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حمید عموشعبانی
عضو هیات رییسه انجمن در ،پنجره ونمای ساختمانی استان تهران
عدم حضور شرکتهای بزرگ تولیدکننده پروفیلهای یو.پی.وی.سی در نمایشگاه
تهران را شاید بتوان شــلیک تیر خالص بر پیکر بیرمق این نمایشگاه برشمرد که
همواره با برگزاری نامناســب و زمانبندی نامناســبتر همراه بوده است .غیبت این
شــرکتها عمال شور و هیجان را از نمایشگاه دهم ربوده بود .هرچند فعاالن بخش
آلومینیوم حضوری تمام قد در این نمایشــگاه داشته و نوآوریها و ابتکارات بسیاری
را در حوزه خود به معرض نمایش گذاشته بودند ،با این حال نبود اغلب شرکتهای
تولیدکننده پروفیلهای یو.پی.وی.ســی به همگان نشان داد که رونق و ارتقا در این
صنعت ،فقط و فقط در ســایه مشارکت فعال هر دو بخش صنعت ،یعنی آلومینیوم و
یو.پی.وی.سی ،امکانپذیر است و نبود هریک جبرانناپذیر.
از ســوی دیگر ،عدم مشارکت قابل توجه شرکتهای خارجی ،بیرونقی نمایشگاه
دهم را بیش از پیش تشــدید کرده بود .نمیتوان تردیدی داشت که عدم حضور این
شرکتها در ادامه ســبب درجازدن فعاالن این بخش خواهد شد .در واقع اگر روال
موجود اعم از ممنوعیت واردات و غیبت شــرکتهای بزرگ خارجی در این فضای
رکود تداوم داشــته باشــد ،باید انتظار داشت سیر تحول و توسعه در صنعت پنجره و
نما متوقف شده و حتی خداینکرده این سیر مسیری معکوس یافته و شاهد گامهای
این صنعت رو به عقب باشیم.
زمســتان سرد پسا برجام سبب ریزش بخش بزرگی از نمایندگیهای شرکتهای
خارجی فعال در بخش صنعت پنجره و نما شــد واین اتفاق خالء بزرگی در صنعت
پنجره در زمینه تامین نیازهای اساســی آن ایجاد کرده اســت .هرچند شرکتهای

داخلی تالش کردند این فضا را پوشش دهند ،اما مشکالت موجود مانند پایین بودن
توانایی مالی ،تحریم ،مشکالت نرمافزاری و سختافزاری دیگر ،مانع از تحقق کامل
این هدف شد.
باید اذعان داشت که در سایه محدودیت هیچگونه توسعه صنعتی بهدست نمیآید.
به نظر میرســد بهبودی فضای کسب وکار فعاالن صنعت دروپنجره در بخشهای
مختلف ،در گرو ایفای نقش تشــکلهای صنفی بهصورت صحیح و منطقی است و
نباید از اهمیت کارکرد چنین تشکلهایی غافل بود.
زمان آن فرارســیده است که هر تشکل تخصصی در مسیر رشد دامنه فعاالن این
بخش ،در زمینه پیشــینه و تخصص اعضایش گام بردارد .در همین راســتا ،انجمن
در ،پنجره ونما بهعنوان متولی بخش پنجره ونماهای مدرن آمادگی دارد که با تمام
تشکلهای مرتبط تعامل و گفتگو کند.
اهدافی واال ،همچون ارتقای دانش فنی ،توسعه فضای کسب وکار ،تدوین قوانین
و اســتاندارهای این صنعت ،فقط در سایه تعامل تشکلهای مرتبط محقق میشود.
در حقیقت با ایجاد چنین تعاملی و تشکیل کارگروههای مرتبط و مشترک میتوان از
پتانسیلهای هر تشکل جهت رسیدن به اهدافی مشترک بهره گرفت.
در شــرایط سیاسی ـ اقتصادی حساس کنونی کشور و به شماره افتادن نفسهای
صنعت کشور ،نقشآفرینی تشــکلهای تخصصی بسیار حیاتی است .امید است دو
بخش صنعت آلومینیوم و یو.پی.وی.ســی بتوانند بهعنــوان دو بازوی مهم صنعت
پنجره و نما ،با تعامل واتحاد نسبت به بهبود وتوسعه این صنعت اقدام کنند.

اخبـار پنجره و نما

  تقدیر و تشکر از بازدیدکنندگان غرفه پنجرهایرانیان
پنجرهایرانیان از کلیه همکاران ،صنعتگــران ،فعاالن عرصه دروپنجره و بازدیدکنندگان از
غرفه این نشریه در دهمین نمایشگاه دروپنجره و صنایع وابسته تهران تقدیر و تشکر میکند.
دهمین نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره که از  3تا  6بهمنماه ســال جاری با حضور بیش
از  285شــرکت داخلی و  6کشور خارجی با هدف معرفی ظرفیتهای بالقوه و بالفعل صنایع
و خدمات صنعت دروپنجره ،ایجاد زمینههای جذب ســرمایه و ســرمایهگذاری ،آشــنایی با
نوآوریها و پیشــرفتهای صنعــت دروپنجره ،ایجاد فضای رقابتی و ارتباط مســتقیم میان
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ،اشــتغالزایی و یافتن بازارهــای جدید صادراتی و افزایش
صادرات ،در تهران برپا شد ،به کار خود پایان داد.

برگزاری  ۸کارگاه آموزشــی ـ تخصصی مرتبط با صنعــت دروپنجره از برنامههای جانبی
دهمین نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره و صنایع وابســته در گروههای پروفیل و دروپنجره
یو.پی.وی.ســی ،ماشــینآالت و تجهیزات و دروپنجره آلومینیومی بود که با توجه به شرایط
بازار ،بخش عمده این کارگاهها مربوط به موضوعات فروش ،بازاریابی کاال و افزایش ســطح
دسترسی به بازار داخلی و خارجی بود.
گفتنی اســت ،گزارش کامل و گفتگو با مشــارکتکنندگان دهمین نمایشــگاه بینالمللی
دروپنجره و صنایع وابســته تهران به همراه گزارش کامل تصویری این نمایشگاه در همین
شماره نشریه پنجرهایرانیان منتشر شده است.
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  نمایشگاه دروپنجره  1398در تیرماه برگزار میشود
پنجره ایرانیان؛ نمایشگاه بینالمللی دروپنجره تهران که هر ساله بهمن ماه برگزار میشد،
سال آینده در تیرماه برپا خواهد شد.
فرهاد امینیان ،مدیرعامل شــرکت بینالمللی بازرگانی و نمایشــگاهی تهران ،در گفتگوی
خود با پنجره ایرانیان اعالم داشــت که نمایشــگاه تخصصی دروپنجره تهران سال آینده در
تیرماه برگزار خواهد شــد .وی ضمن اشاره به تالشهای صورت گرفته در چند سال گذشته
خاطرنشان ساخت که ســرانجام امکان برگزاری این نمایشگاه در نیمه اول سال میسر شده
است ،و روز دقیق برگزاری آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
گفتنی اســت ،این نمایشگاه هر ســاله در بهمن ماه برگزار میشد که مورد انتقاد بسیار از
فعاالن صنعت دروپنجره بود.

اخبـار پنجره و نما

  حمایت رئيس هيات مديره ویستابست از مهندس صفایی
پنجره ایرانیان؛ در پی کاندیدا شــدن مهندس محســن صفایــی در انتخابات نهمین دوره
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،مهندس اقدامیان عضو انجمن صنایع تولید کنندگان پروفیل
دروپنجره يو.پي.وي.سي ایران و رئيس هيات مديره شرکت ویستابست ،با صدور اطالعیهای
از وی حمایت کرد.
متن اطالعیه مهندس اقدامیان به شرح زیر است:
مهندس محســن صفایی ،عضو انجمن صنایع پروفیل یوپی ویســی ایران و مدیرعامل
شــرکت همارشــتن برای حضور در اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایــران به عنوان پارلمان
بخش خصوصی نامزد شــده و فرصتی اســت برای فعاالن صنعت دروپنجره يو.پي.وي.سي
کــه با انتخاب او ،صدای خود را از طریــق بزرگترین نهاد بخش خصوصی تهران و ایران به
گوش مسئوالن برسانند.
اعضای صنعت دروپنجره يو.پي.وي.سي ایران و البته سایر فعاالن اقتصادی برای اینکه در
پارلمان بخش خصوصی صاحب کرسی و رای باشند ،میتوانند با انسجام و همبستگی خویش
در انتخابــات آینده اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشــاورزی تهران از مهندس صفایی به
عنوان یکی از شناخته شدهترین چهرههای صنعت حمایت کنند.
به همین منظور با اعالم حمایت خود از تمامی کسانی که دارای کارت بازرگانی معتبر بوده،
درخواست ميشود تا به کمپین حمایت از مهندس محسن صفایی بپیوندند.
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اينجانــب محمد جواد اقدامیان ،عضــو انجمن صنایع تولید کننــدگان پروفیل دروپنجره
يو.پي.وي.سي ایران و رئيس هيات مديره شرکت ویستابست ،ضمن حمایت خود از مهندس
صفایی در انتخابات پیش روی پارلمان بخش خصوصی ایران که  11اسفندماه امسال برگزار
میشــود ،اســتدعا دارم  جهت حمایت از تنها نامزد صنعت دروپنجره در انتخابات پیش رو،
تصویری از کارت بازرگانی را براي اينجانب در واتس آپ  ارسال کنند .با تشكر  .
گفتنی است ،زمان قانونی برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران از ساعت
 ۸صبح تا  ۱۸بعدازظهر یازدهم اسفندماه است.

