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اخبـارصنعتپنجره

مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان در و پنجره ایران برگزار شد
پنجرهایرانیان؛ انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان در و پنجره ایران یکشــنبه
 8بهمنماه  96نشســت فوقالعاده و ســالیانه مجمع خود را بهمنظور ارائه گزارش
عملکرد ســال  ،1396رایگیری برای تغییرات جدید اساســنامه و انتخاب بازرسان
انجمن برگزار کرد.
در این نشســت که در محل دفتر انجمن برگزار شــد ،اعضاء و هیات رئیســه
انجمــن ،نماینده وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی ،اصحاب جراید و نشــریات
و ...حضور داشتند.
در ابتدای این نشست و پس از استقرار هیات رئیسه جلسه در جایگاه ،نماینده وزارت
از آنان خواست تا از بین خود یک دبیر و یک منشی برای انجام کارهای هیات رئیسه
انتخاب کنند .در نشست فوقالعاده ،بعد از اعالم تغییرات جدید اساسنامه ازجمله نام
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انجمن و تعداد هیات مدیره از حاضران دعوت شــد تا در موافقت و مخالفت با این
تغییرات صحبت کنند .پس از صحبت مخالفان و موافقان ،رایگیری انجام شــد و
تغییرات فوق با اکثریت آرا تصویب شــد .بر اساس این مصوبه ازاینپس نام انجمن
بــه «انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان در و پنجره ایران» تغییر یافت و تعداد
اعضاء هیات مدیره از  5نفر به  7نفر افزایش پیدا کرد.
ســپس وحید جاللیپور ،دبیر و نایبرئیس انجمن ،گزارشــی از عملکرد انجمن و
آقای پیمان خلیلزاده بازرس انجمن ،گزارش مالی ســال  96را ارائه دادند .در ادامه
پس از معرفی کاندیداهای سمت بازرس انجمن ،رایگیری مخفی انجام شد و آقایان
پیمان خلیلزاده و حســین محمدی نیک مجددا در سمت بازرسان انجمن ابقا شدند
و آقای علی خرم نیز بهعنوان بازرس علیالبدل تعیین شد.

اخبـارصنعتپنجره

سمینار آموزشی گروتمان ـ آساش برگزار شد
پنجره ایرانیان؛ مجموعه گروتمان ایران به همراه آســاش ترکیه سمینار آموزشی
خود را برای دومین سال پیاپی برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان ،ســمینار آموزشی گروتمان ـ آساش در سومین
روز نمایشــگاه در و پنجره تهران در تاریخ  15بهمنماه  1396در سالن شماره یک
نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد.
ایــن ســمینار که برای دومین ســال پیاپی برپا میشــد با اســتقبال قابل توجه
عالقهمنــدان و فعاالن صنعت در و پنجره روبهرو شــد .عناوین مطالب آموزشــی
این ســمینار عبارت بودند از :آشنایی با توانمندیهای آساش در فرآیندهای تولید و
نقاط تمایز این شــرکت ،توسط آقای یاشارجان دمیر مدیر اکستروژن آساش؛ معرفی
سیستمهای نما ،کاربردهای هر سیستم ،قابلیتهای آساش در سیسستم کرتینوال و
کامپوزیت پنل ،توسط آقای سردار تکای مدیر طراحی آساش؛ و معرفی سیستمهای
پنجره ،کاربردها ،مزایا و اصول اجرایی ،مشــخصات ســاخت ،قابلیتهای سیستم
آساش ،توسط مهندس فرخ ظفرفرخی مدیر بازرگانی گروتمان.
گفتنی اســت مشروح این سمینار در شماره آینده نشــریه پنجره ایرانیان به چاپ
خواهد رسید.
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تور نمایشگاه در و پنجره و شیشه نورنبرگ آلمان
پنجرهایرانیان؛ گروه شرکتهای پانیذان با همکاری پنجرهایرانیان تور نمایشگاهی
بزرگترین نمایشــگاه در و پنجره ،شیشه و ماشینآالت تولیدی جهان در نورنبرگ
آلمان را فروردینماه  97برگزار میکند.
بزرگترین نمایشــگاه در و پنجره ،شیشــه و ماشینآالت تولیدی جهان از  1تا 4
فروردینمــاه  1397در نورنبرگ آلمان پذیرای عمــوم بازدیدکنندگان و فعاالن این
صنعت از اقصی نقاط دنیا خواهد بود.
گروه شــرکتهای پانیذان پس از برگزاری بیش از  200تور نمایشگاهی اروپا در
نظر دارد تور بازدید از این نمایشــگاه را با همکاری مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران،
مجله پنجرهایرانیان ،مجله آلومینیــوم و انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان در
و پنجره ایران و بــا حضور متخصصان این حرفه و اعضای هیاتمدیره در و پنجره
یو.پی.وی.سی برگزار کند.
نمایشــگاه پنجره ،در و نماهای ســاختمانی نورنبرگ بزرگترین نمایشگاه جهان
در رابطه با موضوعهای ماشــینآالت تولید در و پنجره ،محصوالت ساختهشــده و

نیمه ســاخته ،مواد اولیه ،نگهداری شیشــه و تجهیزات نصــب ،تعمیر و نگهداری،
سیســتمهای حفاظتی و ایمنی ،نرده و سایر موضوعات مرتبط است که هر  2سال
یکبار در شهر نورنبرگ آلمان برگزار میشود.
گفتنی است ،در سال  2016تعداد  794غرفهگذار و بیش از  110هزار بازدیدکننده
از  116کشور جهان در این نمایشگاه حضور داشتهاند.
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نخستین جلسه آموزشی مشترک ساتیان و ویستابست
پنجرهایرانیان؛ آکادمی ســاتیان اولین جلســه آموزشی مشــترک با ویستابست را
برگزار کرد.
اولین جلســه آموزشی مشترک ساتیان و ویستابست روز شنبه  28بهمنماه  96در
محل آکادمی آموزشی ساتیان برگزار شد.
آکادمی آموزشی ساتیان بهمنظور رشد و توسعه دانش فنی و عملی ساخت و تولید
انواع در و پنجره و نحوه مونتاژ انواع یراقآالت در سالن بزرگ و مجهزی که تمامی
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دستگاههای مونتاژ در و پنجره یو.پی.وی.سی و آلومینیومی در آن موجود است اقدام
به برگزاری کالسها و دورههای آموزشی میکند.
گفتنی اســت ،مجموعه ســاتیان ازجمله بزرگترین شــرکتهای فعال در زمینه
فروش انواع یراقآالت در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم اســت که
نمایندگــی یراقآالتی با برندهای معتبر ماننــد  Roto, VHS, GEZEو ...را نیز
در اختیار دارد.

چهاردهمین نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه
پنجرهایرانیان؛ چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان ارومیه خردادماه
سال  97در این شهر برگزار میشود.
چهاردهمین نمایشــگاه بینالمللی صنعت ساختمان و صنایع وابسته ارومیه از
 29خردادمــاه تا  1تیرماه  97در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی ارومیه
برگزار میشود.
گفتنی اســت ،همزمان با این نمایشگاه ،یازدهمین نمایشگاه بینالمللی تاسیسات
و سیستمهای گرمایشــی و سرمایشی نیز در محل دائمی نمایشگاههای ارومیه برپا
خواهد شد.

دریافت تندیس رعایت حقوق مصرفکننده توسط آک پروفیل
پنجرهایرانیان؛ شــرکت آک پروفیل برای دومین ســال متوالی موفق به دریافت
تندیس رعایت حقوق مصرفکنندگان استان گلستان شد.
شرکت آک پروفیل ،تولیدکننده پروفیلهای یو.پی.وی.سی برای دومین سال پیاپی
تندیس ویژه رعایت حقــوق مصرفکننده را در دومین همایش اعطای گواهینامه و
تندیس رعایت حقوق مصرفکنندگان استان گلستان دریافت کرد.
دومین همایــش اعطای گواهینامــه و تندیس رعایت حقــوق مصرفکنندگان
اســتان گلســتان با معرفی  37واحد تولیدی و صنعتی برتــر درزمینه رعایت حقوق
مصرفکننــدگان ،در مرکز همایشهای کاپری گرگان برگزار شــد .این همایش با
حضور نماینده ولیفقیه اســتان ،ریاست ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و
مدیــرکل دفتر حمایت از حقوق مصرفکننده اســتان برگزار شــد .مهندس رامین
صحنه ،مدیریت جوان شرکت آق پروفیل که در این مراسم حضور داشت ،گواهینامه
و تندیس شرکت برتر در همایش رعایت حقوق مصرفکننده را دریافت کرد.
گفتنی اســت ،شــرکت آق پروفیل گلســتان تولیدکننده پروفیلهای در و پنجره

یو.پی.وی.ســی با برند  AKProfileتوانســت در میان  256واحد فعال اقتصادی
استان برای دومین بار متوالی این گواهی را به خود اختصاص دهد.
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راهاندازی یک دستگاه  Emmegiدر شرکت آلستار
پنجرهایرانیان؛ دســتگاه  Precision TS2از سری دستگاههای Emmegi
ایتالیا در شرکت آلستار راهاندازی شد.
از قابلیتهای این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ چرخــش فکهای دســتگاه بین زوایای  45درجه داخلی تــا  15درجه خارجی
بهوسیله موتورهای الکترونیکی؛
ـ داشــتن کلمپهای متعدد مجهز به سنسورهای تشخیص موقعیت جهت تنظیم
صحیح موقعیت مکانی آنها؛
ـ مجهز به کانوایر در راســتای طول دستگاه جهت جمعآوری و تخلیه ضایعات و
برادههای حاصل از برش.

حضور نورد آلومينيوم اراك در پنجمین نمایشگاه آلومینیوم ایران

رونمایی از محصول جدید داتیس تجارت
پنجرهایرانیان؛ همزمان با ایام دهه فجر شرکت داتیس تجارت ماد ،محصول جدید
اقتصادی خود بانام ( )MY FELEX ECOرا رونمایی کرد.
محصول جدید شــرکت داتیس تجارت ماد ،پروفیل مای فلیکس اکونومی سری
 48میل  3کانال اســت که از بهمنماه سال  96به بازار عرضه شده است .محصول
جدید این مجموعه در راســتای حمایت و پشتیبانی از نمایندگان با  10سال ضمانت
کیفیت به بازار عرضه شده است.
شرکت داتیس تجارت ماد پیشازاین پروفیل یو.پی.وی.سی سری  77شش کاناله
 BlueWinرا به سبد کاالیی خود اضافه کرده بود.
گفتنی است ،شــرکت داتیس تجارت ماد نماینده رسمی یراقآالت ،ENDOW
یراقآالت  Wbossو محصوالت  nedexدر ایران است.

راهاندازی کانال تلگرام کانتون
پنجرهایرانیان؛ کانال تلگرامی شرکت بازرگانی کانتون راهاندازی شد.
شرکت بازرگانی کانتون بهمنظور ارتباط مستقیم و گستردهتر با مشتریان ،همکاران
و فعاالن صنعت در و پنجره در فضای مجازی ،کانال تلگرامی خود را راهاندازی کرد.
گفتنی اســت ،شــرکت بازرگانی کانتون درزمینه واردات انواع توری پلیســه ،نوار
مویی ،نخ پلیســه و یراقآالت و توزیع انواع پروفیــل آلومینیوم توری و یراقآالت
توری در کشور فعالیت میکند.
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پنجرهایرانیان؛ شــركت نورد آلومينيوم اراك در پنجمين كنفرانس و نمايشگاه
بينالمللي آلومينيوم ايران حضور خواهد داشت.
شــركت نورد آلومينيوم اراك ،تنها شــركت نــورد گرم آلومينيــوم در ايران،
بهعنوان اسپانســر نقــره در پنجمين كنفرانس و نمايشــگاه بينالمللي آلومينيوم
ايران  IIAC2018حضور خواهد داشت.
پنجمیــن کنفرانس بینالمللــی آلومینیوم ایران که مهمتریــن رویداد صنعت
آلومینیوم کشــور اســت امســال با حضور چندین شــرکت معتبر خارجی برگزار
میشود که تا این لحظه حضور شرکتهای اتو یونکر ( )otto junkerآلمان،
پروپــرزي ( )properziايتاليا و فیوز ( )Fivesفرانســه نیــز در این رویداد
قطعی شده است.
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راهاندازی خط تولید پروفیل دکوراتیو لیبلدار پارس یراق پروفیل
پنجرهایرانیان؛ شــرکت پارس یــراق پروفیل خط تولید پروفیلهــای دکوراتیو لیبلدار را
راهاندازی کرد.
بنا بر اعالم مدیرعامل شــرکت پارس یراق پروفیل ،پروفیلها قبل از برچسبزنی کنترلشده
و پس از ارســال به خط تولید ،مرحله لیبلزنی انجام میشــود .با تکمیل این پروســه کیفیت
پروفیلهای تولیدی در مقایسه با مشابه خارجی قابلرقابت است.

محبوبی ملکی افزود :امید است مشتریان محترم با ارائه پیشنهادها و نقطه نظرات انتقادی ما را
در ارائه هرچه بهتر محصوالت باکیفیت یاری کنند .خاطرنشان میشود رویههای خاصی ازلحاظ
قیمتگذاری پروفیلها اعمالشده که صرفه اقتصادی را برای مشتریان فراهم خواهد آورد.
گفتنی اســت ،شرکت پارس یراق پروفیل در زمینه تولید انواع یراق و ملزومات دکوراتیو در
و پنجره و شیشههای دوجداره فعالیت میکند.

عرضه محصوالت جدید پارس یراق پروفیل
پنجرهایرانیان؛ شــرکت پارس یراق پروفیل در راســتای پیشبرد تولیدات خود در
زمینــه انواع پروفیل و ملزومات دکوراتیو ،محصوالت جدیدی به ســبد کاالی خود
اضافه کرد.
انواع پروفیل ریل کشــویی ،پروفیل توری پرســان مخصوص ،گلهای دکوراتیو
خورشــیدی و شــاهین طالیی در اندازههای مختلف همچنین گل گلکســی و تاج
به رنگهای مســی و شــامپاینی و گل شــاهین به رنگهای مســی و نقرهای در
ســایزهای  6در 8و قطــر  8میل برای پروفیلهای مــدادی و تاکوز رزوین ازجمله

دیگر محصوالت جدیدی هستند که پارس یراق پروفیل به بازار عرضه کرده است.
گفتنی اســت؛ شــرکت پارس یراق پروفیل .درزمینه تولید انواع یراقآالت یو.پی.
وی.ســی پروفیلهای توری ثابت ،لوالیی ،رولینگ ،پلیسه و پرسان (سیستم جدید
نصــب از داخل) و کلیــه پروفیلها و یراقآالت دکوراتیو انواع کانکشــن فوالدی،
آلومینیومی ،زاماکی و انواع زاماک تکپیچ و دوپیچ ،عیار لنگه ،انواع گوشه اسپیسر،
زیر شیشه ثابت و قابل تنظیم ،انواع ریل کشویی ،گردگیر ،درپوش آب ،عیار لنگه و
درپوش پروفیل فعالیت میکند.
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اوزل نماینده انحصاری آلفورال در تهران
پنجرهایرانیــان؛ گروه تولیدی بازرگانی اوزل ( )OZELنمایندگی انحصاری توزیع و
فروش پروفیل جدید آلفورال در تهران را به دست آورد.
گروه تولیدی بازرگانی اوزل موفق به کســب نمایندگــی انحصاری توزیع و فروش
پروفیل جدید آلفورال (آلومینیوم) در داخل کشــور شــد .پروفیل آلفورال که بهتازگی
به بازار در و پنجره کشــور معرفیشده است قابلیت و مزایای پروفیلهای آلومینیوم و
یو.پی.وی.سی را بهصورت همزمان دارد.
این پروفیل بهعنوان پروفیل جایگزین برای پنجرههای آلومینیومی و یو.پی.وی.سی
معرفیشده است و کار کردن با آن مانند پروفیل یو.پی.وی.سی است با این تفاوت که
نیاز به گالوانیزه و تسمه لوال ندارد .به همین سبب کارگاههای تولید در و پنجره یو.پی.
وی.ســی بدون نیاز به خرید ماشینآالت تولید در و پنجره آلومینیومی و هیچ دستگاه
جدیدی میتوانند با همان دســتگاههای یو.پی.وی.سی ،با پروفیل آلفورال در و پنجره
تولید کنند .در تولید در و پنجره آلفورال میتوان از تمامی یراقآالت یو.پی.وی.ســی
موجود در بازار اســتفاده کرد .این موارد باعث میشــود کارگاههای تولید در و پنجره

یو.پی.وی.ســی ضمن کم شــدن زمان تولید ،هزینههای تولیــد را نیز کاهش داده و
محصول باکیفیتتری به بازار عرضه کنند.
گفتنی است ،پروفیل آلفورال عالوه بر داشتن زیبایی و استحکام آلومینیوم ،ضد زلزله
و ضد آتش بوده و بهصورت متر طول قیمتگذاری میشود.

اخبـارصنعتپنجره

گریدبندی واحدهای تولیدی توسط آکپا ایران
پنجرهایرانیان؛ شرکت آکپا ایران اقدام به گریدبندی واحدهای تولیدی و اجرایی با
ارائه گواهینامه مهارتی اختصاصی کرده است.
به گزارش روابط عمومی آکپا ایران ،این شــرکت تولیدکننده پروفیل در و پنجره
آلومینیومی جهت حصول اطمینان مشــتری از تولید در و پنجره با مشــخصات فنی
و تولیدی قابلقبول و الزامات مشــتریان ،اقدام بــه گریدبندی واحدهای تولیدی و
اجرایی با ارائه گواهینامه مهارتی اختصاصی شــرکت آکپا ایران در زمینه تولید در و

پارس یراق ماندگار تنها نماینده آکپن در ایران
پنجرهایرانیان؛ بنا بر اعالم شرکت آکپن ترکیه ،شرکت پارس یراق ماندگار تنها
نماینده آکپن در ایران است.
بنا بر اعالم شرکت آکپن ترکیه ،شرکت پارس یراق ماندگار تنها نماینده رسمی
و انحصاری محصوالت این شــرکت در ایران بوده و تنها شــرکتی است که حق
استفاده از لوگوی این شرکت را در ایران دارد.
بر اســاس نامه رســمی که از ســوی آکپن ترکیه در اختیار پنجرهایرانیان قرار
گرفته ،آقای امیر شــادمانپور ،مدیرعامل شرکت پارس یراق ماندگار تنها نماینده
قانونی آکپن در ایران اســت .در این نامه همچنین تاکید شده که حق انحصاری
استفاده از لوگوی آکپن در ایران فقط در اختیار شرکت پارس یراق ماندگار و  امیر
شادمانپور است.
گفتنی اســت ،شــرکت پارس یراق ماندگار در زمینه واردات ،توزیع و فروش
انواع یراقآالت و ملزومات تولید در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی در ایران
فعالیت میکند.
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فروش ویژه محصوالت آکپن به مدت محدود توسط پارس یراق ماندگار
پنجرهایرانیــان؛ پارس یراق ماندگار فروش ویژه محصوالت آکپن را به مدت محدود
آغاز کرده است.
پارس یــراق ماندگار نماینده انحصاری آکپن ،در راســتای حمایت و پشــتیبانی از
تولیدکننــدگان ،فروش یراقآالت خود را با قیمت ویژه و شــرایط اســتثنایی به مدت
محدود آغاز کرده است.
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پنجره و سیستمهای نما کرده است.
این گواهینامه بنا به درخواست واحد تولیدی و اجرایی و پس از ارزیابی و سنجش
توسط کارشناسان شرکت آکپا صادر میشود .واحدهای تولیدی بر اساس معیارهای
ارزیابی شــرکت آکپا ایران و طبق چکلیست ارزیابی کارگاههای تولیدی به شماره
 F-MA-003که شــامل تخصص و تجربه ،قابلیتهای نیروی انسانی ،امکانات و
فضای کارگاهی ،تجهیزات و دستگاههای تولیدی است ،گریدبندی میشوند.
این گریدبندی در ســه سطح  A،Bو  Cبه واحدهای تاییدشده ارائه میشود که در
این گریدبندی ،گرید  Aعالی ،گرید  Bخوب و گرید  Cمتوسط است.
تعاریف سطوح گریدبندی:
گرید A :شــامل شرکتهایی اســت که توانایی طراحی ،تولید ،اجرا و نصب انواع
در و پنجره و سیســتمهای نما و قابلیــت اجرای پروژههای بزرگ صنعتی و تجاری
و مسکونی را دارند.
گرید B :شامل واحدهایی با مساحت کارگاهی مناسب با بهکارگیری افراد متخصص
و اســتفاده از دستگاههای تولیدی مناسب است که قابلیت اجرای پروژههای متوسط
تجاری و مسکونی را دارند.
گرید C :شــامل واحدهایی با مســاحت کارگاهی مناســب بــا بهکارگیری افراد
متخصص و اســتفاده از دســتگاههای تولیدی که قابلیت اجرای پروژههای معمولی
تجاری و مسکونی را دارند.

شرکت پارس یراق ماندگار تنها نماینده رسمی و انحصاری محصوالت شرکت آکپن
ترکیه در ایران بوده و تنها شــرکتی اســت که حق استفاده از لوگوی این شرکت را در
ایران دارد.
گفتنی اســت ،شــرکت پارس یراق ماندگار در زمینــه واردات ،توزیع و فروش انواع
یراقآالت و ملزومات تولید در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی در ایران فعالیت میکند.

اخبـارصنعتپنجره

افتتاح کارگاه آموزشی در مرکز فنی و حرفهای مراغه با مشارکت هافمن
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پنجرهایرانیان؛ همزمان با دهه مبارک فجر ،کارگاه آموزشی یو.پی.وی.سی با حضور یعقوب
نماینده ،مدیرکل آموزش فنی و حرفهای اســتان آذربایجان شــرقی در مرکز آموزش فنی و
حرفهای  5مراغه افتتاح شد.
بــه گزارش روابــط عمومی هافمن ،همزمان با دهه مبارک فجــر در مرکز آموزش فنی و
حرفهای شــماره  5مراغه کارگاه یو.پی.وی.سی این مرکز با حضور یعقوب نماینده ،مدیرکل
آموزش فنی و حرفهای استان آذربایجان شرقی افتتاح شد .ایشان در نشست با معاون استاندار،
فرماندار ویژه شهرســتان مراغه و جمعی از مسئوالن شهرســتان مراغه ،در آیین افتتاح این
کارگاه با اشــاره به اهمیت آموزشهای فنی و حرفــهای افزودند :یکی از خالهای موجود در
جامعه کنونی ما بحث آموزشهای فنی و حرفهای است.
آقای نماینده با اشــاره به رویکرد ســازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به سمت اشتغال
فراگیر ،ارائه مهارتهــای اجتماعی و مهارتهای نرم را در کنار آموزشهای فنی به مهارت
آموزان ،الزم و ضروری دانســته و لزوم همکاری و تعامل گســترده با نهادها و سازمانها و
شرکای اجتماعی را در حوزه آموزش و تولید را مهم ارزیابی کردند.
ایشان استفاده از صنعت یو.پی.وی.سی را با توجه به سردسیر بودن منطقه آذربایجان و در
راســتای سیاستهای دولت محترم در بحث مدیریت سبز خاطرنشان ساخت و افزود :تربیت
نیــروی کار ماهر برای این طــرح ،از اولویتهای اداره کل آموزش فنی و حرفهای اســتان
آذربایجان شرقی است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان ،از همکاری صمیمانه و مشارکت هافمن در تجهیز
کارگاه آموزش یو.پی.وی.ســی مرکز شماره  5مراغه بهعنوان دومین کارگاه آموزشی تجهیز
شده در استان با مشارکت هافمن قدردانی کردند.
نماینده در پایان با اشاره به اهمیت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و نو ،از انعقاد تفاهمنامه
آموزشی در بحث انرژیهای خورشیدی با رویکرد آموزشی در مرکز  5مراغه در جهت اشتغال
برای جوانان شهرستان مراغه در آینده نزدیک خبر داد.
گفتنی است ،هافمن عالوه بر تجهیز دو کارگاه آموزشی یو.پی.وی.سی در استان آذربایجان
شرقی ،کارگاههای مرتبط در استانهای کردستان و زنجان را نیز تجهیز و با توجه به اهمیت
موضوع ،در این خصوص به سایر استانها نیز اعالم آمادگی کرده است.

انتقاد شدید رئیس اتحادیه شیشه و آیینه تهران از صنف یو.پی.وی.سی
پنجرهایرانیان؛ رئیس اتحادیه شیشه و آیینه تهران با بیان اینکه شرکتهای یو.پی.وی.سی
در و پنجرهساز معضل جدی این صنف هستند ،گفت :ایران در حوزه تولید صنایع جانبی شیشه
ساختمان به خودکفایی رسیده است.
محمدعلی قنبری درباره وضع تولید شیشــه و آیینه در کشور اظهار کرد :روزانه  ۵۰۰هزار
مترمربع شیشه در کشور تولید میشود.
وی با اشاره به اینکه هشت کارخانه تولید شیشه فلوت در کشور فعالیت دارند ،تصریح کرد:
این کارخانهها با ظرفیت کامل فعالیت دارند.
رئیــس اتحادیه شیشــه و آیینه تهران با تاکید بر اینکه باوجــود خودکفایی کامل در تولید
شیشــه این کارخانهها در بخش صادرات هــم فعالاند ،اضافه کرد :این کارخانهها  ۴۰درصد
صادرات دارند.
قنبــری با بیان اینکه ایران در حوزه تولید صنایع جانبی شیشــه ســاختمان به خودکفایی
رسیده است ،تصریح کرد :این دست تولیدات در بخشهای شیشههای دوجداره ،خم ،نشکن
و امثال آن است.
وی با اشاره به اینکه شــرکتهای یو.پی.وی.سی در و پنجرهساز معضل جدی ما هستند،
اضافه کرد :زیرا مهندســان ساختمان با این شرکتها قرارداد دارند و در و پنجره را با شیشه

خریداری میکنند؛ البته بخشی را هم از طریق فعاالن صنف شیشه و آیینه تامین میکنند.
رئیس اتحادیه شیشــه و آیینه تهران با تاکید بر اینکه کارخانههای فعال در صنف شیشــه
و آیینه در ســاوه و یزد فعالیت دارند ،اظهار کرد :تعدادی دیگر از این کارخانهها در قزوین و
آذربایجان فعال هستند.
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برگزاری جلسه شورای مرکزی جامعه اسالمی کارگران در هافمن
پنجرهایرانیان؛ جلسه شورای مرکزی جامعه اســامی کارگران استان آذربایجان
شرقی در محل کارخانه هافمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مجموعه هافمن ،جلسه شورای مرکزی جامعه اسالمی
کارگران استان آذربایجان شرقی روز دوشنبه  9بهمنماه  ،1396با حضور مهندس
حمیدیه ،مدیرعامل مجموعه هافمن ،دکتر جوانپور ،ریاست دانشگاه آزاد اسالمی
تبریز و اعضای شــورای مرکزی این تشــکل کارگری در محــل کارخانه هافمن
برگزار شد.
این جلســه با محوریت ایجاد هماهنگی و پیوند میان صنعت و دانشگاه ،تحقیق

علمی و شناسایی مشکالت و همچنین آسیبشناسی مشکالت صنعت و تولید و ارائه
راهکار علمی و عملی از طریق امداد صنعت جامعه اســامی کارگران و بهرهگیری
از دانش کارشناســان علمی و صنعتی با رصد کردن مشــکالت صنعتگران و انتقال
آن به محققان دانشگاهی جهت حلوفصل مشکالت و استمداد تولید ،برگزار شد.
مهندس حمیدیه مدیرعامل هافمن نیــز آمادگی کامل خود و مجموعه هافمن را
جهت همکاری و حمایت از این پروژه مشترک صنعت و دانشگاه اعالم کردند.
در پایان نیز دکتر جوانپور ،رئیس دانشــگاه آزاد اســامی تبریز به همراه شورای
مرکزی جامعه اسالمی کارگران استان از سالن و خطوط تولید هافمن بازدید کردند.
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آغاز فعالیت دوباره الوماتک آلمان در ایران
پنجرهایرانیان؛ شــرکت الوماتک آلمان ( )Elumatec Germanyبرای آغاز
دور تازه فعالیتهایش مجددا به ایران بازگشت.
دور جدید فعالیت شــرکت الوماتک آلمان در ایران آغاز شــد و مدیریت منطقهای
الوماتــک در خاورمیانه ،آقای محمدمهدی زرین کاله را بهعنوان مدیر دفتر الوماتک
آلمان در ایران انتخاب کرده است.
شرکت  Elumatecآلمان در سال  ۱۹۲۸در شهر موالکر در نزدیکی اشتوتگارت
تاسیس شد و شروع به تولید قطعاتی از جنس فلزات سبک و شن و ماسه ریختهگری
کرد .در حال حاضر ،این شــرکت تامینکننده اصلی و پیشرو در بخش ماشینکاری
پروفیل برای دامنه وسیعی از نیازهای کاربردی مختلف و مواد اولیه گوناگون در این
زمینه است.
گارانتیهای دهساله و حتی بیشتر محصوالت الوماتک تضمینکننده سطح باالیی
از اطمینان به کیفیت تولید این محصوالت است.
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کارگاه گزارشنویسی فنی با حمایت هافمن در مشهد برگزار شد
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پنجره ایرانیان؛ کارگاه آموزشــی گزارشنویســی فنی انجمن صنفی ســازندگان
مســکن و ساختمان مشهد روز پنجشنبه  4بهمن ماه  ,96با حمایت هافمن در شهر
مشهد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هافمن ،این ســمینار با اســتقبال بیــش از  420نفر از
ناظران ،سازندگان ،سرپرســتان کارگاه و مسئوالن ایمنی و کارشناسان قوه استانی
در راســتای مستندســازی فنی و قانونی در کارگاه های ســاختمانی و حفظ حقوق
کارفرمایان ،مهندسان ناظر ،مجریان ذیصالح و مسئوالن اجرایی برگزار شد.
رییس انجمن و دبیر کارگاه ،محمدرضا چراغچی در ابتدای سمینار ضمن اشاره به
اهداف اصلی این کارگاه آموزشی ،مشاهده مشکالت متعدد در پروژههای ساختمانی
را نیز از علل برگزاری این کارگاه عنوان کرد .کاهش حوادث ناشــی از کار و کاهش
خســارات ساختمان ســازان در پروژه ها و افزایش پلپ مفید ســاختمان ها از اهم
موضوعات مطرح شده در این کارگاه بود.
مهندس بابک مشیرفر ،مدیرفروش هافمن نیز در سخنرانی خود ضمن قدردانی از
حضور و استقبال خوب میهمانان به مباحثی در رابطه با اهمیت استفاده بهینه از منابع
محدود انرژی از طریق ارائه آمار مقایسه ای مصرف انرژی در ایران و سایر کشورها
و میانگین ریالــی پرداختی بابت یارانه انرژی خانوارها توســط صندوق بین المللی
پول ،میانگین هدررفت انرژی در ساختمان ها ،معرفی محصوالت و توانمندی های
هافمن در این صنعت ،معایب استفاده پنجره با پروفیل غیر استاندارد توسط مجریان
ســاختمانی و همچنین آمار مستندی از میزان اســتفاده از پنجره یو.پی.وی.سی در
کالن شهرهای کشور پرداختند.
گفتنی اســت ،هافمن مطابق سنوات گذشــته با هدف فرهنگ سازی استاندارد و
ایمنی در ساختمان ها از این کارگاه آموزشی حمایت کرد.

با حمایت هافمن همایش بزرگ انبوهسازان ایران برگزار شد
پنجرهایرانیان؛ اجالس سراسری انبوهسازان سراسر کشور روز سهشنبه  24بهمنماه
با حمایت هافمن در سالن همایشهای بینالمللی کتابخانه ملی در تهران برگزار شد.
اجالس سراسری انبوهســازان بزرگترین گردهمایی فعاالن ساختمانی است که
همهساله توسط کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن و
ساختمان ایران برگزار میشود.
این گردهمایی با خوشــامد گویی جمشید برزگر ،دبیر کانون سراسری انبوهسازان
آغاز شــد و در طول نشست ،مقامات دولتی بخش مسکن ،مدیران بخش خصوصی
و همچنین نمایندگان مجلس و مدیرعامل بانک مسکن ،آخرین وضعیت این بخش
را به همراه سیاســتها و برنامههایی که برای ســال آینده تدارک دیده شده است
تشریح کردند.
مهندس احمد خرم ،وزیر راه و ترابــری دولت اصالحات ،دکتر حامد مظاهریان،
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی ،دکتر مســعود پزشکیان،
نایبرئیس مجلس شورای اسالمی ،مهندس جمشید برزگر ،رئیس کانون سراسری
انبوهسازان مهندس فرشید پورحاجت ،دبیر کانون سراسری انبوهسازان ایران ،دکتر
ابوالقاسم رحیمی انارکی ،مدیرعامل بانک مسکن و ...ازجمله سخنرانان این اجالس
سراسری بودند.
محور اجالس امسال انبوهسازان ،چگونگی سرمایهگذاری در بافتهای فرسوده و
نحوه اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری بود.

مهندس مشــیرفر به نمایندگی از سوی مجموعه هافمن با قرائت پیام مدیرعامل
هافمن به اجالس سراســری انبوهسازان ایران ،ســخنانی پیرامون اهداف هافمن و
وظایف اجتماعی و فرهنگی این مجموعه در همراهی با فعاالن صنعت ســاختمان و
انبوهسازان کشــور ایراد کرد .هافمن همچنین در بخش پایانی همایش با برگزاری
قرعهکشی به سه نفر از حاضران هدایای ویژه بهرسم یادبود اهدا کرد.
گفتنی اســت ،در پایان این همایش از انبوهســازان برتر سراســر کشور با اهدای
تندیس و لوح یادبود تقدیر به عمل آمد.
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ک به کیان ماشین برنا
اعطای نمایندگی رسمی چند برند معتبر لیفترا 
پنجره ایرانیان؛ شرکت کیان ماشــین برنا نماینده رسمی و انحصاری لیفتراکهای
 TCM ،NISSAN ،JACدر ایران شد.
مجید حقگو ،مدیر عامل شــرکت کیان ماشــین برنا در گفتگویی با خبرنگار پنجره
ایرانیان از کســب نمایندگی ســه برند معتبر لیفتراک خبر داد .این سه برند عبارتند از
 TCM ،NISSANساخت ژاپن و  JACساخت چین.
وی در بخش دیگری از این گفتگو ،ضمن اشــاره به هدف از تاسیس شرکت کیان
ماشــین برنا ،یادآور شــد :هدف از تاســیس این مجموعه عرضه لیفتراکهای بادوام
و باکیفیت ژاپنی در صنایع مختلف کشــور به منظور بهرهمندی صاحبان مشــاغل از
کاالهای سرمایهای بادوام بوده است.
همچنین اخذ نمایندگی  JAC FORKLIFTاز کشــور چیــن و از خانواده بزرگ
 ،JAC MOTORSجهت پوشــش نیاز مشتریانی که با توجه به حجم کار و فعالیت
خود نیاز به لیفتراکی ارزانتر و در عین حال با کیفیت دارند بوده است.
وی در ادامــه افــزود TCM :بهعنوان اصیلترین و قدیمیترین لیفتراکســاز در
کشور ژاپن  ،تنها برندی است که بهصورت تخصصی از ابتدا تا بهحال در زمینه تولید
ماشــینآالت حمل  و بارگیری کاال فعالیت میکند و توانسته است از ابتدا با طراحی
و ســاخت گیربکس لیفتــراک از تناژ  ۱الی  ۴۳تن  ،خود را از ســایر تولیدکنندگان
متمایز سازد.

مدیر عامل شــرکت کیان ماشــین برنا در پایان خاطرنشان ســاخت :با هدف نیاز  
مشتریان در بخشهای مختلف صنعت و ارائه خدمات پس از فروش مناسب آغاز کرده
و تمامی تالش خود را برای تحقق این آرمان بهکار خواهد گرفت.

پنجرهایرانیان؛ شرکت ُدروین در جشنواره نوروزی سال  97به مشتریان خود جوایز
نفیسی اهدا میکند.
بنا بر اعالم شــرکت ُدروین در جشــنواره نوروزی سال  97پروفیل ُدروین هر 20
میلیون تومان خرید یک امتیاز محســوب میشود و در  15روز ایام نوروز ،هرروز به
یک نفر از مشــتریان جایزه داده میشودُ .دروین به  5نفر از مشتریانی که باالترین
میزان خرید را داشــته باشند بدون قرعهکشی  5گوشی هوشمند و به  10نفر از سایر
مشتریان به قید قرعه جوایز نفیس دیگری اهدا میکند.
گفتنی اســت ،شــرکت بازرگانی ُدروین نمایندگی فروش چنــد پروفیل ایرانی و
یراقآالت و ملزومات شیشه دوجداره ترک را در اختیار دارد.

کارگاه آموزش ساخت انواع پنجر ه در غرفه داده پویشگر برگزار شد
پنجرهایرانیان :شــرکت فناوری داده پویشــگر همزمان با برگزاری نهمین نمایشگاه
بینالمللــی در و پنجــره تهران ،کارگاه های آموزشــی نکات فنی ســاخت انواع در و
پنجرههای یو.پی.وی.سی و آلومینیومی را در غرفه این شرکت برگزار کرد.
شرکت فناوری داده پویشگر ،در هر چهار روز نمایشگاه در و پنجره تهران کارگاههای
آموزشــی تخصصی با ســرفصلهای مختلف از جمله آموزش نحوه خم پروفیل ،نحوه
لمینتکاری و قیمتدهی سیســتم آلومینیــوم و  ...را برگزار کرد .این کارگاهها در محل
غرفه شــرکت فناوری داده پویشگر و با حضور کارشناسان فنی و متخصص این شرکت
ترتیب یافته بود.
نهمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره تهران از  13تا  16بهمنماه  96در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
گفتنی اســت ،شــرکت فناوری داده پویشــگر در زمینه تولید نرمافزارهای تخصصی
صنعت در و پنجره و شیشههای چند جداره فعالیت میکند.
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رونمایی از محصول جدید در گردهمایی بزرگ سیندژ
پنجرهایرانیان :گردهمایی بزرگ شــرکت سیندژ بهمنظور رونمایی از محصول جدید سیندژ
«پروفیل آلومینیوم» بــا حضور جمعی از فعاالن صنعت در و پنجره و دیگر حوزههای بخش
ساخت ساز در سالن زرین هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
نشســت خانواده بزرگ ســیندژ با حضور جمع کثیری از اهالی صنعت در و پنجره و دیگر
حوزههای ســاختمانی همزمان با نهمین نمایشــگاه بینالمللی در و پنجره تهران در شــب
 16بهمنماه  1396برپا شــد .در این گردهمایی پروفیــل آلومینیوم بهعنوان محصول جدید
مجموعه ســیندژ با شــعار «نگاهی نو ،محصولی نو ،پروفیل آلومینیوم سیندژ» به صنعت در
و پنجره ایران معرفی شــد .در ابتدای این جلســه دکتر خطیبی ،رئیس هیات مدیره ســیندژ
پشــت تریبون قرار گرفت و ضمن خوشامدگویی به حاضران سخنان کوتاهی ایراد کرد .دکتر
خطیبی ،با اشــاره به فراز و نشیبهای ســال  ،96از کلیه حاضران به دلیل تداوم همکاری و
تحمل مشکالت اقتصادی موجود در یک سال گذشته تشکر کرد.
مهندس تاجیک ،مدیرعامل گروه ســیندژ ایرانیان ،نیز ضمن خیرمقدم به مهمانان ،اظهار
داشــت :هدف ما از برگزاری این مراسم با توجه به شــعار «نگاهی نو ،محصولی نو ،پروفیل
آلومینیوم ســیندژ» رونمایــی از پروفیل آلومینیوم بهعنوان فعالیت و محصول جدید ســیندژ
اســت که امیدواریم این محصول جدید بتواند بخش قابلتوجهی از نیاز بازار را تامین کرده و
همکاران ما در سراسر کشور از این محصول بهره الزم را ببرند.
مشروح این گزارش را در شماره آینده نشریه پنجرهایرانیان بخوانید.
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مجموعه پاتریس نمایندگی فعال میپذیرد
پنجرهایرانیان؛ مجموعه پاتریس از سراسر کشور نمایندگی فعال میپذیرد.
مجموعه پاتریس ،تولیدکننده در و پنجره یو.پی.وی.سی از واجدان شرایط سراسر
کشــور برای اعطای نمایندگی دعوت به عمل آورده است .متقاضیان میتوانند برای
کســب اطالعات بیشــتر به دفتر مجموعه پاتریس واقع در خیابان ستارخان تهران
مراجعه کرده یا با این دفتر تماس بگیرند.
گفتنی است ،مجموعه پاتریس ،در زمینه تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی با پروفیل
گرید  Aوینتک ،پالس پن ،آراوین و آکادو در کشور فعالیت میکند.
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اعطای نمایندگی دکتر وین در اراک
پنجرهایرانیان؛ دکتر وین با اعطای نمایندگی فعالیتش را در اراک توسعه داد.
دکتر وین بهمنظور گســترش بازار و توســعه خدمات در نقاط مختلف کشور ،اقدام به
اعطای نمایندگی خود در شــهر اراک کرد .نمایندگی دکتر وین در اراک به مدیریت آقای
جباری آماده ارائه خدمات به عموم مشتریان استان مرکزی است.
گفتنی است ،دکتر وین ازجمله تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.سی در کشور است.

راهاندازی ربات تلگرام دکتر وین
پنجرهایرانیان؛ ربات تلگرامی دکتر وین راهاندازی شد.
دکتــر وین بهمنظور اســتفاده بهینــه از فضای مجازی و ارائــه خدمات و ارتباط
گستردهتر با همکاران و مشتریان اقدام به راهاندازی ربات تلگرامی کرده است.
گفتنی است ،دکتر وین تولیدکننده مقاطع مختلف پروفیل یو.پی.وی.سی است.

کارگاههای آموزشی نمايشگاه تهران برگزار شد
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پنجرهایرانیان؛ همزمان با برپایی نهمین نمایشــگاه بینالمللی در و پنجره تهران چهار
کارگاهها آموزشی برگزار و با استقبال عالقهمندان روبهرو شد.
به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان ،در چهار روز برگزاری نهمین نمایشــگاه بینالمللی
در و پنجره تهران کارگاههایی آموزشــی برگزار شــد .عناوین این کارگاهها که در سالن
کنفرانس سالن خلیج فارس برپا بودند ،عبارتند از :آشنایی با برچسب انرژی توسط  دکتر
عروجی ،نکات فنی در شناســایی و نصب پنجرههای دوجداره اســتاندارد توســط دکتر

کاری؛ معرفی طرح افزایش کارایی موتورخانههای کشور توسط دکتر فضلی؛ و آشنایی با
برچسب انرژی ساختمان توسط مهندس اسالمی و دکتر فضلی.
این کارگاهها که با همکاری شــرکت بهینهسازی مصرف سوخت برگزار و با استقبال
مناســب فعاالن صنعت در و پنجره روبهرو شدند از حمایت و اسپانسری دو شرکت نوید
تجارت آرسام (کاله کیلیت) و پنجره دیبا برخوردار بود.
گفتنی است ،مجری این کارگاههای آموزشی شرکت آراشید تابان پارس بود.
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قدردانی البرز یراق از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران
پنجرهایرانیــان :البرز یــراق از کلیه فعاالن صنعت در و پنجره که در نهمین نمایشــگاه
بینالمللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت بازدید کردند ،تقدیر و تشکر به عمل آورد.
به گزارش پنجرهایرانیان ،البرز یراق جهت عرضه محصوالت جدید و ارائه خدمات بیشتر
به مشــتریان خود در نهمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران حضور

داشــت .نهمین نمایشــگاه در و پنجره تهران از  13تا  16بهمنماه  ۱۳۹6در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
گفتنی اســت ،البرز یراق ازجمله شرکتهای فعال درزمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی و
واردات یراقآالت جویس و ماکو اتریش در کشورمان است.
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قدردانی  Emmegiاز بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران
پنجرهایرانیــان Emmegi :از کلیــه فعاالن صنعت در و پنجــره که در نهمین
نمایشــگاه بینالمللی در و پنجره تهران از غرفه این شــرکت بازدید کردند ،تقدیر و
تشکر به عمل آورد.
به گزارش پنجرهایرانیان ،شــرکت  ،Emmegiتولیدکننده ماشینآالت مونتاژ در
و پنجــره جهت عرضه محصوالت جدید و ارائه خدمات بیشــتر به مشــتریان خود
در نهمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابســته تهران حضور داشت.
نهمین نمایشــگاه در و پنجره تهران از  13تــا  16بهمنماه  ۱۳۹6در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
گفتنی اســت ،شــرکت  Emmegiایتالیا یکــی از بزرگتریــن تولیدکنندگان
ماشینآالت در و پنجره و نما در دنیاست.
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قدردانی  ETEMاز بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران
پنجرهایرانیان ETEM :از کلیه فعاالن صنعت در و پنجره که در نهمین نمایشگاه
بینالمللی در و پنجره تهران از غرفه این شــرکت بازدید کردند ،تقدیر و تشــکر به
عمل آورد.
به گــزارش پنجرهایرانیان ،شــرکت  ،ETEMتولیدکننده سیســتمهای مدرن و
هوشمند در و پنجره و نمای ساختمان جهت عرضه محصوالت جدید و ارائه خدمات
بیشتر به مشــتریان خود در نهمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته
تهران حضور داشت .نهمین نمایشگاه در و پنجره تهران از  13تا  16بهمنماه ۱۳۹6
در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
گفتنی است ،شــرکت  ETEMطراح و تولیدکننده سیستمهای مدرن و هوشمند
نمای ســاختمان با قریب نیمقرن سابقه مهندســی و ساخت انواع سیستمهای در و
پنجره ،نمای آلومینیومی و سیستمهای هوشمند است.

اخبـارصنعتپنجره

قدردانی بست ویژن از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران
پنجرهایرانیــان :بســت ویژن از کلیــه فعاالن صنعت در و پنجــره که در نهمین
نمایشــگاه بینالمللی در و پنجره تهران از غرفه این شــرکت بازدید کردند ،تقدیر
و تشکر به عمل آورد.
به گزارش پنجرهایرانیان ،شــرکت پتــرو پویا گرانول آریانــا ،تولیدکننده پروفیل
بســت ویژن جهت عرضه محصوالت جدید و ارائه خدمات بیشتر به مشتریان خود

در نهمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابســته تهران حضور داشت.
نهمین نمایشــگاه در و پنجره تهران از  13تــا  16بهمنماه  ۱۳۹6در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
گفتنی اســت ،شــرکت پترو پویا گرانول آریانا ،در زمینه تولید پروفیل در و پنجره
یو.پی.وی.سی بانام تجاری بست ویژن در کشورمان فعالیت میکند.

