد در زمینه تولید پروفیل 
یو.پی.وی.ســی با برند بلوویــن Bluewin فعالیت 
می کند. محصول جدید ما پروفیل مایفلیکس ســری 

60 است که در نمایشگاه رونمایی شد.
2. ابن نمایشگاه اولین حضور نمایشگاهی بلووین بود بااین حال از نحوه برگزاری 
و میزان اســتقبال نمایشــگاه راضی بودیم. فقط ســاعت آغاز و پایان و همچنین  
مدت زمان برگزاری نمایشــگاه چندان مناسب نبود و برای ما مدت زمان برگزاری 

کوتاه بود.
3. نمایشگاه باعث ایجاد ارتباط نزدیک میان تولیدکننده و مصرف کننده می شود 
و این ارتباط رودررو برای پیشــرفت این صنعت و ارائه خدمات بهتر به مشــتریان 

خیلی موثر است.

فخرالدین صباغی | بلووین

1. شرکت آلتین پلیمر ایرانیان در زمینه تولید پروفیل 
و درزگیر یو.پی.وی.سی با برند اوروین فعالیت می کند.
2. نمایشــگاه امسال نسبت به ســال قبل بهتر بود. 
نحوه ارائه خدمات، نظم، نظافت و ســایر موارد خوب 

بود و ما راضی هستیم.
3. نمایشــگاه محل حضور و رودررو شــدن مشــتری و تولیدکننده است. ما در 
نمایشــگاه از نزدیک با مشتریان خود صحبت کرده و با آنها بیشتر آشنا می شویم، 
همچنین ایرادات کار را از زبان مصرف کننده می شــنویم و تالش می کنیم ایرادات 

را رفع کنیم. 
نمایشــگاه باعث ایجاد حس رقابت در میان تولیدکنندگان می شود و همه این ها 

به رشد و رونق صنعت و بازار ما کمک می کند.

رضا حسینی |  اوروین
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1. آکسو در زمینه تامین تیغچه های ماشین آالت مونتاژ در 
و پنجره های یو.پی.وی.سی فعالیت دارد.

2. میزان اســتقبال از نمایشــگاه امسال نســبتا خوب بود 
ولی نسبت به ســال قبل ضعیف تر بود. نحوه اجرا و خدمات 

نمایشــگاه هم قابل قبول بود و مشــکل خاصی نبود. زمان برگزاری نمایشــگاه یک مقدار 
نامناســب است. همچنین حضور آقای اکسو با استقبال اکثر تولید کنندگان قرار گرفت.

3. نمایشــگاه به دالیل زیادی در رونق فضای کســب وکار موثر است. ارائه محصوالت 
جدید از ســوی شرکت های داخلی، معرفی و آشنایی با محصوالت دیگر شرکت ها و حضور 
شــرکت های خارجی از جمله مواردی اســت که میزان اثربخشــی یک نمایشگاه را روشن 
می کند. شــما در فضای نمایشــگاه تقریبا تمام بزرگان و فعــاالن این صنعت را می بینید و 
می توانید به بســیاری از مســائل آگاهی پیدا کنید. البته نمایشــگاه باید به گونه ای باشد که 
برای همه مفید و موثر باشــد و مســئوالن باید با پربار کردن نمایشــگاه به رونق فضای 

کسب وکار کمک کنند.

محمود فکری |  آکسو

1. شرکت آشیانه پایدار قرن در زمینه تولید پروفیل با 
برند پرووین در کشــور فعال است. فریم کشویی سری 

60 جدیدترین محصول ما در نمایشگاه امسال است.
2. نحوه برگزاری نمایشگاه و میزان استقبال بد نبود 

و انتقاد خاصی ندارم.
3. نمایشگاه در صورتی که دولت شرایطی فراهم کند تا امر صادرات تسهیل شود 
می تواند برای صنعت ما خیلی مفید باشــد ولی متاسفانه مسئوالن نه تنها کمکی در 
این زمینه به ما نمی کنند بلکه ســنگ اندازی هم می کنند. صفر تا صد مجموعه ما 
به صورت کامال شخصی به بهره برداری رســیده و هیچ گونه تسهیالتی از بانک ها 

اخذ نشــده بااین حال در زمینه صادرات با ما همکاری نمی شود.

علی اصغر بیگی |  پرووین

1. شــرکت آتاتــک در زمینه تولیــد پروفیل یو.پی.
وی.سی فعالیت دارد. ما امســال سبد کاالیی شرکت 
را با اضافه کردن سیســتم کشویی تک ریل و دو ریل 
تکمیــل کردیم. انجــام خدمات لمینیــت هم ازجمله 

خدمات جدید ما برای سال آینده است.
2. نحوه برگزاری و اجرای نمایشــگاه خوب بود. فقط یک سمت سالن ما کامال 
خالی بود و مسئوالن نمایشگاه نتوانسته بودن آن را پر کنند که متاسفانه این مسئله 
عالوه بر این که وجهه خوبی برای نمایشگاه نداشت روی برخی بازدیدکنندگان نیز 

تاثیر منفی داشت.
3. در نمایشــگاه محصوالت همه برندها و شــرکت ها کنار هم قرار می گیرند و 
امکان دیدن و مقایســه آنها از لحاظ قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش برای 
خریدار وجود دارد. در نمایشــگاه شــرکت های مختلف با هم و با مشتریان جدید 
آشــنا می شوند و وارد مراوده و معامالت جدید می شــوند. این موارد مخصوصا در 
شــرایط فعلی که رکود در بازار مسکن وجود دارد می تواند انرژی خوبی به فعاالن 

این صنعت و فعالیت های آنها بدهد.

منوچهر قادریان مهربانی | آتاتک
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1. مجموعه فناوران پالســتیک ســپاهان در زمینه تولید 
پروفیل یو.پی.وی.سی با برندهای C1, C4 فعالیت می کند. 
  New C4 محصول جدید ما در نمایشــگاه امسال پروفیل
بود که نمونه توسعه یافته پروفیل C4 است که از نظر قیمت 

و کیفیت بسیار مناسب تر شده است.
2. ســطح برگزاری نمایشگاه اصال خوب نبود. میزان بازدید، نحوه ارائه خدمات و مجری 
نمایشگاه، حضور شرکت های ضعیف و زیر پله ای، بی نظمی و ناهماهنگی ستاد برگزارکننده 

و غیره ازجمله نقاط ضعف این نمایشگاه بود.
3. نمایشــگاه بین المللی در و پنجره تهران یک نمایشــگاه مرجع و مهم در ایران است و 
اگر این نمایشــگاه در سطح خوب و باکیفیتی برگزار شــود می تواند نقش مهمی در بهبود 

شرایط صنعت و رونق بازار داشته باشد.

حمید مرادی | فناور پالستیک سپاهان 

1. شــرکت پنجــره آریــا در زمینه تولیــد پروفیل 
یو.پی. وی.ســی با برند ABI در کشور فعالیت می کند. 
پروفیل جدیــدی با برند آوینا محصولی اســت که در 

نمایشگاه امسال رونمایی و عرضه کردیم.
2. نحوه برگزاری و خدمات نمایشگاه خوب بود فقط مشکل کوچکی درباره غرفه 
داشــتیم که حل شد. ستاد اجرایی نمایشگاه امسال نسبت به دوره های قبل عملکرد 

بهتری داشت و ما راضی بودیم.
3. نمایشــگاه محل همفکری و تبادل اطالعات بیــن تمامی افراد و فعاالن این 
صنف و صنعت اســت. نمایشگاه فرصت مناسبی است تا درباره صنعتی مثل یو.پی.

وی.ســی که صنعت نسبتا جدیدی است، اطالعات و شــناخت بیشتری پیدا کنیم. 
آشنایی تولیدکنندگان با محصوالت و فناوری های جدید این صنعت و آشنایی مردم 
با عملکرد و مزایای محصوالت جدید به رونق و شــادابی بازار و صنعت در و پنجره 

و ساختمان کمک می کند.

ABI | علیرضا جباری

1. ما در زمینــه تولید در و پنجره، فــروش یراق آالت و 
نمایندگــی پروفیل هافمن در منطقــه تهران و البرز فعالیت 
داریم. محصوالت جدید ما برای نمایشــگاه امسال پروفیل 
کشــویی تک ریل و پروفیــل یک طرف لمینیت اســت که 

به تازگی به ســبد کاالیی ما اضافه شده اســت. گروه عبیدی که از سال 84 در زمینه تولید 
در و پنجره فعال اســت هم اینک به صورت مستقل و بدون شراکت فعالیت گسترده ای دارد. 
شرکت در سال 86 هم زمان با دریافت نمایندگی رسمی و انحصاری هافمن در استان البرز 
از تبریز به البرز نقل مکان کرد و از سال 94 نمایندگی انحصاری فروش پروفیل هافمن در 

تهران هم به محدوده فروش ما اضافه شد.
2. خدمات نمایشــگاه به ویژه نوع برخورد پرسنل نگهبانی و نظافت و عوامل داخل سالن 
نمایشگاه بسیار نامناســب بود. استقبال از نمایشگاه خوب بود هرچند عموم بازدیدکنندگان 

صنعتگران در و پنجره و عوامل شــرکت های حاضر در نمایشگاه بودند.
3. نمایشــگاه تاثیر زیادی دارد به شرطی که اطالع رسانی بیشتری صورت گیرد تا عموم 
مردم در این نمایشگاه ها حضور پیدا کنند چون در نمایشگاه در و پنجره تهران فقط کسانی 

که توی این کار فعالیت داشتند آمده بودند.