  فرآوردههای شیشه ساختمانی مشمول استاندارد اجباری شد
پنجرهایرانیان؛ ســازمان ملی استاندارد ایران انواع فرآوردههای شیشه ساختمانی را مشمول
مقررات دریافت نشان استاندارد اجباری دانست.
بنا بر ابالغیه سازمان ملی استاندارد به نشریه پنجرهایرانیان ،کلیه ذینفعان و فعاالن صنعت

شیشــه موظف هستند نسبت به ارتقاء سطح کیفی محصوالت و دریافت پروانه کاربرد نشان
استاندارد ملی اقدام کنند و هرگونه تولید ،تمرکز ،توزیع و فروش این فرآوردهها بدون دریافت
نشان استاندارد ممنوع است.

اخبـار پنجره و نما

  تجلیل از مدیرعامل هافمن در اجالس مدیر شایسته ملی

پنجرهایرانیان؛ در اجالس سراســری «مدیر شایســته ملی» سال  97از مدیرعامل هافمن
تجلیل به عمل آمد.
در اجالس سراســری «مدیر شایســته ملی» که روز پنجشنبه  4بهمنماه  1397با حضور
جمعی از مســئوالن عالیرتبه ،نمایندگان مجلس و مدیران برتر کشور در تاالر همایشهای
وزارت کشور برگزار شد ،از مهندس محمد حمیدیه ،مدیرعامل هافمن تجلیل به عمل آمد.
اجالس مدیر شایســته ملی و مراسم تجلیل از نخبگان مدیریت ایران پس از انجام ممیزی
و احراز صالحیت با حضور مســئوالن عالیرتبه کشــوری ،مدیران گروه متخصصین ایران،
کنسرســیوم نخبگان مدیریت ایران ،مرکز ملی توســعه کارآفرینی و مدیریت کنفدراســیون

برنــد ایرانی ،انجمن مدیران کارآفرین ،مرکــز پژوهش و آموزش مدیریت ایران و تعدادی از
نمایندگان محترم مجلس شــورای اسالمی و کنگره تجلیل از یکصد مدیر شایسته در تاالر
وزارت کشور برگزار شد.
در ایــن اجالس از مهندس محمــد حمیدیه ،مدیرعامل هافمن با توجه به شــاخصهای
تعریفشــده از سوی اجالس ،ازجمله سوابق مدیریتی ،ابتکار و توسعه در تعالی منابع انسانی
و میــزان کارآفرینی ،تقدیر به عمل آمد و «نشــان طال»« ،اعتبارنامه مدیر شایســته ملی»
همچنین عضویت رسمی «بنیاد چهرههای ماندگار ایران» ،فدراسیون جهانی اقتصاد ،مجمع
جهانی اعتبار سنجی مدیران در تراز جهانی و گواهینامه «نام نیک برند» از کنفدراسیون برند
ایرانی به وی اعطا شد.
این گردهمایی بهمنظور تجلیل از مدیران شایســته ملی ،در راســتای تحقق اهداف کالن
اقتصادی و نیل به خودکفایی ،با مدیریت و حمایت نهادهای پژوهشــی کشور و با بهرهگیری
از دانش و داوری اســتادان و مشاوران برجسته دانشگاهی برنامهریزی شده بود .شاخصهای
انتخاب مدیر شایســته ملی ،کارآفرینی ،توسعه ،ابتکار و خالقیت و نیز سابقه عملکرد بود .در
این روز به منتخبان تندیس زرین ،مدال مدیر شایســته به همراه گواهینامه مدیر شایسته از
طرف گروه متخصصین ایران بهرسم یادبود در حضور اصحاب رسانه اعطاء شد.

پنجرهایرانیان؛ اجالس سراســری انبوهسازان مسکن و ســاختمان ایران با حمایت هافمن
و حضور مســئوالن ،نمایندگان مجلس ،انبوهســازان ،فعاالن و نمایندگان تشکلهای بخش
مسکن  29بهمنماه برگزار شد.
اولین اجالس سراســری انبوهسازان ایران با دو رویکرد بازآفرینی شهری پایدار و صادرات
خدمات فنی و مهندسی روز دوشــنبه  ۲۹بهمنماه  1397در سالن همایشهای خلیجفارس
محل دائمی نمایشــگاههای تهران برپا شد .این اجالس با حضور محمدرضا رضایی کوچی،

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ،مهندس حمیدیه ،مدیرعامل هافمن ،مجید
روســتا ،عضو شرکت بازآفرینی شهری ،جمشــید برزگر ،رئیس کانون سراسری انبوهسازان،
محمدرضا مودودی ،معاون صادراتی وزیر صمت و سرپرست سازمان توسعه تجارت ،استادان
دانشگاه ،فعاالن صنعت ساختمان و انبوهسازان سراسر کشور برگزار شد.
گفتنی است ،شــرکت هافمن تولیدکننده مقاطع مختلف پروفیل دروپنجره یو.پی.وی.سی
مانند سالهای گذشته حامی این همایش انبوهسازان کشور بود.

  از مدیرعامل و خانواده بزرگ هافمن تجلیل شد
پنجرهایرانیان؛ در ســیامین جشــنواره امتنان از کارگران ،گروههای کار و واحدهای نمونه
استان آذربایجان شرقی از مدیرعامل و خانواده بزرگ هافمن تقدیر شد.
بــه گزاش روابط عمومی هافمن ،ســیامین جشــنواره امتنان از کارگــران ،کارگروهها و
واحدهای نمونه استان آذربایجان شــرقی روز چهارشنبه  24بهمنماه  1397با حضور سران
کشــوری و لشکری و سخنرانی میر احد حسینی مدیرکل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
آذربایجان شرقی برگزار شد.
در بخشــی از این جشــنواره دکتر پزشــکیان ،نایبرئیس اول مجلس شورای اسالمی و
نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی با سخنرانی خود ،از مشکالت
و نابســامانیهای موجود در حوزه صنعت ایران و تبریز ســخن گفته و امتنان از کارگران را
پشتوانه صنعت دانست.
این همایش با ســخنرانی دکتر جهانگیری ،معاونت اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی
و خانم ســاعی نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اســامی ادامه یافت و تمام لوحها و
تندیسهای اختصاص یافته در بخش تقدیر از برترینها ،نصیب خانواده بزرگ هافمن شد.
دکتر حمیدیه مدیرعامل هافمن این موفقیت را باکمال افتخار به تمامی اعضا خانواده بزرگ
هافمن تقدیم کرده و کسب این افتخارات را مدیون تالشهای بیشائبه تمامی اعضا خانواده
بزرگ هافمن دانست.
در این جشــنواره آقای یوســف شــادمنش بهعنوان کارگر نمونه و کارگروه خانواده بزرگ

هافمــن بهعنوان کارگروه برتر و نمونه انتخاب شــد که آقای قاســم پناهی به نمایندگی از
مجموعــه هافمن جایزه و لوح کارگروه نمونه را دریافت کرد .در پایان دکتر حمیدیه بهعنوان
مدیرعامل محترم هافمن تندیس واحد نمونه سال را دریافت کرد.
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  افتتاح سول ه جدید دکتر وین همزمان با دهه فجر
پنجرهایرانیان؛ سوله جدید دکتر وین در دهه فجر افتتاح شد.
بنا بر اخبار رسیده ،شرکت کاروانسرای نازنین تولیدکننده پروفیلهای یو.پی.وی.سی با برند
دکتر وین به مناســبت دهه فجر سوله جدید خود را به مساحت سه هزار مترمربع افتتاح کرد.
این سوله که در قالب طرح توسعه واحد تولیدی این مجموعه در دست ساخت بود در این ایام
فرخنده به بهرهبرداری رســید .بدین ترتیب دکتر وین با افزایش حجم تولید خود گامی دیگر
در زمینه ارتقا خدمات به مشتریان وفادار خود برداشت.
گفتنی اســت ،دکتر وین ازجمله تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.ســی دروپنجره در
کشور است.

  حضور دکتروین در نمایشگاه دروپنجره شیراز
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پنجرهایرانیان؛ نماینده استان فارس دکتروین در هفتمین نمایشگاه تخصصی دروپنجره و
صنایع وابســته شیراز که دیماه  97در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی فارس برگزار
شد ،حضور یافت.
دکترویــن ،تولیدکننــده انواع پروفیل دروپنجره یو.پی.وی.ســی بهمنظــور ارائه آخرین
دستاوردها و محصوالت جدید با حضور نماینده استانی خود در هفتمین نمایشگاه تخصصی
دروپنجره و صنایع وابسته شیراز از  4تا  7دیماه  97پذیرای عموم فعاالن صنعت دروپنجره
و مشتریان بود.
همزمان با این نمایشگاه ،نهمین نمایشگاه مصالح ،تکنولوژی و تجهیزات نوین ساختمانی
شیراز نیز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی فارس برگزار شد.
گفتنی است ،دکتروین ازجمله تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.سی در کشور است.