پنجرهایرانیان :پارس یراق پروفیل از کلیه فعاالن صنعت در و پنجره که در نهمین
نمایشــگاه بینالمللی در و پنجره تهران از غرفه این شــرکت بازدید کردند ،تقدیر و
تشکر به عمل آورد.
به گزارش پنجرهایرانیان ،شــرکت پارس یراق پروفیل ،تولیدکننده یراق ،ملزومات
و پروفیلهــای دکوراتیو جهت عرضه محصوالت جدید و ارائه خدمات بیشــتر به
مشــتریان خود در نهمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران
حضور داشت .نهمین نمایشــگاه در و پنجره تهران از  13تا  16بهمنماه  ۱۳۹6در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
گفتنی اســت؛ شــرکت پارس یــراق پروفیل در زمینــه تولید انــواع یراقآالت
یو.پی.وی.ســی ،پروفیلهای توری و کلیه پروفیلها و یراقآالت دکوراتیو پنجره و
شیشه دوجداره فعالیت میکند.

قدردانی شیشه ایمنی شرق از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران
پنجرهایرانیان :شیشه ایمنی شرق از کلیه فعاالن صنعت در و پنجره که در نهمین
نمایشــگاه بینالمللی در و پنجره تهران از غرفه این شــرکت بازدید کردند ،تقدیر و
تشکر به عمل آورد.
به گزارش پنجرهایرانیان ،شرکت شیشه ایمنی شرق ،تولیدکننده انواع شیشه های
صنعتی و ساختمانی جهت عرضه محصوالت جدید و ارائه خدمات بیشتر به مشتریان
خود در نهمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران حضور داشت.
نهمین نمایشــگاه در و پنجره تهران از  13تــا  16بهمنماه  ۱۳۹6در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
گفتنی اســت ،شرکت شیشه ایمنی شرق ،در زمینه تولید انواع شیشه های صنعتی
و ساختمانی در کشورمان فعالیت میکند.
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قدردانی ونوس شیشه از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران
پنجرهایرانیان :ونوس شیشــه از کلیه فعاالن صنعت در و پنجره که در نهمین نمایشــگاه
بینالمللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت بازدید کردند ،تقدیر و تشکر به عمل آورد.
به گزارش پنجرهایرانیان ،شــرکت ونوس شیشــه ،تولیدکننده انواع شیشه های صنعتی و
ســاختمانی جهت عرضه محصوالت جدید و ارائه خدمات بیشتر به مشتریان خود در نهمین
نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران حضور داشت .نهمین نمایشگاه در و
پنجــره تهران از  13تا  16بهمنماه  ۱۳۹6در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران
برگزار شد.
گفتنی است ،شرکت ونوس شیشه یکی از بزرگترین و خوشنامترین شرکتهای صنعت
شیشــه کشور است که از ســال  1383فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید پیشرفتهترین
شیشههای صنعتی و ساختمانی آغاز کرده است.

قدردانی وین کالس از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران
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پنجرهایرانیــان :ویــن کالس از کلیه فعاالن صنعت در و پنجره که در نهمین نمایشــگاه
بینالمللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت بازدید کردند ،تقدیر و تشکر به عمل آورد.
به گزارش پنجرهایرانیان ،شــرکت صنایع عایق پالســت ،تولیدکننده پروفیل وین کالس
جهت عرضه محصوالت جدید و ارائه خدمات بیشــتر به مشــتریان خود در نهمین نمایشگاه
تخصصی در و پنجره و صنایع وابســته تهران حضور داشــت .نهمین نمایشگاه در و پنجره
تهران از  13تا  16بهمنماه  ۱۳۹6در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
گفتنی اســت ،شرکت صنایع عایق پالست درزمینه تولید پروفیلهای یو.پی.وی.سی با نام
تجاری وین کالس ،در کشورمان فعالیت میکند.

قدردانی کلوما ( )3Cاز بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران
پنجرهایرانیــان :کلومــا ( )3Cاز کلیه فعاالن صنعت در و پنجــره که در نهمین
نمایشــگاه بینالمللی در و پنجره تهران از غرفه این شــرکت بازدید کردند ،تقدیر و
تشکر به عمل آورد.
به گزارش پنجرهایرانیان ،شرکت آلکووین نماینده شرکت کلوما  3Cایتالیا جهت عرضه
محصوالت جدید و ارائه خدمات بیشتر به مشتریان خود در نهمین نمایشگاه تخصصی در
و پنجره و صنایع وابسته تهران حضور داشت .نهمین نمایشگاه در و پنجره تهران از  13تا
 16بهمنماه  1396در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
گفتنی است ،شرکت آلکووین نمایندگی فروش ماشینآالت خم پروفیل  3Cو رینالدی
ایتالیا را در ایران بر عهده دارد.

قدردانی مارال پروفیل ارس از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران
پنجرهایرانیان :مارال پروفیل ارس از کلیه فعاالن صنعت در و پنجره که در نهمین نمایشگاه
بینالمللی در و پنجره تهران از غرفه این شرکت بازدید کردند ،تقدیر و تشکر به عمل آورد.
به گزارش پنجرهایرانیان ،مارال پروفیل ارس جهت عرضه محصوالت جدید و ارائه خدمات
بیشــتر به مشتریان خود در نهمین نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران
حضور داشت .نهمین نمایشگاه در و پنجره تهران از  13تا  16بهمنماه  1396در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
گفتنی است ،مارال پروفیل ارس در زمینه تولید پروفیلهای کامپوزیتی فعالیت دارد.

اخبـارساختوساز

شوک وزیر به دو شغلههای سازمان نظاممهندسی

رها نشــده ،دومین دســتورالعمل توســط وزیر راه و
شهرسازی صادر شد.
مســئوالن سازمان نظاممهندسی ســاختمان هنوز
به دســتور اخیر وزیر واکنشــی نشــان ندادهاند؛ اما
حامد مظاهریان ،معاون مســکن و ســاختمان وزیر
راه و شهرســازی ،ابالغیه اخیــر وزیر را فصل نوینی
در ارتقــای ســامت اداری در حــوزه ســاختمان و
نظاممهندسی دانست.
وی بــا بیان اینکه من ایــن ابالغیه را خبری خوب
برای اشتغال کشــور میدانم گفت :در واقع بهموجب
این ابالغیه کارکنان  9دستگاه اجرایی به دلیل وظایف
ذاتــی ،نظارتی و کنترلی پیشبینیشــده در قوانین و
مقررات مربوطه آن دســتگاه نباید در زمان فعالیت در
دستگاههای مذکور بهطور همزمان از پروانه اشتغال به
کار خود استفاده کنند.
به گفتــه او اکنون نوبت ســازمان نظاممهندســی
ساختمان است تا اصالحات را از درون انجام دهد.
در این رابطه یک کارشناس مسکن ضمن حمایت از

تصمیم اخیر وزیر گفت :ســوال این است که چرا فقط
کارکنان  9دستگاه از فعالیت همزمان در نظاممهندسی
منع شــدهاند؟ بهتر است از حضور کلیه کارکنان دولت
در سازمان نظاممهندسی ساختمان ممانعت شود.
محمد عدالتخواه افزود :اغلــب کارکنان دولت که
عضو ناظر نظاممهندسی ســاختمان نیز هستند دیگر
وقتی برای نظارت ندارند.
یــا از کار دولتی به روشهای مختلف کم میگذارند
یا بــرای نظــارت نمیروند و معمــوال در این فرآیند
امضافروشی مرسوم میشود.
عدالتخواه با طرح این ســوال که موضوع دیگر این
است که چرا فقط  9دستگاه منع شوند؟ افزود :معتقدم
این تصمیم بهتر است شــامل همه کارمندان دولت و
غیردولتی شود .اینکه بگوییم مدرک داریم یا حقوقمان
کافی نیســت نمیتواند استدالل درســتی باشد .این
جماعت حداقل کار که دارند! این در حالی اســت که
در مقابل با هزاران فارغالتحصیل بیکار در رشــتههای
مهندسی مواجهیم.
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پنجــره ایرانیان؛ دســتور منع حضــور کارمندان 9
دســتگاه در نظاممهندســی بعــد از بخشــنامه هفته
گذشته وزیر راه و شهرســازی مبنی بر اینکه سازمان
نظاممهندسی ساختمان دیگر حق برداشت پنج درصد
از حقوق مهندســان را ندارد ،دوشغلههای این سازمان
را در شوک فرو برد.
به گزارش ایسنا ،در شــرایطی که "آییننامه کنترل
ســاختمان" به روزهای نهایی خود نزدیک میشــود،
باالخره هدفی که وزیر راه و شهرســازی با انجام آن
"احساس سبکی" کرد ،محقق شد.
عباس آخوندی "دســتورالعمل اجرایی منع پذیرش
همزمان امــوری که زمینه نمایندگی یــا قبول منافع
متعــارض را فراهــم میآورد" اعالم کــرد .طبق این
دســتور ،ازاینپس مهندســانی که در وزارتخانههای
راه و شهرســازی ،کشــور ،نیرو ،نفت و بنیاد مسکن
انقالب اسالمی ،شوراهای شهر و روستا ،شهرداریها،
سازمان ثبت اســناد و امالک و دبیرخانه شورای عالی
مناطق آزاد ،تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی اشــتغال
دارنــد ،الزم اســت بین کار دولتی و کار در ســازمان
نظاممهندسی ساختمان یکی را انتخاب  کنند.
وزیر راه و شهرســازی بعد از ابالغ این حکم اظهار
کرد که چندین سال در پی اجرای این هدف بوده است
و این دســتور را گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین
در حوزه خدمات مهندسی عنوان کرد .آخوندی این را
هم گفت که این کار بهتنهایی قدرت خلق کار مستقیم
برای جوانان مهندس است.
همچنین آن را اقدامی در جهت شــکلگیری بازار
متکــی بر دانش ،کارایی و رقابــت حرفهای و منجر
به شــکلگیری کســبوکارهای نوبنیان مهندسی
ســاختمان توســط مهندســان جــوان و افزایــش
فرصتهای شغلی دانست.
وزیــر راه و شهرســازی چنــد روز قبــل هــم در
بخشــنامهای اعــام کرد کــه برداشــت  5درصد از
حقالزحمه مهندســان بهعنوان کارمزد توسط سازمان
نظاممهندسی ســاختمان ،غیرقانونی است و باید قطع
شود .این اقدام او با واکنشهای منفی از سوی فرجاهلل
رجبی ،رئیس ســازمان نظاممهندسی ســاختمان که
معتقد بود وزارتخانه به دخالت در امور ســطحی تنزل
کرده است مواجه شــد .بعد ،اکبر ترکان ،رئیس قبلی
سازمان نظاممهندســی نیز به تصمیم دیگر وزارت راه
و  شهرســازی ایراد گرفت و حذف نظارت ســازمان
نظاممهندســی از فرآیند ساختوساز را "غلط فاحش"
عنوان کرد.
به دنبال ایــن اظهارات انتظــار میرفت روزهای
پرتنشــی در انتظار هر دو دســتگاه باشــد؛ تا اینکه
هنوز سازمان نظاممهندســی از شوک بخشنامه اول
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گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از نهمین نمایشگاه در و پنجره تهران؛

از این نمایشگاه به آن نمایشگاه فرج است
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روزهای میانی هفته آغاز شــده و در روز جمعه پایان میپذیرفتند .این موضوع محل مناقشــه بسیاری از فعاالن و حاضران در نمایشگاه امسال بود و بسیاری آغاز به
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روز جمعه به انجام برســد .از ســوی دیگر برخی نیز آغاز به کار نمایشگاه در روز جمعه را به این دلیل که باعث شد میزان استقبال و حضور بازدیدکنندگان نسبت به

اشــاره
نهمین نمایشگاه تخصصی بینالمللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران از  13تا  16بهمنماه  1396در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان ،این نمایشــگاه که بزرگترین رویداد صنعت در و پنجره کشــور است امسال در حالی نهمین دوره خود را پشت سر گذاشت که با

تغییراتی هرچند اندک در نحوه برگزاری و اجرا مواجه بود .مهمترین تغییری که عموم مشــارکتکنندگان نمایشگاه نظرات موافق و مخالف خود را پیرامون آن ابراز
کردند افتتاح و شــروع به کار نمایشگاه در روز جمعه بود .اتفاقی که با رویههای پیشــین برگزاری این نمایشگاه مطابق نبود چرا که بیشتر نمایشگاههای پیشین از

کار یک نمایشــگاه تخصصی را در روز جمعه مغایر عرف معمول چنین رویدادهایی میدانستند و معتقد بودند بهتر است نمایشگاه تخصصی در یک روز کاری آغاز و

دورههای قبل نسبتا بیشتر باشد ،عامل مثبتی ارزیابی کرده و خواهان ادامه این روند شدند.

الزم به ذکر نیست که رکود حاکم بر صنعت ساختمان در چند سال اخیر تاثیرات منفی بسیاری بر شاخههای وابسته و زیرمجموعه صنعت ساختمان مانند صنعت در

و پنجره گذاشــته اســت .نمایشگاه تخصصی در و پنجره تهران نیز بهمثابه ویترین صنعت در و پنجره کشور از عوارض این رکود در امان نیست و تاثیر این شرایط
دشوار در شمایل کلی نمایشگاه بهوضوح قابل مشاهده بود .بااینحال شرکتهای زیادی سعی کردند با نادیده گرفتن این مصائب و مشکالت ،نگاه خوشبینانهتری

به آینده داشته باشند و حضور در نمایشگاه را به عدم حضور ترجیح دادند .شاید این رکود سنگین که سال به سال نیز سایه خود را برسر تالشگران عرصه صنعت

ساختمان سنگین و سنگینتر میکند هیچ روزنه امیدی جز برگزاری همین نمایشگاه باقی نگذاشته است و شاید واقعا از این نمایشگاه به آن نمایشگاه فرج باشد.

بهتر است بررسی کمی و کیفی نمایشگاه و نحوه برگزاری این دوره را به مشارکتکنندگان و غرفه داران واگذاریم چرا که این عزیزان از نزدیک با مسائل درگیر بوده

و بهصورت ملموستری مشــکالت و دشواریهای حضور در نمایشگاه را درک و لمس میکنند .بر همین اساس نشریه پنجره ایرانیان ضمن برپایی غرفه و پذیرایی
از عموم بازدیدکنندگان و فعاالن صنعت در و پنجره در نمایشــگاه ،بنا بر روال هرســاله خود به تکتک غرفههای مشارکتکننده سرزده و پای صحبت و بیان نقطه

نظرات و انتقادات مدیران و غرفه داران نشسته است .در ادامه توجه شما را به مشروح این گپوگفتها که به سواالت مشترک زیر پاسخ گفتهاند جلب میکنیم:

 .1ضمن معرفی کامل خود ،نام مجموعه و زمینه فعالیت آن را ذکر کنید؟ چند دوره در نمایشگاه در و پنجره تهران حضور داشته و در این دوره چه محصول یا خدمات

جدیدی عرضه کردهاید یا چه فعالیت جدید داشتهاید؟

 .2نحوه مدیریت و برگزاری نمایشگاه امسال را چگونه ارزیابی میکنید و آیا میزان استقبال بازدیدکنندگان راضیکننده بود؟
 .3برگزاری چنین نمایشگاههایی چه تاثیری در رشد و ارتقاء سطح کمی و کیفی صنعت در و پنجره دارد؟

گزارش ویژه

شهرام علیزاده | آلوکد

فرخ ظفرفرخی | آساش
 .1شــرکت گروتمان نماینده رســمی آساش ترکیه
در ایران اســت کــه در زمینه تولیــد و توزیع مقاطع
آلومینیومــی در و پنجره و نمــا فعالیت میکند .بهجز
دوره اول ســایر دورهها در نمایشــگاه حضور داشتیم
ولی گروتمان ـ آســاش دومین دوره حضور در نمایشگاه را تجربه میکند .چندین
محصول جدید شــرکت آساش و پروفیل جدید گروتمان از جمله محصوالت جدید
این شرکت در نمایشگاه تهران است .برگزاری سمینار آموزشی گروتمان ـ آساش
در روز یکشــنبه  15بهمنماه از دیگر فعالیتهای ما در نمایشگاه امسال است.
 .2کارهــای هماهنگی و ثبتنام غرفه از ترکیه انجام شــد و ما خیلی در جریان
کار نیســتیم ولی چیزی که مشهود است ضعیف شدن سالبهسال نمایشگاه است.
تعداد شــرکتهای حاضر در نمایشگاه بسیار کمتر شده بهصورتی که دو سالن  6و
 7که ســال قبل وجود داشتند امسال تعطیل شدهاند .مدیریت نمایشگاه باید درباره
این موضوع فکر اساســی بکند چراکه با این شرایط قطعا ما هم در نمایشگاه سال
بعد مشارکت نخواهیم کرد.
 .3در این شــرایط و باوجود اینترنت و فضــای مجازی و اطالعاتی که بهراحتی
در اختیــار مصرفکنندگان قرار میگیرد برگزاری نمایشــگاه به این صورت تاثیر
چندانی بر وضعیت کلی صنعت نخواهد گذاشــت .نمایشــگاه بــرای اینکه بتواند
تاثیرگذاریاش را حفظ کند باید چیزی بیشــتر از یک شو و دورهمی باشد .در حال
حاضر بهجز نمایشــگاههای آلمان بقیه نمایشــگاهها حتی نمایشگاههای ترکیه و
منطقه تاثیر خاصی بر پیشرفت و رونق صنعت ندارند.
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 .1مانند همیشــه با چند محصول جدید به نمایشــگاه
آمدیم .به ســبد کاالی خودمان یک نــوع لوور اقتصادی
را اضافه کرده و بر اســاس آن چنــد قرارداد قابل توجه را
به نتیجه رسانده بودیم .همچنین سیستمهای لوالمحوری
خود را نیز ارتقا دادهایم .یک نمونه هم اینجا آوردیم تا مشتریان مشاهده کنند .سیستمهای
قبلی هم که مورد اســتقبال بودند مانند گذشته هستند مانند سیستمهای لیفتانداسالید و
کرتینوالهای پنجرهای که برای ســازههای بزرگ و با استقامت زیاد کارایی دارد.
 .2محل نمایشــگاه تهران یک محل تثبیت شده و دارای استانداردهای مشخص است.
مشکل این نمایشگاه از نظر زمان برگزاری و تبلیغات است .همه میدانیم که در سالهای
گذشته چه نمایشگاه خوبی داشــتیم اما االن شاید یک سوم شرکت کنندگان آن سالها،
چــه بازدیدکننــده و چه غرفهگذار ،هم حضور نیافتهاند و مســئوالن باید به این مســئله
فکر کنند .اما یک نکته عجیب در نمایشــگاه امســال این بود که بنرهای بزرگ تبلیغاتی
شــرکتهایی که در نمایشگاه شــرکت نکرده بودند در نقاط مختلف نصب شده است .من
معنای این کار را متوجه نشــدم .اگر کسی در نمایشگاه شــرکت نمیکند آیا باید تبلیغات
آن در آن نمایشــگاه الصاق شــود .این جای بحث دارد .نمایشگاه به جای اینکه روزبهروز
قویتر شــود ،ظاهرا دارد آب رفته و به قهقرا میرود .مســئوالن برگزارکننده باید پاســخ
این سواالت را بدهند.
 .3زمان نمایشگاه بسیار مهم است .این مقطع از سال بدترین زمان ممکن است .تبلیغات
نیز عامل بســیار مهمی است همانطور که مشاهده میکنید تعداد بازدیدکنندگان شهرستانی
بســیار اندک است .این عوامل باید رعایت شود تا تاثیرگذاری نمایشگاه افزایش یابد.
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محسن صفایی | همارشتن
 .1گــروه صنعتــی همارشــتن در زمینه تولیــد پروفیل
یو.پی.وی.سی ،ورقهای ســخت ،نرم و فومیزه ،ورقهای
ژئوممبران ،پروفیلهای چوبپالســت و مونتاژ محصوالت
نهایــی این مواد اولیــه فعالیت میکند .همارشــتن که در
تمامی دورههای نمایشــگاه حضور فعال داشته در این دوره با پروفیلهای لمینیت جدید در
نمایشگاه شرکت کرده است.
 .2بحثهای اجرایی و مدیریتی نمایشــگاه با توجه به تجربه چندین ســالهای که در این
زمینه وجود دارد به ســطح خوب و قابلقبولی رسیده است .نحوه برگزاری نمایشگاه امسال
هم با وجود ایرادات جزئی ،نســبت به دورههای قبل بهتر شده است.
 .3یکی از فرصتهایی که شــرکتها میتوانند محصوالت و دســتاوردهای جدیدشــان
را عرضه کنند همین نمایشــگاهها هستند .برندها و شــرکتهای شاخص هم با حضور در
نمایشگاه ضمن باال بردن اهمیت نمایشگاه باعث امیدواری شرکتهای نوپا و تازه تاسیس
میشــوند .متاســفانه به دلیل مشــکالت مالی و رکودی که در بازار وجود دارد بسیاری از
شــرکتهای مطرح ما در چند ســال اخیر نتوانستند در نمایشــگاه حضور پیدا کنند که این
مســئله ضایعه سنگینی برای صنعت در و پنجره ما خواهد بود.
رضا قائمیان | فوم اینداستری
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 .1محصــول جدید ما در این نمایشــگاه دســتگاه
حمل شیشــه و متریال نما با برند مگنت است .از این
دســتگاه در محل پروژهها استفاده میشود که بدون
نیــاز به سیمکشــی برق و پمپ بــاد عمل میکند و
مزایای بسیاری دارد.
 .2امســال نمایشگاه حمایت قابل قبولی از ما داشت .اما زمان برگزاری آن اصال
مناسب نیســت .همچنین در خصوص هماهنگیهای مربوط به لیفتراک و مسائلی
از این دســت بهشدت مشــکل داشــتیم .نکته دیگر اینکه هوای این سالن (خلیج
فارس) بسیار سرد است و تهویه مناسبی ندارد.
 .3اگر شــرایط و تمهیدات الزم برای چنین نمایشــگاهی در نظر گرفته و بستر
مناســبی برای آن ایجاد شود بدون تردید نقش بســیار موثری میتواند در صنعت
ایفا کند و ضمن معرفی ایدهها و فناوریهای جدید به بازار زمینهای را برای ارتباط
موثــر و مفید تولیدکنندگان و توزیعکنندگان با مصرفکنندگان نهایی فراهم آورد.

حمید جودی | توویک
 .1در زمینــه واردات یــراقاالت اســپانیایی
اختصاصــی آلومینیــوم فعالیت داریــم .برخالف
ســالهای گذشــته امســال محصول جدیدی در
نمایشگاه نهم رونمایی نکردیم.
 .2از نحــوه برگزاری این نمایشــگاه راضی هســتیم .مشــکل قابل توجهی
نداشــتیم و مشــکالت ریزی که وجود داشت هم حل شــد و تبلیغات نمایشگاه
نیز راضیکننده بود.
 .3نمایشگاه محلی است برای ارتباط عرضهکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت
بــا مشــتریان و از این نظر از اهمیت برخوردار اســت و میتواند مفید باشــد .در
نمایشــگاه مصرفکنندگان میتوانند با محصوالت از نزدیک آشنا شوند.
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علی خرم | نوید تجارت ارسام
 .1نوید تجارت ارســام دفتر مشترک المنافع کاله کیلیت
اســت .ما در این نمایشــگاه اســپانیولت درهای کشویی
قفلشونده و در امنیتی بالکنی را ارائه دادهایم .ضمن اینکه
فولکس واگنی اتومــات و چند مورد فوق العاده و همچنین
محصوالتی در زمینه آلومینیوم در نمایشــگاه تویاپ رونمایی خواهد شد.
 .2نمایشــگاه مانند هر ســال عالی بود و مثل همیشه هیچ مشکلی نداشتیم غیر از زمان
برگزاری ،که اصال مناســب نیست .بهطور کلی نمایشــگاه مانند هشت سال گذشته بسیار
عالی بوده است.
 .3هر ســال با برگزاری این نمایشگاه همه سعی میکنند بهترینهای خود را ارائه دهند.
ایــن امر باعث باال رفتن کیفیت هــم در بخش تولید و هم در بخش بازرگانی میشــود.
همچنین نمایشگاه باعث آشنا شــدن با فعالیت شرکتهای همکار شده و این همفکریها
باعث همافزایی شده و بسیار مفید است.

فرید شیبانی | بست ویژن

امیر زیباکردار | آلوتک
 -1در زمینه تولید تمامــی محصوالت آلومینیومی
ســاختمانی و پروفیل ،همچنین قطعــات آلومینیومی
خودرو فعالیت میکنیم .یکسری محصوالت جدیدی
در حوزه آلومینیوم صنعتــی تولید کردهایم .همچنین
پروفیل ســری  32که یراقآالت و ملزومات آن هم تولید اختصاصی آلوتک بوده و
محصولی کامال سبک و بهصرفه است.
 .2از نحوه برگزاری نمایشــگاه نهم راضی بودیم و مشکل خاصی وجود نداشت.
 .3برگزاری نمایشــگاههایی از این دســت ،ثمرات بسیاری میتواند داشته باشد.
تجدیــد دیــدار بین صاحبان محصوالت مختلف و آشــنایی بــا ایدههای جدید و
همچنین شــکل گرفتن رقابت در کیفیت و قیمت و تنوع و در نتیجه رضایت بیشتر
مشتریان ،از جمله فواید نمایشگاه به شمار میرود.
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 .1شــرکت پترو پویــا تولیدکننــده پروفیلهای
یو.پی.وی.سی با برند بست ویژن ،مقاطع گالوانیزه
و شیشــه دوجداره اســت .بســت ویژن پنجمین
دوره حضور در نمایشــگاه تهران را تجربه میکند
و پروفیل  5کاناله ســری  70جدیدترین محصول این شــرکت اســت که در
نمایشگاه امسال رونمایی میشود.
 .2مراحــل مختلف ثبتنام و حضور در نمایشــگاه را بهراحتی انجام دادیم و
مشکل خاصی نبود .تبلیغات و اطالعرســانی نمایشگاه هم نسبت به سالهای
قبل بهتر بود .البته میزان اســتقبال روز اول خوب بود ولی با توجه به ســرمای
هوا و اینکه برفروبی در محیط نمایشــگاه بهدرســتی انجام نشده یک مقدار
میزان بازدیدکنندگان کاهش داشته است.
 .3دســتاورد اصلــی نمایشــگاه در و پنجره تهران برای مــا بحث فروش و
جذب مشــتری نیست بلکه همان اعالم حضور و تثبیت برندمان در بازار است.
رونمایی از محصوالت جدید هم از دیگر عملکردهای مثبت نمایشــگاه اســت
که بیشــتر شرکتها سعی میکنند از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند.
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شهریار طهماسبی | بوتیا صنعت
 .1شــرکت بوتیــا صنعــت در زمینــه تولیــد پروفیل
یو.پی.وی.ســی و شیشههای دوجداره فعالیت میکند .بوتیا
که در تمامی دورههای قبلی نمایشــگاه در و پنجره تهران
مشارکت داشته در نمایشگاه امســال با عرضه شیشههای
کم گســیل ( )Low.Eکه مصرف انرژی را تا  80درصد کاهش میدهد حاضر شده است.
 .2نمایشــگاه امســال ازنظر نحوه برگزاری و خدمات نســبتا خوب بود و ازنظر استقبال
بازدیدکنندگان هم ما به هدفهایی که داشــتیم تا حدود زیادی دست پیدا کردیم.
 .3نمایشــگاه تخصصی در همه جای دنیا محلی برای ارائه محصوالت و دســتاوردهای
جدید اســت و معموال هر دو یا سه سال یکبار برگزار میشــود نه هرسال .اگر نمایشگاه
تخصصــی در و پنجره تهران به این اســتانداردها نزدیک شــود میزان اثربخشــی آن نیز
افزایــش پیدا خواهد کرد و هم شــرکتها و هم بازدیدکنندگان با انگیزه بیشــتری در آن
حضور پیدا میکنند.
اکبر خیری | ماشینسازی خیری
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 .1گروه ماشینسازی خیری در زمینه تولید ماشینآالت
و دستگاههای برش (اره نواری برش فوالد توپر و توخالی)
فعالیت میکند .ماشینســازی خیری  6دوره در نمایشگاه
در و پنجره تهران مشارکت داشــته و در نمایشگاه امسال
دســتگاه اره نواری برش تا قطر  280میلیمتر را عرضه کرده است.
 .2برگزاری و خدمات نمایشــگاه چندان جالب نیست .باوجود اینکه پول زیادی بابت این
غرفه از ما گرفتهاند وضعیت غرفهها اصال قابلقبول نیســت .جای اولیه ما در سالن دیگری
بود که ظاهرا به دلیل تعداد کم مشــارکتکننده مجبور شدهاند سالن ماشینآالت را تعطیل
کنند و ما را در ســالنهای مختلف پراکنده کنند .همانطور که میبینید دیوارکهای غرفه
بســیار ضعیف اســت و با کوچکترین فشــاری میافتند و بعد از چندین بار تماس با ستاد
نمایشگاه امروز آمدند و کار خاصی هم انجام ندادند .متاسفانه بابت هر کاری که باید انجام
میدادند دوباره از ما پول میگیرند و غرفهای با این شــرایط به ما تحویل میدهند.
 .3نمایشــگاه باعث میشــود برخی از محصوالت که برای مردم شناختهشده نیست در
فضای نمایشــگاه عرضه شــده و مردم با آنها آشنا شوند .از نزدیک دیدن محصوالت و کار
کردن با دســتگاهها روی انتخاب و خرید مشتری تاثیر زیادی دارد.

سعید پورسلطانی | کیمیا صنعت باختر
 .1شــرکت تولیــدی عایــق کیمیا صنعــت باختر
در زمینــه تولیــد عایقهای گســگت و درزگیر در و
پنجرههای آلومینیومی و یو.پی.وی.سی فعالیت دارد.
کیمیــا صنعت باختر در پنجمیــن دوره حضورش در
نمایشــگاه در و پنجره تهران ،قالبهای جدید سهجزئی (رابر) را بهعنوان محصول
جدید عرضه کرده است.
 .2خوشــبختانه نمایشگاه امسال جزو نمایشــگاههای خوب ما در چند سال اخیر
بود که جا دارد به برگزارکنندگان نمایشــگاه خسته نباشید عرض کنم.
 .3مطمئنا نمایشــگاه مزایــای خیلی خوبی برای ما دارد بهویــژه اگر بتوانیم از
تکنولوژیهای مدرن بیشتر اســتفاده کنیم و محصوالت جدیدمان را به نمایشگاه
بیاوریم .نمایشگاه چشمانداز روشــنی از فعالیت و تالش ما در آینده است که باید
به بهترین نحو از آن استفاده کنیم.
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محمد باقر مجدی | اکسیرآسا
 .1محصــول جدیدی که به این نمایشــگاه آوردیم
پروفیلهــای نســل پنجم یــا پروفیلهــای با کاور
آلومینومی است.
 .2از برخی قسمتهای نمایشگاه راضی بودیم و از
برخی قسمتها نبودیم .مثال اطالعرســانی خیلی ضعیف بود .با این هزینهای که
میکنیم و وقتی که میگذاریم باید تبلیغات بیشــتری صورت گیرد.
 .3برگزاری نمایشــگاه اثرات مثبتی میتواند داشته باشد ولی رکود و نوسان ارز
که مانع از برنامهریزی مناســب برای آینده مجموعه میشــود اثرات فرصتهایی
مانند نمایشگاه را کم میکند.
پالیز اردالن | کیمیا صنعت شیما

حامد هاشمی | کانتون
 .1شرکت پارسا پیشرو (بازرگانی کانتون) در زمینه
واردات و توزیــع ملزومات و یــراقآالت توری در و
پنجره فعالیت میکند .کانتون سومین دوره حضور در
نمایشــگاه در و پنجره را تجربه میکند و با دو مدل
توری جدید در نمایشگاه امسال حضور پیدا کرده است.
 .2روند ثبتنــام و پیگیری برای حضور ما در نمایشــگاه و خدماتی که مجری
نمایشگاه باید ارائه میداد بد نبود ولی خیلی هم پیگیر نبودند و بیشتر مواقع مجبور
بودیم برای یک موضوع خودمان چندین بار با ســتاد نمایشگاه تماس بگیریم .یک
ســری کمکاریهایی هم در بحث تاسیسات ســالن و رسیدگی به مشکالت غرفه
وجود دارد.
 .3حضور در نمایشگاه صد درصد روی فروش ما تاثیر مثبت دارد و باعث افزایش
میزان فروش ما میشــود .ما بسیاری از مشــتریانمان را بعد از چند سال همکاری
که فقط از طریق تلفن در ارتباط بودیم در اینجا مالقات کردیم که خودش مســئله
مهمی است.
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 .1شــرکت کیمیا صنعت شــیما با برنــد  KSSدر زمینه
ملزومات شیشــه دوجداره فعالیت میکند و سهم باالیی را
از بازار در زمینه درزگیرهای شیشه دوجداره در اختیار دارد.
کیمیا صنعت شــیما  8دوره در نمایشگاه در و پنجره حضور
داشــته و درزگیرهای پلی سولفاید سیالنت ،سیلیکون ماستیک و بوتیل از جمله محصوالت
جدید این شرکت در نمایشگاه امسال است.
 .2بهجز دوره گذشته که جای مناسبی به ما اختصاص داده نشد و شرکت نکردیم در بقیه
دورهها و از جمله امســال مشــکل خاصی با برگزارکننده نمایشگاه نداشتیم و سعی کردیم
همه کارهایمان را بهموقع انجام دهیم تا مشــکلی پیش نیاید.
 .3هر نمایشــگاه فرصت مناســبی برای جذب مشتریان جدید است .از آنجا که شرکت
کیمیا صنعت شیما در بازار و صنعت در و پنجره شناخته شده است مهمترین دلیل حضور
ما در این نمایشــگاه آشــنایی با مشــتریان جدید و تجدیددیدار با همکاران و مشتریان
قدیمی است.
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اکرم عارفی | ونوس شیشه
 .1شــرکت ونوس شیشه در زمینه تولید انواع شیشههای
صنعتی و ســاختمانی در کشــور فعالیت میکند .ونوس در
ســومین تجربه حضور در نمایشــگاه در و پنجره تهران با
شیشــههای چاپ دیجیتال که با ماشینآالت روز اروپا در
ایران تولید شدهاند در نمایشگاه امسال مشارکت کرده است.
 .2نمایشــگاه امسال از لحاظ مدیریت و جانمایی خیلی بهتر از سال قبل عمل کرده و تا
اینجای کار ما مشــکل خاصی نداشتیم .از لحاظ میزان استقبال بازدیدکنندگان هم با توجه
به شرایط رکود بازار و مشــکالت اقتصادی که همه به آن واقف هستیم مانند گذشته نبود
و ضعیفتر شده است.
 .3اینگونه نمایشــگاههای تخصصی نسبت به نمایشــگاههای عمومی صنعت ساختمان
برای کار ما خیلی بهتر و مفیدتر هســتند چون در این نمایشــگاه هــم بازدیدکننده و هم
غرفهدار تکلیف خودش را میداند و با راحتی و آرامش بیشــتری میتواند فعالیتش را انجام
دهد .معرفی محصوالت جدید ،ارائه خدمات به مشتریان قبلی و جذب مشتریان تازه ازجمله
اصلیترین اهداف ما در نمایشگاه است.
مسعود حکیمی | آالکس
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 .1در زمینــه تولید یراقآالت آلومینیومی در شــهر
تبریز فعالیت داریم .دستگیرههای طرح لیفتانداسالید
بــرای پنجرههای بزرگ که ابداعی خودمان اســت،
همچنین قطعات پالســتکی سیســتمهای جدید آکپا
به خصوص سیســتم لیفــت  115از جمله محصوالت جدیدی اســت که به این
نمایشگاه آوردهایم.
 .2بزرگترین مشــکل این نمایشــگاه زمــان برگزاری آن اســت .این فصل از
سال بههیچوجه مناســب برگزاری چنین نمایشگاهی نیست .برای مثال مشاهده
میکنید که بارش برف باعث شــده از شهرســتانها بازدیدکننده اندکی داشــته
باشــیم .همچنین تبلیغات این نمایشگاه نیز بسیار ضعیف بود.
 .3بزرگترین هدف از نمایشــگاه آشــنایی مردم و بازدیدکنندگان با این صنف
اســت ،اما باید بســترهای آن نیز مهیا شــود تا بتوان نتایــج الزم را از برگزاری
نمایشگاه گرفت.
به نظر من بازدیدکنندگان را باید طبقهبندی کرد و برای هرکدام در رســانههای
اختصاصی آنها تبلیغ کرد .همانطور که میبینید بیشتر بازدیدکنندگان را سازندگان
در و پنجره تشــکیل میدهند و ساختمانسازهای اندکی به این نمایشگاه آمدهاند
که نشاندهنده ضعف تبلیغاتی این نمایشگاه است.
بابک مهرپرور | همپار
 .1در زمینه تولید مواد اولیه پروفیل یو.پی.وی.سی،
استابیالیزرها ،فعالیت داشته و تحت لیسانس شرکت
آلمانی برلوخر بوده و با آن مشارکت داریم.
 .2در این نمایشگاه مشــکل خاص و قابل توجهی
نداشته و بهطور کلی از نمایشگاه نهم رضایت داریم.
 .3برگزاری چنین نمایشــگاههایی بههیچوجه بیتاثیر نیست .یکی از تاثیرات آن
این اســت که مشــتریانی که بهصورت تخصصی فعالیت میکنند میتوانند همه
مجموعهها را رصد کنند و از نزدیک با فعالیتهای آنها آشــنا شوند .این امر بهنوبه
خود در افزایش راندمان کار تاثیرگذار است.
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محمدرضا منظم کیا | کاتیا
 .1تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.ســی هســتیم .در
حال حاضر  9ســطح مقطع داریم و ســری  60چهار
حفره را تولید میکنیــم .در آینده نزدیک محصوالت
دیگری را تولید و روانه بازار خواهیم کرد.
 .2مشــکل اول روزهای برگزاری این نمایشــگاه بــود .ای کاش برنامهریزی
بهگونــهای بود که حداقل دو روز تعطیل جزو روزهای کاری نمایشــگاه نهم قرار
میگرفت ،یعنی به جای اینکه روز نخست نمایشگاه جمعه بود ،نمایشگاه روز جمعه
به انتها میرســید .دوم اینکه ،برای غرفهسازی مجبور بودیم فقط با شرکتهایی
کار کنیم که با نمایشــگاه قرارداد داشتند و از این جهت محدودیتها و مشکالت
بســیاری برای ما ایجاد شد .ما طرحهای بســیار بهتری داشتیم که نتواستیم آنها
را پیاده کنیم .همچنین غرفه ویژه شــدن ورودی سالنها سیاست منطقی نبود.
 .3قطعا تاثیرات بســیاری میتواند داشته باشد .اما باید به این نکته توجه داشت
که یک ســال زمان بســیار کمی بــرای ارائه محصوالت جدید اســت و اگر این
نمایشــگاه هر دو سال برگزار میشد حتما کارآمدی بسیار بیشتری میداشت.
فرهاد قادری | صدرا ابزار پارسیان

ابوالفضل خانمیرزایی | آلفورال
 .1محصــوالت آلفــورال بهتازگــی تولید شــده
اســت .این پروفیــل آلومینیومی که بــازار هدفش
تولیدکننــدگان پنجرههای یو.پی.وی.ســی هســتند
از چهــار مزیت برخوردار اســت :آلفــورال با تمامی
یراقآالت یو.پی.وی.ســی کار میکند؛ بهراحتی مونتاژ میشــود؛ قیمت بســیار
مناســبی دارد؛ و از زیبایی خاصی برخوردار است .برآورد ما این است که آلفورال با
اتکا به این ویژگیها بازار را متحول خواهد ساخت.
 .2مشــکل خاصی نداشتیم و اتفاقا با اســتقبال قابل توجهی هم روبهرو بودیم.
تبلیغات نمایشگاه هم قابل قبول بود.
 .3چنین نمایشــگاههایی در خصوص معرفی محصوالت ،برندها و فناوریهای
جدید و مســائل پیرامونی آنها میتوانند بســیار مفید باشــند .مســلما اگر چنین
نمایشــگاهی وجود نداشت معرفی یک محصول جدید یا معرفی ویژگیهای خاص
یک محصول با مشــکل مواجه میشــد .این نمایشــگاه دریچهای است برای هر
تولیدکننده که محصوالت خود را ارائه کند.
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 .1برای این نمایشــگاه یکســری پروفیــل جدید و یک
ســری لیفتانداســاید جدید آوردیم .این سیستم بهطور
کامل عایق بوده و در هر شرایطی مانع از عبور آب میشود.
 .2زمان برگزاری نمایشــگاه بههیچوجه مناسب نیست.
ضمن اینکه امســال روز اول نمایشگاه جمعه بود و بنابراین سه روز از نمایشگاه در روزهای
اول هفته برگزار شــد که این امر هم از کارایی نمایشــگاه کاســته اســت .بهتر است این
نمایشــگاه در روزهای پایانی هفته برپا شود .به غیر از این موضوع ،ما هیچ رضایتی از این
نمایشــگاه نداریم و احتماال ســال بعد در آن شــرکت نمیکنیم .با توجه به هزینههایی که
صرف کردیم نتیجهای قابل قبولی دریافت نکردهایم.
 .3به نظر من برگزاری این نمایشــگاه با این شــرایط که مشــاهده میکنید بههیچوجه
بهصرفه و مثمرثمر نیســت ،بهنحوی که شرکت در نمایشگاههای شهرستان برای ما بسیار
مفیدتر است.
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مجتبی جانجان | تورآسا
 .1شــرکت مهندسی بازرگانی تورآســا در زمینه تولید و
واردات انواع توری ،یراقآالت و ملزومات در کشور فعالیت
میکند .تورآسا که شش دوره حضور در نمایشگاه تهران را
در کارنامه خود دارد توری پلیســه آنتیک را با تقویت کیفی
بهعنوان محصول برتر در نمایشگاه امسال عرضه کرده است.
 .2امسال به دلیل اینکه غرفه ویژه گرفتیم و هزینه بیشتری پرداخت کردیم خوشبختانه
همه خدمات هم خوب و قابلقبول بود! افتتاح نمایشگاه در روز جمعه هم باعث شد مشکل
ترافیک در اطراف نمایشــگاه کمتر باشد و راحتتر وارد نمایشگاه شویم .البته بهتر است که
یک پنجشــنبه و جمعه حتما در طول برگزاری نمایشــگاه باشد چون روزهای تعطیل تعداد
بازدیدکننده بیشتری امکان حضور در نمایشگاه پیدا میکنند.
 .3متاســفانه به دلیل ضعفهــای بنیادینی که صنعت ما دارد مواردی مانند نمایشــگاه
نمیتواننــد کمــک آنچنانی به بهبــود وضعیت آن کننــد اما بااینحال بودن نمایشــگاه
بهتر از نبودنش اســت .نمایشگاه باعث میشود مشــتریان جدید با مشاهده محصوالت و
توانمندیهای شــرکتها جذب شوند و این بهترین دستاورد نمایشگاه است.
علی چراغلو | آران سیج
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 .1تمامــی محصــوالت مربــوط بــه در ،پنجره و
نمای ســاختمان را ارائه میدهیم .شاترهای برقی با
بازشوهای فرانسوی کامل بازشو ،سیستمهای اسالید
و لیفتانداسالید در ابعاد مختلف و سیستم کرتینوال
یونیتایز برای ســاختمانهای بلندمرتبه که در مقابل زلزله مقاومت بســیار دارد از
جمله محصوالتی است که به این نمایشگاه آوردهایم.
 .2با مشــکل خاصی روبه رو نبودیم و تبلیغات هم بسیار مناسب بود.
 .3چنین نمایشــگاههایی میتوانند تاثیر زیادی بر مصرف انرژی داشته باشند .به
هرحال افزایش اســتفاده و همهگیر شدن چنین سیستمهایی میتواند باعث زیبایی
و استحکام و به خصوص صرفهجویی در مصرف انرژی شود.
مهدی عظیمی | آلومینیوم کوپال اصفهان
 .1در زمینه تولید انــواع مقاطع پروفیل آلومینیوم فعالیت
داریــم .سیســتمهای جدیــد ترمالبریــک و کرتینوال
محصوالت جدید ما هســتند .البته قالبهای سیســتمهای
ترمال بریک اختصاصی خودمان بوده است .همچنین کلیه
قالبها به نام کوپال ثبت و طراحی آن نیز در داخل مجموعه کوپال انجام شده است .مواد
به کار رفته در آن نیز از مواد اســتاندارد روز انتخاب شده است و ما برای این محصول خود
 30ســال ضمانت میدهیم .ضمن اینکه کار با سیســتمهای ترمالبریک کوپال نیز توسط
کارشناسان مجموعه کوپال آموزش داده میشود.
 .2اول اینکه زمان نمایشــگاه بههیچوجه مناســب نیســت .دوم ،در زمینه غرفهســازی
مشــکالتی داشــتیم .به دلیل تخصصی بودن کار ما ،غرفهســازی باید حتما تحت شرایط
خــاص و توســط افراد متخصص صــورت گیرد ،اما امســال به ما اعالم کردنــد که باید
غرفهســازان نمایشگاه این کار را انجام دهند و چون آنها از تخصص الزم برخوردار نبودند
ما مجبور شــدیم هم هزینههای غرفهسازان و هم هزینههای نصابان را متقبل بشویم.
 .3چنین نمایشگاههایی بسیار مفید هستند و محلی را برای تولیدکنندگان فراهم میآورند
که ضمن ارتباط نزدیک بــا مصرفکنندگان ،بتوانند با محصوالت و فناوریهای جدید نیز
آشنا شده و خود را ارتقا دهند.
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علیرضا شامی | Masterwin
 .1نســخه بهروز شده مســتروین برای اندروید و آی.او.
اس را به این نمایشــگاه آوردیم .مزیت این نسخه موبایلی
مســتروین آن اســت که بهطور کامل با نســخه دسکتاپ
سینک میشود و در نتیجه راندمان کار را افزایش میدهد.
 .2امســال صدور کارت را برای غرفهداران محدود کردند .این مسئله برای ما مشکالتی
ایجاد کرد .ما یک غرفه  50متری داریم که فقط  4کارت بدان اختصاص دادهاند .در حالی
کــه برگزارکنندگان باید بر اســاس نیروی کار مورد نیاز کارت صادر کنند .از ســوی دیگر
این امر نشــان میدهد متولیان نمایشگاه تدارک کمتری برای این دوره دیدهاند و از همین
جهت تعداد کارت کمتری صادر کردهاند که این امر نشــان از ضعف مدیریتی دارد.
 .3این نمایشــگاه تخصصیترین نمایشگاه کشور اســت و همه نگاهها به این نمایشگاه
است و همه بهروزترین محصوالت و خدمات خود را در آن معرفی میکنند و این نمایشگاه
میتواند موتور محرکه کل صنعت باشــد .اما زمان نامناســب آن در زمستان از کارایی آن
بســیار کاسته اســت .به هر حال این امر دال بر بیبرنامگی و بیمدیریتی یا اولویت ندادن
به این صنعت است.
علی نواب کاشانی | ارسیپن

اکتای قاضی | پراتیک
 .1در زمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی در استان
گلســتان فعالیت داریم .در این نمایشگاه یک پروفیل
درخشــنده به صورت کانســپت معرفــی کردهایم و
در آینــده آن را به تولید انبوه میرســانیم .رنگ این
پروفیل متالیک و درخشــان اســت  .همچنین تولیدات لمینیت خود را آغاز کرده و
در خدمت مشتریان محترم هستیم.
 .2زمان برگزاری این نمایشــگاه اصال مناسب نیست .در برف و یخبندان رفت و
آمد بسیار سخت اســت .همچنین نمایشگاه را یک روز دیرتر تحویل دادند و همه
غرفهها مجبور شــدند تا صبح روز اول و در مقابــل بازدیدکنندگان به کار تکمیل
غرفه مشغول باشند.
 .3نمایشــگاه بینالمللی نباید فقط دنبال جذب مشــتری باشد بلکه باید معرفی
محصوالت جدید و ایدههای جدید را دنبال کند تا نمایشــگاه محملی باشــد برای
ایــده گرفتــن و در کنار این امر مشــتری هم میتوان جذب کرد .البته سیاســت
پراتیک این نیســت که کسانی را که تازه وارد این صنعت شدهاند جذب کند بلکه
در همه شــهرهای ایران به دنبال افراد با سابقه در زمینه تولید هستیم.
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 .1فروش پروفیل یو.پی.وی.ســی ســیفور را در
اســتانهای تهران ،قزوین و البرز برعهده داریم .در
این نمایشــگاه پروفیلهای رنگی که از یک طیف 7
رنگی برخوردار است عرضه کردهایم.
 .2از نحوه برگزاری نمایشــگاه نهم راضی هستیم و انتقاد خاصی نداریم.
 .3این نمایشــگاه در صنعت ما به نوعی تشــریفات تبدیل شده است که در آن
بیشتر به دیدوبازدید با همکاران و دوستان مشغول هستیم .وگرنه بازخورد چندانی
ندارد و ســال به سال هم از نظر تعداد غرفهگذار و نیز بازدیدکننده ریزش بسیاری
داشته است.
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حسین نستروند | نستروند
 .1شــرکت تزریق پالســتیک نســتروند در زمینه تولید
قطعات پالســتیکی و دایکســت پنجره فعالیــت میکند.
شرکت نستروند ســابقه حضور در پنج دوره نمایشگاه در و
پنجره تهران را دارد و دو مدل دستگیره جدید پنجره و پنج
مدل دســتگیره سرویسی از جمله محصوالت جدید این شرکت در نمایشگاه امسال است.
 .2در خصــوص مدیریت و کارهای اجرایی نمایشــگاه بحث خاصی ندارم ولی موضوعی
که چندین بار نیز تذکر داده شــده ولی متاســفانه توجهی به آن نمیشــود زمان برگزاری
نمایشــگاه اســت .چون زمان برگزاری نمایشگاه به آخر ســال نزدیک است ما عمال بعد
از نمایشــگاه آنطور که بایدوشاید نمیتوانیم از دســتاوردهای نمایشگاه در برنامهریزی و
پیشبرد کارهایمان استفاده کنیم.
 .3اگر نمایشــگاه در زمان مناسب و با شرایط مطلوب برگزار شود حتما در کیفیت فعالیت
ما تاثیر خوبی خواهد داشــت چراکه باعث میشود محصوالتمان را که عموما جدید و بهروز
هســتند بهتر معرفی کنیم و به همین واسطه مشتریان جدیدی نیز پیدا کنیم.
سجادپورسلطانی | آتاپالست
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 .1با ســه برند در این نمایشــگاه شرکت کردهایم:
فنســترهاوس ،کارپن و آلوپوین کــه یک محصول
ترکیبی آلومینیوم و یو.پی.وی.ســی اســت .محصول
جدید ما در این نمایشــگاه آلواســکین اســت .یعنی
پروفیلهای یو.پی.وی.سی با کاورهای آلومینیومی.
 .2به غیر از زمان برگزاری این نمایشــگاه که اصال مناسب نیست ،شرایط کلی
برگزاری نمایشــگاه نهم راضیکننده بود و مشــکل خاصی نداشــتیم .اما تبلیغات
نمایشــگاه ضعیف بود .با اینکه بیلبوردهایی در برخی نقاط شهر نصب شده بود اما
حجم تبلیغات بههیچوجه راضیکننده نبود.
 .3نمایشگاههای این چنینی درخصوص معرفی محصوالت میتوانند نقش بسیار
مهمــی ایفا کنند .اما به نظر من باید فرصت بیشــتری برای تحقیق و توســعه به
مجموعهها داد تــا محصوالت و فناوریهای جدیدی را عرضه کنند .از این جهت
اگر برگزاری این نمایشگاه مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا دوساالنه شود،
بسیار بهتر خواهد بود.
محمدرضا حاجبشیر | رباطوین
 .1ربــاط وین توزیــع برخی محصــوالت از جمله
پروفیل کارپن ،ندکس ،چســب ســیفیلیکس و یراق
آالت فــورس را بر عهــده دارد .در این نمایشــگاه
محصول جدیــدی نیاوردهایم اما در آیندهای بســیار
نزدیــک نوعی پروفیل ســری  70پنج کاناله با یک برند دیگــر را به بازار معرفی
خواهیم کرد.
 .2از نحوه برگزاری نمایشــگاه نهم راضی بودیم و مشکل خاص و قابل توجهی
وجود نداشت.
 .3نمایشــگاههای اینچنینی میتوانند تاثیرات بسیار مفیدی در بازار داشته باشند
به شــرط آنکه رقابت ســالمی میان مجموعهها وجود داشته باشــد؛ و دوم اینکه
محصوالت جدیدی در این نمایشــگاهها معرفی شوند .در غیر این صورت برگزاری
چنین نمایشــگاههایی تاثیر قابل توجهی در صنعت و بازار ما نخواهد داشت.