اسماعیل عبیدی | بازرگانی عبیدی
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 انجمن در برپایی نمایشــگاه در و پنجره 
تهران چه نقشی داشته است؟

مهم تریــن نقش انجمن در هشــتمین نمایشــگاه 
تخصصی در و پنجره تهران اطالع رســانی به اعضا و خانواده مرتبط با این صنعت 
بود. در مرحله بعد با توجه به تعامل و همکاری که با برگزارکننده نمایشگاه داشتیم 
ســالن خلیج فارس را برای اعضا انجمن در نظر گرفتیم و غرفه های اعضا انجمن 

در این سالن مستقر شد.
 چه تعداد از اعضاء انجمن در این نمایشگاه حضور پیداکرده اند؟

از مجموعه اعضاء ما در حدود 28 عضو در این نمایشــگاه حضور پیداکرده اند.
 نمایشــگاه امســال را ازلحاظ نحوه برگزاری و میزان استقبال 

بازدیدکنندگان چطور دیدید؟
تاکنون تمهیدات و عملکرد مجری برگزارکننده نسبت به سال گذشته بهتر بوده 
و نمایشگاه منظم تر از قبل برگزارشده است. در خصوص میزان بازدیدکننده مشکل 
عمده ای که داریم بحث زمان برگزاری نمایشــگاه است به شکلی که شرایط جوی 
فصل ســرد سال باعث می شود میزان اســتقبال بازدیدکننده عمومی از نمایشگاه 
کاهش پیدا کند. امیدواریم با همکاری و تعامل مســئوالن برگزارکننده نمایشگاه 
بــا جابجایی فصل برگزاری، به این نمایشــگاه که از بزرگ ترین نمایشــگاه های 

تخصصی کشور است کمک بزرگی کنند.
 در خصوص تغییر ساعت برگزاری نمایشگاه نیز انتقاداتی وجود 
داشــت. گویا به خاطر مســائل ترافیکی با هماهنگی شهرداری و 
سازمان ترافیک این تصمیم گرفته شده است ولی این ساعت جدید 

باعث نارضایتی بیشتری شده است. نظرتان دراین باره چیست؟
بله همان طور که اشــاره کردید این مســئله نه ارتباطی با مشارکت کننده داشته 
و نــه با برگزارکننده، و تصمیمی بوده که از مجاری باالدســتی گرفته  شــده بود. 
ولی بهتر بود که اگر قرار اســت تصمیمی در این خصوص گرفته شــود با تعامل 
و همفکری با عوامل نمایشــگاه اتخاذ شــود تا مشــکل و نگرانی به وجود نیاید. 
این نمایشــگاه ســالی یک مرتبه اتفاق می افتد و برای یک صنعت که می خواهد 
دســتاوردهای یک ســاله اش را به مخاطبان ارائه دهد، زمان کمی اختصاص داده 

 شــده و به نظر ما باید زمان بیشتری در نظر گرفته شود.
 انجمن چه برنامــه خاصی برای این نمایشــگاه در نظر گرفته 

است؟
ازجمله برنامه های انجمن در نمایشــگاه امسال برگزاری یک سری کالس های 
آموزشی است که برای فعاالن صنف در نظر گرفته شده است. یراق آالت استاندارد، 
مدیریت خریدوفروش در صنعت، روند کیفی تولید محصول و شیشــه های مختلف 

در صنعت ساختمان ازجمله موضوعات این کالس های آموزشی است.
 مهم ترین برنامه آتی انجمن چیست؟

مهم ترین برنامه انجمن برای ســال آینده با تعریف پالن آموزشی، بحث آموزش 
در تمام اســتان های کشــور اســت که امیدواریم با این کار به ارتقاء سطح علمی 

فعاالن این صنعت کمک کنیم.

upvc وحید جاللی پور| انجمن در و پنجره
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 ارزیابی شــما از هشــتمین نمایشگاه در و 
پنجره تهران چیست؟

در مقایســه با ســال های قبل روند رو به رشــدی را در 
صنعت در و پنجره شــاهد بودیم که اســتقبال از نمایشگاه 

امسال هم نشــان دهنده همین موضوع است. نحوه برگزاری نمایشگاه هم خوب بود فقط 
زمان برگزاری نمایشــگاه که در فصل زمســتان و آخر سال است کمی نامناسب است که 
امیدواریم با همفکری همه مشــارکت کنندگان و مجری نمایشــگاه زمان مناسب تری در 

نظر گرفته شود.
 هدف انجمن از شرکت در این نمایشگاه چه بوده است؟

 هدف ما از شــرکت در این نمایشگاه معرفی انجمن به فعاالن بخش در و پنجره و نما 
و ترغیب شــرکت ها به حضور در نمایشــگاه بود. چون درواقع همین شرکت ها هستند که 

با حضورشــان در انجمن به ما راهکار و برنامه برای انجام فعالیت های بیشتر می دهند.
 به نظر شــما برپایی چنین نمایشــگاه هایی چه تاثیــری در صنعت 

کشورمان می تواند داشته باشد؟
نمایشــگاه ها محل عرضه دستاوردها است و باعث آشــنایی بخش های مختلف صنعت 
باهم می شود. مطمئنا برگزاری نمایشگاه ها تاثیر بسیار مثبتی بر رشد و توسعه صنایع دارد.

ابوالفضل رضایی |  انجمن در و پنجره ، نما

 انجمن پروفیل در برپایی نمایشگاه در و 
پنجره تهران چه نقشی داشته است؟

انجمــن صنایع پروفیل یو.پی.وی.ســی در و پنجره 
ایران مانند ســال های گذشــته تالش کــرد تا مکان 

مناســبی برای اعضا این انجمن انتخاب کند و در همین راستا با همکاری مدیریت 
برگزاری نمایشــگاه ســالن های 35 و 38 برای جانمایــی غرفه های اعضا در نظر 

گرفته شــد و اعضا انجمن در این سالن ها مستقر شدند.
 نحوه برگزاری نمایشگاه امسال چگونه بود؟

در برگزاری نمایشــگاه امسال مانند همیشــه مشکالتی وجود داشت مانند زمان 
و فصل برگزاری نمایشــگاه کــه مورد انتقاد و اعتراض همه اعضا و بســیاری از 
مشــارکت کنندگان واقع شد. خدمات نمایشگاه نیز در ســطح خوبی قرار ندارد و 
مســئوالن و مدیران برگزارکننده نمایشگاه باید در این زمینه هم تجدید نظر کنند.

 میزان استقبال از نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
همانطــور که گفتیم به دلیل نامناســب بودن فصل برگزاری و همچنین رکودی 
که بر بازار و صنعت ســاختمان حاکم است متاســفانه میزان استقبال از نمایشگاه 

راضی کننده نبود.
 آیا انجمن پروفیل اقداماتی در راستای رفع این مشکالت انجام 

داده است؟
در نشستی که با آقای اسپهبدی و مسئوالن نمایشگاه داشتیم همه این موارد به 
ویژه نامناســب بودن فصل برگزاری نمایشگاه را مطرح کردیم که امیدواریم برای 

ســال آینده چاره ای بیندیشند که دیگر شاهد این مشکالت نباشیم.

حسین طوسی | انجمن صنایع پروفیل 
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1. شــرکت وین کالس تولیدکننــده پروفیل های نانو 
تکنولوژی یو.پی.وی.ســی در کشــور است. محصوالت 
جدید ما در نمایشــگاه امسال سش و فریم های پنج حفره 
و کاورهای آلومینیوم بود که ضمن تکمیل ســبد کاالیی 

شرکت، برای اولین بار در کشور رونمایی کردیم.
2. نمایشــگاه خیلی خوب بود. میزان استقبال با توجه به این که بسیاری از شرکت ها 
به دلیل رکود حاکم بر بازار حاضر به شــرکت در نمایشــگاه نشــدند و فکر می کردند 
نمایشــگاه خلــوت خواهد بود، بــرای ما خیلی خوب بــود و راضی هســتیم. میزان 
اطالع رســانی ستاد برگزاری نمایشــگاه خوب بود و در خیلی از نقاط شهر بیلبوردهای 

نمایشگاه وجود داشت.
3. حضور در نمایشــگاه دو تاثیر مثبت در بر دارد. یکی اینکه شما بین رقبا و فعاالن 
صنعت اعالم حضور می کنید و باعث دلگرمی مشــتریان و نمایندگی هایتان می شوید. 
مورد دوم که مهم تر است جذب مشــتریان جدید در نمایشگاه است. شما می توانید در 
یک فضای نمایشــگاهی به صورت مســتقیم و رودررو با بازدیدکنندگان مراوده داشته 
باشید و عالوه بر مشتریان ثابت و دائمی خود یک سری مشتری جدید نیز جذب کنید.