  تولد ششسالگی پروفیل دکتر وین
پنجرهایرانیان؛ دکتر وین وارد هفتمین سال فعالیت خود شد.
دکتر وین ،تولیدکننده پروفیل دروپنجره یو.پی.وی.سی تولد ششمین سال فعالیت
خود را جشن گرفت.
دکتر وین با بهرهگیری از مدرنترین و پیشــرفتهترین ماشــینآالت هوشــمند و

همچنیــن دانش فنی متخصـــصان خود در امر تولید ،در تالش اســت روزبهروز بر
کیفیت محصوالت خود افزوده و همگام با فناوری روز دنـیا در این صنعت گام بردارد.
گفتنی اســت ،دکتر وین ازجمله تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.ســی در
کشور است.

اخبـار پنجره و نما

  بازدید شهردار تهران از غرفه ونوس شیشه

  دعوت شرکت دياكوپروفيل به بازدید از غرفههای دکونیک در نمایشگاه تویاپ           
پنجره ایرانیان؛ دياكوپروفيل توليدكننده پروفيلهاي وينســا و پيماپن در ايران ،از
کلیه همــکاران و فعاالن صنعت دروپنجره دعوت کرد تا از غرفههای این مجموعه

در نمایشگاه بینالمللی دروپنجره تویاپ ترکیه بازدید به عمل آورند.
آخرين دســتاوردهاي اين گروه صنعتي در غرفههاي دكونيك وينسا و پيماپن در
نمایشــگاه تویاپ ،یکی از بزرگترین گردهماييهای بينالمللي صنعت دروپنجره به
معرض نمایش درخواهند آمد .این نمایشــگاه از  ۱۵تا  ۱۸اســفندماه  ۱۳۹۷در شهر
استانبول کشور ترکیه پذیرای فعاالن این صنعت در سراسر جهان است.
گفتنی است ،نمایشگاه پنجره تویاپ استانبول مهمترین نمایشگاه تجاری صنعت
پنجره در منطقه اوراســیا اســت .نمایشــگاه پنجره اســتانبول طیف گستردهای از
محصوالت از قبیــل پنجرهها ،پروفیلهای پنجره ،انواع کرکــره ،مواد خام اولیه و
محصوالت و لوازم کمکی ،مکانیســم ،سیستمهای نما ،عایق و آلومینیوم  -فناوری
پــردازش کامپوزیت را ارائه میدهد .نمایشــگاه پنجره اســتانبول درحالحاضر ،با
نمایشــگاه شیشــه و در ( )Glass Expo - Door Expoبهصورت همزمان
برگزار میشود.

  تقدیر و تشکر واناوین از بازدیدکنندگان نمایشگاه دروپنجره تهران
پنجرهایرانیان؛ شرکت واناوین از تمامی کسانی که از غرفه این شرکت در دهمین نمایشگاه
بینالمللی دروپنجره تهران بازدید کردند تقدیر و تشکر به عمل آورد.
شرکت تکنما پی.وی.سی ســپاهان ،تولیدکننده پروفیلهای یو.پی.وی.سی با برند واناوین
ضمن حضور در دهمین نمایشگاه بینالمللی دروپنجره و صنایع وابسته تهران ،طرح زمستان
شگفتانه واناوین را نیز برای مشتریان خود    اجرا کرد.
گفتنی اســت ،دهمین نمایشگاه بینالمللی دروپنجره تهران از تاریخ  3تا  6بهمنماه  97در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
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پنجرهایرانیان؛ دکتر حناچی در حاشــیه همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی از
غرفه شرکت ونوس شیشه بازدید کرد.
همایــش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی با حضور مســئوالن مجموعه مدیریت
شهری پایتخت از روز  9بهمنماه در بوستان گفتگو آغاز به کار کرد و تا یازدهم بهمنماه به
کار خود ادامه داد .ونوس شیشــه از جمله شرکتهای فعال در عرصه نمای ساختمان کشور
است که با برپایی غرفه در نمایشگاه جانبی این همایش حضور داشت.
در آییــن افتتاحیــه این همایــش که روز سهشــنبه  9بهمنماه در مجتمع نمایشــگاهی
بوســتان گفتگو صورت گرفت ،پیروز حناچی ،شــهردار تهران؛ عبدالرضــا گلپایگانی ،معاون
شهرســازی و معماری شــهرداری تهران و رئیس همایش؛ محمد طاهری ،رئیس ســازمان
نظاممهندسی ساختمان استان تهران؛ محمد ساالری ،رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری
شــورای اسالمی شهر تهران؛ فرزانه صادق مالواجرد ،معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و
شهرسازی حضور داشتند.
اهــداف همایش نما بــا محوریت مصالح و جزئیات اجرایی شــامل آسیبشناســی نمای
ساختمان ،معرفی مصالح ساختمانی نما که متناسب با الگوی بومی شهرها ،مصالح ساختمانی
استاندارد ،معرفی نماهای برتر ،روشنگری و توجیه مردم برای ایجاد مطالبهگری از سازندگان
برای استفاده از نماهای الگو و معرفی نماهای الگو متناسب با فرهنگ شهرهاست.
محورهای این همایش که به مدت  3روز در بوستان گفتگو برگزار شد شامل آسیبشناسی
نمای ساختمان از منظر جزئیات اجرایی ،نگهداری نما ،ضوابط نظارت در طراحی و ساخت نما،
نقشنما در بهینهسازی مصرف انرژی و ضرورتهای اجرایی نما بهمنظور رعایت ایمنی بود.
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  انتخاب اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان دروپنجره ایران
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پنجرهایرانیان؛ ســومین مجمع هیات مدیــره «انجمن صنفی کارفرمایــی تولیدکنندگان
دروپنجــره ایران» بهمنظور ارائه گزارش عملکرد و انتخاب هیات مدیره و بازرســان انجمن
برگزار شد.
سومین مجمع هیات مدیره «انجمن صنفی تولیدکنندگان دروپنجره یو.پی.وی.سی ایران»
بهمنظور ارائه گزارش عملکرد و انتخاب هیات مدیره و بازرســان انجمن روز سهشــنبه 25
دیماه  1397برگزار شــد .در این نشســت که در محل دفتر انجمن برگزار شــد ،اعضاء و
هیات رئیســه انجمن ،نماینده وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی ،اصحاب جراید و نشــریات
و ...حضور داشتند.
در ابتدای این نشســت نماینده وزارت کار و امور اجتماعی که مراحل مختلف جلسه را زیر
نظر داشــت در مورد رعایت موارد قانونی و روند برگزاری انتخابات تذکرات الزم را ارائه کرد.
وی در ادامه از حاضران خواست تا با باال بردن دست ،رای خود را درباره تائید افراد حاضر در
پنل هیات رئیســه و موافقت با نامزد شدن آنها در انتخابات اعالم کنند .پس از استقرار هیات
رئیســه جلسه در جایگاه ،نماینده وزارت از آنان خواست تا از بین خود یک دبیر و یک منشی
برای انجام کارهای هیات رئیسه انتخاب کنند.
پس از شروع رسمی جلسه ،وحید جاللیپور ،دبیر و نایبرئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان
دروپنجره ایران ،گزارشی از عملکرد انجمن در سال گذشته ارائه داد.
در ادامه جلسه ،پیمان خلیلزاده ،بازرس انجمن نیز گزارشی از ترازنامه مالی  1397انجمن
ارائه داد و برخی از مطالبات و انتظارات اعضا از هیات مدیره را مطرح ســاخت .خلیلزاده در
ایــن گزارش ،صورتهای مالی و ترازنامه و همچنین صــورت منابع و مصارف انجمن را به

اطالع اعضاء انجمن و حاضران رساند.
در ادامه جلسه ،زمان انتخاب  6نفر عضو هیات رئیسه (و دو نفر علیالبدل) و دو نفر بازرس
انجمن (و یک نفر علیالبدل) فرارسید و تعدادی از حاضران کاندیداتوری خود را برای تصدی
این سمتها اعالم کردند.
پــس از معرفی و اعالم اســامی نامزدهای عضو هیات رئیســه و ســمت بازرس انجمن،
رایگیری بهصورت مخفی انجام شد که درنهایت اکبر معتضدی ،وحید جاللیپور ،حمیدرضا
درین طه بهعنوان اعضای اصلی و علی
ســیدیفر ،سیدرضا دستمالچی ،رضا کاظمی و خانم ّ
شهابی و امیرحسین اسماعیلخانی بهعنوان اعضای علیالبدل انتخاب شدند .حسین محمدی 
نیک و پیمان خلیلزاده نیز بهعنوان بازرس اصلی و علی شــفیعی بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب شدند.