گزارش ویژه

علیرضا خان محمدی | واناوین
 .1در زمینــه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی در اســتان
اصفهــان فعالیــت میکنیــم .در آیندهای بســیار نزدیک
پروفیل ســری  60پنــج حفره را روانه بــازار خواهیم کرد.
قالبهای این پروفیل ســاخته شده و مراحل تست را پشت
سر میگذارد.
 .2خدمات این نمایشــگاه اصال مناســب نیســت .برای مثال صحن نمایشگاه برفروبی
مناســبی نشــده و یک مســیر مناســب برای حرکت مردم در صحن نمایشــگاه به چشم
نمیخورد .تبلیغات هم بســیار ضعیف بود و ما از این نظر هم رضایت نداریم.
 .3با توجه به اینکه در حال حاضر شــرایط بهگونهای شده که قیمت محصوالت اهمیت
بیشــتری پیدا کرده ،و مصرفکنندگان به دنبال محصوالت با قیمت مناســب هستند ،این
نمایشــگاه فرصتی را برای آنان مهیا میکند که بدون واسطه با محصوالت مورد نظر خود
آشنا شوند و در نتیجه باعث ایجاد رقابت میشود.
نسیم کیانی | ایتالیپن

محسن معروفخانی | ماک ماشین
 .1امســال سعی کردیم دســتگاههای ایرانی که در
سراســر کشور تولید میشــود را به نمایشگاه بیاوریم.
بسیاری از این شــرکتها کوچک هستند و به تنهایی
نمیتوانند در نمایشگاه شــرکت کنند .اما محصوالت
خود را بســیار هنرمندانه ساختهاند .در این نمایشــگاه دو دستگاه جدید داریم :پانچ
هیدرولیــک و پانــچ پنوماتیک ،که کامال قابل رقابت با نمونههای خارجی اســت و
فروش فوقالعادهای داشــتیم و حتی چند شرکت خارجی از این ماشینآالت عکس
گرفتند .جالب اســت که این دستگاهها تولید دو جوان خوشفکر در نجفآباد هستند.
 .2مشــکل خاصــی نداریــم و راضی هســتیم .تبلیغــات هم خوب بــود؛ برای
تولیدکنندگان ایرانی خوب بوده و حمایت قابل قبولی از آنها به عمل آمده اســت.
 .3من از سال اول در این نمایشگاه شرکت کردم و امسال کامال برایم مشهود بود
که شرکتهای ایرانی نسبت به ســالهای گذشته رشد کردهاند؛ یعنی حمایتهای
زیادی از آنها کردهاند و این حمایتها نتیجه داده اســت .امســال نسبت به پارسال
رشد داشتهایم و بهتر بود.

پنجـرهایرانیـان/سـالیازدهم اسفند 96فروردین   97شمـاره125-126

 .1در زمینــه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی فعالیت
داریم .در حال حاضــر پروفیلهای لوالیی را عرضه
کرده و در ســال جدید پرفیلهای رنگی و لمینیتها
را به بازار ارائه خواهیم داد .همچنین ســری کشویی
پروفیلهای ایتالیپن با طراحی ســری لوالیی در سال آینده وارد بازار خواهد شد.
 .2مشــکل خاصی نداشــتیم و راضی هســتیم .تبلیغات هم خوب است .اما در
زمینه تبلیغات خودمان اندکی ســختگیری وجود داشــت .همچنین محدود کردن
غرفهســازها باعث ایجاد مشکالتی شد و هزینههای غرفهسازی را افزایش داد .ما
این امکان را داشــتیم که با هزینههای کمتر غرفه را بسیار بهتر طراحی کنیم ،اما
این قوانین دســت و پاگیر مانع از تحقق این امر شد.
 .3چنین نمایشــگاههای کامال مفید هستند ،بهویژه برای تولیدکنندگانی مانند ما
که برای اولین بار به این نمایشــگاه آمدهاند و قصــد دارند محصوالت خود را به
مصرفکنندگان معرفی کنند.
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گزارش ویژه

وحید جاللیپور | انجمن در و پنجره ایران
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 .1انجمن امســال را با پیگیری ســه هــدف آغاز کرد:
برنامهریــزی در خصــوص مــوارد آموزشــی؛ تغییرات در
اساسنامه؛ و تسهیل امور نمایشگاه برای اعضا .در خصوص
مــورد دوم ،باتوجه به خواســت همگانی بایــد تغییری در
فضای انجمن پیدا میشــد تا همه همکاران اعم از کلیه پنجرهســازان و صنایع مرتبط در
انجمن حضور و نقش بیشــتری داشته باشــند .در این جهت تالشهایی را آغاز کردیم و با
همکاری وزارت کار تغییراتی در اساســنامه به وجود آورده و زمینه کاری آن را وسعت داده
و نام آن را از انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.ســی به انجمن تولیدکنندگان در
و پنجــره ایران تغییر دادیم .این تغییرات با محوریت این موضوع بود که هر متریالی که به
عایقسازی پوسته ســاختمان کمک کند و کلیه صنایع مرتبط ،بتوانند مشمول حال انجمن
باشــند .در خصوص نمایشــگاه هم کلیه اطالعرسانیها را مثل همیشه انجام دادیم و برای
جانمایی با شــرکت نمایشگاهی هماهنگی کردیم و قرار شد روند غرفهدهی آنالین باشد تا
یک فضای رقابتی خوبی در این خصوص شــکل بگیرد و همکاران به متراژ مورد نظر خود
برسند و طبق بازخوردهای موجود اکثرا هم راضی بودند.
 .2امسال مجریان نمایشگاه فرایند جانمایی ،ثبتنام ،غرفهسازی و مقدمات کار نمایشگاه
را تسهیل کرده و با تمام قوا در این مسیر به ارائه خدمات مشغول بودند .برغم وجود برخی
کم و کاستیها ،هیچ قصوری در این زمینه وجود نداشت .برای مثال ،شرایط دمایی سالنها
مناسب بوده و کوچکترین کمبودی را سریعا رفع کردهاند.
 .3من در چهار ماه گذشــته در چهار نمایشــگاه خارجی حضور داشتم .به نظرم پتانسیلی
که در این نمایشگاه هست شــاید در جمع آن چهار نمایشگاه نباشد .پتانسیل فوقالعادهای
در اینجا وجود دارد که از آن بهخوبی اســتفاده نمیشــود .این فضا میتواند به رونق کسب
و کار در ایــن زمینه کمک کند .همچنین این نمایشــگاه میتواند برای حضور در بازارهای
وسیع منطقه بسیار مفید واقع شود.
وحید روزبهانی | اطلس پویا اراک
 .1شــرکت اطلس پویــا اراک در زمینه اکســترود
آلومینیوم ،تولید مقاطع آلومینیومی ،مونتاژ در و پنجره
و تورهای پلیســه فعالیت میکنــد .چند مقطع جدید
پروفیل طرح ترک ،توریهای پلیســه و پروفیلهای
مورد استفاده در سازههای نمای شیشــههای سکوریت از جمله محصوالت جدید
شرکت اطلس پویا در نمایشگاه امسال است .شرکت اطلس پویا اراک دومین دوره
حضور در نمایشگاه تهران را تجربه میکند.
 .2چون بیشتر کارها از طریق اینترنت و روی سایت انجام میشد مشکل خاصی
وجود نداشت و نظم و دقت کار ستاد نمایشگاه هم خوب و قابلقبول بود .در مورد
استقبال از نمایشگاه هم به چند دلیل نمیتوان انتظار زیادی داشت ،یکی وضعیت
آبوهوا و سرمایی که به دلیل بارش برف اخیر به وجود آمده است و موضوع دیگر،
زمان برگزاری نمایشگاه و نزدیک بودن آن به پایان سال است .بااینحال در اولین
روز نمایشــگاه که اتفاقا جمعه بود ،میزان حضور بازدیدکنندگان نسبتا خوب بود.
 .3بدون شــک برگزاری این نمایشــگاه بر فعالیت صنعــت در و پنجره ما تاثیر
مثبت دارد چراکه باعث معرفی و شناخت شرکتها و محصوالت مختلف میشود.
ما بهجز نمایشــگاه کجا را داریم که بتــوان در این حجم محصوالت مختلف را به
مصرفکننده معرفی کرد و نقاط ضعف و قوت صنعت را شــناخت.

گزارش ویژه

خالد اسدی | پرشین پی.وی.سی
 .1در زمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی در استان
اصفهان فعالیت داریم .مجموعه پرشــین پی.وی.سی
بهتازگی پروفیلهای تکریل خود را تولید کرده است
که البتــه به این نمایشــگاه نیاوردهایم و در آیندهای
بسیار نزدیک به بازار خواهد آمد.
 .2برگزاری نمایشگاه شرایط خوبی داشت و مشکلی نداشتیم .تبلیغات نمایشگاه
هم عالی بود.
فقط اگر زمان برگزاری آن روزهای آخر هفته بود تعداد بازدیدکنندگان بیشــتر
میشد و بر کارایی این نمایشگاه میافزود.
 .3برگزاری نمایشــگاههایی از این دست تاثیرات بسیار زیادی بر بازار و صنعت
ما دارد .بهخصوص در این بازار که رکود بر آن حاکم اســت میتواند نقش بســیار
مفیدی داشته باشد.
شهرام احمدی آذر | صنعت دوام شیمی

علی جمشیدی | زرینه نقش مهشاد
 .1محصول جدید ما سیســتم پنجره اکو اســاید
اســت که جایگزیــن مناســبی بــرای پنجرههای
فولکسواگنی است .مزیت یراقآالت فولکسواگنی
آن است که به لحاظ فضایی مزاحمتی کمی در خانه
دارند ولی کارکردن با آنها ســخت است .اما سیستم اکو اسالید هم مزیت اول را
دارد هم کارکردن با آن بسیار آسان است .محصول دیگر ما نایت ونت است .این
سیســتم در پنجرههایی که توری نمیخورند یا آپارتمانهای کوچکی که در آنها
بخاری گازی روشن است ،بدون اینکه پنجره باز باشد اجازه تهویه هوا را میدهد.
 .2مشکلی خاصی نبوده و راضی هستیم .اما اطالعرسانی گستردهای را از سوی
مجریان نمایشــگاه ندیدم و ما خودمان برای مشتریان خود اطالع رسانی کردیم.
 .3آشــنایی با فناوریهای جدید این انگیزه را در مهندسان ایرانی ایجاد میکند
که به فکر ارتقای کار خود باشــند .یک فناوری جدید باعث تقاضا و بازار جدید در
نتیجه اشــتغالزایی و پویایی میشود .یک نمایشــگاه از آنجا که ایدههای نویی را
مطرح میکند محل مناســبی برای افزایش تولید ناخالص ملی است.
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 .1کار ما بیشــتر در حوزه نفت و گاز است .اما یک بخش
ســاختمانی نیز اضافــه کردهایم .این بخــش در خصوص
عایقهای درزگیر در و پنجرههای یو.پی.وی.ســی اســت.
همچنین یک ســری چسبهای شیمی ســاختمان عرضه
کردهایم .محصوالت شــیمی ســاختمان ،رنگ استخری ،چســب کاشی ،چسب کفپوش و
عایق دو جزئی نیز محصوالت دیگری هســتند که بهتازگی وارد بازار کردهایم.
.2مشــکلی نداشتیم همه چیز ازجمله تبلیغات عالی بوده است.
 .3برگزاری این نمایشــگاه خیلی مفید اســت .بهخصوص از نظــر اقتصاد مقاومتی برای
تولیدکنندگان داخلی خیلی خوب است .اگر مصرف کنندگان هر چه بیشتر به سراغ تولیدات
داخلی بیایند بســیار بهتر است که البته به کیفیت و نوع کار ما بستگی دارد.
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گزارش ویژه

مریم همتی | بهین سامان
 .1نســخه جدید آیویندور به نام iwindoor2
را رونمایی کردیم .این نســخه امکانات بیشــتری در
دو زمینــه آلومینیوم و یو.پی.وی.ســی دارد و تمامی
طراحیهای جدید را پوشش میدهد.
 .2امســال مشکل خاصی نداشــتیم به غیر از اختاللی که برف ایجاد کرد .اما از
حجم تبلیغات راضی نیســتیم و هر سال کمتر از سال قبل میشود.
 .3برگزاری این نمایشــگاه بسیار مفید است .چون مشتریان از راه دور میآیند و
ما میتوانیم اطالعات دقیق را به آنها ارائه دهیم .اما زمان آن بسیار مهم است .هر
سال که 5شنبه و جمعه جزو روزهای نمایشگاه بود بازخورد بسیار بیشتری داشت و
شهرســتانیها هم فرصت بیشتری داشتند تا به نمایشگاه بیایند.
فرهاد جاللیپور | پنساز
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 .1چند سیســتم جدید برای این نمایشــگاه آوردهایم .از
جمله یک سیستم یونیتایز که برای یک پروژه بسیار بزرگ
اســت و از صفر تا صدش طراحی شــده و به زودی ساخته
و نصب میشود.
 .2برگزاری نمایشــگاه بدون مشکل که نمیشود .اما همکاری دوستان نمایشگاهی خوب
بوده اســت .البته هزینهها خیلی باال هســتند و به نسبت آن امکانات کمتری ارائه میشود.
همچنین هوا ســرد است و از این جهت همه ناراحت هستند.
 .3برگزاری چنین نمایشــگاههایی باعث آشنایی همگان با فناوریهای نو شده و استفاده
از آنها را گســترش میدهد .همچنین اگر در این نمایشگاهها تبادل اطالعات صورت گیرد
بسیار مفید خواهد بود.
دستمالچی | عایق کویر یزد
 .1امســال در زمینه آلومینیوم بیشــتر کار کردهایم
و چند پروفیل جدید برای این نمایشــگاه آوردیم که
برخی از آنها وارداتی اســت و در آینده نزدیک روی
خط تولید قرار میگیرد.
 .2زمان این نمایشگاه اصال مناسب نیست .این موضوع را با مسئوالن نمایشگاه
نیز در میان گذاشتهایم که به ما گفتند درخواست خودتان را بدهید تا بررسی کنیم.
به نظر من باید شــش ماه اول باشــد .البته باید دولت امکانات بیشتری در اختیار
این نمایشگاه بگذارد .هزینهها هم بسیار باالست که باید فکری نیز برای آن شود.
 .3قطعا برگزاری چنین نمایشــگاههایی تاثیر دارد زیرا بازدید کنندگان میتواند
نمونهها و کیفیتهای مختلف را از نزدیک ببینند و با دســت باز انتخاب کنند.
محمد حقیقی | ساتیان
 .1تمام محصوالت خود را داخل وبســایت ســاتیان گرد
آوردهایم تا در دســترس همگان باشند .کاربری با سایت ما
هم بسیار آسان و عمومی است.
 .2مشــکل اصلی همان بحث ریالی و ارزی است که کار
را برای عرضهکنندگان برند خارجی مشکل میکند.
 .3نمایشــگاههای ایــن چنینی اگر به نحوی برگزار شــوند که شــرکتکنندگان ایده یا
محصولی نو داشــته باشــند تاثیر بسیار بیشتری خواهد داشــت اما چون بهصورت هر ساله
برگزار میشــوند فرصت ارائه ایده جدید نیست .اگر این نمایشگاه دوساالنه بود بهتر بود.

گزارش ویژه

امیر کاویانی | آریاسایان گستر
 .1در زمینه تولید دســتگاههای پلیســهگیری ،پولیش و
پرداختکاری فعالیــت داریم .پروفیل قبــل از آنادایز باید
پولیش شود و نیز یراقآالت در و پنجره بعد از تولید و قبل
از گرفتن پوشــش باید پرداختکاری شوند ،این فرایندها از
طریق دســتگاهها و تجهیزاتی که ما تولید میکنیم انجام میشود.
 .2نمایشــگاه فقط در زمینه تبلیغات ضعیف بوده و مشکل دیگری نداشته است .همچنین
در زمینه ارائه مدارک و رفتآمدهای مربوط به روند اداری مشــکالتی داشــتیم .به نظرم
اگر تمهیداتی قائل شــوند که این روند بهطور کامال آنالین طی شــود ،برای مجموعههای
تولیدکننــدهای مانند ما که در تهران نیســتند و در محل کارخانه خود حضور دارند بســیار
موثرتر خواهد بود.
 .3نخســتین مزیت نمایشــگاه این اســت که میتوان در آن مشتری جذب کرد.
وقتی نمایشــگاه تخصصی باشد هم که بســیار بهتر است .در اینجا تولیدکنندگان با
هم آشــنا میشوند و میتوانند همکاریهایی داشته باشند و همچنین با فناوریهای
جدید آشنا میشوند.
امیرحسین اسماعیلخانی |ایلیاصنعتپنجره

حسن کارگران کرمانیفر | کاسپین پروفیل
 .1در زمینه تولید اسپیســرهای بوتیلدار و ســاده
فعالیت داریم .کیفیت محصوالت ما بســیار باالست
و با فناوری روز دنیا مشــغول تولید هســتیم .بهطور
کلی تولیدات ما از هر نظر در سطح باالیی قرار دارد.
 .2برگزاری نمایشــگاه خوب بوده و انتقاد خاصی نداریم .بهجز اینکه یکســری
خدمات مانند موکت سالنها وضعیت مناسبی ندارند.
 .3نمایشــگاه محل بسیار مناسبی است برای اینکه مشتریان کاالهای مورد نظر
خود را پیدا کنند و بهصورت مســتقیم و با حذف واســطه با تولیدکنندگان ارتباط
برقرار کنند.
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 .1در زمینــه تولیــد درو پنجره فعالیــت میکنیم.
پنجره لیفتانداسالید و آلومینیوم اسکرتینگ از جمله
محصوالت نویی است که به این نمایشگاه آوردهایم.
این سیستم برای پروژههای خاص مورد استفاده دارد.
.2به هیچ وجه از زمان برگزاری این نمایشــگاه راضی نیستیم .هر سال هم این
مشــکل را بیان میکنیم ولی فایدهای ندارد .هوا در این مقطع از سال سرد است و
بارش برف ایجاد مشــکل میکند .مســئله دیگر این است که االن میانه بهمنماه
است و تا دادههای اینجا را مورد بررسی قرار دهیم به آخر سال رسیدهایم و دو ماه
اول سال هم که کاری انجام نمیشود .بنابراین نمیتوان از دادههای این نمایشگاه
استفاده کرد .این نمایشگاه باید در مهر یا شهریور برگزار شود .اگر سال دیگر زمان
برگزاری تغییر نکند ،ما در آن حضور نخواهیم داشت.
 .3در بازار ما قیمت و تغییرات قیمت بر همه چیز ســایه انداخته است .هر بار که
مــا میخواهیم متریال جدیدی بخریم باید کل ســود پروژه قبلی را نیز خرج مواد
اولیه کنیم .بنابراین در چنین شــرایطی نمایشگاه هیچ تاثیری ندارد.
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گزارش ویژه

ذوالفقار بفراجردی | اینال وین
 .1در زمینــه تولید پروفیلهای یو.پی.وی.ســی فعالیت
داریم و یکســال است که شــروع به کار کردیم .محصول
ما در این نمایشگاه پروفیلهای پنج کاناله لوالیی است.
 .2از نحوه برگزاری نمایشگاه کامال راضی هستیم.
 .3برگزاری نمایشگاه خیلی مهم و تاثیرگذار است .در اینجا همه از نزدیک محصوالت
و کیفیت آن را میبینند و از این نظر بســیار عالی اســت و من به این نمایشــگاه نمره
بیست میدهم.
مسعود هاشمی | ایران پالستیک
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 .1در زمینــه تولیــد تولید گرانول پی.وی.ســی و
کلیه محصوالت نرم و خشــک پی.وی.ســی فعالیت
داریم .نوار پشــت چسبدار محصول جدید ما در این
نمایشگاه است.
 .2عملکرد نمایشــگاه بســیار ضعیف بوده اســت .خدمات مختلف مانند موکت
سالنها بسیار ضعیف است .خدمات اطالع رسانی نیز قابل قبول نیست .با توجه به
هزینه هنگفتی که میگیرند اصال خدمات مناســبی ارائه نمیدهند.
 .3برگزاری نمایشــگاه تاثیرات بســیاری میتواند داشته باشــد به شرط اینکه
ســرویسهای الزم را بدهند .نباید به نمایشگاه بهعنوان منبع درآمد نگاه کرد.

احمد نجفی | ساکار
 .1در زمینــه تولید توریهای پلیســه و پردههای
داخــل شیشــه فعالیت داریــم .محصــول جدید ما
پردههای داخل شیشه مغناطیسی است.
 .2زمان نمایشــگاه که از جمعه شــروع شد اصال
مناســب نبود .تبلیغات هم کافی نبود .بقیه موارد راضیکننده بوده است.
 .3برگــزاری نمایشــگاه به لحاظ رقابتی که ایجاد میکند بســیار مفید اســت.
همانطــور که میبینیم قیمتها در حال تعدیل شــدن هســتند به نحوی که روی
مصرفکننده فشار کمتری وارد شود.
َ
علی شفیعی | عایق صنعت اش
 .1مــا در زمینــه تولیــد یکســری از قطعــات و
یراقآالت پنجــره فعالیت داریم .همچنین پنجرههای
یو.پی.وی.سی نیز تولید میکنیم.
 .2کلیه روال اداری نمایشــگاه را از طریق انجمن
انجام دادهایم و مشــکل خاصی نداشــتیم ولی تبلیغات کم بــود و همچنین تعداد
بازدیدکننده هم بسیار اندک است.
 .3برگزاری چنین نمایشــگاهها قاعدتا باید خوب باشــد اما با وضعیت اقتصادی
موجود ما با علم به اینکه حضور در نمایشــگاه در فروش ما هیچ تاثیری ندارد به
اینجا آمدهایم تا فقط حضور داشته باشیم.

گزارش ویژه

حسین محمدیان | آلفا پنجره ایرانیان
 .1نمایندگــی فــروش و خدمات پــس از فروش
ماشــینآالت کابان در ایــران را در اختیار داریم .در
صنعت یو.پی.وی.ســی دیگر محصول جدیدی وجود
ندارد ،ضمن اینکه سبد محصولی ما نیز کامل است.
 .2قوانین نمایشــگاه در خصوص غرفه باعث ایجاد مشکالتی برای ما شد .این
قوانین برای شــرکتهای غرفهساز شفاف نیست؛ مثال ما در غرفه خود یک ستون
طراحی کرده بودیم اما بعد به ما اعالم کردند که طبق قوانین شــما باید سه ستون
بزنید و این در نمای ماشــینآالت ما تاثیر منفی داشت .حال نمیدانم شرکتهای
غرفهســاز قوانین را نمیدانند یا قوانین شرکت نمایشگاهی شفاف نیست.
 .3نمایشــگاههای تخصصی یک زمان کارکرد بســیار خوبی داشتند اما االن با
توجه وضعیت موجود اصال مناسب نیستند .به نظرم باید سیر نزولی بازدیدکنندگان
در طول این سالها رصد و تحلیل شود و با نگاه آماری بررسی شود که چرا وضع
به این صورت درآمده و هر ســال آمار بازدیدکنندگان پایین آمده است.
فردین میرزاده کیا | تهران پالستیک کارگستر

هادی غضنفری | کیانره آورد
 .1نماینــده پروفیل هافمن در اســتان آذربایجان
شرقی و گیالن هستیم .در بخش یراقآالت خود چند
محصول جدید به این نمایشگاه آوردهایم.
 .2زمان برگزاری نمایشگاه دو مشکل اساسی دارد:
اول اینکه ســاعت نمایشگاه ساعت خوبی نیســت 9 .صبح تا  5عصر ،با توجه به
وضعیت تهران اصال زمان مناســبی نیســت .نمایشگاه در همه جای دنیا از  3تا 9
شب باز اســت تا همه به کارهای خود برسند .همچنین اولین روز نمایشگاه جمعه
بود که این هم بههیچوجه مناســب نیست .غیر از اینها مشکل دیگری نداشتیم.
 .3نمایشــگاه خیلی مفید اســت .اما به نظر من ،ما فروشندگان به جای اینکه به
دنبال منافع مالی باشــیم باید دنبال اخالقمداری باشیم یعنی اول باید با مشتری
ارتباط برقرار کنیم و ارتباط دوســتی داشته باشیم ،بعد دنبال پول و چک باشیم .ما
در این نمایشگاه برای مشترییابی شــرکت نکردیم بلکه برای تداوم دوستیها و
تجدید دیدارها و رفع کدورتها با دوســتان و مشتریان خود حضور داریم.
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  .1در زمینــه تولیــد نوارها و گســگتهای درزگیر
فعال هســتیم .در سال گذشته تالش داشتهایم تا همان
کیفیت نوارهای قدیم را باال برده و کاســتیهای آنها را
از هر نظر را رفع کنیم.
 .2به نظرم نمایشــگاه بدترین مدیریت خود را در این ســالن (خلیج فارس) داشته
است .دو روز اول بسیار سرد بود تا اینکه هوا گرم شد نه اینکه تغییری در سیستمهای
ســالن ایجاد شــود .به گفته مســئوالن ،این مشــکل به خاطر کهنه بودن تاسیسات
اینجاســت .بههرحال اصال راضی نیستیم و امسال ارائه خدمات خیلی ضعیف است.
 .3با این صنعت بیمار و اقتصاد مریض نمایشگاه تاثیری ندارد و فقط یک تقالست.
در واقع نمایشــگاه برای ما پاتوقی شــده برای تجدید دیدار با مشتریان قدیم و فایده
دیگری ندارد.
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گزارش ویژه

محمد استقبال | شیش ه ایمنی شرق
 .1شــرکت شیشــه ایمنی شــرق در زمینــه تولید انواع
شیشــههای صنعتی و ســاختمانی فعالیت میکند .شیشه
ایمنی شــرق در تمامی دورههای نمایشــگاه حضور مداوم
داشــته و در این دوره نیز شیشههای چاپ پرینت دیجیتال
را بهعنوان جدیدترین محصول خود به مشــتریان عرضه کرده است.
 .2نمایشــگاه امسال نسبت به سال قبل از لحاظ میزان بازدید ضعیفتر بود ولی از لحاظ
نحوه برگزاری مشکلی نداشت.
 .3حضور در نمایشــگاه برای شــرکتهای تولیدی در هر شرایطی چه دوران رکود و چه
زمان رونق بازار الزم و ضروری است .معرفی و شناساندن برند ،محصوالت و خدمات یک
شــرکت در نمایشگاه در پیشبرد اهداف آن شرکت بسیار تاثیرگذار است.

محرم اسماعیلپور | آلوپن
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 .1شرکت آلوپن در زمینه تولید انواع مقاطع پروفیل
آلومینیومــی و تولیــد و نصب در و پنجــره و نمای
آلومینیومی فعالیت میکند .سیســتم لیفتانداســاید
کشویی ،سیستم سرامیک کاستی و لوورهای متحرک
آلومینیومــی ازجمله محصوالت جدیدی بود که آلوپن در آخرین تجربه حضور خود
در نمایشگاه تهران عرضه کرده است.
 .2نمایشــگاه امسال نسبت به ســالهای قبل از نظم و ترتیب بهتری برخوردار
بود ولی به خاطر رکودی که در بازار هســت میزان اســتقبال بازدیدکنندگان نسبتا
ضعیف بود.
 .3اگر شرکتها با آخرین دســتاوردها و جدیدترین محصوالتشان در نمایشگاه
شــرکت کنند ضمن ایجاد حس رقابت سالم بین شــرکتها از یک جنبه آموزشی
خوبی نیز برخوردار خواهد بود که به رشــد و توســعه فنی و تکنولوژیکی شرکتها
کمک زیادی میکند.
حمیدرضا بحرانی | پارس جام
 .1هلدینگ شــرکت پارس جام اصفهان و سادات
صنعت جنوب با مشــارکت و همکاری در زمینه تولید
ماشینآالت تولید شیشــه دوجداره ،خط تولید کامل
شیشــه به روش اسپیســر حرارتی و تولید اسپیســر
حرارتــی فعالیت میکند .ایــن هلدینگ در اولین تجربه حضور در نمایشــگاه در
و پنجــره تهران جدیدترین دســتگاهها و محصوالت خود را به مشــتریان عرضه
کرده است.
 .2میزان اســتقبال از نمایشــگاه نســبتا خوب بوده و محصوالت ما چون جدید
هســتند و بهصورت کامل در داخل تولید شدهاند ،با استقبال خوب بازدیدکنندگان
مواجه هســتند .متاســفانه قیمت خدمات داخل نمایشــگاه خیلی گران اســت و
بهعنوانمثــال جرثقیلی که در جاهای دیگر با مبلغ  50هزار تومان کاری را انجام
میدهد در نمایشــگاه همان کار را با  5برابر قیمت انجام میدهد.
 .3ازجمله مزایای نمایشگاه این است که مرکزی برای ارائه دستاوردهای صنعت
در و پنجره اســت که مــا میتوانیم در این فضا آخریــن محصوالت صنعت را از
نزدیک ببینیم و درباره آنها بحث و گفتگو کنیم.
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جواد جعفری | البرز یراق
 .1شرکت آســیا جام پروفیل و البرز یراق در زمینه
تولید پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.ســی فنســترمن
و واردات یراقآالت جویــس و ماکو فعالیت میکند.
نمایشگاه امســال هفتمین دوره حضور البرز یراق در
نمایشــگاه در و پنجره تهران اســت که با پروفیلهای لمینیت بهعنوان محصول
جدید در این نمایشگاه مشارکت کرده است.
 .2نمایشگاه امســال خیلی ضعیف است و مشــتریان ما تنها بازدیدکنندگان ما
بودند .در هیچ کجای دنیا افتتاح نمایشگاه تخصصی در روز تعطیل اتفاق نمیافتد.
اگر فصل نمایشگاه تغییر کند خیلی بهتر است.
 .3نمایشــگاههای مــا فقط محلی بــرای اعالم حضور اســت و هیچ محصول
جدیدی به نمایشــگاه نمیآید .ما هم بیشــتر برای رفاه حال مشتریانمان و تجدید
ارتباطاتمان به نمایشگاه آمدهایم.

حسین خادمی ولیپور | پایندژ

حسین روغنی | دُر رضا
 .1مجموعــه آلومینیوم ُدر رضا در زمینــه تولید پروفیل
آلومینیوم در و پنجره ،رنگکاری و دکورال فعالیت میکند.
چند سیستم جدید ترمالبریک ازجمله محصوالت جدید ُدر
رضا در اولین تجربه حضور این شــرکت در نمایشگاه در و
پنجره تهران است.
 .2چون اولین تجربه حضورمان در نمایشــگاه اســت نمیتوانیم مقایسه و انتقاد خاصی
داشــته باشــیم بااینوجود نمایشگاه تا این لحظه از میزان اســتقبال خوبی برخوردار بود و
مجموعه ما مشکل خاصی نداشــت .نمایشگاه میتوانست در زمینه تبلیغات و اطالعرسانی
عملکرد بهتری داشته باشد.
 .3از گذشــته تا به امروز ،نمایشــگاه از جمله اتفاقات مثبت صنعت ما بوده که در بهبود
شرایط کاری ما نقش تعیینکننده داشته اســت .نمایشگاه محل مناسبی برای معرفی کاال
و نشــان دادن مجموعهها به مخاطبانش است که اگر ما بخواهیم خارج از فضای نمایشگاه
این کار را انجام دهیم به زمان و هزینه بســیار بسیار بیشتری نیاز داریم.

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم   اسفند 96فروردین   97شمـاره125-126

 .1شــرکت پاینــدژ تولیدکننــده پروفیلهــای و
یو.پی.وی.ســی چهار حفره سری  60در کشور است.
پایندژ نزدیک به یک سال است فعالیت تولیدی خود
را آغاز کرده و نمایشــگاه امسال اولین تجربه حضور
این پروفیل در نمایشگاه در و پنجره تهران است.
 .2نمایشگاه امســال عالی بود و ما راضی هستیم .با توجه به اینکه اولین دوره
حضورمان در نمایشگاه است از میزان استقبال بازدیدکنندگان بسیار راضی هستیم.
 .3چــون ما اولین حضورمان در نمایشــگاه اســت و تجربه زیــادی از بازخورد
نمایشــگاه نداریم باید ببینیم آینده چه خواهد شد و امیدوار هستیم اتفاقات مثبتی
برای ما روی دهد .نمایشــگاه محل مناسبی اســت تا محصول ما که جدید است
معرفیشده و سهمی از بازار را به خود اختصاص دهد.
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علی نصیری اقدم | اسمارت وین
 .1محصول جدیدی که به این نمایشــگاه آوردهایم
سیســتم در و پنجرههای هوشمند است .این سیستم
قابلیتهــای زیادی دارد و قابل کنتــرل با کلید کنار
پنجره یا ریموت یا موبایــل بوده و همچنین به انواع
گازهای مختلف و دود حســاس اســت .این سیســتم برای خانههای مسکونی و
تجاری و پنجرههای دور از دســترس ،و نیز افراد معلول و سالخورده مناسب است.
 .2مشــکلی خاصی نبوده و از نمایشــگاه راضی هستیم .کم و کاستیها جزئی و
از نوع معمول آن بوده است.
 .3هر نمایشگاهی بازخورد خودش را دارد و میتواند در زمینه اطالعرسانی نقش
موثری ایفا کند .این نمایشــگاه هم محسنات خودش را دارد.
عرفان خاجی | صنایع شیشه خاجی
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 .1نماینده فنزی و چند برند دیگر در ایران هستیم.
کار اصلی ما ماشینآالت و مواد اولیه شیشه است .در
این نمایشــگاه محصوالت خود در زمینه شیشههای
دوجداره از مواد تا ماشینآالت را برجسته کردیم.
 .2تنها مشــکل ما این بوده اســت که اندکی قبل از برگزاری نمایشگاه به این
دلیل که شــرکتهای خارجی از حضور در نمایشــگاه انصراف دادند سالن ما تغییر
کرد و برای ما مشکالتی به وجود آورد.
 .3برگزاری این نمایشگاه تاثیرات زیادی دارد ،هم از این نظر که تخصصی است
و هم از این نظر که در تهران واقع میشود.
بهزاد نثاری | فرگان آسیا
 .1در این نمایشــگاه فویلهایی که تنوع رنگی گوناگونی
دارند و همچنین برندهای مختلفی را عرضه کردهایم.
 .2از زمان برگزاری نمایشگاه راضی نیستیم .بهطور کلی
خدمات خوب اســت هرچند ما هم انتظــار خاصی نداریم
بنابراین رضایت داریم.
 .3بزرگترین تاثیر نمایشــگاه برقراری ارتباط و همکاری بین شــرکتها است .مثال ما با
شرکت راسپینا وارد مشارکت شــدهایم و در واقع به مشتریان خود این پیام را میدهیم که
شرکتها با پیوســتن به هم میتوانند از بحرانهای اقتصادی عبور کنند و خود را از لحاظ
اقتصادی ترمیم کنند و شکوفا شوند.
رشید اسفندیار | پرسان صنعت
 .1محصــول جدید ما در این نمایشــگاه برند آکســور
اوکراین است که در زمینه یو.پی.وی.سی بوده و نمایندگی
آن را در ایران گرفتیم.
 .2تبلیغات این نمایشگاه چندان جالب و کافی نبود .اکثر
مشــتریان قدیمی بودند .اما از نظر نحوه برگزاری خیلی عالی بود.
 .3این نمایشگاه برای ما بسیار مفید است .از طریق نمایشگاه میتوانیم سیستمهای نوین
یراقآالت جی.یو و توانمندیهای آن را معرفی کنیم :سیســتمهایی مانند لیفتانداســاید،
فولدینگ و فولکس واگنی .در این نمایشــگاه توانســتهایم این سیســتمها را بشناسانیم و
مشــتریان از نزدیک آنها را ببینند و لمس کنند .از این نظر خیلی خوب بوده است.
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محمدرضا رجایی | آال
 .1در صنف دکوراتیو شیشه و توزیع انواع ملزومات توری
فعالیــت داریم .برای محصول جدید خود اطالعیهای دادیم
ولی معرفی آن در فروردین و اردیبهشت خواهد بود.
 .2از نظر غرفهســاز مشکل داشتیم و غرفهسازی در یک
مدت زمان کوتاه و با فشــار و اضطرس باال انجام شد .به نظرم باید نظارتی بر غرفهسازها
از سوی شــرکت نمایشگاهی وجود داشته باشد .ظاهرا چنین مرکزی وجود دارد اما به نظر
نمیرسد که چندان فعال باشد زیرا ما ندیدیم که کسی بر این روند و بر کیفیت و چگونگی
ساخت غرفهها نظارت داشته باشد.
 .3برگزاری نمایشــگاه باعث میشــود مشتریان جدید را بشناســیم و دوستان قدیمی را
دوباره میبینیم .همچنین محصوالت جدید به خوبی در این نمایشــگاه معرفی میشــوند
و کال بســیار خوب و تاثیر گذار اســت .اما برگزاری این نمایشــگاه بهنوعی نبوده که افراد
عادی هم عالقمند بشــوند و فقط متخصصان میآیند .همچنین کشــش بازار خیلی نسبت
به گذشــته ضعیفتر شده اســت .همانطور که میبینید نمایشــگاه در چنین سطحی بسیار
خلوت است.
محمد حسین فریور | واالد

مجید رضازاده | آراوین
 .1در زمینــه تولیــد پروفیلهای یو.پی.وی.ســی
فعالیت داریم .محصوالت ما حدود ســه ماه است که
تولید شده و تا چند ماه آینده سری  70و کشویی هم
به محصوالتمان اضافه میشود.
 .2اطالعرسانی عمومی در این نمایشگاه خیلی ضعیف بوده است .همچنین
در خصوص تهویه هوا مشــکالتی داشــتیم و بهطور کلی از این نمایشــگاه
راضی نیستیم.
 .3برگزاری این نمایشــگاه میتواند در روند برندســازی و معرفی محصوالت و
شــرکتهای جدید بسیار مثمرثمر باشد اما بسیار ضعیف برگزار میشود .بهتر است
برای جذب بازدیدکنندگان تدابیری اندیشیده شود.
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 .1محصوالت ما در و پنجره و نماهای آلومینیومی
است و سیستمهای در و پنجره و نماهای آلومینیومی
را تولیــد و اجرا میکنیم .برای کســانی که با ما کار
میکنند یک نرمافــزار اختصاصی با همکاری ارگاداتا
تهیه کردهایم که در واقع مزیتش نسبت به نرمافزارهایی که خود ارگاداتا در ایران
توزیع میکند این اســت که محاسبات ایســتایی نما را بر اساس استاندارد ایران و
نه اروپا انجام میدهد.
 .2نحوه برگزاری این نمایشــگاه در مجموع خوب بوده اما ســاعت بازدید اصال
مناسب نیست.
 .3برگزاری چنین نمایشــگاههایی قطعا بســیار مفید اســت چون بســیاری از
مصرفکنندگان مــا از توانایی تولیدکنندگان داخلی خبر ندارند و بســیاری گمان
میکنند محصوالت خارجی حتما از انواع ایرانی آن بهتر اســت در حالی که لزوما
این طور نیســت و آنها میتوانند در چنین نمایشگاههایی با این موارد آشنا شوند.
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بابک خدابنده | مهسان
 .1گروه مهســان در دو بخــش فعالیت دارد :بخش
شیشــه که در زمینــه تولید شیشــههای چندجداره و
دکوراتیــو فعال هســتیم و بخش تولیــد پروفیلهای
آلومینیومی .ما بــه تازگی نورد آلومینیوم را به کارخانه
اضافــه کردهایم .همچنین چســب جدیدی عرضــه کردهایم کــه کیفیت و قیمت
مناسبتری برای تولیدکنندگان دارد.
 .2از برگزاری این نمایشــگاه راضی نبودیم و انتظارات را برآورده نکرده اســت.
دردســرهایی در زمینه هماهنگیها داشــتیم به نحوی که تا لحظه آخر میخواستیم
حضور خود را لغو کنیم .البته ما بیشــتر برای اینکه فقط حضور داشــته باشــیم به
نمایشگاه میآییم.
 .3برگزاری نمایشــگاه تاثیرات مثبتی دارد .از جمله تاثیرات آن میتوان به آشنایی
با محصوالت جدید و رقیبان و شــناخت کم و کاستیها و ضعف خودمان اشاره کرد.
در نمایشــگاه میتوانیم از نیاز بازار آگاهی یافته و با همکاران ارتباط بگیریم.