محمدجواد رضایی |  وین کالس

1. شــرکت رنگین پروفیل کویــر در زمینه تولید در 
و پنجره و نماهای نویــن آلومینیومی فعالیت می کند. 
پنجره لیفت اند اســالید و پنجره کشــویی سه ریل با 
یراق آالت جدید، تعدادی از محصوالت ما در نمایشگاه 

امسال بود.
2. برگزاری نمایشــگاه امسال نسبت به سنوات گذشته بهتر بود و مشکل خاصی 
نداشــتیم. میزان استقبال از نمایشگاه در سطح قابل قبولی بود و امیدوارم بازخورد و 

نتیجه خوبی هم برای ما داشته باشد.
3. یکی از ابزار شــناخت و اطالع رسانی از ســطح کیفی محصوالت و توانمندی 
شــرکت ها، حضور در نمایشگاه است. نمایشگاه فرصت مناسبی است تا فروشنده با 

مصرف کننده از نزدیک مراوده داشته باشد.

امیرسعید میرمطهر | رنگین پروفیل کویر

1. شرکت ســبارا در زمینه تولید در و پنجره یو.پی.
وی.ســی و آلومینیوم و نما فعالیت می کند. یراق آالت 
 Hidden(  لیفت اند اســالید و پروفیل هیدن ونت

Vent(  را در این نمایشگاه عرضه کردیم.
2. میزان اســتقبال از نمایشــگاه خوب بود فقط سرمای هوا و بارش برف باعث 
شــد کیفیت کار کم شود. از مدیریت ســالن و خدمات تا حدودی راضی هستیم؛ 
فقــط یک انتقاد درباره نحوه چینش غرفه ها و فضاســازی ســالن داریم که ظاهر 

خوبی نداشت.
3. همین کــه همکاران در یک فضا جمع می شــوند و می توانند ارتباطات کاری 
بیشــتری باهم داشته باشــند نشــان دهنده این است که نمایشــگاه مفید است. 
بازدیدکنندگانی هم که به خاطر خرید کاال و رفع نیازشــان به نمایشــگاه می آیند 
امکان انتخاب بیشــتر و متنوع تری دارند و می توانند به راحتی کاالی مورد نیازشان 

را تهیه کنند.

حمید تاجیک | سبارا
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بهره برداری از فاز نخست بزرگـترین شهرک 
اختصاصی آلومینیوم کشور در اردیبهشت ماه 1396

محسن محمدی در حاشیه بازدید وزیر کشور از مجموعه آلومرول نوین خبر داد:
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پنجــره ایرانیان: دکتر رحمانی فضلی روز پنجشــنبه 23 دی مــاه 1395، در بدو 
ورود خود به اســتان مرکزی در کارخانه صنایع آلومرول نوین حضور پیدا کرده و از 

واحدهای مختلف تولیدی این مجموعه بازدید به عمل آورد.
به گزارش واحد روابط عمومی صنایع آلومرول نوین، وزیر کشــور ضمن بازدید از 
واحدهای ریخته گری، اکســتروژن، آنودایزینگ، رنگ پودری و دکورال و نیز کنترل 
کیفیــت این مجموعه، در جریان توانمندی هــا و ظرفیت های بزرگترین تولیدکننده 

پروفیل آلومینیومی کشور قرار گرفت.
ایشــان به همراه چند تن از معاونان خود و استاندار استان مرکزی مهندس زمانی 
قمی و نیز مدیرکل ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان جناب آقای مهندس 
حاجی پور، پــس از بازدید از مجموعه صنایع آلومرول نوین در جلســه ای با حضور 

مدیران ارشد این شرکت به تبادل نظرات پرداختند.
در این جلســه ابتدا محســن محمدی مدیرعامل مجموعه صنایع آلومرول نوین 
ضمن خیر مقدم و تشکر از وزیر محترم کشور بابت حضور در این کارخانه بیان کرد: 
»این مجموعه که در حال حاضر شامل 8 شرکت تولیدی و نیز یک شرکت بازرگانی 
می باشــد از سال 1376 و با تاســیس صنایع آلومینیوم پردیس آغاز به کار کرد و در 
سال 1386 در راستای اصل 44 قانون اساسی کارخانه آلومرول از واحدهای باسابقه 
صنعت آلومینیوم کشــور به بخش خصوصی واگذار و به این مجموعه اضافه گردید 
و خطوط تولید آن که در آن مقطع زمانی بیش از یک ســال به حالت نیمه تعطیل 
درآمده بود ضمن به روزرسانی، مجددا راه اندازی شده و انواع مقاطع آلومینیومی این 
شرکت که از این پس تحت عنوان »شرکت صنایع آلومرول نوین« خوانده می شود، 

روانه بازار کشور گردید.«
مدیرعامل شــرکت صنایع آلومرول نویــن در ادامه اظهار کــرد: »این کارخانه 
تحت مدیریت جدید در بخش خصوصی عالوه بر به روزرســانی تجهیزات قبل، به 
واحدهای رنگ پودری، دکورال، سیستم های پولیش و براشینگ پروفیل آلومینیوم، 
ماشــین آالت تولید پروفیل هــای ترمال بریک و همچنین کــوره عملیات حرارتی 

آلومینیوم مجهز گردید.«
ایشــان ادامه داد: »هــم اکنون این مجموعه بزرگتریــن تولیدکننده انواع مقاطع 
آلومینیومی در کشــور در زمینه انواع پروفیل های ســاختمانی، صنعتی و اختصاصی 
می باشد و نیز در زمینه تولید انواع بیلت ها به قطع 6 تا 12 اینچ در آلیاژهای مختلف 
نیز فعالیت دارد. همچنین شرکت روان گداز پردیس که زیرمجموعه صنایع آلومرول 
نوین اســت تولیدکننده انواع شــمش آلومینیوم در آلیاژهای متنوع 1000 تا 7000 

جهت صنایع کشــور بوده و نیاز مواد اولیه بخش عظیمی از صنعت خودرو ، برق و.. 
را در میهن عزیزمان تامین می کند«.

محســن محمدی در ادامه جلســه اعالم کرد: »با توجه بــه اینکه در حال حاضر 
فرآیند تولید در این مجموعه عالوه بر کارخانه صنایع آلومرول نوین در چندین واحد 
زیرمجموعه درسه ناحیه مختلف صنعتی اراک صورت می گیرد، به منظور تمرکز کلیه 
فعالیت های تولیدی و نیز ارتقاء و به روزرسانی فناوری و ماشین آالت تولید، از حدود 
5 سال پیش طرح احداث نخستین و تنها شهرک تخصصی صنعت آلومینیوم کشور 
در شــهرک صنعتی خیرآباد اراک در زمینی به مساحت36 هکتار مورد مطالعه قرار 
گرفته اســت و هم اینک فاز اول این طرح در حال اجرا می باشــد که تاکنون بدون 
اســتفاده از هیچ گونه تســهیالت بانکی و تنها از طریق سرمایه گذاری خود شرکت 
از 45 درصد پیشــرفت فیزیکی برخوردار اســت که به امید خدا در اردیبهشــت ماه 
ســال آینده نیز به بهره برداری خواهد رسید. هدف از راه اندازی این طرح عظیم ملی 
جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه و تولید محصوالت آلومینیوم باکیفیت بسیار باال 

و نیز امکان حضور در بازارهای بین المللی از طریق صادرات می باشد.«
ایشــان ادامه دادند: »بهره برداری کامل از این طرح نیازمند اعتباری معادل 150 
میلیون یورو اســت که تامیــن آن حمایت های دولت را طلب می کنــد که با آغاز 
بــه کار این طرح برای بیش از 1200 نفر نیروی کار ســاده و متخصص اشــتغال 
پایدار ایجاد شــده و ساالنه بیش از 300 هزار تن انواع محصوالت آلومینیومی مورد 
نیاز صنایع مختلف کشــور با باالترین کیفیت مطابق با اســتاندارهای روز دنیا تولید 
و روانــه بازارهای داخلی و خارجی خواهد شــد. همچنین عالوه بر فراهم ســاختن 
شرایط مســاعدی برای ارتقاء سطح کیفی صنعت آلومینیوم کشور از طریق آموزش 
متخصصان و کارشناســان این صنعت، برنامه ریزی های صورت گرفته نیز به نحوی 
است که مالحظات زیست محیطی از طریق به کارگیری  فناوری نوین روز دنیا لحاظ 
شــود تا در راستای حفظ محیط زیســت نیز گام های اساسی و عملی برداشته شود. 
مدیرعامل شــرکت آلومرول نوین اضافه کرد: »تاکنون کلیه هزینه های اجرای طرح 
شــامل خرید زمین، اخذ مجوزها و تامین زیرساخت های الزم، احداث ساختمان های 
تولیدی و خرید ماشــین آالت و فناوری، از محل سرمایه در گردش مجموعه انجام 
شده، اما ادامه سرمایه گذاری به همین منوال، موجب بروز مشکالتی برای واحدهای 
تولیدی زیرمجموعه خواهد شد. از سوی دیگر، استفاده از فناوری و ماشین آالت روز 
دنیا که همراه با انتقال تکنولوژی و بومی سازی ملی آن می باشد و نیز تولید محصول 
منطبق با استانداردهای روز، مستلزم اجرای هر چه سریع تر پروژه طبق برنامه ریزی 
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صورت گرفته و راه اندازی واحدهای مختلف آن می باشــد. برنامه ریزی این مجموعه 
برای آغاز به کار این پروژه عظیم، اجرای طرح در زمان دو سال بوده است. لذا برای 
تحقق این امر نیاز به حمایت سیســتم بانکی و نهادهای ذی ربط در راستای اعطای 
تســهیالت ریالی و ارزی از طریق صندوق توسعه ملی هستیم. ضمن این که اعالم 
می کنیم این شرکت و تمام شرکت های زیرمجموعه هیچ گونه بدهی معوق و جاری 