  انحصار در تولید بیلت آلومینیوم بالی جان این صنعت شده است
پنجرهایرانیان؛ یک فعال صنعتی گفت :تامین ماده اولیه باکیفیت در صنعت آلومینیوم تبدیل
به معضل اساسی این صنعت شده است.
به گزارش فلــزات آنالین ،انحصار در تولید بیلت آلومینیومی آلیاژی مورد مصرف در تولید
پروفیلهــای آلومینیومی در بازاری بدون هیچ محصول وارداتی رقیبی ازجمله این معضالت
محسوب میشوند .وجود و تعدد عرضهکنندگان مواد اولیه آلومینیوم ،عالوه بر مباحث افزایش
کیفیت ،موجبات رقابت قیمتی را نیز فراهم خواهد کرد.
نوید موســوی مدیرعامل یک شرکت فعال در صنعت آلومینیوم در گفتوگویی اظهار کرد:
درمجموع بیلتهای مورد اســتفاده در ایران به انواع مختلف تقســیم میشوند :بیلت وارداتی
مانند بیلت دوبال و یا بیلت هندی که به دلیل مشــکالت وارداتی دیگر در بازار داخلی وجود
ندارند .مورد دیگــر بیلت ایرالکو بوده که اکثر تولیدکننــدگان محصوالت آلومینیومی از آن
اســتفاده میکنند .بیلت نوع سوم ،بیلت غیر ایرالکو اســت که در بازار بهاصطالح بیلت DC
نامیده میشــود .برخی شــرکتها شمشهای شــرکتهای ایرالکو ،المهدی و یا هرمزال را
خریداری کرده و در کورههای  ،DCذوب کرده و آلیاژســازی میکنند؛ اکثر این شــرکتها
دســتگاه همونژایــزر ندارند بنابراین در مراحل انجماد شــمش ،دانهبنــدی این محصوالت

بهدرســتی صورت نمیگیرد درنتیجه کیفیت فینیشینگ و آندایزینگ پروفیل اکسترودشده از
بیلتهای  DCمطلوب نیســت .نوع دیگری از بیلت وجود دارد که بهنام بیلت «سرشاخه -ته
بیلت» شناخته میشود و از ریختهگری مجدد پسماندهای بیلتهای ایرالکو تولید میشوند که
نســبت به دسته سوم کیفیت پایینتری داشته و ازنظر آلیاژی بههمریخته هستند .بیلت آخر،
«بیلت ذوب مجدد یا تبدیلی» اســت که از ذوب ضایعات و آلیاژسازی تولید میشود .افزودن
روی موجب نرمی ،منیزیم موجب ســختی و شمش سبب افزایش خلوص میشود اما نهایتا
پروفیل تولیدی دارای ناخالصی بوده ،آنادایز خوبی نداشــته و کیفیت سطحی صیقلی مطلوبی
نداشــته و پروفیل ســختی الزم را بهدســت نمیآورد؛ زیرا افزایش منیزیم بهمنظور افزایش
سختی موجب افزایش خطوخش و کاهش کیفیت سطح میشود.
وی افزود :تمامی بیلتهای مذکور بهعنوان ماده اولیه در صنعت پروفیل آلومینیومی کاربرد
دارنــد اما کیفیت محصول پروفیل تولیدی از آنها متفاوت اســت؛ بهعنوانمثال پروفیلهای
تولیدشده از بیلتهای سه نوع آخر قابلیت آندایزینگ ندارند اما برای فینیشینگ آنها میتوان
از رنگ استفاده کرد.
موسوی در ادامه گفت :کیفیت بیلتهای موجود در بازار نسبت به سالهای گذشته کاهش
یافته است و همین مسئله سبب مرجوع شدن محصوالت میشود .استفاده از این نوع بیلتها،
کیفیــت محصوالت تولیدی را نیز کاهش داده اســت .پس از حذف بیلت آلومینیومی دو بال
و همینطــور بیلت هندی ،بیلت داخلی تنها گزینه قابلاتــکا تولیدکنندگان داخلی بود .بیلت
آلیاژی آلومینیوم داخل کشور بهصورت انحصاری در اختیار یک شرکت است .همین انحصار
مشــکالت متعددی را ایجاد کرده اســت .شرکتهای تولیدکننده شــمش   DCدر راستای
افزایش کیفیت ،اقداماتی را انجام دادهاند اما با توجه به امکانات پایین با مشــکالت متعددی
در این راســتا مواجه هستند؛ بهعنوانمثال دستگاه هموژنایز همچنان یکی از محدودیتها در
این زمینه محسوب میشود.

اخبـار پنجره و نما

  حضور شیشه ایمنی شرق در همایش نما در بوستان گفتگو
پنجرهایرانیان؛ شــرکت شیشه ایمنی شــرق در «همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات
اجرایی» که از روز  9بهمنماه در بوستان گفتگو آغاز به کار کرد با برپایی غرفه در نمایشگاه
جانبی این همایش حضور پیدا کرد.
همایش نمــا با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی با حضور مســئوالن مجموعه مدیریت
شهری پایتخت از  9تا  11بهمنماه  1397در بوستان گفتگو برگزار شد.
در این همایش پیروز حناچی ،شــهردار تهران؛ عبدالرضا گلپایگانی ،معاون شهرســازی و
معماری شــهرداری تهران و رئیس همایش؛ محمد طاهری ،رئیس ســازمان نظاممهندسی
ســاختمان استان تهران؛ محمد ســاالری ،رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای
اســامی شــهر تهران؛ فرزانه صادق مالواجرد ،معاون شهرســازی و معمــاری وزیر راه و
شهرسازی حضور داشتند.
محورهای این همایش نیز شــامل آسیبشناسی نمای ساختمان از منظر جزئیات اجرایی،
نگهداری نما ،ضوابط نظارت در طراحی و ساخت نما ،نقش نما در بهینهسازی مصرف انرژی
و ضرورتهای اجرایی نما بهمنظور رعایت ایمنی بود.

گفتنی اســت ،شرکت شیشه ایمنی شــرق در زمینه تولید انواع شیشه صنعتی و ساختمانی
در کشور فعالیت میکند.

  حضور نماینده آلوپن در دومین جلسه هماهنگی همایش نما

  حضور شرکت آبسکون در نمایشگاه و همایش نما
پنجرهایرانیان؛ شرکت آبسکون در «همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی»
که از روز  9بهمنماه در بوستان گفتگو آغاز به کار کرد با برپایی غرفه در نمایشگاه جانبی
این همایش حضور پیدا کرد.
همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی با حضور مسئوالن مجموعه مدیریت
شهری پایتخت از  9تا  11بهمنماه  1397در بوستان گفتگو برگزار شد.
در این همایش پیروز حناچی ،شهردار تهران؛ عبدالرضا گلپایگانی ،معاون شهرسازی و
معماری شهرداری تهران و رئیس همایش؛ محمد طاهری ،رئیس سازمان نظاممهندسی
ساختمان استان تهران؛ محمد ســاالری ،رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای
اســامی شــهر تهران؛ فرزانه صادق مالواجرد ،معاون شهرســازی و معماری وزیر راه و
شهرسازی حضور داشتند.
محورهای این همایش نیز شامل آسیبشناسی نمای ساختمان از منظر جزئیات اجرایی،
نگهداری نما ،ضوابط نظارت در طراحی و ســاخت نما ،نقشنما در بهینهســازی مصرف
انرژی و ضرورتهای اجرایی نما بهمنظور رعایت ایمنی بود.

گفتنی است ،شرکت آبسکون در زمینه تولید پروفیل آلومینیومی ،دروپنجره آلومینیومی،
نمای شیشــه ،شــمش آلومینیوم ،نمای آلومینیوم و پروفیل صنعتی آلومینیوم در کشــور
فعالیت میکند.

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم   اسفند  97و فروردین    98شمـاره 137-138

پنجرهایرانیان؛ نماینده شــرکت آلوپن در دومین جلسه هماهنگی «همایش نما با محوریت
مصالح و جزییات اجرایی» که با حضور جمعی از مدیران ،مســئوالن و تولیدکنندگان مصالح
مرتبط با پوششهای ساختمان برگزار شد ،حضور پیدا کرد.