شکراهلل احمدی | آلدورا
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 .1در زمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی در شهر
ارومیه فعال هستیم و برای این نمایشگاه پروفیلهای
رنگی را آوردیم.
 .2خدمات نمایشگاه بســیار ضعیف بوده و ناراضی
هستیم .کارتها را به سختی گرفتیم ضمن اینکه برای تمامی پرسنل ما نیز کارت
صادر نشــد و تازه برخوردهای نامناسبی هم صورت گرفته است.
 .3نمایشــگاه بر بازار شرکتها تاثیرگذار است به شرطی که اطالعرسانی خوبی
انجام شــود و خدمات مناسبی ارائه شــود .باید امکاناتی برای بازدیدکنندگان مثل
وســایل ایاب ذهاب عمومی مهیا شــود .زمان برگزاری این نمایشــگاه هم خیلی
مهم است.
پیمان خلیلزاده | ماوی
 .1البته من از مشتریان این شرکت در زمینه توزیع
و ســاخت پنجره با پروفیل ماوی هستم .پروفیلهای
قهوهای رنگ چوب که به صورت تولید اکســترودی
اســت نه لمینیت ،محصول جدید ماوی است .امتیاز
این پروفیل آن اســت که مغز و پوسته آن یک رنگ
اســت .ضمن آنکه قیمت این پروفیلها برای کســانی که خواســتار پروفیل طرح
چوب با قیمت اکونومی هســتند فوقالعاده مناسب است .این پروفیل ابداعی ماوی
اســت و قیمت آن حدود نصف قیمت پروفیلهای دورو لمینیت است.
 .2دو اشــکال در برگزاری نمایشگاه به چشم میخورد .اول اینکه یک روز کمتر
بــه ســازندگان غرفه وقت دادند و از این جهت در تنگنا قــرار گرفتیم حتی نصب
شیشــهها به صبح روز اول نمایشــگاه و جلوی دید بازدیدکنندگان موکول شــد.
تبلیغات نیز نسبت به سال گذشته کمتر بود ،بهحدی که بسیاری از مشتریان باخبر
نشدند .بهطور کلی برگزاری نمایشگاه راضیکننده نیست.
 .3این نمایشــگاه بیش از همه برای در و پنجرهســازانی که به دنبال مواد اولیه
هســتند مفید است ،زیرا میتوانند در نمایشــگاه با تولیدکنندگان و توزیعکنندگان
اصلی آشــنا شوند .اما سازندگان ســاختمان روزبهروز کمتر از این نمایشگاه بازدید
میکننــد و در نتیجه تولیدکنندگان پنجرهای که در این نمایشــگاه حضور به هم
میرسانند مغبون میشوند.

گزارش ویژه

سهیل عزیزی | پیچ سهیل
 .1صنایع پیچ ســهیل وارد کننده پیچهای مخصوص در
و پنجره و یراقآالت ،مگنت ،توری پلیســه و پرده پلیســه
و لوازم پنجره فعالیت میکند و نمایندگی رســمی باکهد
کانادا در ایران را نیز در اختیار دارد.
 .2وضعیت برگزاری و مدیریت نمایشــگاه امســال نسبت به ســالهای گذشته بهتر بود
ولی همچنان نواقص و کاســتیهایی وجود دارد که امیدواریم در نمایشگاههای آتی شاهد
این موارد نباشــیم .میزان استقبال بازدیدکنندگان با توجه به رکود حاکم بر بازار خوب بود.
 .3وجود نمایشــگاه در هر فعالیــت صنعتی ،تولیدی و بازرگانی بســیار الزم و ضروری
اســت .نمایشــگاه اگر مطابق با اســتانداردهای روز دنیا برگزار شــود مطمئنا در پیشرفت
و ترقــی صنعت ما تاثیرگــذار خواهد بود .تبلیغات موثر و اطالعرســانی قوی از مهمترین
ارکان برگزاری یک نمایشگاه استاندارد اســت که متاسفانه نمایشگاههای ما در این زمینه
ضعفهای اساسی دارند.
علیرضا حسینی | آلوم جام
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 .1شــرکت آلوم جام در زمینه تولید در و پنجره آلومینیوم
و یو.پی.وی.ســی و نمای کرتینوال فعالیت میکند .آلوم
جام در ششــمین تجربه حضور در نمایشــگاه در و پنجره
تهران ،پنجرههای قوس و خم خاص را عرضه کرده است.
 .2همینکه نمایشــگاه را محدودتر کردهاند و تعداد ســالنها کمتر شــده و هر سالن به
یک صنف و فعالیت اختصاص داده شــده اتفاق خوبی اســت که امیدواریم این موضوع در
ســالهای آینده هم ادامه داشته باشد .میزان بازدیدکننده نمایشگاه به خاطر شرایط بد آب
و هوایی کمتر شــده ولی همین تعدادی هم که حضور پیدا میکنند بازدیدکننده تخصصی
هستند که برای ما بهتر است.
 .3برگزاری نمایشــگاه اگر مدیریت خوب و تبلیغات مناســبی داشــته باشــد برای همه
دســتاورد مثبت دارد .نمایشگاه جایی است که از ایدهها و طرحهای جدید رونمایی میشود
و همانطور که از نامش مشــخص است محلی برای نشان دادن است ولی متاسفانه برخی
نمایشــگاه را با فروشگاه اشتباه میگیرند که دیدگاه اشتباهی است.

87
رضا زمانی | وین کالس
 .1شرکت صنایع عایق پالست در زمینه تولید پروفیل
در و پنجره یو.پی.وی.ســی با برند وین کالس فعالیت
میکنــد .وین کالس در شــش دوره قبلی نمایشــگاه
حضورداشته و در نمایشگاه امسال برند دوم شرکت بانام
تکنو وین را رونمایی و عرضه کرده است.
 .2در نمایشــگاه امسال به خاطر بارش برف و مشکالتی که در فضای باز نمایشگاه
وجود داشــت تحویل ســالنها با تاخیر صورت گرفت و به همین دلیل ما با یک روز
تاخیر غرفهمان را تحویل گرفتیم که نتوانســتیم آنطور که بایدوشــاید غرفهآرایی را
انجــام دهیم .چون ما از شهرســتان آمدیم و  15تــا از نمایندگیهایمان هم در غرفه
مجاور ما حضور پیداکردهاند ،نیاز به زمان بیشــتری داشــتیم .در مجموع نمایشــگاه
امســال از نظر بازدید و نحوه برگزاری از سالهای قبل بهتر بود و ما راضی هستیم.
 .3یکــی از اصلیتریــن عواملــی که بــرای ســنجش و شناســایی تولیدکننده و
مصرفکننده وجود دارد همین نمایشــگاهها هســتند .نمایشگاه تخصصی در و پنجره
نســبت به نمایشگاه ساختمان نقش کلیدیتر برای ما دارد و ما هرساله بازخورد مثبت
آن را در فعالیتمان میبینیم.

گزارش ویژه

یعقوب محبوبی ملکی | پارس یراق پروفیل
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 .1شــرکت پارس یراق پروفیل در زمینه تولید انواع
یراقآالت یو.پی.وی.ســی ،پروفیلهای توری ثابت،
لوالیی ،رولینگ ،پلیســه و پرســان و کلیه پروفیلها
و یراقآالت دکوراتیو فعالیت میکند .شــرکت پارس
یراق پروفیل در تمامی دورههای گذشــته نمایشــگاه تهران حضور داشته است و
انواع پروفیل ریل کشــویی ،پروفیل توری پرســان مخصوص ،گلهای دکوراتیو
خورشیدی و شاهین طالیی از جمله محصوالت جدیدی هستند که این شرکت در
نمایشگاه امسال عرضه کرده است.
 .2خوشبختانه استقبال از نمایشــگاه امسال نسبت به سال گذشته خیلی بهتر
اســت .امور اداری اینجا تمامــی امور مربوط به ثبتنام و حضــور ما را به نحو
احســن انجام داد و ما از تالش و همکاری مجری نمایشــگاه راضی هستیم و
تشکر میکنیم.
 .3تبلیغات در کار ما بسیار تاثیرگذار است از جمله تبلیغ در نشریات که ما بخش
عمدهای از پیشــرفت کارمان در بحث فروش را مدیون این تبلیغات از جمله تبلیغ
در نشــریه پنجره ایرانیان میدانیم .نمایشگاه هم یک بخش مهم در بحث تبلیغات
است که فرصت مناســبی برای تولیدکنندگانی مانند ما به وجود میآورد تا بتوانیم
محصوالتمان را بهتر به مصرفکنندگان معرفی کنیم.
امید میراب | ویتانووا
 .1در زمینــه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی در جلفا
منطقــه آزاد ارس مشــغول فعالیت هســتیم .با تمام
مشکالت و موانع موجود با همان کیفیت سابق و مواد
اولیه استاندارد به تولید خود ادامه میدهیم.
 .2این بار مشــکل قابل ذکری نداشتیم .اما تبلیغات محیطی نمایشگاه چندان به
چشم نمیآید و وضعیت راضیکنندهای ندارد.
 .3چنیــن نمایشــگاههایی بهخصوص برای برندهای جدیــد میتواند بازخورد
بسیار خوبی داشته باشــد .اما نوع برگزاری آن نیز باید مناسب باشد تا نمایشگاه
از حالت فروشــگاهی در آید و به محلــی برای معرفی محصوالت و فناوریهای
جدید تبدیل شود.
شهاب الدین شفیعی | emmegi
 .1یک ســری گزینههای جدیــد روی محصوالت
خوداضافــه کردهایم که باعث میشــود راندمان کار
و کیفیت باالتر برود .مثال روی برش دوســر آپشــن
ارتفاعســنج و نگهدارنده میانی پروفیل اضافه شــده
که درواقع به خواســت مشــتری بوده و برای جلب رضایت بیشــتر مشتریان این
دستگاهها را ارتقا دادهایم.
 .2در این نمایشگاه با مشکل خاصی روبه رو نبودیم.
 .3در حال حاضر صنعت در و پنجره در مســیر رشــد قرار دارد و نیاز به یکسری
تبلیغات مانند برگزاری نمایشگاه دارد تا بخش آلومینیوم هم ارتقا یابد .سیستمهای
جدیــدی در خصــوص آلومینیوم وجود دارد کــه باید آنها را از طریــق تبلیغات،
نمایشگاهها ،کنفرانسها و کارگاههای آموزشی به عموم شناساند.

گزارش ویژه

محمدرضا زکی | روزلیا
 .1شرکت در و پنجره روزلیا در زمینه تولید انواع در
و پنجره یو.پی.وی.سی و خم پروفیل فعالیت میکند.
پنجره روزلیا در  4دوره نمایشــگاه در و پنجره تهران
حضور داشــته و درهای خودکار و هوشمند و کارهای
خم از محصوالت جدید این شرکت است.
 .2مدیریــت و مجری نمایشــگاه این دوره خوب بود و همکاری مناســبی با ما
داشت .اطالعرســانی و هماهنگیهای نمایشگاه هم از طریق سایت انجام میشد
و مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشت.
 .3برگــزاری نمایشــگاه تاثیر مســتقیمی روی کار ما دارد و هرچه نمایشــگاه
پررونقتر باشــد بازدهی کار ما بیشــتر میشــود .فقط نکتهای که وجود دارد این
اســت که نمایشــگاه محل ارائه محصوالت و فناوریهای جدید است ولی برخی
از شــرکتها تنوع محصول خاصی ندارند و هرســال با همان محصوالت شرکت
میکنند .شــرکت ما بهمنظور حفظ برند و معرفی محصوالت جدید هر دو یا ســه
ســال یکبار در نمایشگاه در و پنجره تهران حضور پیدا میکند.
مجید موسوی | GSM
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 .1گروه صنعتی موسوی  GSMدر زمینه تولید و عرضه
یراقآالت توری پلیسه فعالیت میکند .این شرکت با ارائه
دکوراتیوهای شیشه بهعنوان محصول جدید ،اولین دوره
حضور در نمایشگاه تهران را تجربه میکند.
 .2از نحوه برگزاری و مدیریت مجری نمایشگاه بسیار راضی بودیم حتی در برخی
موارد که ما موضوعی را فراموش میکردیم از ســتاد نمایشــگاه تماس میگرفتند
و با پیگیری خوبشــان به ما یادآوری میکردند .میزان استقبال از نمایشگاه هم تا
اینجا خوب بوده و انتظار داریم بهتر شود.
 .3یقینا برگزاری نمایشگاه تاثیر خوبی دارد چراکه باعث میشود دست واسطهها
و دالالن قطع شود و تولیدکننده بدون واسطه با مصرفکننده ارتباط برقرار کند و
محصوالت با قیمت تمامشــده پایینتری به دست مصرفکننده برسد.

89
راحله سپهری خامنه | آبنوس جام کرج
 .1شــرکت آبنوس جام کرج در زمینه تولید شیشه
سکوریت ،دوجداره ســاختمانی ،چاپ سیلک و چاپ
غلتکــی فعالیت میکند .محصول جدید این شــرکت
که ســومین دوره حضور در نمایشــگاه را پشت سر
میگذارد کارهای خم و لمینیت است.
 .2مدیریت و مجری نمایشگاه امسال نسبت به سالهای گذشته تا حدودی بهتر
بود و ما بهجز یک مورد که مربوط به جابهجایی پالن غرفهمان بود تاکنون مشکل
خاصی نداشــتیم .درخواستی که از مدیریت نمایشگاه داریم این است که غرفه هر
شرکت در یک جای ثابت و مشخصی باشد تا در ذهن مشتری بماند و الزم نباشد
هرسال دنبال آن شرکت بگردد.
 .3نمایشــگاه فرصت تبلیغاتی بسیار مناسبی است و در این نمایشگاهها میتوان

محصوالت را به مشــتریان بهتر معرفی کرد .نمایشگاه زمان خوبی است تا در یک
فضای دوستانه ســایر همکارانمان و حتی برخی مشتریانی را که تاکنون ندیدهایم
از نزدیــک ببینیم و همچنین از کارها و محصوالت جدید آگاهی پیدا کنیم.

گزارش ویژه

بهروز بنایی | آراد پنجر ه ایرانیان
 .1شــرکت آراد پنجرهایرانیان در زمینه تولید در و
پنجــره دوجداره و توری فعالیت میکند .پنجره مالتی
اســایدینگ با پروفیل ایرانی که ثبت اختراع آن نیز
بهتازگــی صورت گرفته اســت محصــول جدید این
شرکت اســت که در پنجمین دوره حضور در نمایشــگاه در و پنجره تهران آن را
عرضه کرده است.
 .2مدیریت و نحوه برگزاری نمایشــگاه امسال بهویژه از سال قبل خیلی بهتر بود
و ما راضی بودیم .میزان اســتقبال و حضــور بازدیدکنندگان در روز اول که جمعه
بود خوب و قابلقبول بود که امیدواریم بقیه روزها هم به همین صورت باشــد.
 .3کار تولیدی و فعالیت صنعتی به نمایشــگاه وابســته اســت و نمایشگاه جزء
جدانشــدنی آن است .نمایشگاه مانند ویترین صنعت عمل میکند و چکیده فعالیت
ما در نمایشــگاه عرضه میشــود .ما در نمایشگاه عالوه بر مشــتریان ،همکاران
جدیدی هم پیدا میکنیم که همین آشــناییها زمینهســاز همکاریهای خوبی در
آینده میشود.
وحید زینالزاده | پژوهش پلیمر فراز
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 .1شــرکت پژوهش پلیمر فراز در زمینه تولید انواع
چسب پلی ســولفید و درزگیر شیشــههای دوجداره
فعالیت میکنــد .محصول جدید شــرکت پلیمر فراز
ارائــه محصــوالت در بســتهبندیهای جدید برای
مصرفکنندگان جزء اســت که همزمان با ســومین دوره حضور این شــرکت در
نمایشگاه در و پنجره تهران عرضه شده است.
 .2درمجموع نحوه برگزاری نمایشــگاه امسال نسبت به دورههای قبل بهتر بود
و ما مشــکل خاصی نداشتیم .میزان اســتقبال تا اینجا بد نبود و امیدوار روزهای
آتی بهتر شود.
 .3نمایشــگاه اگر فقط برای دیدو بازدید و گپ زدن باشــد چندان مفید نیست،
اما اگر مانند کشــورهای بزرگ صنعتی شرکتهایی که محصول ،ایده ،خدمات یا
تکنولوژی جدیدی دارند در نمایشــگاه شرکت کنند بســیار بهتر خواهد بود .ولی
متاســفانه ما میبینیم که هرسال همان شــرکتها با همان محصوالت همیشگی
در غرفهها حضور پیدا میکنند که این کار دســتاورد ویژهای برای صنعت ما ندارد.

محمدرضا هاشمی | آریانا
 .1شــرکت توری ســازی آریانا در زمینــه تولید و
واردات انواع توری پلیســه ،یراق و ملزومات فعالیت
میکنــد .توریهای طرحدار محصول جدید شــرکت
آریانا اســت که در اولین تجربه حضور این شــرکت
در نمایشــگاه در و پنجره تهران در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
 .2یک ســری سختگیریهایی در زمان ثبتنام و گرفتن غرفه وجود داشت ولی
درمجموع خوب بود و نسبت به سالهای قبل بهتر بود.
 .3برگزاری نمایشــگاه به دلیــل حضور بازدیدکنندگانی از همه نقاط کشــور و
اســتانهای مختلف برای ما خیلی خوب است چراکه باعث میشود محصوالت ما
به افراد بیشــتری معرفی شود .از سوی دیگر نمایشــگاه باعث ایجاد رقابت بیشتر
بین تولیدکنندگان و افزایش کیفیت محصوالت میشود.
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حسین فیاضی | الماس جنوب
 .1شــرکت الماس جنوب تولیدکننــده در و پنجره
یو.پی.وی.ســی و آهنی اســت و با چارچوب پنجره
یو.پی.وی.ســی که نیازی به خــمکاری ندارد برای
اولین بار در نمایشــگاه در و پنجره تهران حضور پیدا
کرده است.
 .2با توجه به اینکه اولین ســال حضور ما در نمایشــگاه اســت و تجربهای از
ســالهای قبل نداریم نحوه برگــزاری و خدمات نمایشــگاه از مرحله ثبتنام تا
اینجای کار خوب بود و ما مشــکل خاصی نداشــتیم .فقط اگــر زمان آغاز بهکار
نمایشگاه روز جمعه نباشد و سعی شود روزهای پایانی نمایشگاه با روزهای تعطیل
همزمان باشــد بهتر است و میزان استقبال نیز بیشتر میشود.
 .3اگر نمایشــگاه بهصورت مطلوب و در روزهای مناسبی برگزار شود خیلی موثر
است چراکه باعث میشــود مصرفکننده محصوالت مختلف را از نزدیک ببیند و
با مقایسه کردن محصول موردنظرش را انتخاب کند.
احمد علیخانی | هلیپن

علی کریمیان | شهر آذر یراق صنعت
 .1شرکت شــهر آذر یراق صنعت در زمینه واردات
و توزیع یراقآالت در و پنجــره دوجداره آلومینیومی
فعالیت می کند .یراق صنعــت اولین دوره حضور در
نمایشگاه در و پنجره تهران را سپری میکند.
 .2برگزاری نمایشــگاه در حد متوســط بــود و نیاز دارد کــه روی برخی موارد
بیشــتر کار کنند تا نمایشگاهی در سطح خوب و مطلوبی داشته باشیم .پاسخگویی
مدیریت نمایشــگاه خوب بود ولــی نیروهای فنی ماننــد برقکارها و نصابهای
دیوارکها و پانلها کارشــان را بهدرســتی انجام نمیدادند و در مقابل انجام هر
کاری از غرفهدارها وجه اضافی درخواســت میکردند .این مسئله برای غرفهدارها
بهویژه غرفههای ارزی که پول زیادی بابت آن میگیرند اصال قابلقبول نیســت.
 .3نمایشگاه باعث میشود مصرفکننده با محصوالت تازه آشنا شود و با برقراری
ارتباط با واردکننده اصلی و دستاول ،دســت واسطهها کوتاه شود .تولیدکنندگان
هم با مشــتریان جدید آشنا میشوند و به توسعه بازار آنها کمک میکنند.

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم   اسفند 96فروردین   97شمـاره125-126

 .1گــروه صنعتی هلیپن در زمینه تولید در و پنجره
یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم و یراق و ملزومات توری
آکاردئونی و پلیســه فعالیت میکنــد .دو مدل قالب
توری پلیسه محصول جدید هلیپن در هفتمین دوره
حضور این شرکت در نمایشگاه در و پنجره تهران است.
 .2مدیریت و نحوه برگزاری نمایشــگاه امســال بســیار منظم و روی اصول و
مقررات بوده و ما راضی بودیم .فقط فضای بیرونی نمایشــگاه به دلیل بارش برف
و عدم برفروبی مشــکالتی برای تردد بازدیدکنندگان ما به وجود آورد و ترافیک
همیشگی نمایشگاه را تشدید کرده بود.
 .3مهمترین دلیل مشــارکت ما تولیدکنندگان در نمایشــگاه برندینگ و اعالم
حضور اســت .بااینوجود چون نمایشــگاه محل و فرصت مناســبی برای معرفی
محصوالت و تواناییهای شــرکتها است باعث ایجاد رقابت مثبت و سازنده بین
مشارکتکنندگان میشــود و بر روی کیفیت محصوالت و تولیدات این شرکتها
نیز تاثیر دارد.
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فرهاد طالبی | پنجره پارس
 .1شــرکت پنجره پارس در زمینه تولید در و پنجره
یو.پی.وی.ســی و تــوری رولینگ و پلیســه فعالیت
میکنــد .پنجره پــارس چهارمیــن دوره حضور در
نمایشگاه در و پنجره تهران را تجربه میکند.
 .2هماهنگی و مدیریت نمایشــگاه امســال خوب بود .واقعیت این است که ما
مشــارکتکنندگان هم باید پیگیر باشــیم و منتظر نباشــیم همه کارها را دیگران
انجام بدهند .میزان اســتقبال با توجه به ســرمای هــوا در روز اول که جمعه بود
راضیکننــده بود ولی باید ببینیم بقیه روزها چگونه اســت .البته میزان اســتقبال
بازدیدکنندگان به محل غرفه هم بســتگی دارد و اگر جای مناســبی باشید نتیجه
بهتری میتوان گرفت.
 .3برگزاری نمایشگاه روی فعالیت ما صد درصد تاثیر مثبت دارد .ما در نمایشگاه
بهتــر میتوانیم محصوالتمان را به مصرفکننده معرفی کنیم و بدون واســطه با
مشتریان ارتباط برقرار کنیم.
امیرحسینعموشعبانی|نگارینپنجرهآفتاب
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 .1شــرکت نگاریــن پنجره آفتــاب در زمینه تولید
در و پنجره آلومینیــوم فعالیت میکند و همچنین در
خصوص نمای ســاختمان خدمات خود را به مشتریان
ارائه میدهد.
 .2مــا همیشــه در نمایشــگاههای در و پنجره و صنعت ســاختمان با جانمایی
غرفههــا مشــکل داریم چون متاســفانه طبق قاعده و قانون مشــخصی این کار
صورت نمیگیرد و مطابق میل و خواســته مجری نمایشگاه این جانماییها انجام
میشود .به همین دلیل هرسال با تغییرات زیادی در این زمینه مواجهیم که باعث
سردرگمی و نارضایتی ما و بازدیدکنندگان میشود.
 .3مطمئنا برگزاری نمایشــگاه بر وضعیت صنعت ما تاثیر دارد هرچند میزان این
تاثیرگذاری را نمیتوان مشخص کرد .ارتباط رودررو و بیواسطه میان تولیدکننده
و مصرفکننده مهمترین دستاورد نمایشگاهها است.
غالمرضا حکیمی | آکپا ایران
 .1شــرکت آکپــا ایــران در زمینه تولیــد پروفیل
آلومینیــوم اختصاصی و ترمالبریــک و رنگکاری
بــه روش آنادایز ،دکورال و الکترواســتاتیک فعالیت
میکنــد .آکپــا ایران که از ســال  1387در بیشــتر
دورههای نمایشگاه حضور داشته 8 ،مقطع و محصول جدید را در نمایشگاه امسال
به بازار عرضه کرده است.
 .2امــروز بهعنوان روز اول نمایشــگاه میزان اســتقبال بازدیدکنندگان خوب و
راضیکننــده بود و امیدواریم این روند ادامه داشــته باشــد .نکتهای که بهعنوان
انتقاد جدی ما به نمایشــگاه وارد است بحث زمان برگزاری نمایشگاه است که اگر
به همین منوال ادامه پیدا کند شــاید بهاتفاق ســایر همکاران و آلومینیومکاران در
ســالهای آتی از حضور در نمایشگاه انصراف دهیم .به نظر ما زمان مناسب برای
نمایشگاه نهایتا ماههای مهر و آبان است.
 .3نمایشــگاه تخصصی برای پیشرفت کار ما بسیار مفید است و حتی ما تصمیم
گرفتیــم حضور در نمایشــگاه صنعت ســاختمان را متوقف کنیــم و فقط در این
نمایشــگاه مشارکت داشته باشیم .چون هم مشــارکتکننده و هم بازدیدکننده در
این نمایشــگاه تخصصی هستند و حتی برخی بازدیدکنندگان با گفتن نقاط ضعف
و قــوت ما به بهبود کیفیت محصوالت ما کمک میکنند.
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رضا سینگری | کیانیت
 .1شــرکت کیانیت در زمینه تولیــد مقاطع پروفیل
آلومینیوم ،رنگآمیزی آنادایزینگ و الکترواســتاتیک
فعالیــت میکند .رنگهــای جدید آنادایــز از جمله
محصوالت جدید شــرکت کیانیت است که سابقهای
 40ساله در صنعت آنادایزینگ دارد.
 .2نمایشــگاه امسال تا اینجا بد نبود هرچند کاستیهایی وجود دارد که تا حدودی
طبیعی است و در همه نمایشگاهها وجود دارد.
 .3نمایشگاه جزء الینفک یک کار تولیدی است و مطمئنا تاثیر مطلوبی بر فعالیت
ما و رونق بازار خواهد داشــت .طبیعی است که دوران رکود و شرایطی که در حال
حاضر بر صنعت و بازار ما حاکم اســت باعث شــده استقبال از نمایشگاه کمتر شود
ولی مــا تولیدکنندگان باید خدمات و محصوالتمــان را بهگونهای عرضه کنیم که
باعث جذب بیشــتر بازدیدکنندگان شود .امیدواریم برجام و گشایشهایی که در این
زمینه به وجود آمده باعث شــود تا اوضاع صنعت و بازار ما بهبود پیدا کند.
علیرضا ماهر | کیمیا آلومینیوم پاسارگاد

فرزاد کالهدوز | ایده
 .1شرکت ایده در زمینه تولید ،واردات و توزیع انواع
یــراقآالت در و پنجره آلومینیومــی فعالیت میکند.
شــرکت ایده که اســپانیولت مخصوص در و پنجره
آلومینیوم را برای اولین بار در کشور تولید کرده است
ســومین دوره حضور در نمایشگاه در و پنجره تهران را پشت سر میگذارد.
 .2نمایشــگاه امسال بهویژه در زمینه تبلیغات و اطالعرسانی خوب بود و استفاده
از فضــای مجازی هم به این وضعیت کمک خوبی کرد .در بحث جانمایی غرفهها
شاید باورتان نشــود ولی با بازشدن سایت در کمتر از یک دقیقه تمامی غرفهها و
سالنها پر شد!
 .3در چند ســال اخیر که گســتردگی و تنوع محصوالت در بحث تخصصی در
و پنجره بیشــتر شده نمایشگاه بســیار پربارتر و مفیدتر شده است .ما در نمایشگاه
در و پنجره تهران بازدیدکنندگانی از شهرســتانها و نقاط مختلف کشور داریم که
موضوعی بســیار جالب و امیدوارکننده اســت .حضور در نمایشگاهها به ما کمک
میکنــد تا با دیدن محصوالت و فناوریهای جدید ،فکر و ایده تازهای به ذهنمان
برســد و تالش کنیم تا محصوالت بهتری به بازار عرضه کنیم.
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 .1شــرکت کیمیا آلومینیــوم پاســارگاد در زمینه
تولیــد پلیآمیــد و پرس اکســتروژن و تولید صفر تا
صــد پنجرههای آلومینیوم از تولیــد پروفیل تا مونتاژ
پنجره فعالیت میکند .تولید پلیآمیدهای نســوز برای
پنجرههای ترمالبریک برای اولین بار در کشور از جمله فعالیتهای شرکت کیمیا
آلومینیوم است.
 .2نمایشــگاه امســال تا اینجا که البته روز اول اســت خوب بود و باید دید در
روزهای آینده وضعیت چگونه خواهد شــد .شــرایط کلی نمایشــگاه نســبت به
دورههای قبل تا حدودی بهتر اســت و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
 .3نمایشــگاه تخصصی در و پنجره نسبت به نمایشــگاه صنعت ساختمان شاید
از نظر تعداد بازدیدکننده و مشــارکتکننده کمتر باشد اما به دلیل تخصصی شدن
نمایشــگاه و حضور افراد متخصص و شــرکتهای مرتبط دستاورد بیشتری برای
ما خواهد داشت.
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رضا کاشانی | دیوا
شــرکت تولیدی صنعتی دیوا بابــل در زمینه تولید
پروفیل یو.پی.وی.ســی در و پنجــره فعالیت میکند.
شــرکت دیوا کــه در  9دوره نمایشــگاه در و پنجره
تهران حضور داشــته در نمایشگاه امسال پروفیلهای
لمینیت و کشویی را بهعنوان محصول جدید رونمایی و به سبد کاالیی خود اضافه
کرده است.
 .2نمایشــگاه به دو بخش تقسیم میشود یک بخش خدماتی است که مجری و
برگزارکننده به مشــارکتکننده ارائه میدهد که به نظر من در حد متوسط و نرمال
بود .بخش دیگر به حضور و مشــارکت همکاران ما مربوط اســت که متاسفانه به
دلیل عدم حضور و انصراف برخی شرکتهای مطرح همانطور که میبینید برخی
سالنها تکمیل نشد و مجبور شدند تعطیلشان کنند.
بســیار تاثیرگذار است .واقعیت
بخش |صنعت
 .3برگزاری نمایشــگاه بهویژه
پراتیک
اکتایدرقاضی
این اســت امروزه مصرفکنندگان برای خریدشــان وقت میگذارند و با آگاهی و
اطالعات کامل اقدام به خرید میکنند .در این نمایشــگاه بازدیدکنندگانی از نقاط
مختلف کشــور داشــتیم که با عالقه و هیجان در نمایشگاه حضور پیداکردهاند که
باعث خوشحالی ما است.
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سامان سهی کیش | پنجره آریا ()A.B.I
 .1گــروه صنعتــی آریــا در زمینه تولیــد پروفیل
یو.پی.وی.سی ،شیشــه دوجداره و سکوریت فعالیت
میکنــد .گــروه صنعتی آریــا در تمامــی دورههای
نمایشــگاه حضور مستمر داشته و در نمایشگاه امسال
از پروفیل لمینیت خود رونمایی کرده است.
 .2تراکم کاری و پشت سر هم بودن نمایشگاهها باعث میشود کیفیت برگزاری
نمایشگاه پایین بیاید و خدمات مناسبی به مشارکتکنندگان و بازدیدکنندگان ارائه
نشود .مورد بعدی برف و یخی است که در محوطه باز نمایشگاه وجود دارد و عدم
برفروبــی و تمیز کردن محیط در ترددها اختالل ایجاد کرده اســت .مورد دیگر
همزمان شــدن افتتاحیه نمایشگاه با روز جمعه است که متاسفانه اتفاق خوبی نبود
و بهتر اســت که روزهای پایانی نمایشگاه به روزهای تعطیل ختم شود.
 .3متاســفانه صنعت در و پنجره بهواسطه رکودی که در صنعت ساختمان داریم
روزهــای خوبی را ســپری نمیکند و طبیعتا نمایشــگاه در و پنجره هم اگر صرفا
مصرف داخلی داشــته باشــد نمیتواند کمکی به این وضعیــت بکند مگر اینکه
صنعت در و پنجره به فکر بازارهای خارجی و حضور در کشــورهای همسایه باشد
بابک عادل | بازرگانی عادل
 .1شرکت بازرگانی عادل در زمینه تامین مواد اولیه
شیشــه دوجداره و تولید جرجین بارها و دکوراتیوهای
شیشه دوجداره فعالیت میکند .عادل در اولین تجربه
حضــورش در نمایشــگاه در و پنجــره تهران برخی
دکوراتیوهای داخل شیشه تولید خودش را عرضه کرده است.
 .2نمایشــگاه امسال خوب بود و ما مشــکل خاصی نداشتیم .میزان بازدیدکننده
هم خوب بود و ما راضی هستیم.
 .3ما در نمایشگاه با مشــتریان جدید و حتی با برخی از مشتریانمان که تاکنون
از نزدیک مالقات نداشــتیم آشنا میشویم .نمایشــگاه محل مناسبی برای معرفی
محصوالت جدید است.

گزارش ویژه

حامد باغبان | پارس سدید
 .1شــرکت ایدهپردازان پــارس ســدید در زمینه تولید
ماشــینآالت تولید شیشــه دوجداره با برند پارس PSM
فعالیت میکند .پارس ســدید پنج دوره در نمایشــگاه در و
پنجره تهران مشــارکت داشته و امسال با دستگاه بوتیلزن
و سندبالست شیشه در نمایشگاه حضور پیدا کرده است.
 .2ما بیشــترین حجم مشــتری را از نمایشــگاه داریم .ما در نمایشــگاه عالوه بر کسب
اعتبار ،تعداد زیادی از مشتریان سال آیندهمان را نیز پیدا میکنیم .سال گذشته شرکتهای
ماشینســازی در یک سالن بودند ولی امسال آنها را در سالنهای مختلف پراکنده کردهاند.
 .3نمایشــگاه برای ما خیلی الزم و مفید اســت چون هم محصــوالت بهخوبی معرفی
میشوند هم مشــتریان بهراحتی به محصوالت دسترسی پیدا میکنند .حضور در نمایشگاه
نسبت به قیمت باالی تبلیغات تلویزیونی بهصرفهتر است.
اورمان قاسم نژاد | کیمیاگر

پوریا علیمحمدی | زرین پارس
 .1شــرکت زرین پارس نماینده شرکتهای رنولیت
و کالیبریــت آلمان و یونیمــاک ترکیه ،عرضهکننده
فویلهای لمینیت ،چسبهای لمینیت و ماشینآالت
لمینیشــن در ایران اســت .شــرکت زرین پارس در
ســومین دوره حضورش در نمایشگاه در و پنجره تهران جدیدترین محصوالت این
سه شرکت خارجی را به بازدیدکنندگان عرضه کرده است.
 .2برگزاری نمایشگاه کار سخت و طاقتفرسایی است .بهشخصه نمایشگاه سال
گذشته را بیشــتر پسندیدم چون تعداد شــرکتهای حاضر در نمایشگاه و کیفیت
محصوالت بیشتر بود.
 .3مســلما برگزاری نمایشگاه تاثیر مثبتی خواهد داشــت و اگر مدیریت بهتری
اعمال شــود و شرکتهای حاضر در نمایشگاه هم با وسواس بیشتری در نمایشگاه
حضــور پیدا کنند و محصوالت جدید و باکیفیتشــان را به نمایشــگاه بیاورند تاثیر
نمایشگاه بیشتر خواهد شد .آشنایی بازدیدکنندگان با محصوالت مختلف و شناخت
شــرکتهای مطرح از دیگر نکات مثبت نمایشگاههای تخصصی است.
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 .1شــرکت کیمیاگــر در زمینه تامین مــواد اولیه
افزودنیهای یو.پی.وی.ســی و مشــاوره و خدمات
مهندســی راهاندازی خطوط تولیــد فعالیت میکند.
کیمیاگــر چهارمیــن دوره حضور در نمایشــگاه در و
پنجره تهران را تجربه میکند.
 .2نحــوه برگزاری نمایشــگاه امســال بســیار منظم و دقیق بــود و هیچگونه
مشــکلی نداشــتیم منتها از لحاظ کیفی ســال قبل بهتر بود و امسال چون تعداد
مشارکتکنندگان کمتر شــده این افت کیفی محسوس است .برخی شرکتها به
دلیل انتقادی که نسبت به نامناسب بودن زمان برگزاری نمایشگاه داشتند و برخی
نیز به دلیل مشــکالت مالی و شرایط نابسامان اقتصادی ترجیح دادند در نمایشگاه
حضور پیدا نکنند.
 .3نمایشــگاههای تخصصی در همه جای دنیا بســیار مفید هستند و نمایشگاه
تخصصــی در و پنجره تهران اگــر بتواند عالوه بر شــرکتهای داخلی برخی از
شــرکتهای مادر و مطرح خارجی را هم به نمایشــگاه بیاورد یقینا تاثیر بســیار
مطلوبتــری بــر صنعت در و پنجره ما خواهد گذاشــت .در ایــن صورت میزان
بازدیدکنندگان هم افزایش پیدا خواهد کرد و شــرکتها نیز انگیزه بیشتری برای
حضور در نمایشگاه پیدا میکنند.
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علی سیدنورانی | پروفیل پاسارگاد
 .1شــرکت تجارت گســتر مهر پویان پاســارگاد در
زمینه تولید پروفیل تقویتــی گالوانیزه و فروش پروفیل
یو.پی.وی.ســی فعالیت میکند .پروفیل پاســارگاد در

اولیــن دوره حضــور در نمایشــگاه در و پنجره تهران،
کســب نمایندگی فروش و توزیع پروفیل هافمن را اعالم کرد.
 .2مدیریت و نحوه برگزاری نمایشــگاه امسال با توجه به فصل سرما و بارندگیهای
اخیر خوب و راضیکننده بود .غرفه ما چون در فضای باز قرار دارد روز اول در محاصره
برف و یخ بود که بهســرعت نســبت به برفروبی و نظافت محیط اقدام کردند .میزان
بازدیدکننده هم تا امروز که سومین روز است خوب بود.
 .3قاعدتا برگزاری نمایشــگاه بهویژه برای صنفهای تخصصی بســیار مفید است.
اگر در نمایشــگاه محصوالت و تکنولوژیهای جدید عرضه شود و بازدیدکنندگانی از
سایر استانها و حتی خارج از کشور حضور پیدا کنند مفیدتر خواهد بود .زمان برگزاری
نمایشــگاه هم با توجه به فعالیت صنفی در و پنجره اگر در فصل پاییز باشد بهتر است.

محمد حنیفه | تهران رابر
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 .1مجموعــه تهران رابر در زمینه تولید گســگتها
و درزگیرهای در و پنجره یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم
فعالیت میکند .تهران رابر در سومین دوره حضورش
در نمایشگاه تخصصی در و پنجره تهران از محصول
جدید  TPVرونمایی کرد.
 .2نمایشگاه امســال خوب و راضیکننده بود و ما مشکل خاصی نداشتیم .ما در
نمایشــگاههای قبل مشکالتی داشتیم ولی خوشبختانه در این نمایشگاه مشکالت
خیلی کمتر شــده بود .میزان بازدید و اســتقبال از نمایشگاه خوب بود و نسبت به
سالهای قبل تغییر محسوسی داشت ولی تا رسیدن به ایدهآل ما هنوز فاصله دارد.
 .3نمایشــگاه برای کار ما بسیار مفید است چون ما در نمایشگاه همکاران ،رقبا،
مشــتریان و ...را باهم میبینیم و درباره مســائل و مشــکالت از نزدیک صحبت
میکنیم .این صحبت رودررو باعث میشــود درک بهتری از مسائل و مشکالت به
وجود بیاید که در بهبود شــرایط کاری ما مفید خواهد بود.

جعفریان | چسب GMAX
 .1شــرکت کیمیا صنعت آویســا در زمینه عرضه
چســب  GMAXفعالیت میکند .ما ســومین دوره
حضور در نمایشــگاه تهــران را تجربه میکنیم و در
این دوره چسبهای پلیسولفاید را عرضه کردهایم.
 .2نمایشــگاه امسال نســبت به سال قبل بهتر بود و مشــکل خاصی برای ما
وجود نداشت.
 .3نمایشــگاههای تخصصی باید محلی برای عرضــه و ارائه محصوالت جدید
باشند و شــرکتهایی که محصول جدیدی تولید و ارائه کردهاند باید در نمایشگاه
مشــارکت کنند در غیر این صورت بازدیدکنندگان هم رغبــت و انگیزهای برای
حضور در نمایشــگاه پیدا نمیکنند .شــعار شــرکت ما که «نوآوری راز ماندگاری
اســت» در همین راســتا طراحی شده است و معتقدیم یک شــرکت با نوآوری و
خالقیت میتواند در بازار باقی بماند و مشــتریانش را حفظ کند.

گزارش ویژه

یوسف بیگی | پرووین
 .1شرکت پرووین در زمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی
فعالیت میکند .پرووین با ارائه پروفیل کشــویی سری 60
بهعنوان محصول جدید ،پنجمین دوره حضور در نمایشگاه
در و پنجره تهران را تجربه میکند.
 .2نمایشــگاه امسال نمایشگاه نســبتا خوبی بود و بهجز مواردی مثل نظافت که هرروز
باید پول بدهیم تا داخل غرفه را جارو بکشــند بقیه موارد مشکلی نداشت و راضی هستیم.
 .3برگزاری نمایشــگاه صد درصد تاثیــر خوبی روی صنعت ما دارد .اینکه مشــتریان
از نزدیــک محصوالت مختلــف را میبینند و کیفیت آنها را مقایســه میکنند خیلی خوب
اســت .شرکتها هم بدون واســطه و بهصورت مســتقیم با مردم ارتباط برقرار میکنند و
محصوالتشان را ارائه میدهند.
سعید نصیری | مارال پروفیل ارس
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 .1شرکت مارال پروفیل ارس در زمینه تولید پروفیلهای
کامپوزیتــی (ترکیب آلومینیوم و یو.پی.وی.ســی) که برای
اولین بار در ایران تولید میشــود فعالیت میکند .شــرکت
مارال پروفیل ارس در اولین تجربه حضورش در نمایشــگاه
در و پنجــره تهران از پروفیل کامپوزیتی ترکیبی که بــرای اولین بار در دنیا با تکنولوژی،
مواد و طراحی صد درصد ایرانی تولیدشده رونمایی کرده است.
 .2نمایشــگاهها همیشه از لحاظ برگزاری و مواردی مانند زمان شروع و پایان نمایشگاه،
نظافت ،سیســتم سرمایش و گرمایش و ...مشــکالتی دارد ولی درمجموع نمایشگاه امسال
نمایشــگاه خوب و قابلقبولی بود و از استقبال خوبی نیز برخوردار بود.
 .3نمایشــگاهها یکی از ستونهای اصلی تبلیغات و معرفی محصوالت محسوب میشوند
بهویژه نمایشــگاههای تخصصی و بینالمللی که از کشــورهای دیگر نیز بازدیدکننده دارد.
مــا همین محصول جدیدمان را با رصد تکنولوژیهای جدید در ســایر نمایشــگاهها تولید
کردیم که امیدواریــم بتوانیم با ارائه این محصول قدمهــای خوبی در زمینه بهرهوری در
مصــرف انرژی برداریم .ایــن محصول قابلیت صادراتی باالیــی دارد و میتوان در همین
نمایشــگاههای بینالمللی آن را به سایر کشورها معرفی و صادر کرد.
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بهزاد صمدی | فرتاب
 .1شــرکت فرایند تجهیــز فرتاب شــرکتی دانشبنیان
اســت که در زمینه طراحی و ساخت ماشینآالت خط تولید
شیشــه دوجداره فعالیت میکند .دســتگاه  CNCمحصول
جدید شــرکت فراتاب اســت که در اولین تجربه حضور در
نمایشگاه در و پنجره تهران رونمایی و عرضهشده است.
 .2در نمایشــگاه امســال ناهماهنگی و محدودیتهایی وجود داشــت که امیدواریم در
ســالهای آینده این موارد برطرف شــود .مهمترین مورد مربوط به بحث جانماییها است
که متاســفانه بعد از اینکه غرفهای برای ما مشــخص شــد و ما بر اساس آن برنامهریزی
کردیم چند روز مانده به شــروع نمایشــگاه اعالم کردند که غرفه ما تغییر کرده و باید به
ســالن دیگری برویم .اگر این تغییر صورت نمیگرفت یا زودتر به ما اطالع داده میشد ما
میتوانســتیم فکر بهتری برای تجهیز غرفه و استقرار دستگاههایمان بکنیم.
 .3برگزاری نمایشــگاه اگر با حضور شــرکتهای برتر و مطرح داخلی و خارجی باشد ما
را در یک رقابت ســازنده قرار میدهد که برای پیشــرفت و بهبود وضعیت صنعت ما بسیار
مفید خواهد بود .بســیاری از محصوالت تا زمانی که وارد نمایشــگاه نشــوند برای بازار و
مصرفکنندگان شناخته نمیشوند.

گزارش ویژه

محمد چراغی | صنعت ماشین
 .1شرکت صنعت ماشــین تولیدکننده ماشینآالت مونتاژ
در و پنجره دوجداره و دستگاههای رول فرمینگ در کشور
است .صنعت ماشین که هشتمین دوره حضور در نمایشگاه
را پشــت ســر میگذارد با دستگاههای ســری اکونومیک
بهعنوان محصول جدید در نمایشــگاه امسال حضور پیدا کرده است.
 .2ما از مدیریت و مجری برگزارکننده نمایشگاه صد درصد رضایت داشته و از تالشهایی
که برای این نمایشگاه انجام دادند تشکر میکنیم .تنها موردی که یک مقدار همه را اذیت
کرده برف محوطه اســت که هنوز بهصورت کامل تمیز نشده و تردد را مشکل کرده است.
میزان اســتقبال روز اول که جمعه بود خیلی خوب بود .شــاید نشــود بر اســاس یک روز
نتیجهگیری کرد ولی امیدواریم بقیه روزها هم شــاهد حضور پرشور بازدیدکنندگان باشیم.
 .3مســلما برگزاری نمایشــگاه بر فعالیت ما بیتاثیر نیســت .نمایشــگاه باعث میشود
مصرفکننده احســاس نزدیکی بیشــتری با تولیدکننده پیدا کند و حرفش را راحتتر بزند.
اگر نمایشگاه اطالعرسانی مناسبتری داشته باشد و بحث تردد و آمدوشد نیز تسهیل شود،
میزان تاثیرگذاری نمایشــگاه بیشتر میشود .متاسفانه بسیاری از تهرانیها هم از نمایشگاه
در و پنجره تهران و حتی محل نمایشگاه دائمی تهران خبر ندارند و باید تابلوهایی در نقاط
مختلف شهر برای دسترسی به نمایشگاه نصب شود.
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جالل کاظم نژاد | رئال وین
 .1شرکت رئال وین در زمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی
و مونتاژ در و پنجره فعالیت دارد .پروفیل چهار کاناله سری
 60محصول جدید رئال وین اســت که در ششمین تجربه
حضور این شرکت در نمایشگاه تهران از آن رونمایی شد.
 .2دید من نســبت به نمایشگاه امسال مثبت است و چون بیشتر کارها بهصورت اینترنتی
و غیرحضوری انجام شد مشکل خاصی نداشتیم .یکی از مواردی که میتوان بهعنوان انتقاد
به نمایشگاه امسال مطرح کرد بحث تبلیغات و اطالعرسانی است که متاسفانه ضعیف بود و
بهجز یکی دوتا بنر در اطراف نمایشگاه اطالعرسانی چندانی صورت نگرفته بود .مورد دیگر
روزهای برگزاری نمایشــگاه است چون امسال روز افتتاح نمایشگاه جمعه بود که اصال روز
مناسبی برای شروع به کار یک نمایشگاه تخصصی نیست.
 .3من همیشــه به نمایشــگاه اعتقاد عمیقی دارم چون در مدتزمان محدودی و ظرف
ســه چهار روز تعداد زیادی بازدیدکننده و مشــتری به ما مراجعه میکنند که اگر بخواهیم
این تعداد مراجعهکننده را در حالت عادی داشــته باشــیم شاید در طول یک سال این اتفاق
بیفتد .اگر بتوانیم بازدیدکنندگانی از کشــورهای همســایه داشته باشیم اثرگذاری نمایشگاه
چند برابر میشود.
اکبر غفاری | پاپاوین
 .1شــرکت پاپاوین در زمینــه تولید پروفیل و در و
پنجره یو.پی.وی.ســی فعالیت میکنــد .پاپاوین در
اولین تجربه حضور خود در نمایشــگاه تهران پروفیل
چهار کانال سری  60پاپاوین را عرضه کرد.
 .2نمایشگاه امسال تاکنون عالی بود و با استقبال مناسبی روبهرو شد و امیدواریم
روزهای آینده هم بهتر شــود .بازدیدکنندگان زیادی از شهرهای مختلف داشتیم.
 .3نمایشــگاه باعث نزدیکی بازدیدکننده و تولیدکننده میشــود .بازدیدکننده از
نزدیــک محصوالت مختلف را میبیند و با شــناخت و آگاهی انتخاب میکند .در
نمایشــگاه مشتریان جدید پیدا میکنید و این برای ما خیلی خوب است.