به سیستم بانکی کشور نداشته و ندارند.«
ایشــان تصریح کرد: »ماشــین آالت مورد نیاز این طرح از معتبرترین ســازندگان 
و بــا باالترین کیفیــت و فناوری ممکن خریداری می گردد و طــی مذاکراتی که با 
این ســازندگان انجام شــده، توافق گردیده همراه با ورود بخــش عمده ای از این 
ماشین آالت، تکنولوژی ساخت آنان نیز به این مجموعه وارد گردد تا در آینده ساخت 
این ماشین آالت در این مجموعه بومی سازی شده و ماشین آالت بعدی، با به روزترین 
فناوری روز دنیا در کشــور عزیزمان و توسط متخصصان این شرکت ساخت و تولید 
گردند. در همین راســتا، ایــن مجموعه با تخصیص تجهیزات مــورد نیاز، اقدام به 
راه اندازی واحد تخصصی ماشین ســازی و ســاخت کرده و امکانات الزم برای تولید 

ماشین آالت خطوط تولید را در درون مجموعه فراهم آورده است.«
محسن محمدی ادامه داد: »با وجود آنکه فناوری موجود در ماشین آالت مورد نظر 
جهت خرید از خارج از کشــور هنوز بومی سازی نشده و تولیدکنندگان داخلی قادر به 
ساخت ماشین آالت با این سطح از تکنولوژی نمی باشند، این مجموعه همچنان برای 
واردات ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز خود  امکان استفاده از معافیت های مربوط 
به عــوارض گمرکی را ندارد و این موضوع بهای تمام شــده تجهیزات و در نتیجه 
محصوالت تولیدشــده را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد که اثر مستقیم آن 
کاهش میزان رقابت پذیری تولید محصوالت خصوصا در عرصه های بین المللی است 
که امید اســت با حمایت های دولت تدبیر و امید، در صورت استفاده از معافیت های 
قانونی عوارض گمرکــی مرتبط با واردات این ماشــین آالت، در تامین هزینه های 
شــرکت صرفه جویی گردیده و در نتیجه کمک شــایانی به توسعه روزافزون صنعت 

آلومینیوم کشور بشود.«
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وی در پایــان بــا قدردانی ازحضور وزیر محترم کشــور و نیز تمامی مســئوالن 
اســتانی گفت: »با وجود همکاری ارگان های استانی در خصوص اختصاص بخشی 
از زیرساخت های مورد نیاز همچون آب، برق، گاز و… جهت پروژه شهرک خیرآباد، 
سهمیه برق اختصاص داده شده به این مجموعه به هیچ عنوان برای خطوط تولید در 
نظر گرفته شده کافی نمی باشد. برای راه اندازی و بهره برداری از کلیه خطوط تولید، 
حداقل 20 مگاوات برق مورد نیاز می باشد در حالی که هم اکنون سهمیه اعطا شده 
تنها 4/5 مگاوات اســت که تنها یکی از واحدهای تولید را پاسخگو خواهد بود.« در 
ادامه جلسه دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در این جلسه گفت: »در سفرهای امسال 
کاروان تدبیر و امید به اســتان های مختلف کشــور، بیشتر واحدهای تعطیل و نیمه 
تعطیل به حالت فعال درآمده اســت. ضمن اینکه از ابتدای امسال تاکنون یک واحد 
تولیدی هم در کشــور تعطیل نشده و تالش برای حل مشکالت واحدهای تولیدی 

با جدیت ادامه دارد.«
وزیر کشور ادامه داد: »با فعال سازی بخش مسکن، شرکت آلومرول نوین اراک نیز 
فعال تر می شــود و می توان ارزش افزوده و درآمدهای اقتصادی بیشتری برای این 

استان و کشور کسب کرد.«
شــایان ذکر است که وزیر کشــور پس از حضور در شرکت صنایع آلومرول نوین 
در ادامه سفر خود به اســتان مرکزی در نشست کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی، 
نشســت مشترک شوراهای اسالمی شهر و روستا، شهرداران، دهیاران و کارآفرینان 
روســتایی حضور یافت و همچنین حضور در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور 
فعــاالن اقتصادی و بخش خصوصی و دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان از دیگر 
برنامه های وزیر کشور و جانشین رئیس جمهوری در شورای اجتماعی کشور در سفر 

به استان مرکزی بود.



اشاره: شرکت آق پروفیل گلســتان در زمینه تولید پروفیل و مونتاژ در و پنجره یو.پی.وی.سی فعالیت می کند. این مجموعه که در 
ســال 1388 فعالیت خود را در شهرک صنعتی آق قال آغاز کرده است، با به کارگیری دستگاه هایی مجهز به فناوری روز دنیا نقش 
سازنده ای در تولید پروفیل در و پنجره های یو.پی.وی.سی و شیشه های دوجداره ایفا کرده است. آق پروفیل تاکنون دو سال متوالی 
به عنوان صادرکننده نمونه استان گلستان انتخاب  شده که افتخاری بزرگ برای این مجموعه و مدیریت جوان آن به حساب می آید. 
گفتنی است، آق پروفیل به سبب روابطی که از طریق اتاق بازرگانی با کشورهای همسایه داشت، اولین محصوالت پروفیل یو.پی.

وی.سی تولیدی خود را در ســال 1388 به کشورهای ترکمنستان و قزاقستان صادر کرد. شرکت آق پروفیل به تازگی برند جدید 
خود را با نام »آقای پروفیل« در هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران معرفی کرد.

شــاید شما نیز این روزها نام آقای پروفیل را شنیده  باشید. برندی که برخی فکر می کنند به تازگی وارد عرصه تولید شده یا اینکه 
شرکت آق پروفیل گلستان شروع به تولید محصولی جدید با نام آقای پروفیل کرده است. اما به راستی آقای پروفیل چیست و چرا 

هســت؟ آنچه در ادامه می خوانید یادداشتی است از آقای رامین صحنه مدیریت این مجموعه می باشد که به توصیف آقای 
پروفیل پرداخته است.

اشــاره

ورود آقای پروفیل برای ارتقای صنعت یو.پی.وی.سی کشور



زمانی که در شــرکت آق پروفیل گلســتان فعالیتمان را در زمینــه تولید پروفیل 
یو.پی. وی.سی آغاز کردیم، رسیدن به این جایگاه را در صنعت یو.پی.وی.سی کشور 
برای خود ترسیم کرده بودیم. هرچند در این مسیر فراز و نشیب های فراوانی را پشت 
ســر گذاشــتیم و برایمان مهم بود که به سمت اهداف خود درحرکت باشیم و امواج 

مخالف تاثیری در روند روبه جلوی ما نداشته است.
در ســال های اخیر نه تنها ما بلکه اکثر همکاران تولیدکننده پروفیل نامالیمت های 
بســیاری را تجربه کرده ایم، از واردات بی رویه محصوالت خارجی و نوسانات شدید 
قیمت مواد اولیه گرفته تا مشــکالت مربوط بــه تامین منابع مالی. ولی هیچ کدام از 
این ها نتوانســتند چرخه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی را در کشور متوقف کنند و ما 

در مسیِر »آقای پروفیل« شدن

رامین صحنه ـ مدیرعامل آق پروفیل

توانســتیم بر این مشــکالت فائق آییم و اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را در عمل 
نشان دهیم. این را نیز می دانیم که راهی بس دشوارتر در انتظارمان است.