علیزاده از شرکت آلوپن بابیان اینکه این همایش فرصت مناسبی برای معرفی مصالح نوین
و جایگاه مصالحی مانند شیشــه و کامپوزیت اســت ،گفت :این همایش با ارائه مدرک ارتقا
پایه  3به  2میتواند در جذب و حضور مهندســان موفق عمل کند؛ و بهنظر میرســد یکی از
امتیازات این همایش است.
وی خاطر نشــان ساخت :اگر در این همایش دروس ،آموزشها و خدمات مرتبط با ارتقای
پایه رتبه  2به  1ارائه شود میتواند موفقتر عمل کند.
علیزاده همچنین گفت :بهنظر میرســد حقالزحمه اندک یکــی از دالیل کاهش کیفیت
نمایهای ســاختمانی است؛ و باید مسئوالن در این رابطه با اصالح این مورد اقدامات خوبی
انجام دهند.
گفتنــی اســت« ،همایش نما با محوریــت مصالح و جزییات اجرایــی» در تاریخ  9تا 11
بهمنماه سال جاری در بوستان گفتوگو تهران برگزار خواهد شد.
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اخبـار پنجره و نما

  صحت فعالیتهای گروتمان را از آساش بپرسید
پنجرهایرانیان؛ شــرکت گروتمان نماینده رســمی شرکت آســاش ترکیه در ایران با صدور
اعالمیهای از سمپاشی برخی افراد علیه فعالیت این مجموعه و برند آساش در ایران انتقاد کرد.
متن این اعالمیه به این شرح است:
متاســفانه مدتي اســت برخي افراد ســودجو و غیرحرفهای در بازار در پی رقابت ناســالم،
سمپاشــیهای گوناگوني را عليه مجموعه گروتمان و برند آســاش به راه انداختهاند كه برخي
از آنها عبارتاند از:
آســاش عرضهشــده در ايران وارداتي نيست! آســاش به ايران کاال ارسال نمیکند! امکان
واردات پروفیل وارداتی وجود ندارد! عرضهکنندگان آساش خيلي زياد هستند و ...
نکته اول این رقابت ناسالم ،صحت عملکرد و بازارپسندی عملکرد گروتمان و کیفیت خوب
برند آساش است که از طرف برخی رقبای ناوارد و غیرحرفهای باعث بروز این تبلیغات بهظاهر
منفی شــده که نشــان از قابلیت و توان شــرکت گروتمان و محصوالت خوب آساش دارد و
افتخاری است برای مجموعه گروتمان.
و نکته دوم اینکه در پاسخ به این رقبای ناوارد و همچنین همکاران جان و مشتریان وفادار

آساش راهحلی بسیار ساده جهت اطمینان هرچه بیشتر پیشنهاد میدهیم:
جهت اطمينان از محصوالت و گارانتی و خدمات آساش و عرضه آن در ايران بهراحتی و با
ارســال یک ایمیل ساده به آساش ترکیه پاسخ بگیرید .همچنین بعد از عقد قرارداد و سفارش
گذاری میتوانید استعالم سفارش خود را نیز از طریق ایمیل دریافت کنید.

  حضور پروفیل واناوین در نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد
پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم   اسفند  97و فروردین    98شمـاره 137-138

پنجرهایرانیان؛ نماینده انحصاری پروفیل واناوین در هشتمین دوره نمایشگاه صنعتی سازی
و فناوریهای نوین صنعت ساختمان مشهد حضور یافت.
بازرگانی محبی ،نمایندگی انحصاری پروفیل واناوین با برپایی غرفه در هشتمین نمایشگاه
صنعتی ســازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان مشــهد که از  16تا  19بهمنماه سال
جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی مشهد برگزار شد ،پذیرای عموم عالقهمندان
و بازدیدکنندگان از این نمایشگاه بود.
دکتر رضا شیران خراسانی ،نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی ،علی رسولیان،
مدیرکل هماهنگی استانداری خراسان رضوی ،مهندس احمد نوروزی عضو و رئیس کمیسیون
ســرمایهگذاری شورای شهر مشهد و اعضای اتحادیه آلومینیومکاران و یو.پی.وی.سی مشهد
از غرفه بازرگانی محبی ،نمایندگی انحصاری پروفیل واناوین در نمایشــگاه صنعتی سازی و
فناوریهای نوین صنعت ساختمان مشهد بازدید کردند.
گفتنی است ،هشتمین دوره نمایشگاه صنعتی سازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان
مشهد از  16تا  19بهمنماه  97در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی مشهد برگزار شد.
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  حضور مدیرعامل آران سیج در دومین جلسه هماهنگی همایش نما
پنجرهایرانیان؛ مدیرعامل آران ســیج در دومین جلســه هماهنگی همایش نما با محوریت
مصالــح و جزییات اجرایی که با حضور جمعی از مدیران ،مســئوالن و تولیدکنندگان مصالح
مرتبط با پوششهای ساختمان برگزار شد ،حضور یافت.
فتحاللهی ،مدیرعامل شرکت آران سیج با بیان اینکه باید در این همایش جایی برای معرفی
نماهای برتر باشد گفت :متاسفانه هرگز آنطور که شایسته است از معماران و طراحان نماهای
عظیم تقدیر نمیشود .درحالیکه نماهای خوبی در سطح کشور وجود دارد.
فتــح الهی بابیان اینکه نباید تمامی مصالح از چرخه واردات کشــور حذف کنیم گفت :باید
مصالح باکیفیت از ســوی ارگانها معرفی شــود؛ و فراموش نکنیم تولیدکنندگان ما در تولید
تمامی مصالح و تجهیزات توانمند نیستند.
وی گفــت :بنابراین محدودیت واردات باید بر اســاس کیفیت و کمیت تولید آن محصول
در کشور باشد.

گفتنــی اســت« ،همایش نما با محوریــت مصالح و جزییات اجرایــی» در تاریخ  9تا 11
بهمنماه سال جاری در بوستان گفتوگو تهران برگزار خواهد شد.

اخبـار پنجره و نما

  جشن دهمین سال فعالیت هونام ابزار نوین در هتل اسپیناس پاالس
پنجرهایرانیان؛ جشــن دهمین سال فعالیت «شــرکت هونام ابزار نوین» با حضور مدیران
ارشــد این شــرکت ،تعدادی از مدیران و همکاران این شرکت از کشــور ترکیه و جمعی از
میهمانان داخلی و خارجی شــامگاه چهارشــنبه  3بهمنماه  97در هتل اســپیناس پاالس
تهران برگزار شد.
در این گردهمایی که با حضور مدیران عالیرتبه شــرکت هونام ابزار نوین ،همکاران این
شرکت از کشور ترکیه ،مهمانان عالیقدر داخلی و خارجی و نمایندگان این شرکت از سراسر
کشــور همراه بود پس از برش کیکی که به همین مناسبت تدارک دیده شده بود چند تن از

مهمانان و مدیران به ایراد ســخنرانی پرداختند .در ادامه برنامه از طرف شــرکت هونام ابزار
نوین به تعدادی از همکاران و نمایندگیهای برتر با اهدا لوح و جوایز ویژه تقدیر به عمل آمد.
در بخش پایانی این مراســم نیز طنزپرداز مطرح کشور ،حسن ریوندی به اجرای استندآپ
کمدی پرداخت و با هنرنمایی خود لحظاتی خوش برای مهمانان خلق کرد.
گفتنی است ،شرکت هونام ابزار نوین نمایندگی رسمی یراقآالت  GUآلمانACCADO،
و  SECILترکیه و یراقآالت آلومینیوم  MASTERایتالیا در ایران را در اختیار دارد.
مشروح این گزارش در همین شماره نشریه پنجرهایرانیان منتشر شده است.

پنجرهایرانیان؛ همایش بزرگ شــرکت یلکن  5بهمنماه  1397با حضور مدیران عالیرتبه
شــرکت یلکن و مهمانان عالیقدر داخلی و نمایندگان این شــرکت در هتل پارسیان آزادی
تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پنجرهایرانیان ،شــامگاه پنجم بهمنماه  1397و در پایان ســومین روز
از دهمین نمایشــگاه دروپنجره تهران ،هتل پارسیان آزادی میزبان همایش بزرگی بود که از
سوی شرکت یلکن ،تولیدکننده بزرگ یراقآالت کشور ترکیه برگزار میشد.
در این گردهمایی که با حضور مدیران عالیرتبه شــرکت یلکن از کشــور ترکیه ،مهمانان
عالیقدر داخلی و نمایندگان این شــرکت همراه بود چنــد تن از مهمانان و مدیران یلکن به
ایراد ســخنرانی پرداختند و دو تن از هنرمندان کشــورمان نیز با هنرنماییهای خود ساعاتی
خوش برای مهمانان خلق کردند.
فاتح ساری ،مدیرفروش شرکت یلکن؛ سید جالل ابراهیمی ،دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی
ایران و ترکیه؛ وحید جاللی پور ،دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان دروپنجره ایران؛

حسین طوســی ،رئیس انجمن صنایع پروفیل دروپنجره یو.پی.وی.سی ایران؛ یاعوس ،مدیر
فنی شرکت یلکن؛ ازجمله افرادی بودند که در این نشست به ایراد سخن پرداختند .همچنین
مهدی ملکی پیام کتبی محمود صداقت ،مدیرعامل شرکت ویستابست را قرائت کرد.
در بخشهایی از این همایش طنزپرداز مطرح کشــور ،حســن ریوندی به اجرای استندآپ
کمدی و خواننده مشــهور ،رضا شــیری به اجرای موسیقی پرداخت .در بخش دیگری از این
همایش تعدادی از نمایندگان شــرکت یلکن در ایران با دریافت لوح تقدیر مورد قدردانی قرار
گرفتند .علی ضیاء ،مجری سرشــناس صداوسیمای کشــورمان نیز اجرای این همایش را بر
عهده داشت.
گفتنی اســت ،شــرکت یلکن یکی از بزرگتریــن تولیدکنندگان یــراقآالت و ملزومات
دروپنجره یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم در کشور ترکیه اســت که محصوالتش را با نامهای
تجاری فرونکس ( )Fornaxو پاوو ( )Pavoبه ایران و سایر کشورها صادر میکند.
مشروح این گزارش در همین شماره نشریه پنجرهایرانیان منتشر شده است.
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اخبـار پنجره و نما

  حضور آران سیج در همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی
پنجرهایرانیان؛ شرکت آران ســیج در «همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی»
که از روز  9بهمنماه در بوســتان گفتگو آغاز به کار کرد با برپایی غرفه در نمایشــگاه جانبی
این همایش حضور پیدا کرد.