گزارش ویژه

ایمان نجمی | شیلر
 .1گــروه صنعتــی شــیلر تنهــا نماینده رســمی
ماشــینآالت ایلمــاز ترکیــه و همچنیــن نماینده
انحصاری ماشــینآالت  RTGجهت راهاندازی خط
تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی و آلومینیوم در ایران
اســت .شــیلر که در تمامی دورههای نمایشــگاه بهجز دوره اول حضور داشته با
پروفیلهای  ،FRPنســل پنجم در و پنجرههای دوجــداره فایبرگالس در نهمین
دوره نمایشگاه در و پنجره تهران مشارکت کرده است.
 .2نمایشــگاه امسال هم طبق روال قبلی بود و پیشرفت محسوسی نداشتند .این
نمایشــگاه میتواند به نحو بسیار مطلوبتری برگزار شود و امسال به دلیل اینکه
تعدادی از شــرکتها از حضور در نمایشگاه منصرف شــدند شرایط خوبی نبود و
سالهای قبل از این لحاظ بهتر بود.
 .3نمایشــگاه محــل و فرصــت مناســبی برای ارائــه محصــوالت و معرفی
توانمندیهای شرکتهاســت و مســلما نقش موثری در پیشــرفت صنعت دارد.
متاســفانه نمایشــگاههای ایران نسبت به ســایر کشــورها از قدرت تاثیرگذاری
آنچنانی برخوردار نیســتند و ما هم بهاجبار در این نمایشگاه شرکت میکنیم.

 .1شــرکت کیمیا صنعــت دکاموند نماینــده انحصاری
ندکس ترکیــه در زمینه تولیــد ،واردات و توزیع ملزومات
شیشــه دوجداره فعالیــت میکند .ندکــس باوجود حضور
چندین ساله در بازار ایران دومین دوره حضور در نمایشگاه
در و پنجره تهران را تجربه میکند.
 .2اطالعرســانی نمایشگاه امسال با توجه به کمک فضای مجازی خوب و قابلقبول بود.
اغلب مشــارکتکنندگان تمایل دارند روزهای پایانی نمایشگاه همزمان با پنجشنبه و جمعه
باشــد چراکه میزان بازدیدکننده در این روزها بیشــتر است .نمایشــگاه امسال اگرچه نمره
قبولی را دریافت میکند اما میتوانســت بهتر از این باشد و جای کار دارد.
 .3آشنایی با بخشهای گوناگون صنعت در و پنجره بهواسطه حضور شرکتهای مختلف،
از جمله امتیازات ویژهای اســت که یک نمایشــگاه خوب دارد و مــا باید از این فرصت به
نحو مطلوبی اســتفاده کنیم .حضور در نمایشگاه برای همه مفید است حتی شرکتهایی که
موفق به مشارکت در نمایشــگاه نشدهاند باید بهعنوان بازدیدکننده به نمایشگاه بیایند تا از
آخرین دستاوردها و اتفاقات صنعت آگاهی پیدا کنند.
بهنام محمدی | ماهد آلومینیوم
 .1شــرکت تولیدی ماهد آلومینیــوم در زمینه تولید انواع
مقاطع پروفیل آلومینیومی و آنادایز در اراک فعالیت میکند.
پنجرههای نمای یونیتایز محصول جدید ماهد آلومینیوم در
سومین تجربه حضور این شرکت در نمایشگاه تخصصی در
و پنجره تهران است.
 .2نمایشــگاه امســال نمایشــگاه خیلی خوبی بود فقــط میزان بازدیدکننــده بهویژه از
شهرســتانها کمتر بود که به نظر میرسد دلیل آن شرایط نامساعد آبوهوایی بود.
 .3اینکــه تمامی همکاران و رقبا در یک مکان جمع میشــوند و آخرین دســتاوردها و
محصوالت جدیدشــان را در معرض دید عموم قرار میدهند بیشــترین کمک را به رشد و
رونق صنعت ما میکند .اگر این فعالیتها در فضای مجازی هم تقویت شــوند تعداد بیشتر
و دایره گستردهتری میتوانند از مزایای آن استفاده کنند و از خیلی جهات بهتر خواهد بود.
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گزارش ویژه

مجتبی شاهسواری | بندینی
 .1شــرکت بندینــی تولیدکننده تیغههــای عایق
پلیآمید بــرای مقاطع ترمالبریک در ایران اســت.
بندینی امسال دومین دوره حضور در نمایشگاه تهران
را تجربه میکند.
 .2نمایشــگاه امسال نمایشگاه خوبی اســت فقط اگر بهجای افتتاح نمایشگاه در
روز جمعه روز آخر با جمعه همزمان میشــد خیلی بهتر بود .سرمای هوا هم روی
میزان بازدیدکننده تاثیر منفی داشــت که با برگزاری نمایشگاه در فصلهای دیگر
سال میتوان این مشکل را حل کرد .با توجه به فعالیت صنف و نوع کار ما بهترین
زمان برای برگزاری نمایشــگاه در و پنجره فصل پاییز است.
 .3مســلما هرچقدر یک مجموعه تولیدی در مســائل تبلیغاتی و مواردی که به
معرفی و شــناخت محصــوالت و خدمات آن کمک میکند حضور فعال داشــته
باشــد به نفع آن مجموعه خواهــد بود .یکی از بهتریــن فرصتها برای این کار
نمایشگاههای تخصصی اســت که بهصورت مستقیم و بدون واسطه با مشتری و
مصرفکننده ارتباط برقرار میکنیم.
پیمان حکیمی | یکتا درب
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 .1شــرکت یکتا درب در زمینه تولیــد در و پنجره
آلومینیومی و نمای کرتیــنوال فعالیت میکند .یکتا
درب در ششمین دوره حضور در نمایشگاه در و پنجره
تهران از سیســتم اکو اســاید که ترکیبی از سیستم
لیفتانداسالید و سیستم فولکسواگنی است رونمایی کرد.
 .2نمایشــگاه از لحاظ نحوه برگزاری خوب بود و ما مشــکل خاصی نداشتیم و
راضی هســتیم .از نظر بازدید و اســتقبال هم به خاطر رکودی که در بازار اســت
چنــدان جالب نبود بااینحال ما به اهدافی که داشــتیم دســت پیــدا کردیم و با
مشتریان خودمان ارتباط برقرار کردیم.
 .3نمایشــگاه تنها جایی اســت که مصرفکننده میتواند از نزدیک محصوالت
مختلف را مشــاهده کرده و با مقایســه آنها نسبت به خرید اقدام کند .شما در هیچ
جای دیگری نمیتوانید این تعداد شــرکت و محصول مختلــف و متنوع را یکجا
ببینید و این از مزیتهای ویژه هر نمایشــگاه تخصصی است.
امید آرشپور | زند الستیک
 .1شــرکت زند الســتیک در زمینــه تولید قطعات
الســتیکی و نوارهای  PDMدر صنعت در و پنجره
فعالیــت میکند .شــرکت زند الســتیک  8دوره در
نمایشگاه تهران مشــارکت داشته و امسال هم مانند
ســالهای قبل با چندین مقطع جدید در نمایشگاه حضور پیدا کرده است.
 .2نمایشــگاه امسال درمجموع بد نبوده هرچند تعدادی از شرکتهای مطرح در
نمایشگاه شــرکت نکرده بودند .میزان بازدیدها نیز مشــابه سالهای قبل بوده و
تغییر محسوسی صورت نگرفته است.
 .3برپایــی چنین نمایشــگاههایی بهویژه برای ما که جزو شــرکتهای میانی
هســتیم و با افراد و شــرکتهای خاصی ارتباط داریم بسیار خوب و مفید است .ما
مشــتریان بسیاری را در این نمایشگاه پیدا میکنیم و میتوانیم در فضایی مناسب
به توافقات کاری خوبی دست پیدا کنیم.

گزارش ویژه

خشایار تهرانی | پایدار ماشین
 .1شــرکت پایــدار ماشــین صنعــت خاورمیانــه
نمایندگی انحصــاری دو شــرکت ایتالیایی پرتیچی
اینداســتریز ( )PERTICIو کلوما ( )3Cتولیدکننده
ماشــینآالت مونتاژ و خمکاری در و پنجره آلومینیوم
و یو.پی.وی.ســی فعالیت میکند .شرکت پایدار ماشین در دومین تجربه حضور در
نمایشگاه تهران ،دســتگاه برش دو سر  PERTICIو دستگاه خم سهکاره  3Cرا
که توانایی خم پروفیلهای آلومینیومی ،یو.پی.وی.سی و فوالدی را دارد رونمایی
و به مشتریان عرضه کرد.
 .2نمایشگاه امسال در مجموع خوب بود و بهجز یک سری ناهماهنگیهایی که
در اوایل کار وجود داشت بقیه مسائل مشکل خاصی نداشت.
 .3در صنعت ما مهمترین اتفاق نمایشــگاه است چون در نمایشگاه با افراد
و شــرکتهای جدید آشنا میشــوید و محصوالت جدید را هم به مشتریان
معرفی میکنیم.
محمدرضا زهادی | شایکو

محمود زمانی | ابزارسازی زمانی
 .1شرکت ابزارسازی زمانی تولیدکننده انواع تیغچه
و قالبهای پنجره یو.پی.وی.ســی ،چوب و MDF
آلومینیــوم اســت .ابزارســازی زمانی بــا قالبهای
رگالژی جدید در سومین دوره حضورش در نمایشگاه
در و پنجره تهران مشارکت دارد.
 .2نمایشــگاه تا اینجا خوب بوده و مشــکل خاصی در برگزاری پیش نیامده که
امیدواریم نشانهای بر رونق بازار باشد.
 .3نمایشــگاه در بهبود شرایط کاری ما خیلی مهم است و اگر حتی سالیانه بیش
از یک نمایشــگاه برگزار شــود برای صنعت ما مفیدتر اســت .هر محصولی برای
اینکه در بازار موفق باشــد باید بهخوبی معرفی شــود و نمایشگاه فرصت مناسبی
است تا محصوالت جدید به بازار معرفی شوند.
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 .1شرکت پیشــگامان توســعه نمای ساختمان در
زمینــه تولید پروفیل و مونتاژ و فــروش در و پنجره
بــا برند شــایکو فعالیــت میکند .شــایکو در اولین
تجربــه حضور در نمایشــگاه در و پنجــره تهران از
محصوالت ســال  2017شــرکت تکنو ایتالیا ،پروفیل ســری  76و  86و سیستم
جدید لیفتانداسالید شایکو رونمایی کرد.
 .2چون تجربهای از نمایشــگاههای قبلی ندارم نمیتوانم درباره نحوه برگزاری
این نمایشــگاه نظر خاصی بدهم اما به دلیل اینکه حضور در نمایشگاه درمجموع
برای من کار لذتبخشــی است از نمایشگاه امسال راضی هستیم.
 .3نکته مهم این اســت که متاسفانه بســیاری از مردم ما که مشتریان و طرف
اصلی کار ما هســتند ،هیچ شــناخت و آگاهی نســبت بــه کار و محصوالت ما و
دستاوردهای فنی و تکنولوژی صنعت در و پنجره ندارند .نمایشگاه فرصت مناسبی
اســت تا ما این اطالعات را به جامعه منتقل کنیم و باعث رشد و پویایی صنعتمان
شــویم .نمایشگاه در تقویت خودباوری و عزتنفس فعاالن صنعت در و پنجره نیز
نقش مهمی دارد.
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هاشم غفاری | بازرگانی غفاری
 .1شــرکت بازرگانی غفاری نماینــده محصوالت
کونیک الماسه ترکیه در ایران است .بازرگانی غفاری
پس از  23ســال فعالیت برای اولین بار در نمایشگاه
حضور پیدا کرده است.
 .2نمایشــگاه امسال رویهمرفته مفید بود و ما نســبت به حضور در نمایشگاه
رضایت کامل داشــتیم .البته میزان اســتقبال از نمایشگاه متوسط بود ولی با توجه
به ســرمای هوا و مشکالت اقتصادی که وجود دارد تا حدود زیادی پذیرفتنی بود.
 .3میزان تاثیرگذاری نمایشــگاه بسیار زیاد است و از جمله نکات مثبتی که دارد
این اســت که محصوالت مختلف با کیفیتهای متنوع در دسترس مردم است که
میتوانند با مقایســه کیفیتها انتخاب بهتری داشته باشند .در واقع مسئوالن باید
نســبت به ورود کاالی تقلبی به داخل کشور دقت و ســختگیری بیشتری داشته
باشــند تا هم مصرفکننده با اعتماد بیشتری خرید کند و تولیدکننده داخلی هم با
انگیزه بیشتری فعالیت کند.
سعید بستانمنش | آریا آلومینیوم
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 .1شرکت آریا آلومینیوم در زمینه تولید توری پنجره
فعالیــت میکند .آریــا آلومینیوم بهجــز دوره اول در
تمامی دورههای نمایشــگاه در و پنجره تهران حضور
داشــته و امســال هم محصول جدیدش توری بدون
پیچ را به بازدیدکنندگان ارائه کرده است.
 .2نمایشگاه امسال نسبت به نمایشگاه سال قبل بهتر است چون میزان استقبال
شــرکتها از نمایشــگاه بهتر بود .باید نوآوری در نمایشــگاه بیشتر شود تا انگیزه
حضور بیشتری برای شرکتها به وجود بیاید.
 .3ما بهعنوان یک شــرکت باســابقه که ســالهای زیادی در نمایشگاه حضور
داشــتیم و مشــتریان زیادی ما را میشناســند برای اعالم حضــور و حفظ برند
کارمان در نمایشــگاه حاضر میشــویم .بااینحال تــاش میکنیم در هر دوره با
نوآوری و ارائه یک محصول جدید در نمایشــگاه شرکت کنیم .متاسفانه بسیاری از
شــرکتهای همکار و رقیب ما چنین دیدگاهی ندارند و هرسال با همان استایل و
همان محصوالت قبلی حضور پیدا میکنند.
سیروس جنابزاده | یراقآوران زحل
 .1شــرکت یراقآوران زحل در زمینه تولید قطعات
دکوراتیــو و تزئین داخل شیشــه دوجــداره و توری
پنجرههــای یو.پی.وی.ســی و آلومینیومــی فعالیت
میکند .چندین گل جدید با رنگهای متنوع از جمله
محصوالت جدیدی اســت که یراق آوران زحــل در چهارمین تجربه حضورش در
نمایشگاه تهران عرضه کرده است.
 .2نمایشــگاه امسال برای ما بسیار خوب بود و بیشترین مراجعهکننده و مشتری
را ما در این نمایشگاه داشتیم .اجناس جدید با تنوع رنگی و کیفیت باال باعث شده
تا بســیاری از اجناس ما جایگزین محصوالت مشابه خارجی شوند.
 .3اگر نمایشــگاههای تخصصی در و پنجره نبود من بهشخصه به این موفقیتها
نمیرســیدم و این مشــتریان را عموما در همین نمایشــگاهها به دست آوردهام.
یقینا برگزاری نمایشــگاه تاثیر بســیار زیادی روی فعالیت مــا دارد .هیچ فضایی
مانند نمایشــگاه برای معرفی و تبلیغ کار ما مفید نیســت .من امسال موفق شدم
برای صادرات مشــتری پیدا کنم که این را هم مدیون این نمایشــگاه و حضور در
نمایشگاه هستم.

گزارش ویژه

امیر روحانی | فاساد
 .1شرکت فاســاد مان آلومینیوم در زمینه مهندسی
طراحی نما و پوســته دوم ســاختمان و ارائه خدمات
مهندسی و مشــاوره فعال است .فاســاد که در همه
دورههای نمایشگاه مشــارکت داشته در این دوره از
پروفیل اختصاصی لیفت برای شیشــههای بزرگ خود رونمایی کرده است.
 .2نحوه برگزاری عالی بود و ایراد خاصی نداشــت ولــی میزان بازدید به دلیل
رکود بازار ضعیف بود و ما بســیاری از مشــتریان و کسانی را که انتظار داشتیم در
نمایشگاه ندیدیم.
 .3نمایشــگاهها ازلحاظ تبلیغات برای محصوالت و شرکتهای موفق و ترویج
فرهنگ اســتفاده صحیح از مصالح استاندارد میتواند نقش مهمی ایفا کند .اعالم
حضــور و حفظ برندینگ از دیگر نکات مثبتی اســت که حضور در نمایشــگاهها
میتواند برای شرکتها در برداشته باشد.

محسن کیارستمی | چهلستون

مجید خلیلیفر | اروم آلیاژ
 .1شرکت تولیدی صنعتی اروم آلیاژ در زمینه تولید
پروفیل آلومینیومی ترمالبریــک و نرمال و نماهای
شیشــهای فریملس و کرتینوال فعالیت میکند .اروم
آلیاژ در اولین تجربه حضور در نمایشــگاه در و پنجره
تهران ،لوورهای آلومینیومی بادگیر و بارانگیر را عرضه کرده اســت.
 .2از نظــر مدیریت برگــزاری نقص زیادی در کار نمایشــگاه ندیدم فقط بحث
تبلیغات نمایشــگاه میتوانست بهتر باشــد چون میزان بازدیدکننده ضعیف بود که
شاید به وضعیت رکود بازار مرتبط باشد.
 .3نمایشــگاه برای کار ما خیلی مفید اســت و هرچقدر بیشــتر باشد و تبلیغات
بیشتری برای اطالعرســانی مردم انجام بدهند بهتر است .بهویژه شهرستانها که
از زمان برگزاری نمایشــگاه اطالع پیدا نمیکنند و نمیتوانند در آن شرکت کنند.
ما چون مستقیما با این نمایشگاه ارتباط داریم از زمان و مکان نمایشگاه خبر داریم
ولی بسیاری از مردم نمیدانند.
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 .1شــرکت چهلســتون در زمینــه تولیــد در و
پنجرههــای یو.پی.وی.ســی و آلومینیومــی فعالیت
میکند .چهلستون سومین دوره حضور در نمایشگاه
در و پنجره تهران را تجربه میکند و در این نمایشگاه
با برند آلومینیوم چهلستون مشارکت داشته است.
 .2نمایشــگاه امسال از لحاظ نحوه برگزاری و میزان بازدیدکننده خوب بود چون
در موقعیت زمانی خوبی برگزار شــد .شرکتهای مطرحی هم در نمایشگاه امسال
مشارکت داشتهاند که باعث رضایتمندی بیشتر ما شده است.
 .3بــا توجه به رکودی که در صنعت ســاختمان و بازار ما وجــود دارد ،صنعت
در و پنجــره به چنین نمایشــگاههایی نیاز دارد تا کمی از ایــن حالت انزوا خارج
شــود .حضور در نمایشــگاه و معرفی توانمندی شرکت در ساخت در و پنجرههای
آلومینیومی از جمله اهداف ما برای حضور در نمایشــگاه امسال بود.
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هبت اهلل فاضلی | آبسکون
 .1شــرکت آلومینیوم آبسکون در زمینه تولید پروفیل
آلومینیومــی ،در و پنجــره آلومینیومی ،نمای شیشــه،
شــمش آلومینیوم ،نمای آلومینیــوم و پروفیل صنعتی
آلومینیومی فعالیت میکند .آبسکون بهجز یک دوره در
تمامی دورههای نمایشــگاه در و پنجره تهران مشارکت داشته و در نمایشگاه امسال
نیز سیستم جدید آبسکون را رونمایی کرده است.
 .2نحوه برگزاری نمایشــگاه خوب بود و ایــرادی نمیتوان گرفت تنها موردی که
بهعنوان یک انتقاد میتوان مطرح کرد این اســت که هیچکدام از مسئوالن کشوری
و وزارت صنعت ،معدن و تجارت به نمایشــگاه سر نمیزنند تا درد دل ما را بشنوند و
از نزدیک با مشکالت ما آشنا شوند.
 .3نمایشــگاه بهاندازه یک دانشــگاه میتواند به صنعت ،تکنولوژی و کارآفرینی ما
کمک کند .تبادل افکار و تکنولوژی که در نمایشگاه اتفاق میافتد میتواند صنعت ما
را خیلی جلو ببرد .بهعنوانمثال آلومینیوم در ســالهای اخیر رشد تکنولوژیک زیادی
داشــته که در همین نمایشگاه میتوان گوشههایی از این رشد و شکوفایی را دید.
حسن رضایی | پارس وین
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 .1شــرکت پارس وین در زمینــه تولید یراقآالت
اختصاصــی در و پنجره آلومینیومــی فعالیت میکند.
پــارس وین در  6دوره نمایشــگاه در و پنجره تهران
حضور داشته و در نمایشگاه امسال از یراق سه حالته
خود رونمایی کرده است.
 .2مدیریت و نحوه برگزاری نمایشــگاه امسال نسبت به سال قبل بهتر بود ولی
میزان اســتقبال ضعیفتر بود .دلیل این مسئله هم نوسانات قیمت و بیثباتی بازار
در سال گذشته است.
 .3برگزاری نمایشــگاه برای کیفیت کار و پیشــرفت شرکتها خیلی مهم است
چون یک رقابت ســالم میان شــرکتهای تولیدی به وجود میآورد تا در فضای
رقابتــی به ارائــه محصول بپردازند .ارائــه خدمات و تکنولوژی بــهروز مهمترین
دلیل حضور در نمایشــگاه است و باعث میشود شــرکتها برای سال آینده خود
برنامهریزی داشــته باشند تا با دست پر با سایر شرکتها رقابت کنند.
سعید صادقی | پارس ُکرنت
 .1شرکت پارس کرنت در زمینه تولید یراقآالت در
و پنجره آلومینیومی در کشــور فعالیت میکند .پارس
کرنت در حالی هفتمین دوره حضور در نمایشــگاه در
و پنجره تهران را سپری میکند که امسال نیز با چند
محصول جدید مانند دســتگاههای پرس پانچ چهارکاره و دستگیرههایی با آبکاری
آندایز در رنگهای مختلف در نمایشــگاه حضور پیدا کرده است.
 .2نحوه برگزاری نمایشــگاه امســال در مجموع خــوب و قابلقبول بود .میزان
بازدید در روز اول که جمعه بود خیلی خوب بود ولی روزهای بعد ضعیف شــد .اگر
ترتیب روزهای برگزاری بهگونهای باشــد که روزهای آخر نمایشگاه با پنجشنبه و
جمعه همزمان شود برای ما خیلی بهتر است.
 .3چون از تمام شهرســتانها و نقاط مختلف کشــور برای بازدید به نمایشــگاه
میآیند و شرکتها آخرین دســتاوردها و محصوالت جدیدشان را عرضه میکنند
برای پیشرفت صنعت ما خیلی مفید است.
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قدردانی پنجرهایرانیان از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران
پنجرهایرانیان از تمامی کســانی که از غرفه این شــرکت در نهمین نمایشــگاه
تخصصی در و پنجره تهران بازدید کردند ،تقدیر و تشکر به عمل میآورد.
نشــریه پنجرهایرانیان در نهمین دوره نمایشــگاه بینالمللی تخصصی در و پنجره
تهران که از  13تا  16مهرماه  96در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران

برگزار شــد ،در غرفه شماره  1ســالن میالد پذیرای عموم بازدیدکنندگان و فعاالن
صنعت در و پنجره کشور بود.
گفتنی است ،مشروح گزارشها و گفتگوهای انجامشده در نمایشگاه نهم در همین
شماره نشریه پنجرهایرانیان منتشر شده است.
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ماژول یکی از برندهای پرآوازه و باســابقه در صنعت تولید پروفیل یو.پی.وی.سی
در ایران اســت .مدیران ماژول از ابتدا ســاختار مجموعه خود را بر پایه اســتفاده از
فناوریهای روز جهان بنیان نهاده و همواره به دنبال تولید دانش در این زمینه بودند
تا از این رهگذر نه فقط به تولید پروفیل مشــغول باشند ،بلکه در زمینه ارتقای دانش
و فناوریهای نوین در میهن عزیزمان نیز گامهای بلندی بردارند.
امروز همه این تالشها به بار نشسته و ماژول بهعنوان یکی از معدود تولیدکنندگان
صنعت یو.پی.وی.سی به شمار میرود که توانسته است نام خود را در معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری بهعنوان شرکتی دانشبنیان به ثبت رساند .بدون تردید این
مهم ،دســتاورد بزرگی محسوب میشود و از این نظر ماژول را باید یکی از افتخارات
صنعت یو.پی.وی.سی کشورمان محسوب کرد.
موفقیتهــای پیدرپی ماژول ما را بر آن داشــت تا برای آگاهــی از کم و کیف
فعالیتهای این مجموعه بازدیدی داشــته باشیم از ساختمان اداری و کارخانه عظیم
ماژول .روزهای پایانی بهمنماه  ،1396گروه خبری پنجره ایرانیان از مجموعه بزرگ
ماژول دیدن کرد و ضمن بازدید از بخشها متنوع این مجموعه با مدیران سختکوش
آن به گفتگو نشست.
پروفیل یو.پی.وی.ســی ماژول در سال  1389به تولید انبوه رسید .این کارخانه در
زمینی به وســعت  20هزار مترمربع واقع است که 12هزار مترمربع آن به سالنهای
سرپوشــیده اختصاص داده شده و دستگاههای اکسترودر آن در  9خط در حال تولید

پروفیل یو.پی.وی.سی هســتند .البته دو خط از این مجموعه دارای قالبهای دوبل
بــوده که قادر به تولید همزمان دو شــاخه پروفیل هســتند و از این نظر ،عمال این
کارخانه در  11خط مشــغول تولید اســت .همچنین ظرفیت تولید این مجموعه 10
هزار تن در ســال است و حدود  80نفر در بخشهای اداری و تولیدی آن مشغول به
کار هستند.
گــروه خبری پنجره ایرانیان در ابتدا پای صحبتهای مدیرعامل باســابقه ،پرتوان
و بنام ماژول نشســت .علی نظری جویباری نامی اســت که نه تنها در صنعت تولید
پروفیل یو.پی.وی.ســی کشورمان شناخته شــده است بلکه در حوزه ورزش و بهطور
خاص فوتبال ،شــهره عام و خاص اســت .همگان روزگار خوش باشــگاه محبوب
اســتقالل تهران را در دوره مدیریت وی و نام ماژول را بــر پیراهن آبی و پرافتخار
بازیکنان این تیم به یاد داشــته و برخالف امروز خاطرات خوشــی را از استقالل آن
روزگار و تحت مدیریت ایشان در ذهن دارند .علی نظری جویباری با مدیریتی توانمند
در این حوزه قابلیتهای خود را در اداره مجموعههای بزرگ بهخوبی نشان داده است.
البته ایشان در گفتگو با گروه خبری با فروتنی و البته شجاعت هر چه تمامتر اشارات
اندکی به زحمات فراوان خود در این حوزهها داشتند و بیشتر تالش کردند تا درد دل
تولیدکنندگان را از این رســانه منعکس کنند .دردهایــی که بدون تردید در دل اکثر
فعاالن حوزه تولید کشورمان موج میزند.
پــس از آن برای آگاهی از چند و چــون فعالیتهایی که در کارخانه ماژول جریان

دارد به ســراغ دو تــن از مدیران زحمتکش ماژول رفتیم :مهندس محمود رشــوند،
مدیر کارخانه و محســن باقرتابار مدیر تولید .طی این گفتگو با فرایند تولید ماژول و
سیستمهای نوینی که در فرایند تولید به کار گرفته شدهاند آشنا شدیم.
اما پرسشی را که از ابتدا در ذهن ما و البته بسیاری از خوانندگان پنجره ایرانیان بود
با مهندس هادی غالمی ،مدیر تحقیق و توسعه در میان گذاشتیم :ماژول چگونه نام
خود را در میان شرکتهای دانش بنیان به ثبت رسانیده و اساسا منظور از دانشبنیان
چیســت؟ و البته از این بحث وارد موضوع نانوتکنولوژی شدیم و افتخار دیگری که
ماژول برای صنعت یو.پی.وی.ســی به ارمغان آورده است .ماژول امروز شاید تنها یا
یکی از معدود تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.ســی در کشــورمان باشد که بهطور
رســمی و تحت نظر و با گواهینامههای ستاد ويژه توسعه فناوري نانو از این فناوری
روز جهانی در تولید محصوالت خود استفاده میکند .ماژول با استفاده از این فناوری
تا به امروز تحولی شگرف در این صنعت به ارمغان آورده و با تداوم فعالیتهای علمی
و تحقیقاتی ،طرحهای بســیاری را در دســت اجرا دارد که ثمرات آن محصوالتی با
کیفیاتی جادویی خواهند بود.
بخش پایانی گفتگوهای ما با مهندس آرمین نظری ،مدیرفروش و علیرضا اشتری،
مســئول خدمات پس از فروش اختصاص داشــت .در این گفتگو از ســبد محصولی
ماژول و خدمات پس از فروش این شــرکت پرسیدیم و باخبر شدیم که محصوالت
بســیار جدیدی در حال ساخت هستند که شــاید با ورود آنها به بازار در سال 1397
شــاهد تحولی در بازار در و پنجره باشــیم ،که از آن جملــه میتوان به پروفیلهای
آلومینیومی ماژول اشــاره کرد .اما خدمات پس از فروش ماژول حدیثی دیگر دارد و
شاید گوی سبقت را از بسیاری از همکاران خود در کشور ربوده باشد.
آنچه از این بازدید و گفتگو با مدیران پنجره دریافتیم آن اســت که این مجموعه،
پرتوان و پرشتاب در مسیر توسعه و پیشرفت در حرکت است.
به نظر میرسد مدیریت این مجموعه شادابی و نشاط ورزشکاران را با دانشمحوری
و بهروز بودن صنعتگران تلفیق کرده و به دنبال هموار کردن مســیر ناهموار تولید در
کشورمان است.
با هم گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از ماژول و گفتگو با مدیران آن را میخوانیم:

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با علی نظری جویباری؛
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علی نظری جویباری نامی است شناختهشده ،نه تنها در صنعت تولید پروفیل یو.پی.وی.سی
کشورمان بلکه در حوزه ورزش و بهطور خاص فوتبال .نام نظری جویباری و بهویژه مدیریت
وی با خاطرات تلخ و شــیرین خیل عظیم هوادران باشگاه محبوب استقالل در دوره مدیریت
وی عجین شده است .علی نظری جویباری نشان داده است که رمز و راز مدیریت را بلد است
و بهعنوان یک مدیر کاربلد مجموعه تحت اداره خود را با موفقیت رهبری میکند.
اما داستان مدیریت او در عرصه تولید کشورمان ماجرایی دیگر دارد .نظری جویباری خیلی
زود وارد بخش صنعت شد و از اوائل دهه  1360در زمینه طراحی قالبهای صنعتی کار خود
را آغاز کرد .پس از چندی شروع به تولید قطعات خودرو کرد و در این مسیر به پیشرفتهای
بزرگی نیز نائل شــد .مجموعه تحت نظارت وی قطعات کلیدی خودرو مانند اکســل را تولید
کرده و نیاز شــرکت ایران خودرو در این زمینه را تامین میکرد .وی با تحمل ســختیهای
فراوان تمامی تالش خود را صرف کرد تا در این حوزه به فعالیت خود ادامه دهد و به ســهم
خود نقشــی در صنعت خودروسازی کشورمان داشته باشد ،اما نامالیمات و مشکالت فراوانی
که حاصل ســومدیریت در این حوزه بود مسیر تولید را بهشدت ناهموار کرد و سبب شد وی
برخالف میل خود فعالیتهایش را در این زمینه متوقف کند.
پس از آن ،نظری جویباری تحقیقات گستردهای را انجام داد تا توان و تجربه مدیریتی خود
را صرف صنعتی نوین کند و در این راه سفرهای فراوانی را به کشورهای مختلف انجام داد تا
اینکه با صنعت نوپای پروفیل یو.پی.وی.سی آشنا شد و با توجه به نیاز کشورمان در این حوزه
تصمیم گرفت در این صنعت ســرمایهگذاری کند و بدین ترتیب وارد صنعت یو.پی.وی.سی
شد و ساخت یکی از پروفیلهای بنام کشور را با رویکرد تولید دانش و فناوری آغاز کرد.
در بازدید اختصاصی که از مجموعه ماژول داشــتیم فرصتی فراهم شد تا گفتگویی داشته
باشــیم با علی نظری جویبــاری ،مدیرعامل ماژول تا از چند و چــون فعالیتهای این واحد
تولیدی بزرگ باخبر شویم ،اما ایشان با فروتنی تنها اشارات اندکی به زحمات فراوان خود در
این حوزه داشتند و بیشتر تالش کردند تا درد دل تولیدکنندگان را از این رسانه منعکس کنند.
دردهایی که بدون تردید در دل اکثر فعاالن حوزه تولید کشورمان موج میزند.

درنتیجه ،گفتگو به ســمت بررســی وضعیت اقتصادی و مشــکالت موجود در حوزه تولید
ســوق یافت .وی عدم وجود برنامههای کالن و ســازنده اقتصادی و همچنین مدیریتهای
نادرست را مسبب اصلی وضعیت نابسامان اقتصاد کشورمان میداند که مسلما تاثیرات شدید
و اجتنابناپذیری را بر صنعت گذاشــته است .بر همین اســاس است که ایشان عقیده دارد:
«طبق تحقیقات مفصلی که انجام دادیم صنعت پروفیل از آینده درخشــانی برخوردار بود ،اما
فقدان برنامههای کالن دولتی مانع از تحقق این آینده شــد .سومدیریتها سبب شد تا امروز
از ظرفیت سالنهای بسیار وسیع و امکانات گستردهای که برای این کار در نظر گرفته بودیم،
بهطور کامل استفاده نشود .پیشبینی ما با توجه به نیاز کشورمان و همچنین ضرورت مقابله
با هدررفت انرژی که روزبهروز بر اهمیت آن اضافه میشود ،راهاندازی  30خط تولید پروفیل
یو.پی.وی.ســی بود ،البتــه من برنامههایی برای بهکار انداختن  150خط داشــتم ،و تصمیم
داشــتیم با رسیدن به این ســطح تولید ،به غیر از تامین نیاز بازار به سهم خودمان ،بخشی از
بازار کشــورهای همسایه را نیز بهدســت آوریم تا عالوه بر ورود ارز به داخل کشور در تامین
شــغل برای جوانان این مرز و بوم هم نقش قابل قبولی داشــته باشیم .اما مشکالت و موانع
موجود سبب شده است که ما فقط  9خط را راهاندازی کنیم و با توجه به وضعیت امروز ،حتی
از تمامی ظرفیت این خطوط نیز استفاده نکنیم».
وی در توضیح ریشه اصلی مشکالت گفت« :یکی از علل اصلی بروز این وضعیت نابسامان
سیاستهای نادرســت بانکی و اخذ بهرههای سنگین از تولیدکنندگان و همچنین باال بودن
نرخ بهره برای سپردهگذاران بانکی است .نرخ بهره بانکی ایران در میان کشورهای جهان از
رتبه بســیار باالیی برخوردار اســت و این در حالی است که بهره بانکی برای نمونه در ترکیه
 8درصــد ،چین  4/35درصــد ،آمریکا و کانادا  ./75درصد ،دانمــارک  ./5درصد و در برخی
کشــورهای پیشرفته منفی است .یعنی کســی که پولی در بانک میگذارد باید هزینههایی را
هم به بانک بپردازد .روشن است که باوجود بهرههای باال کسی به سراغ سرمایهگذای در کار
پرمشقتی مانند تولید نمیآید».
مدیر عامل ماژول در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به توصیه رهبر معظم انقالب

در خصوص اقتصاد مقاومتی خاطرنشان ساخت« :روش و رویکردی که دولت در حوزه اقتصاد
و صنعت برگرفته است با اصول اقتصاد مقاومتی منافات دارد .ضمن اینکه بر اساس مصوبات
مجلس هشتم شورای اسالمی قرار بود  20درصد از فروش نفت در حوزه تولید سرمایهگذاری
شود که این امر هم محقق نشد .مسئوالن باید توجه داشته باشند که تحقق اقتصاد مقاومتی
جز با کمک نهادهای اقتصادی و بانکی کشور میسر نمیشود».
وی با تاکید بر اینکه تولید و اشــتغال زیربنای اقتصاد مقاومتی است ،افزود« :تحقق اقتصاد
مقاومتی تنها با کمک بانکها و صندوق توســعه ملی امکانپذیر میشود .دقت داشته باشید
که  30درصد از کل درآمد به صندوق توسعه ملی واریز میشود ،اما این صندوق هیچ کمکی
بــه بخش تولید نمیکند .فلســفه ایجاد صندوق توســعه ملی این بود کــه در اختیار بخش
خصوصی قرار بگیرد و بیشتر صرف ارائه تسهیالتی باشد که باعث کارآفرینی و اشتغال شود،
ولی متاســفانه یا در اختیار دولتیها یا خصولتیهاست و بخش خصوصی کمترین نقش را در
آن دارد .به نظر من دیپلماســی اقتصادی را جــدی بگیریم تا کار و تولید رونق بگیرد و فضا
برای اشتغال فراهم شود .حتی کشورهایی مانند عربستان و قطر با توجه به اینکه درآمد نفتی
بســیار باالیی دارند ،اخیرا به تولید داخلی چراغ سبز نشان دادهاند و زیرساختهای تولید خود
را با اســتانداردهای جهانی پایهریزی کردهاند .پس مطمئن باشــید در چند سال آینده همین
کشورهای نفتی در تولید و اشتغال سرآمد میشوند».
نظــری جویباری یکی دیگر از مشــکالت بزرگ حوزه تولید را روحیه کاســبکاری دولت
میدانــد« :دولت ،بهویژه دولت فعلی ،در همه زمینهها بــه فکر گرفتن پول از تولیدکنندگان
اســت ،بدون اینکه مشکالت آنها را بداند یا تالشــی برای رفع آنها کند از هر فرصتی برای
گرفتن پول از ما تولیدکنندگان دریغ نمیکند .برای نمونه ،باید مسئوالن ذیربط پاسخ دهند
که چرا پتروشــیمی که متعلق به کشور خودمان اســت تولیدات خود را با قیمت باالتری در
داخل کشــور به فروش میرساند .یعنی از یک طرف سود بیشتری را از تولیدکنندگان داخلی
به جیب میزنند و از سوی دیگر سبب میشوند قیمت تمامشده تولیدات ما از رقیبان خارجی
باالتر باشد و در نتیجه توان رقابت در بازارهای جهانی نداشته باشیم».
وی در ادامــه اضافه کرد« :دولت به جای اینکه هزینههای خود را از تولیدکنندگان داخلی
تامین کند باید به فکر بازارهای خارجی باشــد .اگــر برنامهریزیهای بلندمدتی در این زمینه
وجود داشــت و حوزه صادرات بهخوبی رونــق میگرفت ،نه تنها امروز دولت با کمبود بودجه
روبــهرو نبوده و مجبور نبود برای جبران این کمبودها به تولیدکنندگان داخلی فشــار بیاورد،
بلکه تولیدکنندگان نیز از وضعیت بســیار خوبی برخوردار بودند و ضمن ارزآوری باال ،معضل
اشتغال کشــور را نیز تا حد بسیاری حل کرده بودند .دولت باید برای صادارت فکری اساسی
کند .رونق صادرات یکی از راههای رســیدن به اقتصاد مقاومتی و حل بسیاری از معضالت و

گرفتاریهای کنونی است».
مدیــر عامل مــاژول در توضیح وضعیت فعلی صادرات کشــورمان گفــت« :باید مطابق
کشــورهایی که در زمینه صادرات موفق عمل کردهاند ،دولت ما نیز از تولیدکنندگان حمایت
کنــد؛ مثال برای صادرات یارانههایی را در نظر بگیرد تــا تولیدکنندگان بتوانند با قیمتهای
رقابتی وارد بازارهای جهانی شــوند .ما با در نظر گرفتن نیاز بازارهای همسایه تالش بسیاری
را برای صدور کاال به این کشــورها به خرج دادیم ،ولی عدم حمایت دولت از یکسو و موانع
بسیار زیادی که در این مسیر وجود دارد از سوی دیگر ،و همچنین وجود رقیبانی که از حمایت
کامل دولتهای خود برخوردار بودند ،مانع از تحقق این مهم شد».
وی در توضیح دالیل رکود ســنگین بازار مســکن اظهار داشــت« :دولت خود را سرگرم
مســائلی مانند برجام کرده و تمام وقت و هزینههای خود را مصروف به این امر داشته است.
صرفنظــر از نتایج مثبت یا منفی برجام ،دولت باید توجه خود را معطوف معضالت کشــور
کند و برنامههایی را برای رفع آنها طراحی و پیاده ســازد .از سوی دیگر مشاهده میکنیم در
حوزههای دیگری که دولت در آنها بهطور مســتقیم منتفع است ،مانند صنعت خودروسازی،
ســریعا راهکارهایی بهکار گرفته و تالش میشود رونق به این حوزهها بازگردد .بدون تردید
اهمیت حوزه مســکن که مولد چندین هزار شغل مستقیم است ،بسیار باالتر از خودروسازی
بوده و دولت باید برای رفع رکود از این حوزه که با معیشت میلیونها نفر مرتبط است فکری
عاجل کند؛ همانطور که در زمینههای مربوط به خود سریعا عمل کرده است».
در پایــان از نظری جویباری خواســتیم تا با توجه به تجربه خویــش در دو حوزه بهظاهر
متفاوت ،وجه تشابه حوزه صنعت با حوزه ورزش را برایمان بازگو کند ،وی پاسخ داد« :ورزش
و خصوصا فوتبال عالقه شــخصی من اســت و من به خاطر عشقی که بدان دارم همواره در
این زمینه نیز فعال هســتم .اما صنعت و تولید ،شــغل و ابزار امرار معاش من است .متاسفانه
امروز تشابه این دو حوزه بسیار زیاد شده است.
میدانیم که ورزش وسیلهای برای تزریق روحیه شادابی و طراوت در جامعه است و از این
نظر باشــگاههای بزرگ و محبوبی مانند استقالل و پرسپولیس باید ارتقا یابند تا نشاط جامعه
ارتقاء یابد .اما شاهدیم که امروزه ورزش نیز به یک صنعت تبدیل شده است و به جای اینکه
دولت در ورزش ســرمایهگذاری کند به فکر برداشت پول از آن است .به عبارت دیگر در این
حوزه هم دولت کاسبکارانه برخورد میکند.
بنابراین ورزش ما هم به سرنوشت صنعت دچار شده است .با کمال تاسف باید بگویم غالب
مشکالت موجود در حوزههای مختلف کشور اعم از تولید یا ورزش ،نتیجه روحیه کاسبکاری و
تصدیگری باالی دولت است و برای کاهش مشکالت موجود کشور راهی جز کوچک شدن
دولت و کاهش تصدیگری آن نیست».
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سیستمهای نوین تولید در ماژول
کارخانه پروفیلســازی ماژول با تکیه بر تجربه طوالنی آقای علی نظری جویباری در حوزه تولید و صنعت در اواخر دهه  1380به کار افتاد و از آن
دوره تاکنون این کارخانه با رویکرد دانشمحوری بیوفقه به امر تولید انواع مقاطع پروفیل مشــغول اســت .برای آشنایی با نحوه فعالیت کارخانه
ماژول پای گفتگوی دو تن از مدیران باتجربه این بخش نشستیم .مدیریت کارخانه بر عهده مهندس محمود رشوند قرار دارد .وی دارای دو مدرک
کارشناسی حسابداری و بازرگانی ،و نیز مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی بوده و هماکنون در مقطع دکترا مشغول به تحصیل در رشته مدیریت
حرفهای کسب و کار ( )DBAاست .همچنین محسن باقرتابار بهعنوان مدیر تولید با ده سال سابقه در زمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی مشغول به
کار اســت .این دو با کولهباری از دانش و تجربه کارخانه ماژول را با آخرین متدهای مدیریتی روز دنیا اداره میکنند .در ادامه ماحصل گفتگوی ما را
با این دو عزیز میخوانید:
در سال  1388پس از چندین ســال تحقیق و پژوهش در نقاط مختلف
جهــان و همچنیــن فراهــم آوردن مقدمات زیرســاختی ،ماشــینآالت
پروفیلسازی خریداری شده و در سال  1389کارخانه ماژول به بهرهبرداری
رســید .این کارخانه هماکنون در زمینی به مساحت  20هزار مترمربع و در
سالنهایی به مســاحت 12هزار مترمربع و با اشتغالزایی مستقیم برای 80
نفر مشغول به کار است.

کارخانه ماژول یکی از بزرگترین واحدهای تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی
کشورمان به شمار میآید .این کارخانه که از امکانات فنی منحصربهفردی
برخوردار است ،ابتدا با سه خط اکسترودر پروفیل یو.پی.وی.سی و در زمینی
به مســاحت 5هزار مترمربع کار خود را آغاز کرد ،اما پس از مدت کوتاهی
با توجه به مدیریت کارآمد این مجموعه و پیادهســازی طرحهای توســعه،
شــمار خطوط به عدد  9و مســاحت زمین کارخانه بــه  20هزار مترمربع
افزایش یافت.