کیفیت خوب و نوآوری، عوامل موثر در بقا و پیشــرفت هر شرکتی )سازمانی( در 
مواقع رکود است و برندهایی که توانسته اند در این بازار فعالیتی مستمر داشته باشند، 

این دو مهم را به خوبی رعایت کرده اند.
AKProfile هم از این قاعده مســتثنی نبوده است. نتایج تحقیقات بازاری که 
توسط واحد توسعه و تحقیقات سازمان انجام شده بود نشان می داد که مصرف کنندگان 
نهایی اطالعات پراکنده و مبهمی را در مورد پروفیل یو.پی.وی.ســی دارند که این 
عامل باعث بی میلی مصرف کنندگان نهایی در اســتفاده از این محصول می شــد و 
محصــوالت جایگزین را ترجیح می دادند. این یک زنگ خطر برای تولیدکنندگان و 

فعاالن عرصه پروفیل یو.پی.وی.سی بود.
در خصوص این موضــوع باید کاری صورت می گرفت. مطالعه و تحقیق در مورد 
این مسئله آغاز شد و تصمیم گرفتیم تا حد مقدور نگاه مصرف کننده نهایی را نسبت 
به پروفیل یو.پی.وی.ســی تغییر دهیم. برای حل این موضوع ما »آقای پروفیل« را 
خلق کردیم که به زبان ساده ابهامات فنی مصرف کننده نهایی را شفاف سازی کرده 

تا خریدار نهایی بتواند در و پنجره استاندارد تهیه کند.
هشــتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران 5 تا 8 بهمن ماه امسال در محل 
دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار شــد. آقای پروفیل که در این نمایشگاه 
رونمایی شد، اتفاقی جالب و نادر بود. برای اولین بار در حوزه پروفیل یو.پی. وی. سی 
ســازمان شــخصیتی ایجاد کرده که هدفش کمک به صنعت پروفیل است و نگاه 
مصرف کننده نهایی را نســبت به پروفیل یو.پی.وی.سی تغییر خواهد داد. آقای 
پروفیــل کمک خواهد کرد کــه مونتاژکاران پنجره های اســتاندارد و 

باکیفیت را به مصرف کننده نهایی عرضه کنند.
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 هدف از برگزاری این سمینار چه بود؟
   طی مذاکرات فراوانی که با فعاالن این صنعت داشتیم، 
پی بردیم که در حال حاضر بزرگترین کمبود، خصوصا در 
بخش نما، فقدان اطالعات و دانش روز و استانداردهاست. 
این نیاز به نوعی با زندگی تک تک ما عجین شده و حادثه 
تاســف بار پالسکو نمادی از این نیاز را به نمایش گذاشت. 
به بیانی دیگر، باید روشــن شــود که طراحی، محاسبه و 
اجرا تحت چه عواملی و با چه اهمیتی باید پیگیری شوند. 
افرادی هســتند که ادعا می کنند در این صنعت مســتقل 
هستیم و تمام اطالعات مورد نیاز را در اختیارداریم، اما باید 
بگویم که عمده این پروژه ها تا کنون از لحاظ آتش سوزی، 
زلزله و غیره مــورد محک قرار نگرفته اند. احســاس نیاز 
به این دانش در بازار بومی ایــران و تالش برای به وجود 
آوردن امکانی برای انتقال این دانش، ما را بر آن داشــت 
تا ســمیناری در این حد برگزار کنیم، که خوشــبختانه با 
اســتقبال خوبی نیز روبه رو شد و همچنان در حال دریافت 

بازخورها، پیشنهادات و انتقادات در این خصوص هستیم.

 به نظر شما این سمینار از چه نقاط قوت و 
ضعفی برخوردار بود؟

 هر ســمینار، همایش یا حضور نمایشگاهی می تواند 
دارای نقاط قوت و ضعفی باشد. در اینجا ترجیح می دهم 
پاســخ این سوال را بر اساس فرم های نظرسنجی که در 
این نشست توزیع و توسط شرکت کنندگان پر شد، بدهم. 
اکثر حاضران این جلســه از نحوه زمانبندی برگزاری و 
انتخاب آن رضایــت کامل داشــتند. همچنین کیفیت 
مطالب ارائه شــده نیز با رضایت عمومی باالیی روبه رو 
بوده اســت. نخستین سمینار، نخســتین تجربه است و 
طبیعتــا دارای نقاط ضعفی هم بوده اســت. بنا به نظر 
شــرکت کنندگان، توالی و چیدمان مطالب می توانســت 
بهتــر انتخاب شــود. همچنین از نظــر مخاطبان بهتر 
بود که ســمینار مستقیما به زبان فارســی ارائه می شد 
نه به صورت ترجمه همزمــان. از دیگر موارد مورد نظر 
شرکت کنندگان، این بود که روی فرمول ها و محاسبات 

تمرکز بیشتری صورت گیرد.

 آیا ســمینارهایی از این دست بازهم برگزار 
خواهند شد؟

   براساس نظرات شرکت کنندگان و همچنین گفتگو های 
رو در رویــی که صورت گرفته، اشــتیاق بــرای ادامه این 
ســمینارها کامال مشــهود بوده اســت. طبیعتا ورود به هر 
مسیری و انتخاب هدف، بسیار دشــوار و اقدام عملی برای 
طی این مسیر دشوارتر است، اما وقتی در راهی گام گذاشتیم 

باید تا انتهای راه را مصمم و با عزمی راسخ طی کنیم. 
البته این دســت موضوعات آموزشی  دامنه وسیعی دارند 
و در یک جلســه نمی توان به همه مسائل آن اشاره کرد؛ به 
همیــن دلیل از ابتدا قصد ما این بوده که طی یک سلســله 
جلسات آموزشی و سمینارها به بررسی این موضوع و مسائل 
مرتبط با آن بپردازیم. برگزاری نخستین سمینار، و استقبالی 
تا این اندازه گرم و پرشــور ما را بیش از پیش مصمم ساخت 
و بنابرایــن تمام تــالش خود را به خــرج خواهیم داد تا در 
سمینارهای آتی بر خواســته های فعاالن این صنعت تمرکز 
بیشتری داشته باشیم و تخصصی تر به این موضوع بپردازیم.

در حاشیه برگزاری هشتمین نمایشگاه در و پنجره تهران، شرکت گروتمان با همکاری آساش ترکیه اقدام به برگزاری سمیناری آموزشی 
کرد. این ســمینار که در تاریخ 7 بهمن 1395 در سالن شماره یک نمایشگاه بین المللی تهران برپا می شد، با استقبال کم نظیر فعاالن این 
صنعت روبه رو شد. در این جلسه، مدیران ارشد آساش به طرح مباحثی فنی و تخصصی پرداختند. به بهانه برگزاری موفق این سمینار، به 
سراغ مهندس فرخ ظفرفرخی، مدیریت گروتمان رفتیم و درباره اهداف و نتایج این سمینار با وی به گپ وگفت نشستیم. با هم این گفتگو 

را می خوانیم:

اشــاره

در گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با فرخ ظفرفرخی مطرح شد:

سمینار آموزشی گروتمان
 آساش با حضور مدیران ارشد آساش
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 نظر شرکت آســاش ترکیه در خصوص این 
همکاری و برگزاری چنین نشست هایی چیست؟

به طور کلی باید توجه داشــته باشــید که حضور و فعالیت 
مشترک گروتمان ـ آســاش آغازگر حرکتی نوین و تحولی 
جدید در بازار و صنعت کشورمان خواهد بود؛ زیرا امروز زبان 
و درک مشترکی میان این دو مجموعه  شکل گرفته و حضور 
آساش ـ گروتمان در نمایشگاه، حضور هیات مدیره و اتخاذ 
تصمیماتی حرفه ای همزمان با نمایشگاه در و پنجره تهران، 
نشــانگر عزم راسخ و مشــترک این دو مجموعه  است؛ و در 
سال 2017 و 2018 تاثیرات این همکاری در بازار و صنعت 

مشهودتر خواهد بود.
 چه افرادی از هیات مدیره آساش در نمایشگاه 

تهران حضور داشتند؟
 آقایان بولنت مدیرعامل آســاش،  یاشار جاندیرمن مدیر 
اکســتروژن، تولگا آرکوچ مدیــر بازرگانــی و ازگور ایلک 
کورشون مدیر ایران آساش، اعضایی بودند که در نمایشگاه 
تهران حضور داشــتند و طی برگزاری جلســه ای نقشه راه، 
اســتراتژی های آتی و مشترک ترسیم و همچنین تصمیمات 
در این خصوص اتخاذ شــد. همانطور که اشــاره کردم این 
همکاری ســرآغازی برای خدمات فنــی و حرفه ای نوین و 