همایــش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی با حضور مســئوالن مجموعه مدیریت
شهری پایتخت از  9تا  11بهمنماه  1397در بوستان گفتگو برگزار شد.
در این همایش پیروز حناچی ،شــهردار تهران؛ عبدالرضا گلپایگانی ،معاون شهرســازی و
معماری شــهرداری تهران و رئیس همایش؛ محمد طاهری ،رئیس ســازمان نظاممهندسی
ســاختمان استان تهران؛ محمد ســاالری ،رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای
اســامی شــهر تهران؛ فرزانه صادق مالواجرد ،معاون شهرســازی و معمــاری وزیر راه و
شهرسازی حضور داشتند.
محورهای این همایش شــامل آسیبشناســی نمای ســاختمان از منظر جزئیات اجرایی،
نگهداری نما ،ضوابط نظارت در طراحی و ســاخت نما ،نقشنما در بهینهسازی مصرف انرژی
و ضرورتهای اجرایی نما بهمنظور رعایت ایمنی بود.
گفتنی است ،گروه صنعتی آران ســیج در زمینه تولید انواع دروپنجره و نمای ساختمانی و
همچنین طراحی و اجرای انواع سازهها و اسکایالیتهای خاص فعالیت میکند.

  بازدید مدیرعامل آکپن ترکیه از نمایشگاه دروپنجره تهران
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پنجرهایرانیان؛ مدیرعامل کارخانه یراقآالت آکپن ترکیه در دهمین نمایشــگاه بینالمللی
دروپنجره و صنایع وابسته تهران از غرفه پنجرهایرانیان بازدید کرد.
عدنان کفلیاوغلو ،مدیرعامل کارخانه یــراقآالت آکپن ترکیه در جریان بازدید از دهمین
نمایشگاه بینالمللی دروپنجره و صنایع وابسته تهران با حضور در غرفه پنجرهایرانیان با مدیر
و کارکنان این نشریه دیدار کرد.
گفتنی اســت ،بنا بر اعالم شــرکت آکپن ترکیه ،شــرکت پارس یراق ماندگار که درزمینه
واردات ،توزیع و فروش انواع یراقآالت و ملزومات تولید دروپنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی
فعالیت میکند ،تنها نماینده رســمی و انحصاری محصوالت این شرکت در ایران بوده و تنها
شرکتی است که حق استفاده از لوگوی این شرکت را در ایران دارد.

  اعمال آنتیدامپینگ توسط ویتنام بر روی محصوالت آلومینیومی چین
پنجرهایرانیان؛ دولت ویتنام اعالم کرده اســت که بر روی محصوالت آلومینیومی
دامپشده چینی ،تعرفههای مالیاتی سنگینی اعمال خواهد کرد.
بــه گزارش پنجرهایرانیان بهنقل از خبرگزاری رویترز ،وزیر اقتصاد و دارایی ویتنام
اظهار داشــته که بر روی میلــه ،پروفیل و تختالی که از چین به بــازار ویتنام وارد
میشود یا اصطالحا دامپ میشود  58/35درصد تعرفه مالیاتی اعمال خواهد شد.
این تصمیم به دنبال کاهش ســود و ورشکستگی برخی از تولیدکنندگان ویتنامی
اتخاذ شده است .شرکتهای نظیر آستدور ( ،)Austdoorسونگهونگ آلومینیوم

( ،)Song Hongتانگیانگ ( )Tung Yangو مینهوا ( )Mien Hongکه
یکســوم محصوالت آلومینیومی شــکلدار ویتنام را تامین میکنند ،به دنبال ورود
بیرویه محصوالت فوق به ویتنام بهخصوص طی دو ماه گذشــته ،به وزارت صنعت
و معدن اعتراض کردهاند و خواســتار رسیدگی به این معضل شدهاند .پس از اعمال
تعرفههای مالیاتی  232ایاالتمتحده بر روی محصوالت چینی ،مقصد بســیاری از
این محصوالت ویتنام بوده که موجب بازارشکنی و بههمریختگی صنعت آلومینیوم
این کشور شده است.

  قدردانی پارس یراق پروفیل از بازدیدکنندگان نمایشگاه دروپنجره تهران
پنجرهایرانیان؛ شــرکت پارس یراق پروفیل از کلیه فعاالن صنعت دروپنجره که در دهمین
نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره تهران از غرفه این شــرکت بازدید کردند ،تقدیر و تشکر به
عمل آورد.

بــه گزارش پنجرهایرانیان ،شــرکت پارس یــراق پروفیل ،تولیدکننده یــراق ،ملزومات و
پروفیلهــای دکوراتیو جهت عرضه محصوالت جدید و ارائه خدمات بیشــتر به مشــتریان
خود در دهمین نمایشــگاه تخصصی دروپنجره و صنایع وابسته تهران حضور داشت .دهمین
نمایشگاه دروپنجره تهران از  ۳تا  ۶بهمنماه  ۱۳۹7در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
تهران برگزار شد.
گفتنی اســت  ،شــرکت پارس یراق پروفیل درزمینه تولید انواع یراق ،ملزومات و گلهای
دکوراتیو پنجره و شیشه دوجداره در تبریز فعالیت میکند.

اخبـار پنجره و نما

  دعوت به بازدید از غرفه آتاپالست در نمایشگاه تویاپ
پنجرهایرانیان؛ گروه صنعتی آتا پالست عرضهکننده پروفیل ترکیبی آلومینیوم پی.وی.سی
با برند آلوپوین در نمایشگاه بینالمللی دروپنجره تویاپ استانبول  2019حضور دارد.
گروه صنعتی آتا پالست از کلیه فعاالن و عالقهمندان صنعت دروپنجره دعوت کرده است
تا در نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره تویاپ از غرفه این شرکت در سالن  ۱۴غرفه 1430B
بازدید به عملآورند.
مجموعه آتا پالســت جهت عرضه پروفیــل ترکیبی آلومینیوم پی.وی.ســی خود با برند
آلوپوین و آخرین دســتاوردهای خود در نمایشگاه تخصصی دروپنجره استانبول حضور دارد.
نمایشــگاه بینالمللی تویاپ از تاریخ  ۱۵تا  ۱۸اســفند  ۶( 97تــا  ۹مارس  )2019در محل
نمایشگاه تویاپ استانبول برگزار میشود.
گفتنی اســت ،گروه صنعتی آتا پالست درزمینه تولید پروفیل ترکیبی آلومینیوم پیویسی

آلوپوین و پروفیل یو.پی.وی.سی فنستر هاوس در کشور فعالیت میکند و جهت ارائه هر چه
قویتر محصوالت خود بهویژه برند خاص آلوپوین در این نمایشگاه حضور دارد.

  برگزاری جلسه آموزشی مدیریت برنامهریزی در کاتیا

  بازدید هیات مدیره سندیکا از پایتخت آلومینیوم کشور
پنجرهایرانیان؛ اعضای هیات مدیره ســندیکای صنایع آلومینیوم بهمنماه  ۱۳۹۷در ســفر
کاری به اســتان مرکزی از کارخانه ایرالکو ،طرح توسعه شرکت آلومرول در شهرک صنعتی
خیرآباد و شرکت نورد آلومینیوم اراک بازدید کردند.
در این سفر جلسه اعضای هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم با حضور مدیریت عامل
شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) جناب آقای مهندس مجیدی و عضو هیات مدیره جناب آقای
زاوشی و مدیرکل اقتصادی استان مرکزی جناب آقای نعمتی در محل کارخانه برگزار شد.
مهندس مجیدی ،مدیرعامل ایرالکو در این جلسه گفت :با  ۱۰۰درصد ظرفیت در حال تولید
هستیم! االن حتی شــرکتهای هندی برای فروش آلومینا به ما دشواریهای زیادی ایجاد