با وجود آنکه کارخانه ماژول ظاهرا با  9خط مشــغول به تولید است اما
با توجه به اینکه دو دســتگاه از این ماشینآالت دارای قالبهای دوطرفه
هستند و میتوانند همزمان دو شــاخه پروفیل را تولید کنند ،عمال خطوط
تولید این کارخانه به  11عدد میرســد .توان تولید این دو دستگاه پیشرفته  
 500کیلو در ســاعت میباشــد .مجموع خطوط تولید ماژول از توان تولید
واقعی ساالنه  10هزار تن پروفیل برخوردار هستند.

کارخانه ماژول یکــی از معدود واحدهای تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی
کشورمان است که به صورت اختصاصی برای تولید پروفیل ساخته و نصب
و راهانــدازی  30خط تولید در آن پیشبینی شــده اســت .به عبارت دیگر
تمامــی امکانات این کارخانه اعم از میکســرها و غیره برای  30خط تولید
تهیه شــدهاند و همچنین تمامی این  30دستگاه در فضای کارخانه جانمایی
شده اســت که به محض افزایش نیاز بازار این تعداد دستگاه قابل نصب و
بهرهبرداری هستند.

پرونده ویژه

در اداره کارخانه ماژول از سیستمهای مدیریتی بهروز و پیشرفتهای استفاده میشود
که از آن جمله میتوان به سیستم انتقال مواد خودکار یا هندلینگ متریال اشاره کرد.
همچنین سیستم برنامهریزی مواد نیز در این کارخانه پیادهسازی شده است .با توجه
به اینکه مواد اولیه هر از چندگاه با برندهای مختلف وارد بازار میشوند ،این سیستم
پیاده شده است تا این مواد پیش از آنکه وارد سیلوها شوند بهطور کامل مورد تجزیه
و تحلیل قرار گیرند و و کیفیت آنها تایید شود .همچنین در انتهای خط تولید پروفیل
کد مواد اولیه روی شاخهها بهصورت بارکد درج میشود.

کارخانه ماژول از انبارهای وسیعی برخوردار است که از این نظر نیز جایگاه
ممتازی را در میان تولیدکنندگان پروفیل کشورمان داراست .نوع انبارش در
ایــن انبارها که فضایی حدود  6500مترمربــع را به خود اختصاص دادهاند،
بهصورت کامال روشــمند و علمی انجام میشود .ضمن اینکه نحوه انبارش
و خروج پروفیل از انبار بهگونهای است که محصوالت به ترتیب زمان تولید
خود از انبار خارج میشــوند تا بدینوسیله از انبارش طوالنی یک محصول
خودداری شود .البته باید به این نکته نیز توجه داشت که این کارخانه با توجه
بــه حجم مصرفی و نیاز بازار به تولید مبادرت کرده و همواره تالش میکند
تا از انبارش طوالنی پروفیلهای پرهیز کند.
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در این کارخانــه ،پروفیلهای یو.پی.وی.ســی با دو برند مــاژول و وینکو تولید
میشوند .برند وینکو ،محصول اکونومی این واحد بوده و برند ماژول محصول اصلی
و پرآوازه این کارخانه به شمار میرود .کارخانه ماژول با توجه به بازارسنجی که انجام
داده بود ،در ابتدا با تولید پروفیل سری  60چهار حفره کار خود را آغاز کرد اما در ادامه
انواع مقاطع مختلف مانند پروفیلهای کشــویی و سری  70را نیز به سبد محصولی
خــود افزود .محصوالت ماژول با توجه بــه بهرهگیری از فناوری نانو در تولید آنها از
کیفیت کمنظیری برخوردار بوده و دارای اســتحکام و شفافیت قابل توجهی  هستند.
همچنین در آیندهای نزدیک محصــوالت جدیدی ازجمله پروفیلهای آلومینیوم در
این واحد به تولید خواهند رسید.

کلیه مشــخصات تولید اعم از مواد اولیه مورد اســتفاده و شرایط تولید از
جمله شماره دستگاه ،شماره میکسر ،نام مدیر خط و کارگر مربوطه به صورت
کد روی شــاخههای پروفیل ثبت میشود .این سیســتم این امکان را مهیا
میســازد تا در صورت بروز هر گونه مشــکل در یک شاخه پروفیل تمامی
دادههای مربوط به روند تولید آن قابل پیگیری باشد.
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ماژول یکـــهتاز عرصه نوآوری و پیشرفت
مجموعه ماژول به واسطه توجه ویژه مدیران آن به مبحث فناوریهای روز دنیا توانسته است افتخارات بسیاری را برای خود به ارمغان آورده و در
این عرصه گوی ســبقت را از بسیاری از همصنفان خود برباید .ماژول یکی از معدود مجموعههای تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی است که موفق
شده نام خود را در فهرست شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری کشورمان به ثبت رساند و تمامی گواهینامههای معتبر را
در این زمینه به دستآورد .این مهم از رهگذر تحقیقات طاقتفرسا و سرمایهگذاریهای کالن در این زمینه حاصل شده است .یکی از دستاوردهای
مهم ماژول که این مجموعه را در رسیدن بدین جایگاه کمک شایانی کرده است ،تولید دانش مربوط به ساخت پروفیل یو.پی.وی.سی با استفاده از
نانوتکتولوژی است .اما واقعا یک شرکت دانشبنیان چه ویژگیهایی دارد و اساسا فناوری نانو ،که امروزه بسیار به گوش میرسد ،به چه معناست و
چه تحولی میتواند در صنعت تولید پروفیل یو.پی.وی.سی ایجاد کند؟ این پرسشها را با مهندس هادی غالمی ،مدیر بخش تحقیق و توسعه ماژول
در میان گذاشــتیم :وی دارای دو مدرک کارشناسی در رشــتههای صنایع و متالوژی صنایع ،و نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی
متالوژی است .ماحصل این گفتگو را با هم میخوانیم:

ماژول یک شرکت دانشبنیان است

این سخن بدان معناست که متخصصان مجموعه ماژول برای نخستین بار موفق به تولید یک دانش بومی شدهاند .روند این موفقیت زیر نظر کارشناسان معاونت دانش
و فناری ریاســتجمهوری طی شــده و مطابق با تمامی بندهای پروتکل این معاونت تشخیص داده شــده و از این مرکز گواهینامههایی که موید دانشبنیان بودن ماژول
هســتند صادر شده است .بنابراین تنها شاخص دانشبنیان بودن یک مجموعه تاییدیه معاونت دانش و فناری ریاستجمهوری است و هر ادعای مشابهی بدون ارائه چنین
مدرکی فاقد اعتبار است.

فناوری نانو در خدمت پروفیلهای ماژول

دانش تولیدی ماژول در زمنیه فناوری نانو اســت .پژوهشــگران این مجموعه با بررســی پنج ماده اصلی سازنده پروفیلهای یو.پی.وی.سی دریافتند که با تغییر دانهبندی کربنات
کلســیم میتوانند محصولی را تولید کنند که از کیفیت بســیار باالتری از نمونههای قبلی برخوردار باشــد .این مجموعه با استفاده از این فناوری توانسته است پروفیلهایی را تولید
کند که از استحکام و شفافیت بسیار بیشتری برخوردار باشند.

فناوری نانو چیست؟

نانوفناوری به معنای توانمندی تولید و ساخت مواد ،ابزار و سیستمهای جدید با در دست گرفتن کنترل در مقیاس نانومتری یا همان سطوح اتمی و مولکولی ،و استفاده از خواصی
است که در این سطوح ظاهر میشوند .به عبارت دیگر با تغییر در اندازه دانههای یک ماده میتوان برخی خواص فیزیکی و شیمیایی آن را تغییر داد.

دانش تولیدی ماژول در خصوص فناوری نانو کدام است؟

کربنات کلســیم مادهای اســت که پژوهشگران ماژول متوجه شدند میتوانند در دانهبندی آن تغییراتی ایجاد کنند .دانههای این ماده در حالت عادی در ابعاد میکرومتر هستند اما با
استفاده از این دانش میتوان کربنات کلسیمی با ابعاد نانو متر ،یعنی هزار برابر کوچکتر تولید کرد .در واقع با تغییر چینش مولکولی بسیاری از خواص فیزیکی و شیمیایی این ماده
نیز دســتخوش تغییراتی شــده و عیوب خطی و سطحی و حجمی آن تا حد بسیاری برطرف میشود .پس از کشــف روش این کار توسط پژوهشگران ماژول ،نمونه آزمایشی آن در
داخل کشور ساخته و تست  TEMروی آن صورت گرفت .این تست در دانشگاه تهران انجام شد و نتایج آن کامال موفقیتآمیز بود.

پرونده ویژه

پروفیلهای نانو چه خصوصیاتی دارند؟

این پروفیلها ســطحی بســیار براقتر داشته و شفافیت آنها باالتر است .همچنین اســتحکام پروفیلهای نانو از  30تا  40درصد افزایش مییابد و تمامی آزمونهای ضربه این
افزایش مقاومت را تایید کردهاند .افزون بر این ،مقاومت این پروفیلها در مقابل تغییر رنگ نیز افزایش چشمگیری مییابد .اداره استاندارد پروفیلهای نانوی ماژول را مورد آزمون
قرار داده و این محصوالت تســت زنون را به میزان شــش هزار ساعت با موفقیت پشت سر گذاشــته و موفق به دریافت گرید  Sاز این مرکز شدهاند .از سوی دیگر ،پروفیلهای
نانو بهراحتی آلوده و کدر نمیشــوند .اگر ســطح پرفیلهای عادی را که بسیار صیقلی به نظر میآیند تحت کریســتالوگرافی قرار دهید درخواهید یافت که این سطوح از پستی و
بلندیهای فراوان و نوکتیزی برخوردار هســتند .با اســتفاده از فناوری نانو ،سطح پروفیل تا حد بسیار زیادی این پستی و بلندیها را از دست داده و نوک تیز این برآمدگیها گرد
میشود .بنابراین گرد و غبار بسیار ریز نیز نمیتوانند در البهالی آنها رسوخ کنند و به تدریج سطح پروفیل را کدر کنند .بدین ترتیب سطح پروفیلهای نانو همواره تمیزتر و براقتر
از پروفیلهای معمولی به چشم میآیند.

چگونگی تجاری شدن دانش ماژول در زمینه نانو

پس از تایید کامل دانش تولید شــده توســط ماژول نوبت به تجاری ســاختن این ماده رســیده بود ،اما به دلیل فقدان امکانات الزم در کشورمان ،ماژول مجبور میشود به یک
شــرکت معتبر ترکیهای ســاخت این ماده جدید را سفارش دهد .به عبارت دیگر یک شرکت بسیار توانمند خارجی با استفاده از دانش کامال بومی ماژول ،امروزه در حال تولید انبوه
کربنات کلیسیم در ابعاد نانومتر است.

فناوری نانو پایانی ندارد

حوزه نانو یکی از جدیدترین و گستردهترین دستاوردهای بشری است که تاکنون توانسته تغییرات قابل توجهی را در زندگی بشر ایجاد کند ،اما این همه ماجرا نیست .دانشمندان
بر این باورند که پیشــرفت در حوزه نانو راههای بســیار جدیدی را در زندگی آدمیان خواهد گشــود و تحوالت بسیار بیشــتری را به بار خواهد آورد .از این رهگذر ماژول نیز سیر
مطالعات و تحقیقات خود را پایان نداده و با تمام تالش و توان خود در پی آن اســت تا به کمک این فناوری نوین دســتاوردهای بیشتری را برای صنعت یو.پی.وی.سی به ارمغان
آورد .یکی دیگر از روشهای این فناوری استفاده از پوششهای نانوست و از این طریق ماژول به دنبال تولید پروفیلهایی است که هرگز نیازی به تمیزکردن نداشته باشند.

دانشمندان با مشاهده سطوح آبگریز برگ نیلوفر آبی ،این برگها را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و دریافتند که تارهای بسیار ریزی روی این برگها قرار دارد و زاویه قرار
گرفتن این تارها ،حدود  170درجه ،مانع نفوذ آب در برگهای نیلوفر آبی میشود .بدین ترتیب گل نیلوفر آبی همانطور که هزاران سال مورد احترام و توجه قومیتهای متنوع در
نقاط مختلف دنیا بود ،این بار نیز توانســت الهامبخش روشــی شگرف در زمینه نانوفناوری شود .دانشمند با استفاده از این روش توانستهاند موادی را تولید کنند که با آغشتن آنها
به مواد مختلف مانع از نفوذ هرگونه رطوبت یا آلودگی در آنها شوند.

پنجرههای خودتمیزشونده ماژول

در حال حاضر محققان ماژول طرحهایی را در دست اقدام دارند که با به سرانجام رسیدن آنها ،محصوالتی تولید خواهند شد که هیچگاه آلوده نشده و نیاز به تمیزکردن ندارند.
این مهم با بهرهگیری از پوشــشهای نانو انجام خواهد شــد .با تولید انبوه این پروفیلها ،ما پنجرههایی خواهیم داشــت که مانند نیلوفر آبی هیچ آلودگی را به خود نمیگیرند و
زحمت تمیز کردن آنها برای همیشه از سر ما رفع خواهد شد .البته این محصوالت خودتمیزشونده در دو نوع خواهند بود :پروفیلهای آبگریز و آبدوست .در نوع نخست چینش
مولکولی بهگونهای خواهد بود که از نفوذ ذرهای آب و آلودگی جلوگیری خواهد شد و در نوع آبدوست ،پروفیل در ابتدا آلودگی را به خود میگیرد اما این آلودگی با تابش آفتاب و
در اثر اشعه یو.وی تجزیه شده و پس از مدت کوتاهی پروفیل مانند زمان تولید خود تمیز و براق خواهد شد .این نوع پروفیلها برای اقلیم فالت مرکزی ایران که از تابش بسیار
باالیی برخوردار هستند بسیار مناسب خواهند بود.

پنجرههای صددرصد ایزوله با پروفیلهای ماژول

ثمرات نانوفناری تمامی ندارد .یکی دیگر از کارکردهای بسیار سودمند این فناوری ،تولید پروفیلهای آنتیباکتریال است .هماکنون ماژول با استفاده از فناوری نانو قادر
اســت پروفیلهایی تولید کند که از ورود هرگونه باکتری و میکروب جلوگیری کرده و فضاهایی کامال ایزوله را فراهم آورند .این نوع پنجرهها برای مکانهایی مانند اتاق
عمل کاربرد بسیار فراوانی دارند.

آزمایشگاه رو به رشد ماژول در خدمت ارتقای کیفیت

ماژول از آزمایشــگاه مجهزی برخوردار است که افزون بر انجام آزمونهای کنترل کیفیت برای محصوالت تولیدی خود ،محلی است برای تحقیق و پژوهشهای بیشتر .مدیران
این مجموعه طرحی را در دست دارند که آزمایشگاه موجود ماژول را بهسرعت توسعه داده و به یکی از پیشرفتهترین آزمایشگاههای کشور مبدل سازند .به نظر میرسد همواره باید
در انتظار دستاوردهای شگرف آزمایشگاه ماژول باشیم.
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تکمیل سبد محصولی پروپیمان ماژول در سال آینده
اگــر تا اینجای گزارش همــراه بودید دریافتید که ماژول با اتکا بر تجربه طوالنی بنیانگذار خود در حــوزه تولید و همچنین با به کار گرفتن
مدیران زبده و همچنین سیستمهای نوین در روند تولید و البته با برگرفتن رویکردی مبتنی بر تولید دانش و فناوریهای نوین ،بسیار استوار و
توانمند گام در مســیر تولید پروفیلهای یو.پی.وی.سی گذاشته است .در بخش پایانی این گزارش جا دارد تا بر انواع محصوالت این مجموعه
و همچنین خدمات خاصی که ماژول به مصرفکنندگان خود ارائه میدهد نگاه دقیقتری بیاندازیم .برای این منظور گفتگویی را ترتیب دادیم با
مدیر فروش ماژول ،مهندس آرمین نظری ،دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی صنایع؛ و مسئول خدمات پس از فروش ماژول مهندس
علیرضا اشتری ،دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی نرمافزار ،و از این دو مدیر پرتوان در خصوص محصوالت تولیدی ماژول و خدمات
ارائه شده توسط این مجموعه به هممیهنان عزیزمان سواالتی را پرسیدیم .با هم ماحصل این گفتگو را میخوانیم:

آشنایی با محصوالت ماژول

ماژول هماکنون با ســبد محصولی پروپیمانی در حال فعالیت بوده و محصوالت بســیاری دیگری را نیز در دست تحقیق و بررسی دارد که در آیندهای بسیار نزدیک وارد
بازار کشورمان خواهد شد .در ابتدا الزم است بدانیم که ماژول در سال  1390موفق به کسب نشان استاندارد اجباری شده است و از آن زمان تا به امروز تحت بازرسیهای
مرتب و دقیق اداره استاندارد قرار دارد و گواهینامه آن بهطور مرتب تمدید شده است.
ماژول در ابتدا با تولید پروفیلهای سفید سری  60چهار حفره کار خود را شروع کرد و بهتدریج تولیدات دیگری را نیز بدان افزود .پروفیلهای سفید و مغز رنگی لمینیت
شــده و همچنین انواع پروفیلهای کشویی از جمله محصوالت ماژول هستند .هماکنون پروفیلهای سری  80کشویی جفتریل و سری  110کشویی تکریل ماژول در
حال تولید میباشند.

بدون رقیب در عرصه پروفیلهای کشویی
ماژول یکی از نخســتین تولیدکنندگان داخلی اســت که پروفیل کشــویی تکریل خود را بهطور کامل تولید و عرضه میکند .برای مثال کاور بازشو کشویی گسگتدار و مولین
عمودی از جمله محصوالت نایاب بازار هستند که در این مجموعه در حال تولید میباشند .هچنین تبدیل چهار لنگه کشویی که غالبا جنس یو.پی.وی.سی آن در بازار یافت نمیشود
و پنجرهسازان مجبورند با قیمت گزافتر ،نوع آلومینیومی آن را خریداری کنند ،در سبد محصولی ماژول قرار دارد.
از دیگر ابتکارات ماژول در زمینه پروفیلهای کشویی ،تولید یکسری ملزومات آلومینیومی است که میتواند استحکام پنجرههای ریلی دارای ابعاد بزرگ را چند برابر کند .عموما
پنجرههای تکریلی که در ابعاد بزرگ و تا ارتفاع دو نیم متر هســتند دچار لرزش میشــوند .برای این نقیصه ماژول یک دماغه آلومینیومی طراحی کرده اســت که روی پروفیل
یو.پی.وی.ســی ســوار میشوند و در نتیجه استحکام آنها افزوده شده و این پنجرههای بزرگ هیچ لرزشــی را به خود نخواهند دید .به عبارتی دیگر ،پروفیل ماژول در سال 1397
دستکم در عرصه پروفیلهای کشویی تکتاز میدان خواهد بود.

پرونده ویژه

پروفیلهای دوجزئی ،ابتکاری دیگر از ماژول

افزون بر این ،ماژول محصوالتی دارد که مشــابه آن در بازار بهندرت یافت میشــود .برای نمونه میتوان به پروفیلهای دوجزئی اشــاره کرد .این پروفیلها به صورت
دوجزئی اکسترود میشوند و دورنگ هستند .به عبارتی دیگر ،این پروفیلها سفید بوده که الیه رویی آن به رنگ دیگری است و همانطور که اشاره شد این پروفیل بهصورت
یکپارچه از دســتگاه خارج میشــود .بنابراین از دوام بسیار بیشتری از پروفیلهای لمینیتدار برخوردار است و اگر قیمت پایینتر آن را نیز در نظر بگیریم ،میتواند جایگزین
بســیار مناسبی برای پروفیلهای لمینیتدار به شــمار آید .این پروفیلها در حال حاضر در دو رنگ مشکی و قهوهای تولید میشوند اما امکان تولید هر رنگی که دارای کد
رال است وجود دارد.

محصوالت جدید ماژول
ماژول محصوالتی را در دســت تولید دارد که در ســال آینده وارد بازار خواهد شد .یکی از این تولیدات پروفیلهای یو.پی.وی.سی سری  70پنج حفره است .اما گام بزرگ
ماژول در مسیر پیشرفت ورود به تولید پروفیلهای آلومینیومی است که این مهم در سال آینده محقق خواهد شد .این محصوالت عبارت خواهند بود از پروفیلهای نرمال،
ترمالبریک و آلومینیومهای نمای کرتینوال.
بنابراین ماژول با سبد محصولی پروپیمان از پروفیلهای یو.پی.وی.سی سری  60و  ،70پروفیلهای سفید و رنگی ،لمینیتدار یکطرفه و دوطرفه ،پروفیلهای دوجزئی،
پروفیلهای تکریل و جفتریل و نیز انواع مقاطع پروفیلهای آلومینیومی حضوری متفاوت در بازار رقابت سال  1397خواهد داشت.

نحوه توزیع محصوالت ماژول در ایران

خدمات پس از فروش واقعی برای مصرف کننده واقعی

متاســفانه به دلیل کمبود آگاهی در جامعه ،مصرفکنندگان تمامی نقایصی را که ممکن اســت در پنجرهها وجود داشــته باشــند ،به پروفیل آن پنجره نسبت میدهند در
حالیکه غالب ایرادات به نحوه مونتاژ و نصب پنجره بازمیگردد و تنها دفورمه شدن یا تغییر رنگ پنجره مربوط به پروفیل آن میشود .با وجود این ،ماژول برای حمایت از
برند خود در بازار و البته رضایت خاطر مردم عزیز ،رسما اعالم کرده است که هر مصرفکننده پنجره ماژول در هر نقطه از کشور اگر با مشکلی روبهرو شد میتواند با دفتر
مرکزی یا نمایندگیهای ماژول تماس بگیرد و کارشناســان ماژول بدون فوت وقت به منطقه مورد نظر اعزام شــده و بدون توجه به اینکه قصور مربوط به چه مرحلهای از
ساخت پنجره بوده ،به رفع عیوب آن اقدام خواهد کرد.
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ماژول برای توزیع سریع و موثر محصوالت خود در نقاط مختلف کشور ،در هر استان یک نمایندگی داشته یا در حال ایجاد یک نمایندگی است .مجموعهای که خواهان
نمایندگی توزیع پروفیلهای ماژول است باید از سابقه و حسن شهرت مناسبی در منطقه مورد نظر و همچنین توان فنی باالیی برخوردار بوده و در ضمن تمامی تضامین
ماژول را تامین کند .ماژول نمایندگان خود را کامال زیر نظر داشــته و بر تعامالت آنها با کارگاهها نظارت دقیق دارد .در ضمن نمایندگیها باید قادر باشــند تمامی خدمات
پس از فروش ماژول را به مشتریان خود ارائه دهند .نمایندگان فروش موظفند بر فعالیت تمامی کارگاههای نظارت داشته باشند و از فروش پروفیل به مجموعههایی که از
استانداردها و شرایط الزم برخوردار نباشند پرهیز کنند .ماژول در هیچ نقطه از کشور انبارک ندارد و در مناطقی که هنوز نمایندهای تعیین نشده است ،دفتر مرکزی ماژول
خود راسا به تامین پروفیل و ارائه خدمات پس از فروش مبادرت میکند.
دفتر مرکزی ماژول اطالعات تمامی کارگاههای پنجرهســازی که با پروفیل ماژول کار میکنند و حتی آنهایی که از نمایندگیها خرید خود را انجام میدهند در اختیار
دارد و فعالیت این کارگاهها را رصد میکند و طرحی را در دست اجرا دارد که این نظارتها بهصورت منظم و دقیقتری اجرا شوند .در بازرسیهای انجام شده هر کارگاهی
که اســتانداردهای مصوب ماژول را در ســاخت در و پنجره رعایت نکند مورد بازخواســت قرار گرفته و در صورت تکرار این موارد ،فروش پروفیلهای ماژول بدان کارگاه
متوقف میشود.
ماژول در نظر دارد زمانی که کلیه کارگاهها بهطور کامل  تحت پوشــش چتر نظارتی درآمدند ،ضمانتنامههایی برای مصرفکنندگان صادر کند .از این منظر ،ماژول به
دنبال صدور ضمانتنامههایی حقیقی است که سبب اطمینان خاطر کامل مصرفکنندگان باشند.
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با حمایت هافمن در مرکز همایشهای کتابخانه ملی؛

همایش بزرگ انبوهسازان ایران برگزار شد
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پنجرهایرانیان؛ اجالس سراسری انبوهسازان سراسر کشور روز سهشنبه  24بهمنماه
با حمایت هافمن در سالن همایشهای بینالمللی کتابخانه ملی در تهران برگزار شد.
اجالس سراسری انبوهســازان بزرگترین گردهمایی فعاالن ساختمانی است که
همهساله توسط کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی انبوهسازان مسکن و
ساختمان ایران و حمایت هافمن برگزار میشود.
این گردهمایی با خوشآمدگویی جمشــید برزگر ،دبیر کانون سراسری انبوهسازان
آغاز شــد و در طول نشست ،مقامات دولتی بخش مسکن ،مدیران بخش خصوصی
و همچنین نمایندگان مجلس و مدیرعامل بانک مسکن ،آخرین وضعیت این بخش
به همراه سیاســتها و برنامههایی را که برای ســال آینده تدارک دیده شده است
تشریح کردند.
مهنــدس احمد خرم ،وزیــر راه و ترابری دولت اصالحات ،دکتــر حامد مظاهریان،
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ،دکتر مسعود پزشکیان ،نایبرئیس
مجلس شورای اسالمی ،مهندس جمشــید برزگر ،رئیس کانون سراسری انبوهسازان
مهندس فرشــید پورحاجت ،دبیر کانون سراسری انبوهســازان ایران ،دکتر ابوالقاسم
رحیمی انارکی ،مدیرعامل بانک مســکن ،مهندس بابک مشــیرفر ،مدیریت فروش
هافمن و ...ازجمله سخنرانان این اجالس سراسری بودند.
محور اجالس امسال انبوهســازان ،چگونگی سرمایهگذاری در بافتهای فرسوده و

نحوه اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری بود.
مهندس مشــیرفر به نمایندگی از ســوی مجموعه هافمن با قرائت پیام مدیرعامل
هافمن به اجالس سراســری انبوهســازان ایران ،ســخنانی پیرامون اهداف هافمن و
وظایف اجتماعــی و فرهنگی این مجموعه در همراهی با فعاالن صنعت ســاختمان
و انبوهسازان کشــور ایراد کرد .هافمن همچنین در بخش پایانی همایش با برگزاری
قرعهکشی به سه نفر از حاضرین هدایای ویژه بهرسم یادبود اهدا کرد.
گفتنی است ،در پایان این همایش از انبوهسازان برتر سراسر کشور با اهدای تندیس
و لوح یادبود تقدیر به عمل آمد.
بخش خصوصی به دنبال اصالح قوانین بخش مسکن است
جمشــید برزگر رئیس کانون سراســری انبوهســازان ایران در اجالس سراســری
انبوهســازان ایران با بیان اینکه طی چهار دهه گذشــته برنامههای مدنظر ما در حوزه
مســکن انجام نشده اســت ،گفت :باید دولت به بخش مسکن افتخار کند که باوجود
چنین مشکالتی همچنان به کار خود ادامه میدهد.
وی با بیان اینکه بعد از وقوع زلزله رودبار و بم مســئوالن مســکن به فکر نوسازی
بافتهای فرســوده در بخش مسکن افتادند ،گفت :ســازمان نظاممهندسی به دلیل
نوســازی بافتهای فرسوده تشکیل شد و مشارکت بخش خصوصی نیز در این حوزه

گزارش

در چهل سال گذشته در بسیاری از شاخصها دچار افت شدهایم
احمد خرم ،وزیر اســبق راه و ترابری در اجالس سراسری کانون انبوهسازان گفت:
طی چهل ســال گذشته در بسیاری شــاخصها ازجمله کیفیت ساختوساز دچار افت
شدهایم .ما در ابعاد مختلف دچار بحران هستیم ولی انگار رویمان نمیشود که بگوییم
شاخصهای ما طی چهل سال گذشته دچار افت شده است.
رئیس انجمن انبوهســازان اســتان تهران بــا تاکید بر اینکه دولــت باید از بخش
خصوصی در ساختوســاز حمایت کند از ارائه پیشنهادی انبوهسازان به دولت در روز
شنبه هفته آینده خبر داد.
خرم با بیان اینکه نوســازی مناطق ناکارآمد شهری باید از مدتها قبل آغاز میشد،
گفت :در فرایند نوســازی باید  3موضوع مدل اجتماعی ،کارگــزاران خرید و متقاعد
کردن مالکان مدنظر قرار گیرد و پاسخ به این سه اصل نیازمند یک مدل است.
وی با تاکید بر اینکه نوســازی مناطق بافت فرسوده کشور نیازمند یک مدل تامین
مالی موثر است ،گفت :با مدلهای تامین مالی فعلی هیچ اتفاق خاصی در این بخش
رخ نمیدهد .طبیعتا ســرمایهگذار و انبوهسازی که پول و ســرمایه دارد با خود مردم
مشــارکت میکند که این مشــارکت میتواند در بافت فرسوده یا در سایر این مناطق
باشد؛ بنابراین اگر صرفه و سودی برای سرمایهگذار برای ورود به بافت فرسوده متصور
نباشیم و ســود قابلمالحظهای نصیب سرمایهگذار نشود قطعا سرمایهگذار تمایلی به
ورود در این مناطق نخواهد داشت.
خرم در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه مســکن مهر ،طرح خوبی بود اما
مکانیابی نادرست و دخالت دولت از عوامل مهم شکست این طرح محسوب میشوند
افزود :متاسفانه دولت با آورده متقاضی در طرح مسکن مهر ،تونل و جاده ساخت .قبل
از چهل سال گذشته ،رشد اقتصادی  ۱۱درصد بود که در سال  ۹۲به منفی  ۵.۶درصد
رسید و االن هم فکر نمیکنم بیش از یک تا دو درصد باشد.
وزیر اســبق راه و ترابری تاکید کرد :نقدینگی به طرز وحشتناکی افزایش پیدا کرده
اســت .طرح تحول ســامت نیز حداقل  ۱۲هزار میلیارد تومان کم دارد که ادامه آن
مشکل خواهد بود .در بافت فرسوده نیز اوضاع خوبی نداریم .در بافت فرسوده به دلیل
بیتوجهی و ســهلانگاری با بیش از  ۵میلیون واحد مسکونی فرسوده واقع در درون
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مورد تشــویق قرار گرفت .امروزه ساخت واحدهای مســکونی با روشها و الگوهای
جدید برای شهروندان آغاز شده است .بعد از گذشت سالها که به فکر ایجاد تشکلها
افتادهایم و امور مربوط به بخش مسکن به بخش خصوصی واگذار شد به همین منظور
شکلگیری انجمنهای انبوهسازی و تشکلهای فنی و مهندسی شروع شد.
رئیس کانون سراسری انبوهسازان ایران با بیان اینکه تاکنون تصدیگری به بخش
خصوصی به شــکل واقعی رخ نداده است ،افزود :متأسفانه مسئوالن هیچ اعتقادی به
بخــش خصوصی ندارند و هنوز در هیچیک از تصمیمگیریها و تصمیمســازیها در
فضای بهبود کســبوکار و قوانین مربوط به بخش مسکن از نظرات بخش خصوصی
اســتفاده نمیکنند .بخش خصوصی همواره به دنبــال اصالح قوانین مربوط به حوزه
مســکن است درنتیجه کار باید به این بخش واگذار شود و ما میتوانیم ادعا کنیم که
تا به امروز شرکتهای توسعهای را توسعه ندادهایم.
برزگر با بیان اینکه بازآفرینی شــهری چندی پیش توسط رئیسجمهور کلید خورد،
افزود :به نظر شــما آیا با نرخ سود  20درصد میتوانیم به بازسازی بافتهای فرسوده
و بازآفرینی شــهری امیدوار باشــیم؟ این موضوع باید از بانکها پرسیده شود چراکه
تاکنون ریالی در این حوزه به مســکن و بخش خصوصی داده نشــده است .آیا با این
سیاستها میشــود بافتهای فرسوده را بازسازی کرد؟ با شــعار و حرف نمیتوانیم
بافتهای فرسوده را اصالح و بازسازی کنیم.
رئیس کانون سراســری انبوهسازان ایران در پایان گفت :رشد صددرصدی انشعابات
آب و برق بهطورقطع بر قیمت تمامشــده مســکن تأثیر خواهد گذاشت بنابراین برای
تأمین هزینههای سربار مســکن ما نیازمند به یک متولی خاص هستیم .برای بهبود
فضای کســبوکار و صنعت ساختمان باید مشــکالت و گرهها را از سر راه این حوزه
برداریم تا بتوانیم اقدام به بازسازی بافتهای فرسوده کنیم.
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شهرها و حاشیهها مواجهیم و احتماال تا  ۵۰سال دیگر همه کشور فرسوده خواهد شد
و  ۲۷میلیون واحد فرسوده خواهیم داشت.
وی با اشــاره به کیفیت ساختمانها در چهل ســال قبل گفت :در دهه چهل ،عمر
مفید ســاختمانها در ایران  ۳۰سال و در آمریکا هم  ۳۰ســال بود .امروز عمر مفید
ســاختمانها در ایران به  ۲۵ســال کاهش یافته و در آمریکا به بیش از  ۱۰۰ســال
رسیده است.
وزیر راه و ترابری دولت اصالحات در پایان ،نرخ بیکاری را نیز نگران کننده دانست
و گفــت :نرخ بیکاری  ۱۳الی  ۱۴درصد عنوان میشــود ،درحالیکه این نرخ در بین
جوانان به  ۴۰درصد و بین دانشــگاهیان به حدود  ۵۰درصد میرســد که با ادامه این
وضعیت جوانان و خانوادههایشــان افســرده و مایوس خواهند شد .وضعیت بیکاری،
فرســودگی شهرها ،حاشیهنشــینی و آسیبهای اجتماعی کشــور را در شاخصهای
اجتماعی دچار بحران کرده است.
گفتنی است ،صحبت های مهندس خرم بارها با تشویق حضار مواجه شد و در پایان
نیز تمامی حاضران در سالن به صورت ایستاده دقایقی به تشویق ایشان پرداختند.
همکاری مجلس با طرحهای بازسازی بافتهای ناکارآمد
مسعود پزشکیان ،نایبرئیس مجلس شورای اسالمی در اجالس سراسری انبوهسازان
کشور ،از همکاری مجلس با طرحهای مربوط به بازسازی بافتهای ناکارآمد خبر داد
و گفت :باید جسارت نه گفتن را در خود ایجاد کنیم زیرا بسیاری از مشکالت ما ناشی
از نبود معلومات و ابراز نظر در زمینههایی اســت که بــه آن علم کافی نداریم .ما در
تمامی جهات نیازمند یافتن راهکارهایی هســتیم که باید با کار کارشناســی و تکیهبر
تجربیات فرهیختگان به این نتیجه دستیابیم که چه باید کرد و به کجا باید رسید.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر حمایت همهجانبه مجلس
از طرحهای مدون و کارشناســی شــده ،گفت :بدون تکیهبر این مهم قطعا اختالفات
افزایش خواهد یافت .راهکار غلط راه را به بیراهه میکشاند ،باید دانست کجا باید ورود
کرد و کجا باید کنار کشید .تا زمانی که به دنبال منافع خود هستیم با مشکالت کنونی

مواجه خواهیم بود و تا زمانی که مشــکالت را نپذیریم قواعد غلط ما را از رسیدن به
اهداف باز خواهند داشت.
وی با تاکید بر این نکته که باید ریشــهیابی مشــکالت با دقت نظر انجام شــود،
گفت :با دادوبیداد نمیشــود به نتیجه رســید ،غیرممکن است در جامعه ما راهکاری
برای مشکالت موجود وجود نداشته باشد .شهر و جادههای ما بهشدت دچار بینظمی
هستند و تردد در آنها موجب ناراحتی است ،باید پاسخگو بود و با روشهای غلط بر
یک موضوع تکیه نکرد.
پزشــکیان در پایان تاکید کرد :نمایندگان مردم از صنوفی که قواعد کارشناســی و
مدونی را در تمامی امور ازجمله نوســازی بافتهای فرســوده بــه مجلس ارائه کنند
حمایــت خواهند کــرد .قواعد باید برد-برد-برد باشــند تا دولت هوای انبوهســازان،
انبوهسازان هوای دولت و دولت و انبوهسازان هوای مردم را داشته باشند و در این راه
قطعا مجلس از این قبیل طرحها حمایت خواهد کرد.
در یک دهه آینده به  ۹میلیون واحد مسکونی نیاز است
حامد مظاهریان ،معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در اجالس سراسری
انبوهســازان ایران گفت :با توجه به افزایش خانوارهای ایرانی ،در  ۱۰سال آینده کشور
به  ۹میلیون واحد مســکونی نیاز دارد .در یــک دهه آینده باید بیش از  5میلیون واحد
مســکونی در کشور ساخته و بیش از  3میلیون و  800هزار واحد نیز بهسازی شود .در
یک دوره  10ســاله  24میلیون خانوار ایرانی به  29میلیــون خانوار افزایش مییابد و
جمعیت شهرنشینی نیز از  74به  79درصد خواهد رسید.
مظاهریان با بیان اینکه در حوزه شهری تا سال  1405شاهد افزایش  5میلیون خانوار
خواهیم بود ،گفت :آمارها نشــان میدهد که با توجه به رشــد تعداد خانوارها در ایران
در طی  10ســال آینده بیش از یکمیلیون و  370هزار واحد مسکونی کمبود خواهیم
داشت .این در حالی است که از  2میلیون و  600هزار واحد خالی در کشور نصف آن در
بازار عرضه خواهد شد و به موجودیهای مسکن کشور اضافه خواهد شد.
معاون مســکن و ساختمان وزیر راه و شهرســازی با اشاره بهضرورت اصالح قانون

گزارش

وی بــا بیان اینکــه مطابق با تمهیــدات در نظر گرفته شــدن و برنامهریزیهای
پیشفروش مســکن گفت :متاســفانه قانــون کنونی نیاز به اصالح داشــت ،لذا متن
پیشنویس اصالح قانون فروش آپارتمان طبق توافق بین دولت و انبوهسازان هماکنون بهعملآمده بانک مســکن در سال آینده روند پرداخت تسهیالت بدون سپرده ساخت
در مجلس شــورای اســامی در حال پیگیری است .درحالیکه تاکنون سهم دولت در مسکن را که بهواسطه کمبود منابع مالی از اواخر سال گذشته تاکنون متوقف شده بود
ساختوساز بین نیم تا  3درصد بوده ،سهم مسکن از اشتغال کشور به حدود  12درصد را از سر خواهد گرفت ،گفت :در تالشیم بخشی از این تسهیالت بدون سپرده را عالوه
بر اعطای این تســهیالت به سازندگان ،به خریداران مسکن در بافتهای فرسوده نیز
میرسد ضمن آنکه بخش مسکن سهم باالیی در تشکیل سرمایه در کشور دارد.
اختصاص دهیم و این اقدام ادامه مسیری است که هماکنون برای کمک به بازآفرینی
شــهری در بدنه دولت و کلیه دســتگاهها و نهادهای مسئول در امر بازآفرینی شهری
سیاستهای بانک مسکن در سال 97
ابوالقاســم رحیمی انارکی ،مدیرعامل بانک مســکن در همایش سراسری انبوهسازان آغاز شده است.
همچنین همزمان با صدور مجوز انتشــار اوراق رهنی ،با فراهم شدن امکان تبدیل
کشور با بیان اینکه مطابق با اولویتهای تعریفشده در دولت مبنی بر محور قرار گرفتن
نوســازی بافتهای فرســوده ،در ســال  97اولویت اجرای تمامی برنامهها ،سیاستها و مطالبات و داراییهای بانک به جریان نقدی ،ازاینپس در مواقعی که بانک با مشکل
اهداف بانک مســکن نیز بر حوزه نوسازی ،بهســازی و بازآفرینی شهری تمرکز دارد ،در نقدینگی مواجه شــود از این طریق اقدام به تامین مالی خواهد کرد و نیازی به توقف
تشریح جهتگیری اصلی سیاستهای اعتباری سال  97بانک مسکن ،اعالم کرد :در سال پرداخت تسهیالت بدون سپرده نخواهد بود.
رحیمی انارکی ادامه داد :بهاینترتیب این امکان وجود دارد که به انبوهسازان اعالم
آینده اولویت اصلی بانک مســکن بر «تامین مالی پروژههای مسکونی واقع در بافتهای
فرســوده و ناکارآمد شــهری» استوار اســت؛ ضمن اینکه «ایجاد مزیت برای سازندگان کنیم برای سال آینده پرداخت مجدد تسهیالت بدون سپرده ساخت مسکن در دستور
حرفهای و دارای صالحیت و پرونده انبوهســازی در صورت ارائه گارانتی کیفیت و رسوب کار بانک مســکن قرار خواهد گرفت و بر این اساس انبوهسازان و سازندگان میتوانند
حســاب نزد بانک ،از طریق افزایش ســقف تسهیالت ساخت و کاهش یکدرصدی نرخ از هماکنون برنامهریزیهای خود برای ســرمایهگذاریهای جدید ساختمانی را با این
امکان ،هماهنگ کنند.
سود تسهیالت» در اولویتهای تعریفشده برای سال  97قرار گرفته است.
وی تصریح کرد :بهطورقطع اولویت پرداخت این تســهیالت مانند سایر اقدامات و
رحیمی انارکی افزود :اولویتبخشــی به تامین مالی واحدهای مســکونی کوچک 
متــراژ ،میان متراژ و متوســط متــراژ و آپارتمانهای متوســط قیمت متناســب با سیاستهای بانک مسکن با ساختوســازهای بافت فرسوده خواهد بود؛ ضمن آنکه
ظرفیتها و نیازهای منطقهای و اســتانی از دیگر برنامهها و سیاســتهایی است که بنا داریم بخشــی از این تسهیالت را به خریداران مســکن در بافتهای فرسوده نیز
در جهتگیریهای اعتباری بانک مســکن در سال  97مورد تاکید قرار دارد .در سال اختصاص دهیم که از این طریق سیاســت ما بــرای تقویت قدرت خرید و توان مالی
 97استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه (ابزارها و نهادها) بهمنظور تقویت تامین مالی خریداران مصرفی مسکن نیز محقق خواهد شد.
بخشهای مسکن و ســاختمان و همچنین حمایت از تامین مالی پروژههای احداثی
نظم عرضه و تقاضاي بازار مسکن به هم خورد
با اســتفاده از فناوریهای نوین با رویکرد بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف انرژی
فرشید پورحاجت ،دبیر کانون سراسری انبوهسازان در همایش سراسری انبوهسازان
و الزامات زیســتمحیطی جزو مهمترین سیاستهایی است که از سوی بانک مسکن
اظهار کرد :مجموع کانون سراسری انبوهسازان بهعنوان تنها بخش خصوصی در حوزه
عملیاتی خواهد شد.
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ســرمایه ،تولید و عرضه مسکن طی چند ســال اخیر همواره به دنبال آن بوده تا در
بخش سرمایهگذاری در قامت بازوی مشورتی خودش را معرفی کند.
پورحاجت با یادآوری اینکه طی  4ســال اخیر سیاست دولت تحقیقات برای احیا و
توانمندسازی بافتهای فرسوده بوده است ،تصریح کرد :بهمن امسال حسن روحانی
رئیسجمهوری طرح امید را کلید زد ،وقتی بحث توســعه گری مطرح میشود انتظار
این است که دولتیها بخش خصوصی را ببینند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با بیان اینکه واژه توسعه گر همان انبوهسازی است
که شــکل و شمایل آن تغییر کرده ،افزود :شرط الزم این بود که دولت تصدیگری
در مســکن را کاهش دهد اما این برای بخش خصوصی و فعاالن صنعت ساختمان
کافی نیســت .یکی از الزامات حوزه توسعه گران بهبود فضای کسبوکار است و با
این کار بازار مسکن بهبود مییابد.
وی در ادامه به بحث عرضه و تقاضا در بازار مســکن اشــاره کرد و با بیان اینکه
هرزمانــی که برای این دو برنامهریزی نکردهایم وارد چالش شــدهایم ،افزود :دولت
میخواهد برای بافتهای فرسوده بســته تشویقی (وام کمبهره) بدهد در این راستا
باید به بخش تولید و انبوهسازان بهصورت ویژه توجه شود.
پورحاجت با یادآوری اینکه  4ماه قبل پیشــنهادی را برای رونق بازار مســکن به
کمیســیون عمران دادیم ،افزود :بر اساس این پیشنهاد از منابع صندوق توسعه ملی
 2500میلیارد تومان و از منابع بانک مســکن  2500میلیارد تومان دیگر برای رونق
مسکن ســپردهگذاری انجام میشود .هزینه تمامشده تســهیالت برای انبوهسازان
هماکنون  18درصد است .قرار بود دولت  8تا  9درصد این مبلغ را بهعنوان سوبسید
پرداخت کند ،اما طی  25سال اخیر هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
دبیر کانون سراســری انبوهسازان با اشاره به نظر موافق کمیسیون عمران مجلس
در رابطه با ســپردهگذاری  5هزار میلیارد تومانی برای ارائه تسهیالت به انبوهسازان
تصریح کرد :در حوزه ساختوساز مسکن جایگاه توسعه گران بهدرستی تعریف نشده
اســت .پیشبینی از سال گذشــته این بود که از شهریور امسال شاهد تحرک بیشتر
بازار هســتیم ،در این راســتا نیز روند ثبت معامالت پررنگتر از سابق شده است اما
این بهمنزله رونق در بازار مسکن نیست.
پورحاجت با بیان اینکه نرخ افزایش قیمت معامالت رشــد داشته است ،تاکید کرد:
متاســفانه نظم عرضه و تقاضا در بازار مســکن بههمخورده که نتیجه سیاستهای
اشتباه سالهای اخیر است .امسال در برخی مناطق قیمت مسکن  25درصد باالتر از
نرخ تورم گران شده است .این افزایش قیمت اتفاق خوبی برای اقتصاد کالن نیست
و وزارت راه باید برنامهریزی کاملی برای تولید و ساماندهی مسکن داشته باشد.
رشد حبابی قیمت مسکن در ماههای اخیر
در ادامه این اجالس ،عباس شــوکتی ،کارشناس بازار مســکن نیز گفت :قیمت
مســکن در ماههای اخیر حبابی رشــد کرده اســت و خریداران مسکن بدانند که تا
اردیبهشــتماه آینده  20درصد قیمت مســکن کاهش خواهد یافت .در دو ماه اخیر
قیمتهای در برخی از مناطق شــهری افزایش زیادی داشــته است و سوداگران با
حضور در بازار مسکن به دنبال ســودجویی بیشتری هستند ،لذا خریداران با صبر و
حوصله میتوانند خرید خود را به زمان دیگری موکول کنند.
ســوداگران است ،گفت :با کاهش
وی با بیان اینکه افزایش قیمت در بازار کامال
ِ
خریــداران در بازار قیمتهــا نیز پایین میآیــد ،بنابراین از خریداران درخواســت
دارم خریــد خود را با تاخیــر انجام دهند تا قیمتها کاهش یابــد و انتظار داریم تا
اردیبهشــتماه ســال  97قیمتها  20درصد کاهش یابد .اگر هموطنان برای خرید
خانه عجلهای ندارند ،صبر کنند ،زیرا برخی از تولیدکنندگان مســکن به ســودهای
 100تا  150درصدی هم راضی نیســتند درحالیکه سود تولیدکنندگان مسکن باید
در حدود  30درصد باشد.
شوکتی با اشاره به وضعیت بازار مسکن نیز گفت :بازار مسکن وارد یک دوره پیش
رونق شده و به همین دلیل در برخی از مناطق شهری به علت گرانفروشی قیمتها
تا  40درصد نیز افزایش یافته اســت .سزای گرانفروشی ،نخریدن است و ما باید از
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ایــن مقوله حمایت کنیم زیرا قیمتهای باال توان خریداران را کاهش داده و تحرک
را از بــازار میگیرد .عــدهای فکر میکنند به علت افزایش قیمــت ارز در بازار باید
همیناالن قیمت مسکن نیز  40درصد افزایش یابد درحالیکه این سرمایهگذاری که
اکنون واحدهای آن به فروش میرود به  2و یا  3سال گذشته بازمیگردد.
این فعال بازار مســکن با بیان اینکه اکنون بیــش از  2میلیون و  700هزار واحد
مســکونی در کشــور خالی مانده اســت ،گفت :بهطور عموم قیمــت این واحدها
بســیار باالســت و خریداران توان خرید آن را ندارند؛ بنابراین پیشنهاد میشود که
تولیدکنندگان به تولید خانههای متراژ متوســط رویآورند .اکنون در منطقه  1تهران
بیش از  30هزار واحد مسکونی خالی مانده است درحالیکه این منطقه چقدر ظرفیت
دارد که این تعداد واحد مسکونی در این منطقه خالی بماند.
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حمایت هافمن از این همایش بر اساس وظایف اجتماعی است
مهندس بابک مشــیرفر که از سوی شرکت هافمن ،حامی همایشهای سراسری
کانون انبوهســازان کشــور در این همایش حضــور یافته بود در ســخنانی ضمن
خوشآمدگویی به مدعوین و فعاالن صنعت ساختمان پیام مدیرعامل هافمن به این
همایش را نیز قرائت کرد.
متن پیام مدیرعامل هافمن به همایش سراسری انبوهسازان ایران:
عزیزان ،سروران و دستاندرکاران صنعت ساختمان بهویژه انبوهسازان گرامی؛
اهمیت تالش و فعالیت شــما عزیزان بر همِه واضح و آشکار است .عملکرد خوب
شــما عزیزان ،قــوه عظیم و محرکــی خواهد بود که بخــش قابلتوجهی از رونق
اقتصادی را سامان بخشیده و ما را نیز به سرمنزل مقصود خواهد رساند.
دشــواری شرایط فعلی و وضعیتی که امروزه بر صنعت ساختمان و بهتبع آن بر ما
که جزء تامین کنندگان شــما هستیم حاکم است ،بر کسی پوشیده نیست و ذکر آن
تکرار مکررات اســت .آنچه پیش روی ماست مسیر سخت و دشواری است که جز
با همدلی و حمایت و اســتفاده از روشهای خاص و نویــن ،نمیتوانیم از آن عبور
کنیم .به همین دلیل اســت که با صراحت و وضــوح اعالم میکنیم؛ همانطور که
در چند ســال گذشــته بهعنوان یک یار و یاور در کنار شما بودهایم ،در آینده نیز به
این همکاری و تعامل ادامه خواهیم داد .باور قلبی ما بر این اســت که این همراهی
بیش از یک حمایت (اسپانســرینگ) بوده و امیدواریم در کنار هم نســبت به کسب
دســتاوردهای عالی که مسیر اقتصاد کشور عزیزمان را در راستای صنعت ساختمان
اعتال میبخشد ،اقدام کنیم.
در جلسات گذشته یادآور شدیم که چگونه با ارتقاء کیفی میتوان از رکود اقتصادی
عبــور کرد؛ چراکــه تنها راه برونرفت از رکود و دســتیابی به رونــق ،ارتقاء کیفی
محصوالت اســت .همچنین بیان کردیم که چگونه بهرهوری بر صرفهجویی و چرا
ناب سازی بر هردوی آنها ارجحیت دارد .بیان کردیم که اختالف قیمت پنجرههای
بدون کیفیت با پنجرههای باکیفیت و پروفیل اســتاندارد ایرانی چقدر ناچیز است و
بهواسطه این قیمت «یک به صفر» چه مزایا و موهبتهایی را از دست میدهیم.
در پایان بازهم تکرار میکنیم :ناب بیندیشــیم ،نــاب برنامهریزی کنیم و ناب
اجرا کنیم.
مدیریت فــروش هافمن پس از قرائت پیام ،در ادامه افزود :آشــنایی ما با کانون
انبوهســازان به سال  88برمیگردد که بهوسیله مهندس برزگر این آشنایی به شروع
همکاری مجموعه هافمن با کانون سراســری انبوهسازان ایران منجر شد .حاال پس
از چندین سال همکاری و حضور در همایشهای مختلف انبوهسازان در نقاط مختلف
کشــور ،دیگر احســاس غریبگی نمیکنیم و این مجموعه را به چشم مجموعهای
دوست و همراه که افتخار همکاری با آنها را یافتهایم نگاه میکنیم.
مشــیرفر در پایان با اشاره به برگههای نظرســنجی و قرعهکشی که به حاضران
داده شــده اســت تصریح کرد :فرمهایی که برای نظرســنجی خدمتتان ارائهشده
برای مجموعه هافمن بســیار ارزشمند هســتند و ما از اطالعات تکتک این فرمها
آمارگیری کرده و برای تدوین اســتراتژی تولید ،بازاریابی و فروش مجموعه هافمن
استفاده میکنیم لذا از همه شما استدعا دارم با دقت این فرمها را پرکنید.
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آتاتک
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اشــاره
شرکت آتاتک از جمله شرکتهای بنام در صنعت تولید پروفیلهای یو.پی.وی.سی در و پنجره و یراقآالت است .این شرکت با سابقه طوالنی در این عرصه و برجای