حرکت به سوی بازاری تخصصی خواهد بود.
 در زمینه سیســتم های متنــوع فروش خود 

توضیح دهید.
   مجموعــه گروتمان با امکانات و شــرایطی ــ از جمله 
منابع مالی، دفتر اســتانبول و غیره ــ کــه در اختیار دارد و 
همچنین تسهیالتی که شرکت آساش در اختیارش گذاشته، 
توانســته است شرایط متنوعی را برای تامین محصول ایجاد 
کند. تنوع سیســتم های فروش اعتباری از جمله مزایای این 
شــرکت اســت که با ترکیبی از این منابع تامین و در اختیار 
همکاران قرار می گیرد. با توجه به شرایط بازار و وضعیت بازار 
مســکن بر این باوریم که می توانیم شرایط بهتری را برای 
بــازار و مجریان مهیا کنیم. این اعتبارات هم به صورت های 
مختلف از جمله  تامین از منابع گروتمان، اعتبارات اســنادی 
یا ضمانت های بانکــی یا ملکی مهیا می شــوند. همینطور 
تنوع قیمتی  بســته به نحوه تامین و حجم پروژه نیز از سایر 
امکانات این مجموعه می باشــد که تــوان و قدرت رقابتی 
همکارانمان را می تواند افزایش دهد؛ در واقع بسته به حجم 
پروژه می توانیم شرایط قیمتی و پرداختی بهتر و متنوعی را 
مهیا کنیم. مهمترین نکته در فروش های اعتباری )توســط 
گروتمان یا اعتبارات اســنادی بانکی( تثبیــت نرخ جهانی 
آلومینیوم )LME( در تاریخ بارگیری می باشــد و نوسانات 

این نرخ در تاریخ تسویه لحاظ نخواهد شد.
 برای ارائه خدمات فنی چه برنامه هایی دارید؟
   گروتمــان برای برخورد حرفه ای همکاران خود از لحاظ 
سخت افزاری و نرم افزاری نیز خدماتی را تدارک دیده است. 
یکــی از این خدمات تامیــن نرم افزار محاســباتی ارگادیتا 
به صورت رایگان می باشــد. همچنین این شــرکت ســایر 
نرم افزارها را در اختیار داشــته و خدمات فنی را بر حسب نیاز 

در اختیار مجموعه های همکار خود قرار می دهد.
  گروتمــان برای پروژه های خاص یــا بزرگتر از 50 تن، 

امکان ارائه محاسبات توســط کارشناسان آساش یا شرکت 
مشاور همکار، مجموعه پریدمان آلمان، را نیز در اختیار دارد 

و امکان ارائه این خدمات نیز وجود دارد. 
 آیا گروتمــان خود نیز به طور مســتقیم در 

پروژه ها حضور دارد؟
خیر، ما حتی از اینکه چه شــرکتی در چه پروژه ای حضور 
دارد و اینکه چه قیمتی ارائه می شود اطالعی نداریم و زمانی 
مطلع خواهیم شــد که خود شرکت همکار بنا به بروز نیازی 
خاص، تقاضای مشــاور، نیاز به بازدیــد کارفرما از کارخانه 
آســاش یا سایر مســائلی که ممکن اســت پیش آید، این 
اطالعــات را در اختیار ما بگذارد. ما به طور کامل به بازار آزاد 

و رقابتی باور داریم.
به واسطه همین اســتراتژی است که نرم افزار را به صورت 
رایــگان در اختیار همکاران خود قــرار می دهیم، و از انجام 
این کار به دنبال ایجاد دو مزیت هستیم: از یکسو، به ساختار 
طویل فنی در دفتر خود نیازی نخواهیم داشــت. از ســوی 
دیگر، تنوع طراحان در شــرکت های مختلف به معنی تنوع 
طرح هــای معمارانه بــا یک برند و همچنیــن حفظ قدرت 
رقابتی مجموعه های همکار می باشــد. هدف ما صرفا ارائه 

محصوالت و خدمات فنی است.
 پروفیل طراحی شــده گروتمان چه زمانی در 

بازار توزیع خواهد شد؟
   پروفیل گروتمان فراز و نشیب زیادی را در مسیر طراحی 
تا اجرا طی کرده اســت و خرســندیم بگوییم امروز پروفیل 
گروتمــان با تمام متعلقات و اکسســوری های ویژه )به غیر 
از یراق آالت( آماده عرضه اســت. پروفیلی که سال گذشته 
در نمایشــگاه تهران رونمایی شد با پیشنهادات سازنده ای از 
ســوی مخاطبان روبه رو شــد و این امر ما را بر آن داشت تا 
ورژن جدیــدی از آن را طراحی و عرضــه کنیم. با توجه به 
مشــکالتی که تولید گروتمان در دوبی داشت و نیاز بود که 
قالب ها دوباره ســاخته شوند ترجیح دادیم تا سرعت را فدای 
کیفیــت نکنیم و با به تعویق انداختــن زمان عرضه پروفیل 
گروتمان، کیفیت آن را ارتقاء داده و پروفیل جدیدی منطبق 

بر نیازها ارائه دهیم.
 ورژن جدیــد گروتمــان از چــه امتیازاتی 

برخوردار است؟
   نخســتین و مهمترین امتیــاز آن تغییر آکس پروفیل از 
9 به 13 اســت، چراکه اکثریت مخاطبان چنین درخواستی 
داشتند. تقویت نقاط پانچ، تغییر نحوه اتصال مولیون مطابق 
با جدیدترین متدها و همچنین تغییر جزیی در نحوه عملکرد 
و آب بندی مولیون متحرک، نکاتی است که در ورژن جدید 
اعمال شده است. خوشــبختانه تست های متعددی در مرکز 
تســت آســاش نیز روی این پروفیل انجام شــده و امروز 
پروفیلی به دســت آمده که در باالترین ســطح از کیفیت و 
دانش قرار دارد. این پروفیل نیز در شرکت آساش ترکیه و با 

همان استانداردها تولید و عرضه می شود.
 گروتمان از ایجاد دپوهای تحویل سریع چه 

هدفی داشته است؟
   روشــن است گروتمان یک شــرکت تولیدکننده یا یک 
شرکت مجری پروژه  نیســت، بلکه ارائه دهنده خدمات فنی 

و تامین کننده مواد اولیه اســت. شــرکت باید برای نیل به 
این اهداف، از اســتراتژی متناســب با اهداف تعیین شده و 
در راستای شرکت آســاش ترکیه برخوردار باشد. با توجه به 
اینکه شرکت آساش نیز واحدهای توزیع مستقل بسیاری در 
ســطح کشور ترکیه دارد، این استراتژی در گروتمان نیز طی 
مذاکرات مشترک با آساش در حال پیگیری است. برای مثال 
کافی است بدانید که امروز در خود استانبول 12 دپوی توزیع 
و در آنــکارا 8 دپو فعالیت دارند. هــدف از ایجاد این دپوها 
هم ارائه خدمات و تامین مواد اولیه ســریع و به روز می باشد. 
محصوالت آساش بسیار متنوع هســتند و طبیعی است که 
دپوها به طور مســتقل نمی توانند تمام محصوالت را چه از 
دیدگاه لجستیکی و چه از دیدگاه بازاریابی و فروش پاسخگو 
باشند. این دپوها با ساختارهای مستقل و منطقه ای و مبتنی 
بر نیــاز حوزه فعالیت، اقدام به تامین می کنند. کافی اســت 
بدانید که صرفا در بخش پنجره، آساش بیش از 30 سیستم 
پنجره و در سیســتم نما بیش از 7 سیســتم نما )هرچند در 
کاتالوگ ها این موارد بر مبنای نیاز بازار ایران تقلیل یافته اند( 
را در اختیار دارد. در سیستم های کامپوزیت پنل ها، تنوع این 
سیســتم ها از لحاظ استانداردهای آتش ســوزی به سه رده 
بخش بندی شده اند اما از لحاظ ضخامت و کاربردها به بیش 
از 10 نوع محصول متفاوت تقسیم می شوند. سایر سیستم ها 

به اختصار عبارتند از:
  سیستم پارتیشن: دو سیستم

  سیستم های نمای خشک و تری کوتا: 5 سیستم
  سیستم های جام بالکن: 2 سیستم

  سیستم سه چوب در: دو سیستم چوب و شیشه
IOS سیستم خانه هوشمند تحت نرم افزارهای اندرویدی و  

 سیستم های هند ریل: 4 سیستم
 سیستم های در پارکینگی

  انواع مختلف ورق ها
   کافی اســت به این مجموع سیســتم ها، تنوع رنگ هم 
اضافه شــود تا متوجه شویم که با چه تنوع محصولی روبه رو 
هســتیم. واضح اســت که ارائه چنین خدماتی از لحاظ فنی 
توسط فقط یک دپو ممکن نیست. هدف آساش و گروتمان 
از ایجاد این دپوها تامین محصوالت و خدمات متناســب با 

نیازهای حوزه فعالیت هر دپو می باشد.
 در خصوص نحوه همکاری و منابع تامین این 

دپوها توضیح دهید.
   این دپوها طی مذاکرات دوطرفه ایجاد می شوند و طبیعتا 
نماینده دپو باید حداقل زیرســاخت ها و امکانات الزم برای 
ایجاد دپو را در اختیار داشــته باشــد. تامین مواد اولیه نیز از 
منابع و اعتبارات گروتمان در قبال تضمینات تامین می گردند 
و عموما دپوی ایجاد شــده نیازی به تزریق ســرمایه اولیه 
هنگفــت برای ایجاد دپو و تامین مواد ندارد و این موضوع از 
محل منابع گروتمان و یا آورده خود نماینده بسته به توافقات 
و شــرایط ایجاد و تامین می گردند. گروتمان از لحاظ تامین 

منابع و سرمایه اولیه برای دپو توان باالیی در اختیار دارد.
آنچه از دپوها انتظار می رود اتخاذ اســتراتژی یکســان با 
دفتر مرکزی گروتمان در قیمت گذاری، فروش، خدمات پس 

از فروش و خدمات فنی است.









































































نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران
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نشریـه پنجره ایرانیـان
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نشریـه پنجره ایرانیـان
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در این بخش به بررســی فصل هفتم )الزامــات طراحی و اجرای 
نمای سرامیک( بخش نصب خشک سرامیک پورسالنی می پردازیم.  
مطالب طرح شــده در این نوشتار، دستورالعمل اجرایی نما ) ضابطه 
714( می باشــد که توســط برنامه به ارگان هــای اجرایی از مورخ 
95/1/10 ابالغ گردیده و الزم االجرا می باشــد و با توجه به اهمیت 
ویژه آن عینا نقل می گردد. در بخش های آینده به قســمت های دیگر 
نما نیز می پردازیم و در انتها سعی خواهیم کرد نتایج مثبت و منفی هر 

کدام از فصل ها را بررسی کنیم.