کردهاند و به علت تحریم به ما مستقیما نمیخواهند آلومینا بفروشند.
مهندس گودرزی رئیس ســندیکای صنایع آلومینیوم نیز در این جلسه بیان کرد :هماکنون
تولید آلومینیوم در کشــور در بهترین حالت  ۳۶۰هزار تن در ســال است .هر آنچه از صنعت
پاییندســتی در این سه یا چهار سال باقیمانده به کمک شرکت ایرالکو بوده که شمش را در
حد توانش به بازار تزریق کرده است.
گفتنی اســت ،شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) که بهعنوان صنعت مادر تخصصی در تولید
انواع شمشهای آلومینیوم فعالیت دارد در سال  1351در زمینی به مساحت  232هکتار عرصه
کارگاهی در کیلومتر  5جاده اراک-تهران تاسیس شده است.
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پنجرهایرانیان؛ شرکت بهینه گستر فراتاب جلسه آموزشی مدیریت برنامهریزی برگزار کرد.
شرکت بهینه گســتر فراتاب ،تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی کاتیا بهمنظور ارتقاء سطح
علمی کارکنانش اقدام به برگزاری یک سری جلسات آموزشی مدیریت در مجموعه خود کرده
است .در همین راستا «جلسه آموزشی مدیریت برنامهریزی» توسط دکتر محمد بزازی ،مشاور
مدیریت کسبوکار و با حضور جمعی از کارکنان مجموعه کاتیا برگزار شد.
گفتنی اســت ،شرکت بهینه گستر فراتاب باهدف ارتقای ســطح کیفی مصالح ساختمانی،
اســتفاده بهینه از سرمایههای ملی و نیروی متخصص داخلی و بهینهسازی مصرف انرژی در
ســال  1392تاسیس و پس از احداث کارخانه ،فضاهای اداری و آزمایشگاهی و انتقال دانش
فنی روز دنیا و ماشینآالت تولیدی ،در سال  1395فعالیت خود را درزمینه تولید پروفیلهای
دروپنجره یو.پی.وی.سی با نام تجاری «کاتیا» در شهرک صنعتی اشتهارد آغاز کرد.
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  پنجرههایی که دستیابی به انرژی خورشیدی را متحول میکنند
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پنجرهایرانیان؛ شــاید روزی همه ساختمانها به نوعی از پنجرهها و نماهای بیرونی
مجهز باشند که نیازهای مربوط به انرژی را چه در هوای بارانی و چه در هوای آفتابی
فراهم میکنند.
به گزارش ایســنا ،اکنون ایــن رویا با تالش الگا مالینکویکــس ،فیزیکدان و تاجر
لهســتانی ،گامی دیگر بهسوی واقعیت برداشته اســت .این فیزیکدان  ۳۶ساله ،یک
روش جدید پردازش جوهرافشــان برای سلولهای خورشــیدی «پروسکایت» ابداع
کرده که تولید پنلهای خورشیدی را با دمای پایینتر ممکن میسازد و هزینهها را به
شکل قابلتوجهی کاهش میدهد.
فناوری بهکار رفته در ســلولهای خورشیدی پروسکایت ،دستیابی به نیروی خورشیدی را
متحول میکند و ویژگیهای شگفتانگیزی به آن میبخشد.
پنلهای خورشــیدی پوشیده شــده با مواد معدنی ،ســبک ،انعطافپذیر ،کارآمد و
کمهزینه هستند و رنگ و درجه شــفافیت متفاوتی دارند .این پنلها ،بهسادگی روی
سطح هر نوع ابزاری ازجمله لپتاپ ،خودرو ،پهپاد ،فضاپیما یا ساختمان قرار میگیرند
تا الکتریسیته تولید کنند.
پروســکایت برای نخستین بار ،در ســال  ۱۸۳۰توسط گوســتاو رز ،معدنشناس آلمانی
شناسایی شد و نامگذاری آن بر اساس نام لو پروسکی ،معدنشناس روسی صورت گرفت.
در دهههای بعد ،تولید ســاختار اتمی پروســکایت سادهتر شــد و در سال  ،۲۰۰۹تسوتوما
میاساکا ،پژوهشگر ژاپنی دریافت که میتوان از این ماده برای ساخت سلولهای خورشیدی
پروسکایت استفاده کرد.
این فرآیند در آغاز ،پیچیده بود و به دمای مافوق باال نیاز داشت؛ درنتیجه فقط موادی مانند
شیشــه که میتوانند گرمای زیاد را تحمل کنند ،با سلولهای پروسکایت پوشیده میشدند.
همین موضوع ،الهامبخش پژوهش مالینکویکس شد.
مالینکویکس در سال  ۲۰۱۳و هنگامیکه هنوز دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه والنسیا در
اســپانیا بود ،راهی برای پوشاندن فویل انعطافپذیر با پروسکایت ارائه داد که در آن از نوعی
روش تبخیر استفاده میشد.

او بعد از این پروژه ،یک روش چاپ جوهرافشــان ارائه داد که میتواند هزینههای تولید را
کاهش دهد و به تولید انبوه مقرونبهصرفه کمک کند .مالینکویکس گفت :با این روش ،دیگر
نیازی نیست برای پوشاندن سطوح با الیه پروسکایت ،از دمای باال استفاده شود.
مالینکویکس به همراه دو تاجر لهستانی ،شرکتی موسوم به «ساول تکنولوژیز» را تاسیس
کرد .کار شــرکت کامال از صفر آغاز شــد تا اینکه یک سرمایهدار ژاپنی تصمیم گرفت روی
آن ســرمایهگذاری کند .این شرکت ،اکنون آزمایشگاه مافوق پیشرفتهای دارد که گروهی از
متخصصان بینالمللی در آن مشغول به کار هستند.
مالینکویکس ادامه داد :شــرکت ما ،نخســتین خط تولید جهان را برای این فناوری دارد.
ظرفیت شرکت ،برای  ۴۰هزار مترمربع پنل خورشیدی کافی است که تا پایان سال آینده ،به
 ۱۸۰هزار مترمربع نیز خواهد رسید.
این پنلها ،اکنون در یکی از ساختمانهای ورشو در حال آزمایش هستند.

  ارتقاء جایگاه آلومینیوم ایران به رتبه  12جهان
پنجرهایرانیان؛ با اتمام طرحهای توســعه آلومینیوم جنوب و جاجرم در سال جاری جایگاه
آلومینیوم ایران به رتبه  12جهان ارتقا مییابد.
به گزارش پنجرهایرانیان به نقل از روابط عمومی ایمیدرو ،درحالحاضر ایران ازنظر ظرفیت
تولید در رتبه  18جهان قرار دارد که با اتمام طرحهای توســعه آلومینیوم جنوب و جاجرم در
سال جاری به رتبه  12ارتقا مییابد.
عملکرد تولید آلومینیوم نشان میدهد که تولید این محصول از  18هزار تن در سال  57به
 337هزار تن در سال  96افزایش یافت که حاکی از رشد  19برابری است .پیشبینی میشود

که تولید آلومینیوم ایران در سال  97به  385هزار تن افزایش یابد.
ســال  57ظرفیت تولید آلومینیوم ایران  18هزار تن بود که در ســال  96به  422هزار تن
افزایش یافت و پیشبینی میشود تا پایان سال  97به  475هزار تن برسد.
از سوی دیگر طرح تولید پودر آلومینا با ظرفیت اولیه  800هزار تن برای تامین حداقل نیاز
استراتژیک صنعت آلومینیوم کشور به این ماده معدنی تعریف شده است .برآورد سرمایهگذاری
این طرح  650میلیون یورو اعالمشــده و بوکسیت موردنیاز طرح نیز از طریق واردات تامین
خواهد شد.
تامین بوکســیت موردنیاز صنایع آلومینیوم کشور که از طریق فراخوان بینالمللی در حال
اجرای طرح معدن بوکسیت گینه است یکی از اقدامات ایمیدرو در این حوزه به شمار میرود.
از دیگر اقدامات در صنعت آلومینیوم میتوان به تعریف طرح تولید  160هزار تن محصوالت
عریض آلومینیومی (فویل ،پلیت ،ورق قوطی) با ســرمایهگذاری  600میلیون یورو و باهدف
ایجاد ارزشافزوده در زنجیره آلومینیوم اشاره کرد.
روند تولید آلومینا طی ســالهای ( 81آغاز تولید آلومینا در ایران) تا  96حاکی از آن اســت
که تولید آلومینا از  102هزار تن در ســال  81به  240هزار تن در سال  96افزایش یافت که
رشــد  2.5برابری تولید این محصول را نشان میدهد .پیشبینی میشود میزان تولید آلومینا
در سال  97به  245هزار تن خواهد رسید  .

اخبـار پنجره و نما

  رونمایی از محصول جدید بست ویژن
پنجره ایرانیان؛ شــرکت پتروپویا گرانول آریانا از محصول جدید خود در نمایشــگاه صنعت
ساختمان مشهد رونمایی کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پتروپویا گرانول آریانا تولید کننده پروفیل بســت ویژن،
حضور موفق این شــرکت در نمایشگاه بینالمللی مشهد با استقبال شایان توجه فعاالن حوزه
دروپنجره همراه بود و محصول جدید بســت ویژن مورد توجه بسیاری قرار گرفت .همچنین
مدیران ارشد این شرکت با حضور در غرفه بست ویژن در این نمایشگاه از نزدیک به نظرات
و پیشنهادهای مشتریان بازدیدکنندگان گوش فرا دادند.
گفتنی اســت ،شــرکت پتروپویا گرانول آریانا از ســال  1393جهت تســهیل دسترســی
مونتاژکاران شــمال شرق کشور با همکاری نمایندگی رسمی خود در مشهد انباری در استان
خراســان راهاندازی کرده و با این اقدام سهم بســزایی در تامین پروفیل بازار شرق کشور به
دست آورده است.
بر اســاس این گزارش ،مدیران و پرسنل این شرکت تالش دارند تا همچون گذشته سهم
باالی تولیدات بســت ویژن را حفظ کرده و این روند را همچنــان ادامه دهند .در پایان این
گزارش ابراز امیدواری شــده اســت که با همکاری و همیاری ســایر نمایندگان استانها در

راســتای ارتقا کیفیت و پیشــرفت در این صنعت ،برنامهریزیهــای بهتر و دقیقتری جهت
برگزاری همایشها و ســمینارهای تخصصی و نمایشــگاههای استانی در ابتدای سال آینده
صورت پذیرد.