گذاردن نقشــی ماندگار در صنعت در و پنجرههای دوجداره ،حال با اندوختن اطالعات و گنجینه باارزشی از تجربیات متخصصان و کارشناسان ،وارد عرصه آموزش
ساخت ،مونتاژ و نصب در و پنجره و شیشه دوجداره شده است .آتاتک پس از دو سال تالش و دوندگی موفق به کسب مجوز تاسیس آموزشگاه در و پنجره و شیشه

دوجداره از سازمان فنی و حرفهای کشور شده است .برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه پای صحبتهای حمید اطهری ،مدیرعامل آتاتک نشستیم که در ادامه

این گفتگو را باهم میخوانیم:

126
برای شروع ابتدا مختصری پیرامون تاریخچه آغاز فعالیت آتاتک و
روندی که تا امروز پشت سر گذاشتید بیان کنید؟
ثبت شرکت آتاتک بهمنظور تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی در سال   1386در ایران
صورت گرفت .در ابتدا مدت کوتاهــی نیز در زمینه تولید یراقآالت در و پنجره یو.پی.
وی.ســی فعالیت کردیم که زمان زیادی دوام نداشت و پسازآن با همکاری و شراکت
طــرف ترک در زمینه تولید یراق از کشــور ترکیه اقدام کردیم .در ادامه موفق شــدیم
بهصورت بازرگانی در ســال  1389یک پروفیل ایرانی را به بازار عرضه کنیم .در ســال
 1392توانســتیم مجوز رسمی تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی و یراقآالت را از وزارت
صنعــت ،معدن و تجارت دریافت کنیــم .در همان ابتدا با طراحی قالب جدید پروفیل 5
کانال ســری  60توانستیم یک وجه تمایز غالب با سایر رقبا و تولیدکنندگان داخلی که
عمدتا پروفیلهای  3و  4کانال تولید و عرضه میکردند ایجاد کنیم .خوشــبختانه این
وجه تمایز به معرفی و شناخت مجموعه ما کمک زیادی کرد و با افزایش میزان فروش
باعث تســریع روند پیشرفت ما شــد .البته همزمان به مسائل فنی و ارتقاء سطح کیفی
پروفیل تولیدیمان توجه ویژه داشتیم  .
در اینجا الزم اســت به یک مسئله مهم اشارهکنم .متاسفانه در ابتدای شروع فعالیت
صنعت یو.پی.وی.ســی در کشور به دلیل تفکر سنتی حاکم بر بخش عمدهای از صنعت

ما ،شــاهد نتایج ضعیف و بیکیفیتی در این بخش بودیم بهگونهای که این محصوالت
اولین شاخصه در و پنجره یو.پی.وی.سی را که عایق بودن آن و صرفهجویی در مصرف
انرژی اســت چندان رعایت نمیکردند .این مسئله باعث شد تا بخش عمدهای از جامعه
نســبت به عملکرد و کارایی درست این محصول دیدگاه مثبتی نداشته باشند .ما تالش
کردیم با همکاری شهرداری و مراجع مربوطه ،مبحث  19ساختمان را بهصورت جدیتر
در بخش در و پنجره یو.پی.وی.ســی و تبلیغات آن بگنجانیم تا مصرفکننده با اعتماد
و اطمینان بیشــتری نسبت به اســتفاده از این پنجرهها اقدام کند .البته در این مسئله
کیفیت پروفیل بهتنهایی تاثیرگذار نیست و نحوه صحیح مونتاژ پنجره و همچنین شیوه
استاندارد نصب پنجره بسیار تاثیرگذار است و برای داشتن یک پنجره عایق و صد درصد
استاندارد الزم است که همه این مراحل بهدرستی طی شود.
محصوالت آتاتک چه ویژگیهای خاصی دارند و این محصوالت را با
چه شرایطی به بازار عرضه میکنید؟
پروفیلی که آتاتک به بازار عرضه میکند  5کانال ســری  60اســت و همانطور که
میدانید هرچه تعداد کانال یا حفره پروفیل یو.پی.وی.سی بیشتر باشد درصد عایق بودن
آنهم بیشــتر میشود .ما برای هر محصول ضمانتنامههای مجزا صادر میکنیم .الزم
به توضیح اســت که آتاتک در این زمینه یک حرکت خاص انجام داده اســت به این
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صورت که هنگام تحویل پنجره تولید و نصبشــده در ساختمان ،نیروهای فنی آتاتک
در محل حاضر شــده و با بررســیهای که انجام میدهند کار نهایی را از تولیدکننده و
نصاب تحویل گرفته و با ارائه ضمانتنامههای مجزا برای هر واحد ساختمانی به کارفرما
تحویل میدهند .بعدازاین مرحله ســازنده و نصاب پنجره دیگر هیچگونه مسئولیتی در
قبــال کار به عهــده ندارند و در صورت بروز هرگونه مســئلهای کارفرما میتواند به ما
مراجعه کرده و با توجه به بیمه و ضمانتنامههایی که وجود دارد نسبت به بررسی و رفع
نقص اقدام کند .شــرکت آتاتک دارای استاندارد ملی ایران و ایزوهای ( IMSکه خود
دارای ســه استاندارد  9001،14001،18001است) و  CEاست .همچنین مراحل اداری
الزم جهت دریافت گواهینامه مرکز تحقیقات و مسکن انجام شده است.
مدتزمان این ضمانتنامه و بیمهنامهها چقدر اســت و آتاتک برای
اطمینان خاطر مشتریان خود چه اقداماتی انجام داده است؟
آتاتک برای رفاه حال مشــتریان خود اقدام به دریافت بیمهنامه کیفیت محصوالت در
برابر تغییر رنگ و تغییر شکل به مدت  10سال از بیمه ایران کرده است .همچنین این
شــرکت به مدت  15سال کیفیت پروفیل خود را ضمانت میکند و برای یراقآالت نیز
 2سال گارانتی تعویض در نظر گرفته شده است .افزون بر این ،آتاتک برای ساماندهی
اقدامات نظارتی خود بر کیفیت کار مونتاژکاران در و پنجره ،برای آنان گواهینامه رسمی
مونتاژ در و پنجره صادر میکند.
در خبرهــا خواندیم که آتاتک با همکاری ســازمان فنی و حرفهای
کشــور مجوز ایجاد آموزشــگاه فنی و حرفهای درزمینــه در و پنجره
دوجداره اخذ کرده است .چه عاملی باعث شد به سمت مباحث آموزشی
و ایجاد این آموزشگاه بروید؟
بههرحال بخش تولید مانند هر کار دیگری در جامعه یک سری پیشنیازهایی دارد که
باید تامین شوند تا آن کار روند روبهجلوی خودش را بهدرستی طی کند .در بررسیهایی
که ما در واحد تحقیق و توسعه ( )R&Dمجموعه آتاتک پیرامون ایرادات ،اشکاالت و
انتقادات جامعه نســبت به پنجرههای یو.پی.وی.سی انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم
که بخش قابلتوجهی از این مشــکالت و ایرادات به مبحث آموزش و ضعف مســائل
علمی و عملی مونتــاژکاران و نصابان در و پنجره برمیگردد بهگونهای که اگر بهترین
پروفیلهای ایرانی و حتی خارجی را هم به دســت کسی بدهیم که دانش فنی ساخت
و مونتاژ در و پنجره را نیاموخته اســت نمیتوانیم انتظار داشته باشیم پنجره صد درصد
استانداردی به مشتری تحویل دهد .یا زمانی که پنجرهای با بهترین پروفیل و به دست
ماهرترین ســازنده تولید و مونتاژ شــود اگر در مرحله نصب مطابق با اصول حرفهای و
اســتاندارد نصب نشــود و نصاب از دانش فنی الزم برخوردار نباشد آن پنجره عملکرد
کامال مثبتی نخواهد داشــت و در بلندمدت ایرادات آن نیز بیشــتر نمایان خواهد شــد.
متاســفانه بخش عمدهای از ســازندگان و نصابان در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی
در کشــور ما از دانش فنی الزم برخوردار نیســتند و بهصورت سنتی موارد جزئی از این
حرفه را آموخته و شــروع به فعالیت کردهاند .جای نگرانی است که بسیاری از این افراد
گمان میکنند به درســتی در حال انجام کار خود هســتند و نمیپذیرند که در کارشان
ایراد و کمبود علمی و عملی وجود دارد ،این عده باید به کاســتیهای خود آگاه شده و
نســبت به رفع آنها اقدام کنند .مجموعه آتاتک با در نظر گرفتن جمیع این مسائل و بنا
بر وظیفه اخالقی و اجتماعی که نســبت به حیطه کاری خود دارد تصمیم بر این گرفت
تا با مراجعه به مبادی رســمی و قانونی نســبت به رفع این نقایص و انجام یک حرکت
تاثیرگذار و بلندمدت اقدام کند.
در این زمینه به کجــا مراجعه کردید و تاکنون چه اقداماتی صورت
گرفته است؟
با بررســیهایی کــه انجام دادیم به این نتیجه رســیدیم که برای ایــن کار باید به
ســازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مراجعه کنیم که یکی از ارگانهای رسمی است
کــه صالحیت الزم جهــت فعالیت در این زمینه را دارد .مطابق بررســیها و مطالعات
انجامگرفته در واحد تحقیق و توســعه ( )R&Dآتاتک طرحی آماده کردیم و آن را به
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ارائه دادیم .مطابق این طرح واحدی به نام «آی
تک» در مجموعه آتاتک تاســیس و راهاندازی کردیم .آی تک بخش آموزشــی آتاتک

است که پرداختن به مباحث کلی آموزش فنی و حرفهای را به عهده دارد.
این طرح اولیه چه مســائلی را دربر داشــت و شیوه انجام کار در آن
چگونه بود؟
مــا در این طرح و در شــرح وظایف واحد آی تک ،به لــزوم پرداختن به آموزش علمی
و عملی ســازندگان ،مونتاژکاران ،نصابان و عموم فعاالن و دســتاندرکاران صنعت در و
پنجره و شیشه دوجداره اشاره کردیم .در این طرح با ارائه آمار و ارقام و نشان دادن برخی
مشکالت و انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد تالش کردیم تا لزوم توجه بیشتر سازمان
فنی و حرفهای و سایر مراکز آموزشی کشور را به این موضوع جلب کنیم و از آنها بخواهیم
تا برای رفع این مشکالت اقدام عملی موثری انجام دهند .خوشبختانه موافقت و همراهی
ســازمان فنی و حرفهای ما را در انجام و پیگیری مجدانه کار ترغیب کرد و با دوندگی و
تالشهایی که طی دو ســال گذشــته انجام دادیم توانستیم موافقت این سازمان را جهت
اعطای مجوز احداث و راهاندازی آموزشگاه تخصصی در و پنجره به دست آوریم.
نحوه اجرای این طرح چگونه اســت و چه افــرادی میتوانند در این
آموزشگاه شرکت کنند؟
محل آموزشــگاه را که ساختمان بزرگ و مناسبی در سهراه افسریه است سازمان فنی و
حرفهای در اختیار ما قرار داده اســت و دســتگاهها و ملزومات الزم را نیز ما در محل قرار
دادهایم .همه افرادی که مایل به کســب آموزشهای فنی و حرفهای این رشته هستند و
تواناییهای اولیه انجام کار عملی را دارند میتوانند در این آموزشگاه شرکت کنند .افرادی
که از شهرستانها به آموزشگاه مراجعه کنند تا  3ماه تمامی هزینههای اسکان و خوراک و
آموزش آنها بهصورت رایگان و به عهده آموزشگاه است و عزیزان تهرانی هم بهجز اسکان
بقیه موارد بهصورت رایگان در اختیار آنها قرار داده میشود .کسانی هم که از دانش علمی
و عملی رشــتههای آموزشی ما برخوردار هســتند و نیازی به گذراندن دورههای آموزشی
ندارنــد میتوانند با گذراندن آزمونها و امتحانات مــا گواهینامههای الزم را اخذ کنند .در
صحبتهایی که با مســئوالن وزارت آموزشوپرورش انجام دادیم و موافقتهای اولیهای
نیز اعالمشده ،بناست این رشته بهعنوان یک واحد درسی در هنرستانهای فنی و حرفهای
و کاردانش نیز گنجانده شود.
مربیان و مدرسان آموزشگاه چگونه تعیین میشوند؟
مربیان و استادکاران آموزشگاه افرادی هستند که توسط آتاتک انتخاب شده و دورههای
علمی و عملی الزم را در کشــور ترکیه گذراندهاند و با تایید سازمان فنی و حرفهای به امر
آموزش کارآموزان میپردازند .برخی اســتادکاران و مربیان نیز از سوی خود سازمان فنی
و حرفهای معرفی میشــوند .الزم اســت این نکته را نیز اضافه کنم که آموزشگاه فنی و
حرفهای در و پنجره آتاتک از تمامی افراد و شــرکتهای همکار که تمایل دارند درزمینه
معرفی استاد و مربی فنی با این مجموعه همکاری کنند دعوت به عمل میآورد و در این
راستا دست همه همکاران را به گرمی میفشارد.
چه عناوین و سرفصلهایی در آموزشگاه به کارآموزان ارائه میشود؟
کلیه مســائل آموزش ســاخت ،مونتاژ و نصب در و پنجره و شیشــه دوجداره از صفر تا
صد در این آموزشگاه تدریس میشــود .ساخت پنجره ،نحوه مونتاژ یراقآالت ،گسگتها
و عایقبندی اصولی پنجرههای دو و چند جداره ،ســاخت شیشــه دوجداره ،انواع شیشه و
عایقبندی ،انواع گازها و نحوه تزریق آن ،شــیوههای اســتاندارد نصب پنجره و ...ازجمله
این موارد آموزشی است.
نحوه ارائه گواهینامه در این آموزشگاه به چه صورت است؟
بهتمامی افرادی که موفق شــوند یک دوره آموزشی را تا انتها طی کنند و در آزمون نهایی
که توسط استادانی از ترکیه برگزار میشود نیز نمره و حدنصاب الزم را کسب کنند ،گواهینامه
آموزشی توسط آی تک و با مهر و مجوز سازمان فنی و حرفهای اعطا میشود .این گواهینامه
مانند ســایر گواهینامهها و مدارک ســازمان فنی و حرفهای است و دارندگان آن میتوانند از
کلیه مزایای قانونی این گواهینامهها استفاده کنند.
این گواهینامهها میتواند مجوز مناســبی برای فعالیت قشــر جوان و جویای کار باشــد و
شــرکتهای فعال در صنعت در و پنجره با بهکارگیری این افراد ســهمی در این کار داشته
باشــند .مطمئنا بهکارگیری افراد آموزشدیدهای که دانــش فنی الزم را دارند میتواند نقش
موثری در بهبود کیفیت محصوالت تولیدشده در کارگاههای مونتاژ در و پنجره داشته باشد.
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گفتگو

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل گروه صنعتی سیسا؛

سـیسـا ،چشمانداز
روشـن صنعت فـردا
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اشــاره
آگاهی از پیشــرفتهای نوین جهانی و هماهنگ شــدن با آنها تاثیر بسزایی در شــکوفایی و پویایی یک صنعت دارد .گروه صنعتی سیسا از جمله

مجموعههایی اســت که از ابتدا در بطن آخرین یافتههای تکنولوژیک جهانی قرار داشته و با استفاده از فناوریهای روز دنیا میتواند نقش بزرگی در
جهت بهروز نگهداشتن صنعتگران ایرانی در حوزه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی ایفا کند .گروه صنعتی سیسا با بیش از  11سال سابقه در زمینه تولید
تیغچههای برش پروفیل یو.پی.وی.سی ،همواره در مسیر بهرهگیری از آخرین دستاوردهای جهانی در حوزه دانش و فناوری حرکت کرده است .البته
این تنها زمینه کاری این گروه صنعتی موفق نیســت؛ به همین جهت و برای آگاهی از فعالیتهای مختلف و گسترده این مجموعه گفتگویی را با دکتر

یعقوبی ،مدیرعامل گروه صنعتی سیسا ترتیب دادیم .با هم متن این گفتگو را میخوانیم:

درباره پیشینه شرکت سیسا بهطور کامل توضیح دهید.
گروه صنعتی سیسا از سال  2007میالدی بر پایه آخرین و دقیقترین فناوریهای
روز دنیا ،بهمنظور تولید تیغچههای برش پروفیل در شــهر اســتانبول کشور ترکیه
تاســیس و پایهگذاری شــد .این مجموعه صنعتی قادر به تولید تیغچه و قالبهای
تمام مدلهای پروفیلهای یو.پی.وی.ســی در سراسر دنیا است .مجموعه سیسا در
فضای تولیدی بالغبر  2400مترمربع بر اســاس آخرین تکنولوژیها ساخته و تجهیز
شده است.
چه محصوالت و خدماتی ارائه میدهید؟
ازجمله محصوالت تولیدی این شرکت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 تیغچه سیســا :شــامل مدل ا ِکو ،پروُ ،گلد که مدلها طبقهبندی محصوالت راکامــل کرده و امکان انتخاب را برای تولیدکننــدگان پروفیل با ارائه تنوع محصول
بیشتر ،فراهم میآورد.
 لیبل سیســا :برخوردار از پیشــرفتهترین تکنولوژی و هنر ساخت ،محافظ سطحنهایی محصوالت تولیدشده در برابر نور آفتاب و عوامل محیطی بوده و تاثیر عوامل
مخرب را به حداقل ممکن میرساند .این محصول با کمک نوارهای محافظ ،سطوح
پروفیل را از هرگونه خراش خوردگی و تخریب تحت تاثیر عوامل محیطی ،محفوظ
نگهداشــته و با بهرهگیری از آخرین فناوریهای تولید چسب با محلول آبی ،بر روی
محصول اثری از خود بهجا نمیگذارد.

 مشاوره و راهاندازی خط تولید پروفیل یو.پی.وی.سی در ترکیه و ایران مشاوره و راهنمایی در انتخاب و خرید دستگاههای مرتبط با صنعت پروفیلهاییو.پی.وی.سی و آلومینیوم از کمپانیهای بینالمللی متناسب با بودجه موردنظر
 ارســال ماهانه تکنســینهای متخصص از کشــور ترکیه بهمنظور رفع هرگونهمشــکل و بازدید از نحوه کار دســتگاهها بهصورت رایگان در دوره یک ســاله پس
از خرید
ما با تامین تیغچه ،قالب ،مواد اولیه و لیبل مورد نیاز ،میتوانیم مکمل محصوالت
تولیدکنندگان باشیم.
محصوالت سیسا از چه ویژگی و مزایایی بهرهمند هستند؟
محصوالت سیسا با تولید در باالترین سطح از کیفیت و تکنولوژی با تکمیل و تنوع
مجموعه محصوالت خود ،دامنه انتخاب مشتریان را گسترش داده است.
سیســا در راســتای بهبود کیفیت این حوزه از صنعت ،با مشــاوره و راهنمایی در
انتخاب پیش از خرید و ارائه خدمات پس از فروش ،همواره در کنار مشــتریان خود
گام برمیدارد.
درباره نحوه توزیع محصوالت خود در ایران توضیح دهید.
محصوالت سیسا بهصورت بدون واسطه به مشتریان ارائه میشود .بهمنظور ارتباط
مستقیم با مشــتریان ،پشتیبانی هر چه بهتر ســفارشها و همچنین باهدف ارسال

گفتگو

ســریع محصول و صرفهجویی در زمان ســفارشدهندگان ،از تابستان سال 2015
فضای دفتر مرکزی شرکت سیسا مستقر در تهران ،مجهز به دپوی محصوالت شد
که متناسب با میزان سفارش دریافتی ،هرماه تعدادی تیغچه و قالب به دپو ارسال و
در آنجا نگهداری میشــود؛ بر همین اساس تحویل سفارش در دو روز کاری میسر
خواهد بود.
برای واردات کاال و فعالیتهای دیگر خود با چه مشکالتی روبهرو هستید؟
به دلیل حمل و ترخیص قانونی محصوالت ،مشــکالتی اعم از طوالنی و زمانبر
بودن فرایندهای مربوط به رویههای گمرکی و افزایش هزینه ارائه خدمات گمرکی
موجب از دســت رفتن زمان و افزایش قیمت تمامشــده برای مصرفکننده میشود
که تا به امروز بهینهیابی زمان با در نظر گرفتن فضای دپو محقق شــده اســت .از
موارد دیگر میتوان به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد؛ با توجه به اینکه تمامی هزینهها
و قیمتهای محصوالت شــرکت سیسا بهصورت ارزی محاسبه و ارائه میشوند ،در
پرداختهــای وعدهای و چکی که بهصورت ریالی انجام میپذیرد با اختالف قیمت
مواجه میشــویم که تصمیم بر آن اســت در سال جدید با تغییر قیمتها از ارزی به
ریالی درصدد رفع این مشکل برآییم.

محصوالت بیکیفیت و تولیدکنندگان بدون شناســنامهای که کیفیت را
قربانی قیمت محصوالت خود میکنند چه لطماتی به صنعت وارد میکنند؟
ازنظر شما چگونه میتوان مانع از چنین فعالیتهایی در بازار شد؟
با نظارت واقعی و کیفیتســنجی مناســب بدون در نظر گرفتــن منافع فردی یا
گروهی میتوان به پیشرفت روزافزون دست یافت.
افراد بدون شناســنامه که اساسا حضورشان باعث تضعیف بازار و به انزوا کشیدن
صنعت میشــود ،با این نظارت واقعــی باید از چرخه صنعت خارج شــوند در غیر
این صورت باعث بروز این مشــکالت میشــوند :عدم اطمینــان مصرفکننده به
محصــوالت؛ رقابت کاذب بین رقبا و کاهــش کیفیت به خاطر پایین آوردن قیمت؛
ایجاد بازارهای کاذب و شکست بهرهوری در درازمدت.
بهعنوان سخن پایانی اگر نکتهای هست بیان کنید.
به محصول و فناوری خارجی بهعنوان دشــمن و مانع پیشرفت صنعت
داخلی نگاه نشــود بلکه میتوان با تعامل موثر در جهت پیشــرفت
تولیدات داخلی گام برداشــت .در دنیای امروز نیاز نیست چرخ را
تولید کرد تا به ماشین رســید بلکه میتوان با تکنولوژی ساخت
ماشین گام بلندتری برداشت.
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وضعیت بازار پروفیل و در و پنجره را چگونه ارزیابی میکنید؟
در حال حاضر و در طی دو ســال گذشته رکود بسیار شدیدی صنعت در و پنجره
را در برگرفته اســت که این مسئله شامل حال تمامی تولیدکنندگان داخل و خارج
میشود .بر اساس اعالم اتاق بازرگانی ،ظرفیت بالقوهای در ایران وجود دارد که با
مساعدت و برنامهریزی مناسب دولت میتوان آن را به فعلیت رساند.
ایران کشــوری چهارفصل اســت و در تمام نقاط آن پروفیل یو.پی.وی.ســی
موردنیاز اســت که میتواند در بسیاری از مســائل اعم از ذخیرهسازی انرژی تاثیر
بسزایی داشته باشــد ،اما افزایش تعرفههای وارداتی جهت تامین نیاز
شرکتهای داخلی و عدمحمایت مناســب از مجموعههایی نظیر
این شرکت ،باعث افزایش بار هزینههای تولیدکنندگان میشود
که این مسئله بر قیمت تمامشده و ارائه محصول به بازار هدف
تاثیر مستقیم دارد.

برخی معتقدند واردات محصوالت خارجــی ،مانعی برای تولید داخل
بهشمار میرود .نظر شما دراینباره چیست؟
این مســئله در مورد محصوالت مجموعه ما صدق نمیکند زیرا محصوالت سیسا
بهعنــوان تکنولوژی و ملزومات کناری تولید داخلی هســتند که هم از نظر قیمت و
هم از نظر کیفیت در جهت کمک به تولیدات داخلی ارائه میشوند .در جهت تصدیق
این مســئله میتوان به این موضوع اشــاره کرد که حتی نمونههای تولید داخل نیز
مواد اولیه خود را از شــرکت سیســا تهیه میکنند .در موارد مشابه داخلی که بسیار
نادر بوده و درعینحال از نظر سطح کیفی در درجه پایینی قرار دارند نیز میتوانیم با
ایجاد فضای مناسب رقابتی جهت بهبود عملکرد و خدماترسانی به مشتریان عزیز،
گامهای موثرتری برداریم؛ این مسئله به نفع نمونههای داخلی است که هرروز پویاتر
و پیشگامتر از روز قبل شوند.
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گزارشی از گفتگوی پنجره ایرانیان با مدیران کاله کیلیت و نوید تجارت ارسام؛

کاله نشان امنیت و اطمینان
شــرکت معظم کاله کیلیت ترکیه بیشــک یکی از بزرگترین و مطرحترین شرکتهای فعال در صنعت قفل و کلید و یراقآالت در و
پنجره دنیاســت که از سالهای دور محصوالت مختلف این شــرکت در بازار داخلی ایران توزیع میشود .کاله که سالهاست نام
و فعالیتش را با شــرکت نوید تجارت ارسام ،دفتر مشــترکالمنافع کاله در ایران گره زده ،روزبهروز بر وسعت فعالیتهای خود در
کشــورمان افزوده است ،تا جایی که امروز بهسختی میتوان تولیدکنندهای را در ایران یافت که با نام کاله آشنا نباشد .امروزه کاله
در بازار یراقآالت جهان نیز به نامی پرآوازه تبدیل شده است .شرکت کاله کیلیت با بیش از شش دهه سابقه فعالیت در زمینه تولید
قفــل و یراقآالت در و پنجره ،با راهاندازی کارخانه جدیدی در ترکیه بهعنوان بزرگترین کارخانه اروپا ،ســهم قابلتوجهی از بازار جهان را در اختیار گرفته
است .این کارخانه معظم که در استانبول واقع شده است دارای بخشهای مختلفی است که تمامی محصوالت کاله را با جدیدترین تکنولوژی ،ماشینآالت
و دستگاههای مدرن تولید و به اقصی نقاط دنیا صادر میکند .شرکت نوید تجارت ارسام بهمنظور معرفی این مجموعه بزرگ صنعتی و به درخواست شرکت
کاله جمعی از صنعتگران و فعاالن صنعت در و پنجره کشــور را برای بازدید از کارخانه جدید کاله به کشــور ترکیه دعوت کرد که
مدیریت نشریه پنجره ایرانیان نیز در این سفر حضور داشت .گفتنی است ،گزارش مفصل این بازدید در شماره  124نشریه پنجره
ایرانیان منتشر شده است.
در خالل فرصت به دســت آمده گفتگویی با آقایان شــفق اوزان ،مدیرعامل کاله کیلیت و علی خرم ،مدیرعامل شرکت نوید تجارت
ارسام ترتیب دادیم که گزارش زیر ماحصل این گپ و گفت است:

گفتگو

شفق اوزان ،مدیرعامل کاله کیلیت:

هدف کاله ارائه خدمات شایسته
به مردم بزرگ ایران است
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آقای شــفق اوزان در ابتدای ســخنان خــود ضمن ابراز خوشــحالی از عالقه و
شــناخت مردم ایران نســبت به برند کاله ،اظهار داشــت :از عالقه مردم ایران به
نشان تجاری کاله بسیار خوشنود هستم و امیدوارم این بازدیدها و ارتباطات دوجانبه
دستاوردهای راهگشایی برای ما داشته باشد و موجب پیشرفت و بهبود عملکرد دفتر
مشــترکالمنافع ما در ایران شود .شرکت کاله کیلیت برندی با سابقه  65ساله است
که محصوالت تولیدی آن بیش از 60ســال اســت که در ایران توزیع میشود و با
استقبال مصرفکنندگان ایرانی روبهرو بوده است .مردم ایران و ترکیه همواره روابط
بســیار نیکو و مستحکمی با یکدیگر داشتهاند و این موضوع باعث شده محصوالت
کاله تصویر خوبی در ذهن مردم ایران داشــته باشــد و بازار ایران نیز نسبت به این
محصوالت استقبال مناسبی نشان دهد.
اوزان در خصــوص بازدید هیات ایرانی از کارخانه کاله گفت :ما در مجموعه کاله
وظیفــه خود را ،ارائه عالیترین ســطح کیفیت و عرضــه قابلاتکاترین محصوالت
میدانیــم و تالش بیوقفه مــا در تمامی مراحل کار ،برای حصــول اطمینان از به
وقوع پیوســتن این مسئله است .یکی از اصلیترین دالیل ما برای ترتیب دادن این
بازدید این اســت که دریابیم چگونــه میتوانیم خدمات موثرتری را در امر فروش و
ارائه خدمات شایســته بــه مردم بزرگ ایران عرضه کنیــم و عملکرد خود را بهبود
بخشیم .رویکرد ما در گروه صنعتی کاله کیلیت ،شناسایی عرضه و تقاضا یعنی دامنه
نیازهــای بازار و ارائه راهکارهای منطبق با این نیازها در گســتره توانمندیهایمان
است .بر اساس همین استراتژی گروه صنعتی کاله کیلیت اقدام به احداث بزرگترین
و پیشــرفتهترین کارخانه تولیدی اروپا در زمینه سیســتمهای امنیتی و محصوالت
مرتبط با تامین امنیت کرده است.
اوزان در ارتبــاط با کارخانه جدید کاله و اســتراتژی حضــور در بازارهای جهانی
اظهار کرد :پیشــرو بودن یک شــرکت در بازارهای جهانی ،مسئولیتهای بزرگی را
در ارتباط با نوع برنامهریزی و تدوین اســتراتژی آینده ،پیش روی آن مجموعه قرار
میدهد .آیندهنگری و تدوین استراتژی راهبردی منطبق با آن ،ما را بر آن داشت تا
با سرمایهگذاری برای احداث بزرگترین و پیشرفتهترین کارخانه یکپارچه اروپا اقدام
کنیــم .این کار ضمن ارتقاء دو برابری ظرفیت تولیــد مجموعه کاله در زمینه تولید
قفل و کلید و یراقآالت در و پنجره با بهرهگیری از آخرین روشهای بهبود کیفیت

و اســتقرار مناسبترین سیســتم تحقیق و توسعه ،افق روشــنی را پیشروی آینده
مجموعه و صنعت قرار داده است.
وی افزود :کاله یک نشــان تجاری شناخته شده و موجه در اروپا ،کشورهای حوزه
آســیای میانه ،شمال آفریقا ،خاورمیانه و کشــورهای همسایه بوده و نام آن همواره
مترادف با اطمینان و امنیت بوده اســت .ســهم کاله از مجموع درآمدهای حاصل از
صادرات یراقآالت ترکیه 50 ،درصد اســت که از فروش در بیش از  100کشور دنیا
به دست آمده است .این سهم که تنها با بهکارگیری  50درصد ظرفیت تولید کارخانه
جدید میسر شــده کاله را در رتبه اول شرکتهای صادرکننده یراقآالت ترکیه قرار
داده اســت ،از اینرو محرز است که ما به دنبال کسب سهم بیشتر ،بهویژه در بخش
صادرات هســتیم و در این راه به چیزی کمتر از تبدیل شــدن به برندی پیشرو در
بازارهای هدف صادراتیمان رضایت نخواهیم داد.
اوزان پیرامون سمتوسوی حرکت کاله و چشمانداز آینده صنعت در و پنجره در
جهان با توجه به تمرکز کاله در امنیت ســاختمانها گفت :افزایش جمعیت جهان،
فعالیتهای مرتبط با صنعت ســاختمان مانند در و پنجره را نیز گسترش داده است.
این رشــد جمعیت با گسترش فضای زندگی و افزایش مصرف انرژی در این فضاها
همراه شــده است؛ بنابراین طبیعی اســت که صرفهجویی در انرژی مصرفی جهت
کاهش هزینههای خانوار ،آنها را بهســوی بهرهگیری از سیســتمهای عایقبندی
در و پنجره و بهینهسازی مصرف انرژی ســوق دهد .بهرهگیری از تکنولوژیهای
نوین در جهت غلبه بر مشــکالت تازه نقش اساســی دارد .از جمله این اتفاقات که
امروزه در بازار شــاهد آن هستیم استفاده از سیستمهای الکترونیکی و نرمافزارهای
کاربردی تلفن همراه برای ایجاد خانههای هوشــمند اســت .ما نیز در تیم تحقیق
و توســعه کاله ایــن رویکرد را مدنظر قرار داده و به دنبــال ارائه راهکارهای نوین
هســتیم .تیم حرفهای تحقیق و توسعه ما بهطور مداوم محصوالتی را تولید میکند
که نیازهای امنیتی را بر اساس راهحلهای ارائه شده توسط جدیدترین تکنولوژیها
تامیــن میکنند .تعداد زیادی از این موارد خالقانه و نوآورانه توســط تیم تحقیق و
توســعه کاله تولید شده است و ما در حال برنامهریزی برای زمانبندی ارائه آنها در
بازارهایی نظیر ایران هستیم.
مدیر عامل کاله کیلیت در خصوص ارزیابی خود از استقبال مردم ایران از خدمات
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شرکت نوید تجارت ارسام و آینده تعامل و همکاری با این شرکت اظهار کرد :شرکت
نوید تجارت ارســام تنها دفتر مشــترکالمنافع ما در عرضه و توزیع یراقآالت در و
پنجره و قفلهای هوشمند ،درهای ضد سرقت و وکیل قانونی شرکت کاله کیلیت در
ایران به شمار میآید .سیستم نظارتی ما که بر اساس برنامه جامع مدیریت ارتباط با
مشتریان فعالیت میکند و بهطور مستقیم در حال بازبینی و نظارت بر عملکرد دفاتر
و نمایندگان ما در سرتاســر دنیاست ،در گزارشــات دورهای خود ،پیوسته از رضایت
مشــتریان از همکاری با شرکت نوید تجارت خبر داده است .تحقیقات میدانی ما نیز
این موضوع را تایید کرده اســت ،لذا ما ضمن ابراز خوشحالی از چنین عملکردی از
زحمات مدیریت و تیم حرفهای و معتبر نوید تجارت ارســام در راســتای شناساندن
نام کاله کیلیت و ارائه کاال و خدمات به شرکای تجاریمان در ایران کمال تشکر و
قدردانی را به عمل میآوریم.
شفق اوزان در پایان خاطرنشان کرد :ما همچنان در حال توسعه و رشد کسبوکار
خــود در ایران بــا ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه و باکیفیت به کمک شــرکت
نوید تجارت ارســام هستیم .این نوید را به شــرکای تجاری خود در ایران میدهیم
که کاله کیلیت و نوید تجارت ارســام تمام ســعی خود را در ارائه بهترین خدمات به
شما خواهد کرد.

علی خرم ،مدیرعامل نوید تجارت ارسام:
پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم   اسفند 96فروردین   97شمـاره125-126
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موفقیت کاله مرهون اعتماد
شبکه مشتریان است

علی خرم ،مدیرعامل شرکت نوید تجارت ارسام ،دفتر مشترکالمنافع کاله کیلیت
در ایران ،در خصوص نحوه شــروع همکاری این شــرکت بــا مجموعه بزرگ کاله
کیلیت ترکیه و شــیوه متفاوت این همکاری گفت :ایده شکلگیری نحوه تازهای از
تعامل و همکاری میان یک شــرکت ایرانی و یک مجموعه تولیدی خارجی به دلیل
وجود کمبودها و خالهای فراوان در امر تجارت و بازرگانی ،قبل از شروع همکاری با
کاله در ذهن ما ایجاد شده بود .یافتن چنین طرح و قالب جدیدی از همکاری که قبال
توســط هیچ شرکت دیگری تجربه نشده بود ،ما را بر آن داشت تا با نگارش طرحی
دقیــق و جامع که دربرگیرنده تمام ابعاد و موضوعات مرتبط با این فرم تازه باشــد،
با احتیاط و دقت بیشــتری قدم برداریم .از اینرو با برگزاری جلسات متعدد و انجام
ســاعتها کار کارشناسی و بررسی ابعاد حقوقی طرح تهیهشده ،سرانجام تصمیم بر
این شــد که با تکیه بر منافع مشترک ،اعتماد دوجانبه و با هدف همکاری بلندمدت
به عضویت گروه بینالمللی کاله کیلیت درآمده و دفتر مشــترکالمنافع این شرکت
را در ایران افتتاح کنیم.
مدیرعامل نوید تجارت ارسام پیرامون دالیل موفقیت این شرکت در ارائه خدمات
و محصوالت باکیفیت به مشــتریان عنوان کرد :چیزی را که شــما از آن بهعنوان
موفقیــت یاد میکنیــد ،ما آن را پیش از آنکه ماحصــل عملکرد و تالش خودمان
بدانیم مرهون اعتماد شــبکه مشتریانمان میدانیم .در طول سالهای گذشته تالش
تیم نوید تجارت ارســام و کاله کیلیت سیاســت برابر در تعامالت خود با مشتریان
بوده اســت .ازجمله راهکارهای موثر در ایجاد این اعتماد متقابل ارائه خدمات بدون
حدومرز ،آموزش رایگان و حمایت و پشــتیبانی فنی از مشتریان در پروژههای بزرگ
بوده است .ضمن اینکه تالشهای مستمر همکاران ما در دپارتمان تحقیق و توسعه
کاله کیلیت در راســتای ارتقای ســطح کیفی محصوالت و طراحی قطعات بادوام و
کارایی باال نیز نباید از نظر دور بماند.
خرم با اشــاره به ثبات کیفیت و قیمت محصوالت کاله گفت :ایجاد ثبات در حفظ
قیمت و کیفیت ارائه کاال و خدمات جزو اصلیترین دغدغههای مدیران مجموعه از
همان ابتدای شــروع به کار دفتر کاله در ایران بوده است .شرکت نوید تجارت برای
اولین بار در تاریخ صنعت ،توانســت در بیش از  700روز فعالیت ،قیمت محصوالت
خود را ثابت نگهداشــته و حتی با تصمیم مســتقیم مدیرکل صادرات 10 ،درصد نیز
در  6ماهه اول ســال  95کاهش قیمت داشته باشد .این موضوع با توجه به نوسانات
ارز در طول ســالهای گذشته و تغییرات قیمتی سایر برندها برای ما بسیار بااهمیت
است چراکه معتقدیم شبکه مصرفکنندگان یراق کاله میبایست در خرید و استفاده
از محصوالت ما امنیت ســرمایهگذاری و انبار داشته باشند و این جز با ثبات قیمتی
امکانپذیر نخواهد بود.
خرم کیفیت یراقآالت عرضهشــده توســط شــرکت نوید تجارت ارسام را تحت
اســتانداردهای اخذشــده کاله کیلیت دانست و افزود :نام شــرکت کاله مترادف با
اطمینان و امنیت اســت و حفظ و ارتقاء کیفیت ،اصلی ناگسستنی در استراتژی کاله
اســت .کاله به همین منظور محصوالت تولیدی خود را بهصورت منظم و منطبق بر
باالترین سطح اســتانداردهای جهانی و منطقهای مورد آزمایش قرار میدهد .همه
مواد اولیه بهکار رفته جهت تولید محصوالت ،پس از ورود به کارخانه و حین استفاده
در فرایند تولید تست شده و محصول نهایی نیز در آزمایشگاه بزرگ کاله با دستگاهها
و تکنولوژیهای نوین مــورد آزمون قرار میگیرد تا در مراجع بینالمللی نظیر IFT
نیز بهراحتی از پس ســختترین آزمایشها برآمــده و مورد تایید قرار گیرند .همین
عوامل سبب شده تا کاله کلیه یراقآالت خود را  10سال از تاریخ تولید حکشده بر
روی محصوالت گارانتی کند.
خرم با اشــاره به افتتــاح بزرگترین کارخانه تولید یراقآالت اروپا توســط گروه
بینالمللــی کاله در خصوص اهداف این کار و تاثیــر آن بر حضور محصوالت این
برنــد در ایران گفت :افزایش تقاضای بازار بــه دلیل کیفیت باالی محصوالت کاله
باعث شــد تا مجموعه کاله به فکر افزایش ظرفیت تولید بیفتد .این موضوع در کنار
عواملی نظیر حفظ کیفیت طراحی و ساخت محصوالت جدید ،ارتقاء سطح تکنولوژی
تولید و لزوم حضور در ســطح اول رقابت با رقبای همتراز بینالمللی ســبب شد که
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برنامه عملیاتی ســاخت کارخانه جدید کاله در فضایی به وسعت  320هزار مترمربع
طراحی و با تصمیم هیات مدیره بهســرعت وارد فاز اجرایی شود .احداث این پروژه
عظیم با ســرمایهگذاری چند میلیون دالری در ســال  2014آغاز و در ژانویه 2018
با استقرار کلیه ماشــینآالت و پس از انجام آزمایشها و کالیبراسیون دستگاهها به
پایان میرســد .با ساخت این مجموعه عظیم ،ظرفیت تولید محصوالت کاله  5برابر
افزایش یافته ،عالوه بر آن امکان تولید محصوالت جدید نیز فراهم شده که بهزودی
در نمایشگاههای جدید این گروه در ایران از این محصوالت رونمایی خواهد شد.
مدیر دفتر مشترکالمنافع کاله با اشاره خدمات آموزشی کاله کیلیت برای تیم فنی
و فروش نوید تجارت ارســام و برنامههایی که برای بهروز نگهداشــتن سطح دانش
فنــی و مهارت همکاران ارائه میدهد عنوان کــرد :مباحث آموزش همواره یکی از
دغدغههای اساسی مدیران مجموعه کاله بوده و از نخستین روزهای شروع همکاری
ما نیز مورد توجه ویژه بوده اســت .بر همین اساس مطابق بندهایی از قرارداد ،کلیه
دفاتر ملزم به طی دورههای آموزشــی در محل دپارتمان فنی و آموزش کاله بوده و
میبایســت با معرفی یک نفر بهعنوان مدیر فنی بهصورت تخصصی پیگیر مباحث
مربوط به این حوزه باشند .تاکنون  4دوره فنی بهصورت ساالنه در طی  4سال اخیر
در محل کارخانه برپا شده و کلیه آموزشهای دادهشده عینا به تیم فروش و انبار در
ایران منتقل شده است .برنامه بازدید جمعی از همکاران کاله در ایران که پاییز سال
 96در دو گروه جداگانه با سفر به ترکیه از کارخانه تازه تاسیس این مجموعه دیدن
کردند در همین راستا صورت گرفته است.
خــرم پیرامون معیارهــای فنی انتخاب یــراقآالت باکیفیت و اســتاندارد گفت:
پیشنهاد کارشناســی و فنی ما به تولیدکنندگان ،مراجعه به اسناد ،اطالعات و نتایج
آزمایشهای مراجع معتبر در این زمینه اســت .ازآنجاکــه مراجع ذیصالحی نظیر
 IFTو یا  RALآلمان محدودیتی در انتشــار اسناد مربوط به آزمایشهای انجامشده
بررســی یراقآالت و ســایر محصوالت ندارند ،لذا تولیدکنندگان عزیز میتوانند از
عرضهکنندگان بخواهند نســبت به ارائه آنها اقدام کنند .بازهم تاکید میکنم که در
بسیاری از موارد فقط یک برگه که تنها گواهی ثبتنام آن محصول برای طی مراحل

آزمایش در آن مرجع بینالمللی اســت ،بهعنوان گواهینامه در اختیار تولیدکنندگان
قرار میگیرد که این خود به وجود آورنده شــبهاتی در این عرصه اســت ،لذا طلب
کردن کلیه مراحل آزمون یراقآالت میتواند در این خصوص راهگشــا باشد .عالوه
بر این مقایســه فیزیکی یراقآالت و تســت نمونه محصوالت توسط عوامل تولید
کارگاهها میتواند در این خصوص کمک کننده باشد.
مدیرعامل شــرکت نوید تجارت ارســام تدوین اســتانداردهای یــراقآالت در و
پنجره با در نظر گرفتن اســتانداردهای بینالمللی را ضروری دانست و در خصوص
سازوکارهای موسسه استاندارد در تدوین اســتانداردها نیز عنوان کرد :در سالهای
اخیر تالشهای زیادی از ســوی برخی شرکتهای مرتبط و غیر مرتبط برای نفوذ
در سازمان اســتاندارد و تدوین اســتاندارد ملی یراقآالت صورت گرفته که هر بار
بنا به دالیل مختلف و عمدت ًا به دلیل عدم اشــراف بــه مباحث فنی و تالش برای
گنجاندن تفاسیر منفعتطلبانه در بندهای استاندارد مسکوت مانده است .در زمستان
ســال  1395تیم فنی نوید تجارت به دعوت اداره ملی استاندارد ایران در جلسه این
سازمان شرکت و با ارائه اسناد ،توضیحات جامع و پیگیری مجدانه ،تدوین استاندارد
ملی منطبق بر استانداردهای جهانی و منطقهای ذیربط را ،تنها راه منطقی عادالنه
و صحیح در این خصوص دانســت که پیشــنهاد این مجموعه با مساعدت مدیریت
محترم کارگروه رسیدگی به استاندارد یراقآالت در دستور کار قرار گرفت.
خــرم در پایان گفت :تمامی فعاالن صنعت در مورد آثار و نتایج بهکارگیری متون
اســتاندارد اتفاقنظر دارند .همه دلسوزان و دســتاندرکاران صنعت باید برای حل
این معضل با همکاری هم و به دور از رفتارهای مغرضانه در تدوین اســتاندارد ملی
کمکحال سازمان اســتاندارد باشــند .در خصوص بازار نیز ما معتقدیم که گذشت
زمان عرضهکنندگان کاالهــای بیکیفیت را از بازار حذف خواهد کرد ،امری که در
طی سالیان گذشــته بارها شاهد آن بودهایم که برندهای بیکیفیت و فاقد استاندارد
وارد بازار شــده با قیمتهای پائین مدتزمان محدودی را در بازار ادامه حیات دادند
و پسازآن تبعات ناشــی از بهکارگیریشان سبب شده ،تولیدکنندگان ،این برندها را
خودبهخود از چرخه تولید خارج کنند.
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الزامات طراحی و اجرای نمای سنگی(بخش چهارم)
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اشــاره
با توجه به اهمیت سنگها در نماهای ساختمانی ساختهشده در کشور

و تجربیات حاصل از زلزلههای اخیر و استقبال از بحث الزامات طراحی

و اجرای نمای ســنگی (ضابطه  )714این مبحث را در بخش چهارم

ادامه داده و به پایان خواهیم رســاند .در این بخش به ســازههای
پشتیبان و عملکرد آنها میپردازیم.