بخش سوم از ضابطه 714 
نما( اجرای  )دستورالعمل 

مهندس شهرام علیزاده، مدیر عامل شرکت آلوکد

 نصب خشک سرامیک 
یک روش نصب ســرامیک های مورد استفاده در نما روش نصب خشک می باشد. 
مشــخصات و الزامات ســرامیک های پورســالن یا ســرامیک های تهویه شونده 

)Ter ra  Cotta( در این روش در استاندارد ملی ISIRI 25  آورده شده است.
اجزای یک سیستم نصب خشک سرامیک به شرح زیر است:

1- ریل های قائم آلومینیومی با درزبند که به دیوار پشــتیبان به وسیله براکت ها و 
بست های مورد نیاز متصل شده است.

2- بست های آلومینیومی با واشرهای عایق که بست ها به ریل ها به نحو مناسبی 
متصل می شوند و واشرها مانع ایجاد صدای لرزش حاصل از باد می شوند.
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3- پانل های سرامیکی با ابعاد استاندارد که توسط بست ها مهار می شوند. 
بست های آلومینیومی در حفره های قطعات قائم آلومینیومی کار گذاشته می شوند و 

از درزبند برای جلوگیری نفوذ هوا به پشت سرامیک ها استفاده می شود.

 اجزای سیستم اتصال خشک 
 دیوار پشتیبان

دیوار پشتیبان نما که بار سیستم اتصال خشک سرامیکی به آن وارد می شود باید 
از نظر دارا بودن سطحی صاف و شاقولی و در محدوده رواداری های مجاز و شرایط 

تعیین شده برای نصب سیستم سرامیکی بررسی شود.
 زیرسازی

زیرسازی نصب خشک سرامیک، متشکل از پروفیل های قائم و براکت های اتصال 
می باشد که این پروفیل ها و براکت ها از آلیاژ آلومینیوم با حداقل ضخامت 2 میلی متر 
تشکیل شــده اســت. این پروفیل ها و براکت ها به نحوی به دیوار پشتیبان متصل 
می شــوند که قادر به تحمل انبســاط و انقباض حرارتی و همچنین تغییر شکل های 
تکیه گاه باشــند به طوری که باعث ایجاد تنش و آسیب در پوشش نما نشود. اجزای 

اتصال پروفیل به دیوار پشتیبان به شرح زیر می باشند:
الف ـ براکت ها 

به طورکلی دو نوع براکت ) نشــیمن( در ســاختمان این نوع نما مورد استفاده 
قرار می گیرد.

1- براکت های نگه دارنده: این براکت ها بارهای ثقلی،  بار باد و زلزله را به ســازه 
منتقل می کنند و معموال به کف های سازه ای متصل می شوند.

2- براکت های حائل )پشت بند(: این براکت ها بارهای باد و زلزله را منتقل کرده 
و به دیوارهای پشتیبان متصل می شوند.

 

 

ب ـ پروفیل های قائم  
پروفیل های قائم با مقاطع متفاوت که نمونه هایی از آنها در شکل زیر نمایش داده 
شده است تهیه می شوند. این پروفیل ها باید برای بارهای باد و زلزله طراحی شوند.

 

  اتصاالت 
بســت ها جهت اتصال پروفیل هــا به یکدیگر و همچنین اتصــال براکت ها مورد 

استفاده قرار می گیرند. بست ها باید از فوالد ضدزنگ ساخته شوند.
ابعاد بســت و نوع اتصال دهنده و فواصل نصب بســت ها به ساختمان با توجه به 
بارهای وارده بر نما در فصل سوم باید  محاسبه شود. نوع، موقعیت و تعداد مهارهای 
براکت ها به دیوار پشتیبان بستگی به مشخصات مکانیکی اتصال و نیروهای منتقل 

شده از نما به دیوار پشتیبان توسط اتصال دارد.
از واشرهای پالستیکی مقاوم در برابر ضربه بین بست و مصالح غیر مشابه )مانند 
فوالد یا مصالح ســیمانی یا ریل های آلومینیومی( بــرای جلوگیری از واکنش های 

گالوانیک و تراز کردن و همسطح کردن بست، استفاده می شود.
هر ریل قرارگیری پانل سرامیکی با حداقل 2 بست برای ایجاد مهار کافی به دیوار 

پشتیبان متصل می شود.
 

نصب بست استاندارد به همراه عایق بر روی لبه باالیی پانل 

بست فوقانی اصالح
 شده با عایق 

براکت ها )نشیمن های( گوشه 

براکت ها )نشیمن های( استاندارد 

نوع بست و ارتفاع استاندارد پنل در سرامیک با اتصاالت خشک 

نل
 پ

رد
دا

تان
اس

ع 
تفا

ار

مقطع پروفیل های قائم 

Tube profile 40 X 40

T Vertical Profile  60 X 80 Column Vertical Profile  80 X 64

Column Vertical Profile  80 X 40
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 نصب خشک سرامیک پرسالنی 
 سیستم نصب نمایان 

این روش مطمئن ترین روش نصب سرامیک های پرسالن به روش خشک است. 
در این روش بســت به گونه ای نصب می شود که سرامیک در داخل آن قرار گرفته 
و توسط بست مهار شود. بســت به زیرسازی و شبکه آلومینیومی مطابق شکل زیر 
متصل می شــود. برای جلوگیری از جلب توجه بست ها، می توان آنها را با رنگ های 

کوره ای متناسب با رنگ سرامیک، رنگ کرد.
 
 

 نحوه نصب : 
مراحل نصب سیستم نمایان عبارت است از: 

1- پس از طراحی المان های نما، بر اساس طرح به دست آمده براکت ها به وسیله 
بست های مکانیکی به دیوار پشتیبان متصل می شوند.

2- پــس از آن پروفیل های عمــودی روی براکت ها متصل شــده و به صورت 
شاقولی نصب می شوند.

3- در این مرحله پوشــش عایق به وسیله بســت های مناسب به دیوار پشتیبان 
متصل می شود.

4- پــس از برپا کردن پروفیل های قائم، بســت های اصلی بــه پروفیل متصل 
می شوند.

5- پروفیل پالستیکی در محل شیار پروفیل قائم جاگذاری می شود.
6- در این مرحله فاصله دهنده بر روی گیره ها متصل شــده و به وسیله بست های 

گیره در محل خود قفل می شوند.
7- فاصله دهنده های متصل به بست ها وظیفه ایجاد فاصله 4 تا 8 میلی متری را 

دارند و پس از قرارگیری در محل خود به وسیله پرچ در جای خود ثابت می شوند.
8- نما به وسیله تکرار این فرایند ساخته می شود.

 
در روش نصب نمایان برای اتصال ســرامیک به پروفیل هــا می توان از بتونه نیز 
اســتفاده کرد. در این حالت، اولین مرحله نصب گیره به وســلیه پیچ های خودکار به 
پروفیل های قائم می باشــد. پس از آن رشته ای از بتونه روی پروفیل قائم قرار داده 
می شــود. پس از نصب سرامیک ها این الیه بتونه باعث اتصال سرامیک به پروفیل 
قائم می شود و باعث افزایش امنیت قطعات متصل شده به نما و جلوگیری از حرکت 
ســرامیک ها می شود. در مرحله بعد بست ها به وجه باالیی سرامیک ها متصل شده و 
به وسیله پیچ به پروفیل های قائم محکم می شود. سایر سرامیک ها نیز به این ترتیب 
متصل شــده و در محل خود ثابت می شــوند. توصیه می شود که ساخت از پایین به 

باال صورت گیرد.
 