سازه پشتیبان

ســازه پشتیبان ،سازههايی است که توســط آن ،بارهاي وارده به سنگ و مهارها
به سازه ســاختمان انتقال داده میشود .این پشتبند میتواند سازه ساختمان ،دیوار
بنایی ،سیستم استاد فلزي یا مجموعههای پیشساخته باشد .سیستم پشتبند از هر
نوع که انتخاب شــود ،آگاهی از ویژگیهای آن سازه ،پیششرط الزم طراحی یک
سیستم سنگ نما میباشــد .طراحی پشتبند باید بهگونهای باشد که بارهاي ثقلی،
باد ،زلزله ،پنجره ،ســکوي نگهداري (سکوي تعمیر) ،ملزومات حملونقل و نصب و
ابزارهاي اتصال سنگ در آن در نظر گرفته شده باشد.

 -1قرارگیري سنگ روي پشتبند بنایی
پشتبند بنایی در صورتی مناسب در نظر گرفته میشود که:
  -1دیوار پشــتبند همانند سایر اجزاي ساختمان مانند فونداسیون ،دیوار حائل یا
دیوار برشی در طراحی ساختمان در نظر گرفته شده باشد.
 -2ابعاد یا الگوهاي سنگ بهگونهای باشد که تنها یک دیوار بنایی عمال میتواند
بهعنوان یک دیوار پشــتبند مورد اســتفاده قرار گیرد و نیاز به دیوار یا سازه اضافه
براي اتصال نما نباشد.
همانگونه که در قسمتهای قبل نیز ذکر شد دو روش کلی براي نصب سنگ بر
روي پشتبند بنایی وجود دارد :روش سنگ چسبانده شده (روش تر) و روش سنگ
مهارشده (روش خشک).
در روش تــر با مالت ،تمامی درزهاي ســنگ با مالت پر میشــوند .مهارهاي
تسمهای فلزي و میلهای براي اتصال کل یا بخشهایی از سنگ به پشتبند استفاده
میشــوند .یک سر مهار در داخل سوراخ یا شــکافی که با مواد درزگیر یا مالت پر
شده اســت ،قرار میگیرد و سر دیگر آن به کمک بســتهای مکانیکی مناسب به
دیوار محکم میشــود .بار ثقلی ســنگ از طریق چسبندگی مالت به دیوار پشتیبان
یا بهصورت مســتقیم از طریق فونداسیون (وقتی ســنگ در پایینترین طبقه نصب
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میشــود) یا نبشیهای کمکی در طبقات تحمل میشود .مهار باید قابلیت انتقال بار
باد یا زلزله را به پشتبند داشته باشد.

 -1دیوار پشتیبان نما
 -2فاصله مرکز ثقل ســنگ تا دیوار پشــتیبان بهمنظور حداقل کردن لنگر خارج
محور وارده به مهارها و نیروي خارج کننده آنها باید حداقل ممکن از لحاظ اجرایی باشد.
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در روش مهارشــده (روش خشک) ،ســنگ به کمک مهارها با ایجاد یک فضاي
خالی بین ســطح پشتی ســنگ و دیوار پشتبند به پشــتبند متصل میگردد .درز
ســنگها با مصالح غیرصلب نظیر درزبند یا مواد درزگیر پر میشــود .به دلیل وجود
فضاي خالی بین پشــت سنگ و دیوار پشــتبند ،باید مهارها طوري طراحی شوند
که بار باد و زلزله را تحمل کنند .این سیســتم براي ســنگهای نماي متشــکل از
سنگهای داراي شکلهای غیرمنظم ،کوچک یا سنگهای الشه عملی نمیباشد.
بار ثقلی توسط فونداسیون یا نبشــیهای کمکی در تراز سقفها تحمل میشود.
هنگامیکه بار ثقلی توســط نبشی کمکی حمل میشود ،هر کدام از سنگها توسط
مهارهاي تسمهای یا میخی بهصورت جانبی مقید میشوند .مهارهاي تسمهای زمانی
مناســب هستند که ســنگها روي هم قرار گیرند این مهارها باید با انعطافپذیری
کافی طراحی گردند تا بتوانند جابجاییهای نســبی سازه را تحمل کنند ،نظیر آنچه
که ممکن است بین سنگ و دیوار پشتبند بنایی رخ دهد.

 -3قطعــه جلوگیري کننده از لغزش اتصال که پــس از تنظیم موقعیت تکیهگاه
نصب میشود.
 -4اتصال مهار به دیوار پشتیبان
 -5استفاده از شکاف افقی و قائم براي تنظیم موقعیت مهار در سوراخ
 -6استفاده از صفحه تنظیم پالستیکی یا فلزي
 -7صفحه فلزي یا پالســتیک براي تنظیم موقعیت تکیــهگاه مهار که باید از
سطح صفحه خمیده مهار در راستاي اتصال به دیوار پشتیبان اندکی بزرگتر باشد و
ضخامت آن باید حداقل مقدار ممکن باشــد .ضخامت زیاد آن در پیچ مهار خمش
ایجاد کرده و ظرفیت آن را کاهش میدهد.
 -8فضاي خالی براي اجتناب از تماس و انتقال بار حفظ شود.
 -9حداقل ارتفاع شکاف  10میلیمتر میباشد.
 -10فاصله لبه داخلی کنترل شــود .عرض مناســبی از حداقل ضخامت پانل
حفظ شود.
 -11سوراخ در مرکز یکسوم ضخامت پانل تعبیه شود.
 -12فاصله لبه داخلی کنترل شود.
 -13فضای خالی برای اجتناب از بارگذاری نقطهای روی انتهای مهار حفظ شود.
 -14جوش مهار تثبیتشده
 -15طول ادامه یافته نبشی مهار برای جلوگیری از لغزش
 -16پر کردن شــکاف با مواد تراکمپذیر برای تماس مناســب ســنگ و مهار و
جلوگیری از لرزش آن
 -17اندازهگیری درزها برای رواداریها و جابجاییها
 -18اتصال مهار به دیوار پشــتیبان به کمک نبشــی که بارهای جانبی و ثقلی را
تحمل میکند.
 -19مهار فلزی متصلکننده گوشه سنگ به نبشی
 -20فضای خالی برای اجتناب از بارگذاری نقطهای روی انتهای مهار حفظ شود.
 -21سوراخها با مواد تراکمپذیر جهت جلوگیری از تجمع رطوبت و تثبیت موقعیت
مهار روی لبههای سوراخ پر شود.
 -22سنگ نما
راههــای گوناگونی براي اتصال مهار به دیوار پشــتبند وجــود دارد .میتوان از
پیچهای انبساطی در واحدهاي بنایی توپر استفاده کرد .براي بلوکهای بتنی توخالی
که بهعنوان دیوار پشــتبند به کار میروند ،از پیچهای میانگذر با واشر انتهایی که
آن دو را به هم متصل ســاخته و در امتداد هم قرار میدهد ،استفاده میشود .مهارها
نیز میتوانند به یک ســازه واســط نظیر نبشــی ،قوطی یا ناودانی که به یک دیوار
پشــتبند (که براي انتقال بار طراحی شــده) متصل شده است یا در درون آن تعبیه
شده است ،پیچ شوند.

215

مقالـه

 -2دیوارهاي پشتبند بتنی و بنایی مسلح
دیوارهاي پشــتبند با بتن درجا ،در جهتهای قائم و افقی دچار انبساط و انقباض
میگردند .میــزان تغییرات ابعادي به عواملی همچون رطوبت و دماي محیط ،جرم،
رطوبت نسبی ،نسبتهای آرماتور ،نسبتهای سیمان به سنگدانه و ارتفاع ساختمان
بستگی دارد .بیشــترین مقدار تغییرات ابعادي در اثر انقباض ،در  18ماه اول پس از
بتنریزی در محل ،اتفاق میافتد.
دیوارهاي بلوك بتنی مســلح در جهتهای قائم و افقی دچار انبســاط و انقباض
میگردنــد .آرماتورها باید انقباض را بهطور یکســان توزیع کننــد .تغییرات ابعادي
معموال در اولین ماهی که بلوکها چیده میشــوند ،اتفاق میافتد .دیوارهاي آجري
که با مالت استاندارد اجرا میشوند ،معموال داراي ثبات ابعادي اولیه هستند .هرچند،
آجرها ،در معرض خطر انبســاط غیر قابل برگشت ناشی از یخزدگی و رطوبت و نیز
انبساط حرارتی برگشتپذیر میباشند.
دیوارهاي پشــتبند بلوك ســفالی هنگام خیس شــدن در خطر انبساط و هنگام
خشــک شــدن در خطر انقباض قرار میگیرند .انبســاط ممکن است در اثر خیس
شــدنهای متوالی ادامه یابد .در صورت وجود قیدي در برابر این انبســاطها ،رویه
دیوار ممکن است دچار تغییر شکل جانبی گردد.
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 -3سیستمهای قاب فلزي
دو نوع قاب بهعنوان سیســتم قاب فلزي براي اتصال نما مرسوم است .نوع اول از
اعضاي منفرد که به سازه متصل میشوند ،تشکیل شده است که معموال به آن استاد
میگویند و دیگري یک مجموعه پیشساخته با ابعاد بزرگ است که به سازه متصل
میگردد که به آن خرپا میگویند .هر دو سیســتم میتوانند از مقاطع سازهاي نورد
شــده استاندارد یا مقاطع فوالدي گالوانیزه سنگین با نورد سرد یا مقاطع پیشساخته
آلومینیومی براي انطباق با مهار و اتصاالت سازهاي ساختمان ساخته شوند.
 -1-3سیستم استاد
طولهای متداول اســتادها معموال بهاندازه ارتفاع طبقه یا مضرب صحیحی
از آن است.
این سیستم باید براي حداکثر جابجایی نسبی مجاز طبقات سازه ،طراحی گردد.
هنگامیکه استادها بهطور قائم و از کف تا کف اجرا میگردند ،باید وسیلهای براي
ســازگاري انبساط و تغییر شــکل فراهم گردد تا اجازه دهد حرکت استاد مستقل از
اســتادهاي باالیی و پایینی آن باشد .براي اجراي آن ،یک درز انبساط افقی در سازه
پشتبند و سنگ معموال در تراز طبقه یا نزدیک به آن در نظر میگیرند.
وقتــی ارتفاع تیر درگاهی بهگونهای اســت که تا باالتــر و پایینتر از کف طبقه
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بیرونزدگی دارد یا فاصله زیر ســقف تا راس پنجره را پوشش میدهد ،درز انبساط
مورد نیاز معموال در اعضاي راس پنجره و بهعنوان بخشــی از آن قرار میگیرد .در
محلی که تیر درگاهی و سیستمهای استاد (کف تا کف) با هم برخورد میکنند ،یک
درز انبساط جهت تعدیل جابجاییهای تفاضلی مورد نیاز است.
بارهاي ناشــی از پنجرههای همجوار باید در طراحی اســتادها در نظر گرفته شده
باشد .دادههای مربوط به این بارها باید توسط سازنده پنجره ارائه گردد و باید شامل
مقدار جابجاییهای جانبی مجاز در مجموعه پنجره ،راس پنجره ،کف پنجره باشد.
در طراحی استادهاي طبقه تا طبقه باید تغییر شکل جانبی آنها در اثر بار باد نیز در
نظر گرفته شود .ممکن است از تکیهگاههای جانبی در باالي تراز سقف استفاده شود
تا ارتفاع بدون مهار استاد را کاهش دهد.
در مورد اســتادهاي پیشــانی ،چرخش باید با توجه به کنترل تغییر شکل ،در نظر
گرفته شــود .ممکن است الزم باشــد یک مهار جانبی در قسمت پایین تیر محیطی
(درصورتیکه موجود باشد) یا دال پشت آن در نظر گرفته شود .هنگامی که مهاربند
به دال کف اضافه شد ،سازه کف باید براي بار اعمالشده کنترل شود.
معموال ترجیح داده میشــود که اســتادها در فاصله  5/1واحد طول سنگ از لبه
ســنگ ،پشــت هر پانل سنگی واقع شوند ،هرچند ممکن اســت الزم باشد در بقیه
مکانها نیز به دلیل الگوي درز ســنگ یا مقدار نیروي جانبی نیاز شوند .قرارگیري
اســتادها در محل درزها میتواند تعداد آنها را تا  50درصــد کاهش دهد ،اما براي
تصمیمگیری در این زمینه باید الزامات نیاز به نبشــیهای نشــیمن قویتر و بلندتر
و ســنگهای با ضخامت بیشــتر یا هر دو را مد نظر قرار داد .همانند نیاز به تحلیل
سازهای مناسب سیستم مهاری ،تحلیلی مشابه برای قرارگیری استاد مورد نیاز است.
 -2-3سیستم خرپا
مجموعههای خرپاي فلزي پیشســاخته این امکان را فراهم میکند که با سرعت
زیاد به ســازه متصل شود و قابلیت عایقبندی خوبی دارد .وزن سبکتر آن میتواند
یکی از مالحظات اصلی در ســاختمانهای بلندمرتبه هنگام در نظر گرفتن بار زلزله
باشد .این روش اجراي پشتبند سنگ ،براي ایجاد پیکربندیهای نماي پیشساخته
با هرگونه پیچیدگی ،مناسب است.
خرپا باید طبق مبحث  11مقررات ملی ساختمان ساخته شود و اقداماتی جهت
جلوگیري از خوردگی روي آن انجام شــود .اتصال ســنگ بــه خرپا میتواند در
کارخانه انجام شــود یا اینکه خرپا به محل دیگري منتقل و در آنجا ،ســنگ به
خرپا متصل گردد.
خرپاهــا را میتوان در اندازه ارتفاع طبقه یا عرض دهانههای ســازه یا بزرگتر به
صورتــی که چنددهانه یا چندطبقه را پوشــش دهد طراحی کــرد .براي حالتی که
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 -4دیوار پشتیبان بتنی پیشساخته
استفاده از سیستمهای دیوار پشتیبان بتنی پیشساخته سبب تسریع در ساخت
نما و بهتبع آن اجراي ســریعتر مراحل بعــدي و در نهایت موجب بهرهبرداری
زودتر میشود.
نماي پردهای سنگی پیشساخته
بهجای نصب سنگها بهصورت جداگانه بر روي دیوار پشتیبان ،میتوان سنگها
را بــه قاب خرپایی فوالدي متصل کرد .مجموعه ســنگ و قاب ،پانلی را تشــکیل
میدهد که توســط جرثقیل تا موقعیت نصب بلند شــده و به سازه ساختمان متصل
میشــود .عموما فاصله بین دو ســتون با یک پانل پوشــانده میشود و پانل روي
ستونها تکیه میکند .سیســتم پانلی براي استفاده در موقعیتهایی که هزینههای
نیروي کار باال باشد یا شرایط آب و هوایی نامطلوب باشد یا کارگاه ساختمانی برای
ایجاد داربست نامناسب باشد ،به کار میرود.

پس از برش پانل ،وجه سنگی در هر پانل در صورت نیاز پرداخت میشود .پشتبند
النه زنبوري به ضخامت  19میلیمتر بوده که همراه با الیه نازك ســنگ ،پانلی به
ضخامت  25میلیمتر را تشکیل میدهد .عملیات استاندارد روي هر لبه نمایان پانل
بهصورت یک لبه برگشته کوچکی است که در شکل نشان داده شده است .وقتی لبه
برگشــته بزرگتري مورد نیاز باشد از نبشی آلومینیومی که با سیمان پشتبند به النه
زنبوري آلومینیومی چسبانده میشود استفاده میشود (شکل  .)5ابعاد استاندارد پانل  
 120 × 240سانتیمتر مربع است.
ابعــاد دیگر نیز با حداکثر اندازه  300 ×150ســانتیمتر مربع نیز متداول اســت.
ســبکی وزن پانلها نصب آنها را راحتتر میکند .وزن پانل ترکیبی سنگ پشتبند
النه زنبوري حدود  17 kg/m2اســت که تقریبا معادل وزن شیشه به ضخامت
 5/6میلیمتر اســت .مقاومت خمشی پانل سنگ النه زنبوري به دلیل پشتبند النه
زنبوري و الیه اپوکسی مسلح شده با الیاف که به آن چسبانده شده نسبتا زیاد است.
این ترکیب شــکلپذیری باالیی براي انعطاف در برابر بارهاي جانبی دارد .ســبکی
وزن پانل ،شــکلپذیری و مقاومت خمشــی باال ،آن را براي بهکارگیری در مناطق
لرزهخیز ایدهآل میسازد.
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بهاندازه ارتفاع طبقه باشد یا در حالت چنددهانه و چندطبقه ،طراحی مشابه استادهاي
منفرد کف تا کف میباشــد با این تفاوت که باید توصیههایی بهمنظور مقاومت خرپا
در برابر آســیب دیدن در اثر حملونقل و بارهاي ناشــی از نصب و جابهجاییهای
سازهای ساختمان در نظر گرفته شود .در طراحی براي عرض دهانهها ،به دلیل تغییر
شــکل االستیک در لبههای دال ،چرخش تیرهاي لبه باربر یا تاثیرات بلندمدت نظیر
خزش سازههای بتنی ،پیچیدگیهای بیشتری پدید میآید.
خرپاي فلزي در مقایســه با ســنگهایی که بارشــان را تحمــل میکند ،داراي
انعطافپذیری جانبی بیشــتري در مقابل نیروي باد اســت .ایــن عامل باید هنگام
تحلیل رفتار سازهاي مجموعه تحت بار مد نظر قرار گیرد.
هرگونه باري ناشــی از پنجرهها یا سایر اجزاي مجاور که امکان دارد به مجموعه
خرپا منتقل شود ،باید در طراحی خرپا مورد توجه قرار گیرد.
مجموعههای خرپا معموال با مســاحت زیاد طراحی میشــوند و در نتیجه داراي
وزن زیادي هســتند؛ بنابراین باید مالحظات مربوط به ایجاد اتصاالت اضافی براي
جلوگیري از خرابیهای فاجعهآمیز کل مجموعه خرپا در اثر خرابی یکی از اتصاالت
اصلــی خرپا لحاظ گردد .این اتصاالت اضافی میتواند بخشــی از مهاربندي جانبی
خرپا باشد یا بهصورت اتصاالت جدا از آن در نظر گرفته شود.
آزمایشهای بارگذاري روي نمونههای آزمایشــی باید با بارهاي طراحی مختلف و
زمــان حفظ بار متفاوت انجام گردد .مهارها باید تحت آزمایش بارگذاري قرار گیرند
تا عملکردهاي پیشبینیشده مورد تأیید قرار گیرد .لزوم انجام آزمایشهای دیگر بر
روي سنگ در قسمتهای دیگر این دستورالعمل آورده شده است.

 -1نماي سنگی نازك
شــکل دیگري از نماي ســنگی پانلی ،بهصورت الیه نازکی از سنگ به ضخامت
  5/6میلیمتر (یکچهارم اینچ) اســت که به پشت النهزنبوری آلومینیومی چسبانده
شــده اســت .پانلها بهصورت النه زنبوري از جنس آلومینیوم بوده که داراي الیه
سیمان اپوکسی بر روي دو طرف پانل سنگی به ضخامت  19میلیمتر است .ترکیب
النه زنبوري ـ ســنگ ـ النه زنبوري از وسط برش داده میشود و تبدیل به دو پانل
مشابه میگردد.
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 -2مهار پانلهای مرکب سنگ النه زنبوري
روش معمــول بهکاررفته براي مهار پانلها به اســتاد فوالدي یا دیگر انواع دیوار
پشــتیبان بهصورت دو ناودانی در هم قفل شــده اســت .یکی از این ناودانیها در
کارخانه به پشــت پانل نصب میشود و دیگري به دیوار پشتبند در کارگاه حین کار
نصب میشود .شکل   8جزئیات کاربرد پانلها در کارگاه را نشان میدهد.

 -3پانلهای دیواري پردهای سنگ ـ النه زنبوري پیشساخته
پانلهای ســنگ ـ النه زنبوري میتوانند بهصورت پیشساخته باشند که از ستون
تا ستون ادامه یافته و به سازه ساختمان نصب میشوند.
 -4نفوذپذیري آب
بدون در نظر گرفتن مالحظات مربوط به جلوگیري از نفوذ آب به پشت سنگ نما
از طریق طراحی درزها یا درزگیرها در نماي مهارشده ،باید به این نکته توجه داشت
که نشــت آب ممکن است در طول عمر بنا اتفاق بیفتد .لذا باید جهت جلوگیري از
محبوس شدن آب و خرابیهای متعاقب آن در داخل ساختمان مالحظاتی در نظر
گرفته شود .این امر به کمک استفاده از درزپوش و آبچکان قابل انجام است.
درصورتیکــه تجهیزات حفاظت در برابر آتش تداخلــی ایجاد نکند ،باید نصب
درزپوش و آبچکان در هر طبقه یا یک عدد براي چندطبقه اجرا شــود .پیشــنهاد
میشــود که یک عدد براي حداکثر دوطبقه یا  5/7متر اجرا شــود .آبچکانها در
درزپوش باید تقریبا با فاصله افقی  40تا  60ســانتیمتر نســبت به هم قرار گیرند.
اغلب ،آبچکانهــا در محل تقاطع درزها در جایی که با مهارها تداخل نداشــته
باشــند و در جایی که حفرههای آبچکان بتوانند توســط مواد درزگیر ،محافظت
شوند ،قرار میگیرند.
هواي موجود در فاصله بین پشــت ســنگ نما و سازه پشتبند باید تهویه گردد تا
بخار ایجادشده توسط لولههای تعبیهشده خارج گردد .ابعاد و تعداد لولهها باید توسط
مهندس طراح تعیین شــود .آبچکان و لوله تهویه باید داراي ابعاد بیرونی سازگار با
پهناي درز باشد .طناب یا فتیله نیز میتوانند نقش آبچکان را داشته باشد.
لوله تهویه بخار باید بهصورت عمودي در پشــت سنگ تا ارتفاعی قرار گیرد که از
ورود کج باران به داخل فاصله هوایی ممانعت کند (شکل .)10
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بیشــتر بخار آبی که در پشت سنگ نما ایجاد میشود ،ناشی از رطوبت موجود در
داخل ساختمان است .بخاربند مناسب باید بهعنوان بخشی از سیستم پشتبند دیوار
خارجی از دال کف تا دال یا سازه باالیی آن و از پنجره تا پنجره بعدي در نظر گرفته
شود تا فضاي خالی دیوار خارجی را از فضاي داخل جدا کند.
در نظر نگرفتن بخاربند موثر باعث ایجاد میعان روي ســطح داخلی سنگ میشود
و ممکن اســت در داخل شکافها و سوراخها حبس شده و باعث ایجاد خرابیهای
ناشــی از چرخه یخ زدن ـ آب شــدن (که در محلهای مهار ،یکپارچگی سنگ را
مختل میکند) شــود .همچنین ،میعان بهواسطه جریان سیال در سطح زیر درزگیر
ســبب خرابی درزگیرها و خوردگی فوالد میشود .حتی اگر هیچگونه خرابی سازهای
رخ ندهد ،میعان محبوس میتواند به رویه سنگ منتقل شده و باعث ایجاد لکه شود.
درزگیري درزها عامل اصلی جلوگیري از نفوذ آب میباشــد اما نمیتواند بهعنوان
یک بخاربند ضد آب در نظر گرفته شود .درزگیر باید با دقت انتخاب و مشخص شود.
انواع مختلفی موجود میباشــد که هر کــدام داراي ویژگیهای بخصوصی از جمله
چســبندگی ،پیوستگی ،کشــیدگی ،طول عمر ،مدول و رنگ میباشند .درزگیرهاي
روغنی و غیرپوســتهاي به دلیل احتمال لکهدار کردن سنگ یا خودشان ،نباید مورد
استفاده قرار گیرند .معموال چسبندگی درزگیري که مناسب باشد براي سنگ مشکلی
ایجاد نمیکند؛ اما چسبندگی به سطوح مجاور ممکن است با مشکالتی همراه باشد.
توصیههای تولیدکننده در مورد الزامات اندود کردن ســطح این مصالح باید در نظر
گرفته شــود .در این مورد ،توصیه اکید میشود که یک قطعه سنگ نماي آزمایشی
حداقل یک ماه و ترجیحا ســه ماه یا بیشــتر ،قبل از استفاده از آن درزگیر ،بهعنوان
گامی براي تایید عملکرد آن ،اجرا گردد.
رواداريها
برخی از روداریهای معمول در نصب به شرح زیر است:
اختالف نسبت به سطح شاقولی دیوارها ،نبش سنگها ،گوشههای خارجی ،درزها
و سایر خطوط آشکار نباید در هیچ طبقهای (یا حداکثر در  6متر) بیشتر از  6میلیمتر
باشد .اختالف تراز نسبت به تراز مشخصشده در نقشهها براي درزهاي افقی و سایر
خطوط آشکار نباید در حداکثر  6متر بیشتر از  6میلیمتر و براي  12متر نباید بیش از

مجری شرکت آلوکد
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مجری شرکت آلوکد

 20میلیمتر باشد .اختالف در خطوط مستقیم ساختمان نسبت به محل مشخصشده
در نقشــهها و بخش مربوطه روکار دیوار نباید در هیچ دهانهای یا در حداکثر  6متر
بیشــتر از  12میلیمتر یا در هر  12متر نباید بیش از  20میلیمتر باشد .اختالف در
سطح وجوه قطعات مجاور یکدیگر (غیرهم تراز بودن) نباید از یکچهارم پهناي درز
بین قطعات بیشتر از  5/1میلیمتر تجاوز کند مگر این که پرداخت پانل ناصاف باشد
یا اندازه پانل بیش از  8/1مترمربع باشد.
مصالح ساخت
 -1فلزات
فلزات مورد اســتفاده براي مهار یا اجزاي سیســتم مهاري بر اساس استفاده آنها
انتخاب میشوند:
نوع فلز مورد استفاده درصورتیکه در تماس با سنگ باشد ،باید از فوالد ضدزنگ
 AISIتیپ  304یا  316یا برنز یا آلومینیوم که بعد از ســاخت با پوشــش رنگ
اپوکســی یا پوششی مشابه پوشیده میشوند باشــد .براي سنگ گرانیت میتوان از
روکش فلزات نورد شــده یا آلومینیوم آندکاري شده اســتفاده نمود .در مواردي که
پروژه در معرض کلرایدها است )شامل مناطقی که در معرض بخار نمکهای ضدیخ
معابر میباشــند و مناطقی که در محدوده  5تا  10مایلی از آبشور هستند) توصیه
میشود که بر اســاس نیازها و محدودیتهای کاربردهاي خاص از فوالد ضدزنگ
تیپ  316استفاده شــود .براي بستها از سیمهای مسی ،برنجی یا فوالد ضدزنگ
استفاده شود .
اجزاي فوالدي ضدزنگ با ضخامت کمتر از  6میلیمتر نباید جوش داده شوند .در
صورت نیاز به جوش در آن اجزا ،باید از انواع کم کربن آلیاژ مربوطه اســتفاده گردد(
مثال در مواردي که تیپ  304مجاز است از تیپ  304Lو در مواردي که تیپ 316
مجاز میباشد از تیپ  316Lاستفاده شود).
بســتهای ســیمی خارجی که همراه با قسمتهایی از مالت ســیمان استفاده
میشــوند ،باید از فوالد ضدزنگ شکلپذیر باشد و از به کار بردن مس و آلومینیوم
با مالت به دلیل عدم ســازگاري آنها با آن ،خودداري شود .در موارد استفاده داخلی،
فوالد ضدزنگ ،مس ،برنج و آلومینیوم را میتوان با گچ قالبگیری به کار برد .البته
باید به این نکته توجه داشت که مالت باعث تیره شدن یا لکهدار شدن سنگ قبل از
استفاده از بستهای سیمی در محلهای مهار نگردد .فلزي که در تماس مستقیم با
سنگ نمیباشد و در معرض هوا قرار میگیرد باید از فوالد ضدزنگ ،فوالد گالوانیزه،
فوالد با پوشش حاوی روی یا با پوشش اپوکسی یا آلومینیوم باشد.
پیچ و مهره باید از فوالد ضدزنگ باشد.

219

مقالـه

چگونه یک پنجـره استـاندارد بسـازیم؟
بخش هفتم/
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مهندس سید اسماعیل شفیعی نسب
مدیر تولید شرکت هورامکو
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در بخشهــای اول و دوم تولیــد در خصــوص برش
و ماشــینکاری پروفیلها ،برش گالوانیــزه و ضخامت
اســتاندارد و نصــب آن و همچنیــن جــوش پروفیل،
استانداردهای آن ،تســت جوش ،عمده مشکالت جوش
و تمیــزکاری محل جوش بهاختصار مورد بررســی قرار
گرفــت .و در ادامه موارد باقیمانده تولید به شــرح ذیل
بیان میگردد:
تولید – بخش سوم:
 .1نصب بست پروفیل میانی
با توجه به بارهــای وارده بر پروفیلهای میانی انتخاب اتصاالتی که پروفیلهای
میانی را به سایر پروفیلها متصل میکنند از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
به غیر از اهمیت اینکه بســت پروفیل میانی از چه آلیــاژی تهیه میگردد ،نحوه
مونتــاژ در فرآیند تولید در و پنجره و همچنین نحوه نصب پنجره از عوامل تاثیرگذار
بر دوام و استقامت این اتصاالت به شمار میآیند.

علل شکست اتصاالت زاماکی:
• استفاده از آلیاژ نامناسب در فرآیند تولید
• صحیح نبودن فرآیند تولید اتصاالت
• عوامل نرمافزاری یا سختافزاری در تولید که از جمله میتوان به کالیبره نبودن
دســتگاه که باعث خطا در طول پروفیل و فشــار مضاعف به محل پیچها میگردد،
اشاره کرد.
• نصب نامناسب اتصاالت روی پروفیلهای میانی در زمان تولید
• عدم رعایت اصول نصب در پنجرهها به علت ایجاد بار کششــی و ایجاد فشــار
مضاعف به پیچها (بهخصوص در زمان نبستن پیچهای )M6
متاسفانه به دلیل انتخاب نامناسب و رعایت نکردن اصول تولید و نصب استاندارد،
استفاده از اتصاالت نامناسب ورقی رایج گردیده که پیامدهای زیر را در پی دارد:
• کاهش آببندی ،هوابندی و درزبندی
• ایجاد خمش و خســتگی زودهنــگام پروفیلهای میانی که بــه علت بارهای
استاتیکی وارده است.
• عدم تعبیه محل نصب پیچ  M6که بدون هیچ دلیلی حذف گردیده است.
• عدم محل قرارگیری و تعبیه محل پیچها ،که به علت سوراخکاری توسط دست

مقالـه

دقت الزم را ندارند درحالیکه در اتصاالت زاماکی توســط قالب میباشــد و مسئله
مهم این اســت که محل پیچها ،اتفاقی نبوده و بر اساس محاسبه بارهای استاتیکی
و دینامیکی میباشد.

 .2نصب پروفیل میانی روی لنگه بازشو
• فاصله پروفیل میانی نســبت به چهارچوب ،لنگه بازشــو یا  نسبت به یکدیگر
دارای تلورانس  ± 0.5mmمیباشد و برای این کار میبایست لبه بیرون پروفیل
تا مرکز پروفیل میانی اندازهگیری شود و در صورت مغایرت اصالح گردد.
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بین پروفیل میانی با پروفیل متصل شده نباید هیچگونه درزی وجود
داشته باشد و اتصال میبایست بهصورت کامل باشد.
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بست میانی نامناسب از جنس ورق

  

بست میانی از جنس زاماک

پروفیل میانی با پروفیل متصل شده به آن میبایست کامال همسطح
بوده و هیچگونه پلهای دیده نشود.

مقالـه

 .3نصب لوال:
 .3-1لوالهای ثابت به دالیل زیر جهت استفاده پیشنهاد نمیگردند:
• عدم ثبات کیفیت
• مشخص نبودن وزن قابلتحمل لنگه بازشو به همراه شیشه
• عدم آببندی و هوابندی کامل که در بخشی از موارد به علت طراحی نامناسب
قالب به وجود میآید.
• ایجاد خستگی در لوالها که نهایتا به خمش یا شکست لوال منجر میگردد و از
لحاظ امنیتی بسیار خطرناک میباشد.
• عدم وجود استاندارد معین در خصوص تعداد و محل نصب لوالها
 .3-2استفاده از لوالهای قابل تنظیم:
• لوالی مصرفی میبایست با توجه به وزن لنگه بازشو به همراه شیشه انتخاب گردد.
• فاصله  لوالهای مورد استفاده از یکدیگر میبایست حداکثر  80cmباشد.
• نصب لوالها حتما باید با استفاده از فیکسر و شابلون مخصوص صورت پذیرد.
• سوراخهای ایجادشده میبایست با شابلون مطابقت داده شود.
• شــابلون مورد استفاده بعد از مدتی مستهلک میگردند لذا میبایست نسبت به
این مسئله دقت و در صورت نیاز تعویض گردند.
• اســتفاده از پیچهای استاندارد از اهمیت ویژهای برخوردار است و میبایست گل
پیچ دقیقا در محل لوال قرار گیرد.

پنجـره ایرانیـان /سـال یازدهم   اسفند 96فروردین   97شمـاره125-126

222

 .4نصب یراقآالت و کیپرها:
• یراق مورد استفاده باید با ابعاد لنگه بازشو متناسب باشد و استفاده از یراقآالت
کوتاه مناسب نیست.
• یراق مورد نظر میبایســت با فشار دست یا ضربه چکش در محل مربوطه قرار
گیرد بهطوریکه با لبه شیار همسطح گردد.
• بعد از نصب یراقآالت با قرار دادن بازشــو روی چارچوب بهصورت زاویه تقریبا
 30درجــه با توجه به قفلهای روی یــراقآالت محلهای مورد نظر جهت کیپرها،
زبانهها را مشخص کرده و سپس نسبت به نصب آنها اقدام گردد.

مقالـه

 .5نصب لنگه بازشو روی چهارچوب:
در این مورد موارد زیر را میبایست رعایت کنیم:
همپوشانی پروفیل بازشو و چارچوب  8mmمیباشد.
قرارگیری مناسب بازشو در محل خود بهصورتی که هیچگونه درگیری و برخورد با
پروفیلهای چارچوب اطراف خود با کیپرها ،زبانه و ...نداشته باشد.

برش و نصب زهوار:
• زهوار قبل از برش بهصورت چشمی بررسی گردیده  و پروفیل زهوار بدون خط
و خش و ترک باشد.
• جهت داشتن برش با زوایای استاندارد زهوار میبایست بهصورت کامل در قالب
خود در دستگاه برش قرار گیرد.
• از تیز بودن تیغ ارههای دستگاه برش میبایست اطمینان خاطر پیدا کرد.
• متر قابل استفاده جهت اندازهگیری محل زهوار میبایست کامال دقیق باشد.
• بعــد از نصب زهوارهای برش خورده در محلهای مــورد نظر ،نباید هیچگونه
درزی بین زهوارها با یکدیگر باشد.

رعايت همپوشاني سش و فريم ()8MM

 .6نصب الستیک:
• الستیکهای مصرفی بهتر است که از جنس  EPDMاستفاده شوند.
• الستیک هر پروفیل میبایست متناســب با پروفیل باشد و الستیک جایگزین
استفاده نگردد.
• مسیر عبور الســتیک درزبندی بین پروفیل میانی و سایر پروفیلها توسط فرز
بازگردد .همچنین محل جوش میبایســت بهصورت کامل تمیز شــود تا الستیک
یکپارچه استفاده شود.
• استفاده از الستیک دو یا چند تیکه مجاز نیست.
• محل تقاطع و درز نوار الســتیک نمیبایســت در ضلع افقی و باال قرار گیرد و
محل درز با چسب آببندی شود.
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قرارگيري صحيح سش روي فريم
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ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینهسازی انرژی ایران

بخشملزومات

نشریـه پنجره ایرانیـان

نیازمندیهای پنجره

درج نیازمندیها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان
رایگـان میباشد
آگهی تعمیرات
تعمیراتماشینآالت
نصب ،راه اندازی و تعمیر انواع دستگاه جوش ،برش و گوشه
تمیزکنوسایرماشینهایساختپنجرههایدوجدارهانجام
میشود.
شماره تماس09183156132 | 081-32674390:

آگهی فروش
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فروشدستگاهتزریقپالستیک
دستگاه تزریق پالستیک  ٣۵٠گرم ۴۵.۵ ،قالب خور  ،پی ال

آگهی فروش
فروشدستگاهتزریقپالستیک
دستگاه تزریق پالستیک 100تن پارسیان سرو  -مدل۹۲
شماره تماس09125377213:

فروشماشینآالت

۲۰۰تنسینگرمدل۲۰۱۱

۲۸۰تنهایتینمارسمدل۲۰۱۰

۲۰۰تنپارسیانمدل۸۹

۱۶۸تن  NBMمدل۲۰۰۵

۳۲۸تن سان شاین مدل۲۰۱۰
۳۶۰تنهایتینpl

آسیاب۴۰چینینووگازگیر۵۰کیلویی

شماره تماس۰۹۱۲۳۰۰۳۱۷۳ | ۰۹۱۲۶۴۸۰۸۹۸:

سی پرفشنال ،روغن کاری  ،آماده به کار
شماره تماس09182916707:

آگهی استخدام
همکارآقاوخانم
این مجموعه جهت سرپرست مقیم در یکی از پروژههای خود
(بخشاجراینما)بهیکهمکارآقاوخانمنیازمنداست.
محلپروژه:غربتهران
مدت زمان همــکاری در این پروژه :حدود  3ماه لطفا جهت
مصاحبهوهمکاریرزومهخودرابهشماره
شماره تماس09122607286:

آگهی فروش

فروشدستگاهمرات

آگهی فروش

دستگاه مرات با کارکرد کم برش و جوش دو کله و با تمیز کن
 cncبا کلیه لوازم جهت فروش

شماره تماس۰۹۱۲۱۷۸۵۰۷۷:

آگهی استخدام
شرکت بانیان صنعت جهت تکمیل کادر فروش خود نیازمند
تعدادی کارمند فروش با ســابقه در زمینه فروش یراق آالت
درب و پنجره و چسب با حقوق و مزایای عالی نیازمند است.
شماره تماس09128698498:

نیازمندیهای پنجره
آگهی استخدام

آگهی استخدام

بزرگترینمجموعهساختدربوپنجرهپیویسیبهتعدادی

بزرگترینمجموعهساختدربوپنجرهپیویسیبهتعدادی

بازار یاب فعال و مجرب در تهران و اطراف نیازمند است.

شماره تماس۰۹۱۸۳۷۴۱۰۱۶:

آگهی فروش
فروش ست دستگاه تک سر upvc
ست دستگاه تک سر  upvcشامل دستگاه برش ،جوش ،زهوار
بر ،سوراخ دستگیره و مولیون (مولیون دوتیغه) کمپرسور۵۰۰
لیتریوگالوانیزهبربهفروشمیرسد.
دستگاههاترکوسالممیباشد.
قیمت ۲۳تومن
شماره تماس۰۹۱۲۵۲۱۶۳۰۴:

امدادیوپیویسیدرنظردارددرراستایتوسعهدامنهفعالیت

خود و جهت سهولت دسترسی تمامی همکاران در سراسر
کشوربهقطعاتیدکیماشینآالتیوپیویسی؛

شماره تماس۰۹۱۸۳۷۴۱۰۱۶:

آگهی فروش
بزرگترین مرکز خرید و فروش ماشــین آالت شیشههای
دوجدارهومونتاژدربوپنجره، upvcآلومینیوم
 -1جوش چهار سر U-R-B-A-N
 -2ست7تیکه دوسر MURAt
 -3ست7تیکه دوسر ETM
 -4ست7تیکه دوسر BATI PEN
 -5ست7تیکه دوسر ATLAS
 -6ست7تیکه دوسر  CNCتمیزکن GRAF

نمایندگیفعالجذب مینماید

شماره تماس021-22024693:

متقاضیانمحترمباشمارههایذیلتماسحاصلفرمایند یا از
طریقآیدیتلگرامدرارتباطباشید:

شماره تماس021-26291706 | ۰۹۳۶۷۶۰۸۴۲۳ :

یا از طریق آیدی تلگرام در ارتباط باشید:

@Emdadupvcadmin
@emdadupvc

آگهی فروش
خط حرفه ای تولید شیشــه دوجداره خط کامال حرفه ای
تولید شیشه دوجداره هرشیفت  300قطعه CMS
ـ برش CNC
ـ شستشو خشک کن 2000
ـ پرس پنل 2000
ـ چسب پلی سلفاید 380کیلویی
ـ فریزر و هیتر
ـ برش اسپیسر
ـ چسب هاتملت
ـ چسب بوتیل و کلیه متعلقات مربوطه
آمادگی معاوضه با ملک سنددار.
شماره تماس09128304152:

آگهی فروش
فروشفوریدستگاهیلمازصفر
-1کپیفرز

-2کانالتخلیهآب
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-3مولین

-4برشزهوار

-5تمیزکن
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جذب نمایندگی فعال

بازار یاب فعال و مجرب در تهران و اطراف نیازمند است.

شماره تماس22010115:

استخدام کارشناس فروش

گروه صنعتی باران پنجره جهت تکمیل کادر فروش خود از
عالقه مندان به بازاریابی پنجره دوجداره با شرایط خاص و

باور نکردنی دعوت بعمل می آورد.
تلفن دفتر۰۵۱-۳۷۵۷۲۶۳۶ :
همراه۰۹۳۰۱۰۶۲۸۰۱ :