نمایی از سیستم نصب خشک نمایان با استفاده از بتونه و بست مکانیکی  اجزای سیستم نصب نمایان 

اجزای سیستم نصب نمایان 

سیستم نصب نمایان 

مراحل نصب سیستم نصب نمایان 
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 سیستم نصب نمایان با استفاده از پرچ 
این سیســتم برای سرامیک های پرسالن قابل اســتفاده است. برای جلوگیری از 
اتالف باالی مصالح و خرد شــدن آنها توصیه می شــود که سوراخ کاری های مورد 
نیاز در ســرامیک با توجه به فواصل قاب آلومینیومی در کارخانه انجام شود و سوراخ 

کاری های قاب آلومینیومی در سایت انجام شود.
 

 سیستم نصب پنهان 
الف ـ سیستم نصب با مهار و قالب 

در این سیســتم مهار و قالب در پشت سرامیک ها تعبیه شده و پس از ریل کشی 
بر روی ساختمان نصب و رگالژ خواهند شد. رگالژ هر کدام از سرامیک ها و تعویض 

هر کدام در هر نقطه ای از سطح نما امکان پذیر است. 
 

 آماده سازی پانل سرامیکی 
آماده سازی پانل سرامیکی شامل مراحل زیر می باشد: 

1- وارد کردن Plug- in  به گیره 
2- قرار دادن و محکم کردن پیچ در محل بست 

 

پس از این مراحل پانل سرامیکی آماده نصب بر روی پروفیل ها می باشد.

 
 نحوه نصب: 

1- پس از طراحی المان های نما بر اساس طرح به دست آمده، براکت ها به وسیله 
اتصال مکانیکی یا شیمیایی به دیوار پشتیبان متصل می شوند.

2- در این مرحله پوشــش عایق به وسیله بســت های مناسب به دیوار پشتیبان 
متصل می شود.

3- در این مرحله پروفیل های قائم نصب شده و شاقولی می شوند.
4- پس از ایجاد ســوراخ ها به وســیله پرچ در محل خود قفل می شوند. پرچ ها بر 

اساس مشخصات پروژه مورد استفاده قرار می گیرند.
5- پروفیل های افقی در ارتفاع مناسب در محل قرار داده می شوند. 

6- پانل ســرامیکی باید به وسیله آویزان کردن بست پشت پانل به پروفیل های 
افقی در محل خود قرار داده شوند.

7- در نهایت، جهت به دســت آمدن درز افقی مناسب، پانل به وسیله پیچ تنظیم 
قرار گرفته روی بست در محل مناسب خود قرار داده می شود.

 
  

 
 

 

مقطع افقی نصب پنهان  

شکل7-33-مقطع قائم نصب پنهان

سیستم نصب پنهان با ایجاد شکاف

آماده سازی پانل سرامیکی

سیستم نصب نمایان با پرچ 

اجرای سیستم نصب پنهان به روش مهار و قالب 

سیستم نصب پنهان با ایجاد مهار در پشت 

1- براکت آلومینیومی

2- پروفیل قائم T شکل 

3- عایق حرارتی 

4- سرامیک پرسالنی 

5- آجر

6- بست ضد زنگ پنهان 

7- پیچ ضد زنگ خودکار

8- مهار مکانیکی  
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ج ـ سیستم نصب با چسپ صنعتی 
پس از زیرسازی اولیه و آماده کردن سطوح مناسب جهت اجرای چسپ ، سطوح 
چربی زدایی شــده و پس از زدن پرایمر مخصوص، سرامیک ها با چسپ دو جزئی 

مخصوص به دیوار متصل می شوند. 
روش نصب با چســپ صنعتی جهت مصالحی از قبیل سرامیک پرسالنی برای تا 

ارتفاع 3 طبقه و حداکثر 10 متر قابل استفاده می باشد.
 

سیستم نصب پنهان با چسب صنعتی 

مقطع قائم در محل پنجره نصب پنهان 

مقطع گوشه نصب پنهان 

مقطع افقی در اتصال خشک نمای سرامیک به دیوار پشتیبان LSF  در نصب پنهان  

1- براکت آلومینیومی
2- پروفیل قائم T شکل 

3- عایق حرارتی 
4- سرامیک پرسالنی 

5- دیوار 
6- بست ضد زنگ پنهان 
7- پیچ ضد زنگ خودکار

8- مهار مکانیکی 
9- ورقه ضد آب 

10 نبشی آتومینیومی

1- براکت آلومینیومی

2- پروفیل قائم T شکل 

3- پروفیل Ω شکل 

4- سرامیک پرسالنی 

5- پیچ ضد زنگ خودکار

6- بست ضد زنگ پنهان 

K 5.5*22 A2 7- پیچ ضد زنگ

.GWB  -2 _ ورقه گچی خارجی 

AB  -1 _ هوابند و بخار بند  

MF -1 _ قاب فوالدی سرد نورد شده

INS -7 _ عایق 

مقطع قائم در اتصال خشک نمای سرامیک به دیوار پشتیبان LSF  در نصب پنهان   

1- براکت آلومینیومی

2- پروفیل قائم T شکل 

3- پروفیل Ω شکل 

4- سرامیک پرسالنی 

5- پیچ ضد زنگ خودکار

6- بست ضد زنگ پنهان 

K 5.5*22 A2 7- پیچ ضد زنگ

.GWB  -2 _ ورقه گچی خارجی 

AB  -1 _ هوابند و بخار بند  

MF -1 _ قاب فوالدی سرد نورد شده

INS -7 _ عایق 

1- براکت آلومینیومی
2- پروفیل قائم T شکل 

3-عایق حرارتی
4- سرامیک پرسالنی 

5- دیوار پشتیبان
6- بست ضد زنگ  پنهان 
7- پیچ ضد زنگ خودکار

8- مهار مکانیکی 
9- ورقه ضد آب

10- نبشی آلومینیومی  







نشریـه پنجره ایرانیـان
اولین ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینه سازی انرژی ایران

ت 
وما

ملز
ش 

بخ















11
3-

11
ه 4

ـار
شم

ن 
ردی

رو
و ف

ند 
سف

 ا
م 

ده
ل 

سـا
ن/ 

ـا
انی

یر
ه ا

ـر
نج

پ

252

درج نیازمندی ها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان

رایگـان می باشد

نیازمندی های صنعت در وپنجره، فرصتی رایگان برای رونق کسب و کار

نیازمندی های پنجره

روحش شاد و یادش گرامی

سرکار خانم شجرکار 

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده 
و برای آن مرحوم علو درجات را از خداوند منان خواستاریم. 

مارا در غم خود شریک بدانید.
نشریه پنجره ایرانیان

روحش شاد و یادش گرامی

سرکار خانم شجرکار

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده 
و برای آن مرحوم علو درجات را از خداوند منان خواستاریم. 

مارا در غم خود شریک بدانید.
شرکت پرسان صنعت 

فروش ماشین آالت 
ماشــین آالت مورات با کارکرد کم: دستگاه های برش و 
جوش دوســر با تمیز کن  cnc  همراه با کلیه لوازم به 

فروش می رسد.
                                                          تلفن: 09121785077

                              آگهی استخدام
شرکت راســپینا جهت تکمیل کادر اداری خود از همکاران 
آشــنا به نرم افزارهای طراحــی در و پنجره و عالقه مند به 

فعالیت در واحد فروش دعوت به همکاری می کند .
تلفن: 4 ـ 22680103

                          دعوت به همکاری
یک شرکت ساختمانی معتبر از مدیران فروش پنجره های 
UPVC  و آلومینیــوم با رزومه عالی دعوت به همکاری 

می کند.                                   
upvcwin.info@gmail.com

آگهی استخدام
 شرکت آراز روزن به یک طراح با تجربه و آشنا به نرم افزار
                                                                                             نیازمند می باشد. UPVCطراح نقشــه های در و پنجره 
تلفن: 88766586 ـ 88767715

استخدام تکنسین
استخدام تکنســین و تعمیر کار حرفه ای ماشین آالت 

UPVC و شیشه دوجداره
تلفن: 021-26414129

فروش ماشین آالت
ماشین آالت تکســر UPVC ترک، ست 5 تایی و 
6 تایی، پرس)پانچ گوشــه آلومینیوم( بصورت نقد و 
اقســاط بلندمدت و با دو سال گارانتی و تحویل روز 

بصورت ویژه به فروش می رسد.
تلفن: 021-26414203

استخدام کارشناس فروش 

شرکت پرســان صنعت آریا، نماینده رسمی یراق آالت 
GU آلمان در ایران به منظور تکمیل کادر فروش خود از 
کارشناسان فروش خانم وآقا دعوت به همکاری می نماید.
تلفن: 5-88679304 ـ فکس:  88850413

Email: info@parsansanat.com

استخدام کارشناس فروش 

ETEM ارائــه دهنده سیســتم  های  دفتر شــرکت 
آلومینیومی در و پنجره و نما در ایران جهت تکمیل کادر 
فروش خود از کارشناسان فروش خانم و آقا، با سابقه کار 

فروش دعوت به همکاری می نماید.
لطفا رزومه خود را به شماره فکس و یا آدرس ایمیل ذیل 

ارسال نمایید.
فکس: 021-88850413
h.shobeirian@etem.ir






