  حضور آلومکس در همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی

   ۲۰۰میلیون دالر صادرات ساالنه دروپنجره کشور
پنجرهایرانیان؛ سرپرســت نمایشــگاههای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران از
صادرات ســاالنه  ۲۰۰میلیون دالر محصوالت دروپنجره به کشورهای عراق ،هند و
کشورهای مستقل مشترکالمنافع ( )CISخبر داد.
به گزارش ایســنا ،دهمین نمایشگاه بینالمللی دروپنجره و صنایع وابسته با حضور
بیش از  285شــرکت داخلی و  6کشــور خارجی با هدف معرفی ظرفیتهای بالقوه
و بالفعــل صنایع و خدمات صنعــت دروپنجره ،ایجاد زمینههای جذب ســرمایه و
ســرمایهگذاری ،آشنایی با نوآوریها و پیشرفتهای صنعت دروپنجره ،ایجاد فضای
رقابتی و ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ،اشتغالزایی و یافتن

بازارهای جدید صادراتی و افزایش صادرات از  3تا  6بهمنماه ســال جاری در محل
دائمی نمایشگاههای تهران برگزار شد.
بهمن حسینزاده ،سرپرست شرکت ســهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری
اســامی ایران با اشاره به این رویداد اظهار کرد :ساالنه حدود  ۵۵۰تن محصوالت
صنایع دروپنجره صادر میشود که ارزش آن معادل  ۲۰۰میلیون دالر است.
وی همچنین میزان واردات در این بخش را حدود  ۱۰۰تن عنوان کرد.
بــه گفته حســینزاده محصوالت دروپنجــره ایران به کشــورهای عراق ،هند و
کشورهای مستقل مشترکالمنافع (  )CISصادر میشود.
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پنجرهایرانیان؛ شرکت آلومکس در «همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی» که
از روز  9بهمنماه در بوســتان گفتگو آغاز به کار کرد با برپایی غرفه در نمایشگاه جانبی این
همایش حضور پیدا کرد.
همایــش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی با حضور مســئوالن مجموعه مدیریت
شهری پایتخت از  9تا  11بهمنماه  1397در بوستان گفتگو برگزار شد.
در این همایش پیروز حناچی ،شــهردار تهران؛ عبدالرضا گلپایگانی ،معاون شهرســازی و
معماری شــهرداری تهران و رئیس همایش؛ محمد طاهری ،رئیس ســازمان نظاممهندسی
ســاختمان استان تهران؛ محمد ســاالری ،رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای
اســامی شــهر تهران؛ فرزانه صادق مالواجرد ،معاون شهرســازی و معمــاری وزیر راه و
شهرسازی حضور داشتند.
محورهای این همایش نیز شــامل آسیبشناسی نمای ساختمان از منظر جزئیات اجرایی،
نگهداری نما ،ضوابط نظارت در طراحی و ســاخت نما ،نقشنما در بهینهسازی مصرف انرژی
و ضرورتهای اجرایی نما بهمنظور رعایت ایمنی بود.
گفتنی اســت ،شرکت آلومکس در زمینه تولید انواع ورقهای کامپوزیت نمای ساختمان در
کشور فعالیت میکند.
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اخبـار پنجره و نما

  تولید شمش آلومینیوم در  9ماه به بیش از  220هزار تن رسید
پنجرهایرانیان؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) آمار تولید شمش آلومینیوم
(خالص) را در سه واحد تولیدی ایرالکو ،المهدی و هرمزال در  9ماهه امسال  228هزار و 314
تن اعالم کرد که از این رقم بیش از  48درصد سهم ایرالکو است.
به گزارش ایرنا ،جداول آماری منتشرشــده ایمیدرو نشــان میدهد ،میزان تولید شــمش
آلومینیوم (خالص) واحدهای یادشده به ترتیب در ایرالکو (اراک) در مدت  9ماهه امسال 110
هــزار و  642تن بود ،هرمزال و المهدی (بندرعباس) نیز به ترتیب  71هزار و  132تن و 46
هزار و  540تن تولید داشتند.
واحدهای یادشــده در دوره موردبررســی درمجموع  529هزار و  576تن بوکســیت تولید
داشــتند و میزان هیدرات آلومینیوم هم به رقم  298هزار و  157تن رسید .پودر آلومینا ،آلیاژ
و بیلت مجتمعهای آلومینیومســازی یادشده در مدت این گزارش به ترتیب  175هزار و 205
تن ،هشت هزار و  822تن و  11هزار و  455تن بود .وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر اساس
برنامه راهبردی تدوینشــده برای افق  1404هدف یکمیلیون و  200هزار تن را پیشبینی
کرده است.
گزارشهای پیشین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) حاکی
از آن اســت که میزان ســرمایهگذاری موردنیاز برای طرحهای توسعه زنجیره آلومینیوم 11
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میلیارد دالر است که  21.5درصد از کل سرمایهگذاری موردنیاز بخش معدن و صنایع معدنی
را تا افق  1404دربر میگیرد.
آمار تجارت خارجی بخش معدن و صنایع معدنی ایران در دوره  9ماهه امسال نشان داد که
صادرات زنجیره آلومینیوم و محصوالت آن به وزن  75هزار و  455تن به ارزش  145میلیون
و  700هزار دالر رســید که ازنظر وزن و ارزش نسبت به دوره مشابه پارسال به ترتیب  47و
 43درصد کاهش نشان میدهد.
واردات زنجیره آلومینیوم و محصوالت مربوطه نیز در دوره موردبررسی  84هزار و  563تن
ثبت شــد و به ارزش  166میلیون و  200هزار دالر بود که به ترتیب ازنظر وزن و ارزش در
مقایسه با  9ماهه پارسال ،کاهش  51و  19درصدی را به ثبت رساند.
کشــورهای منطقه خلیجفارس به همراه ایران ســالیانه بهطور متوسط بیش از  5.5میلیون
تن تولید شــمش آلومینیوم دارند که کشــورهای بحرین ،عربستان و قطر دراینارتباط سهم
بیشتری دارند.
بررسیها نشان میدهد در زمینه مصرف انرژی در صنایع مختلف  25درصد قیمت تمامشده
صنعت آلومینیوم مربوط به انرژی اســت و بنابراین در این عرصه کشورمان با برخورداری از
ذخایر گسترده نفت و گاز ،میتواند جایگاه خود را ارتقا بخشد.

  افزایش  ۲۰درصدی ظرفیت آسیای شرکت آلومینای جاجرم
پنجرهایرانیان؛ رئیس پژوهشــکده فــرآوری مواد معدنی جهاد دانشــگاهی از افزایش ۲۰
درصدی ظرفیت آســیای گلولهای ســه چمبره شــرکت آلومینای جاجرم با همکاری جهاد
دانشگاهی خبر داد.
به گزارش پنجرهایرانیان به نقل از روابط عمومی جهاد دانشــگاهی تربیت مدرس ،محققان
پژوهشــکده فرآوری مــواد معدنی پس از موفقیت در افزایــش  11درصدی برای دومین بار
موفق به افزایش  20درصدی ظرفیت آســیای گلولهای ســه چمبره شرکت آلومینیای ایران
(جاجرم) شدند.
دکتر زهرا بهری عضو هیات علمی و مدیر گروه کنترل و مدلســازی سیستمهای فرآوری
مواد معدنی با بیان اینکه هماکنون ظرفیت آســیای این واحــد تولیدی از  45تن به  54تن
افزایش یافته اســت گفت :چنانچه ظرفیت آسیا افزایش یابد ،ظرفیت تولید واحد تولیدی نیز

افزایش مییابد.
وی ادامه داد :آسیا دستگاهی است که مواد واردشده در آن خرد میشود و در گذشته امکان
افزایش ظرفیت آسیا در این کارخانه به دلیل خفگی آسیا میسر نبود.
ذاکری با اشــاره به اینکه زمانی که ظرفیت آســیا افزایش یابد ظرفیت تولید واحد تولیدی
نیز افزایش مییابد ،ادامه داد :آســیا دستگاهی است که مواد وارد شده در آن خرد میشود و
در گذشته امکان افزایش ظرفیت آسیاب در این کارخانه بهدلیل خفگی آسیا میسر نشده بود.
وی اظهار کرد :متخصصان پژوهشکده فرآوری مواد معدنی برای اینکه بتوانند این مشکل
را حل کنند بر روی دانهبندی ذرات واردشــده در آسیا ،زمان ماند ذرات و میزان درصد جامد
داخل آســیا کار کردند و نتوانســتند به میزان بهینه برســند؛ بنابراین تیم تحقیقاتی موفق به
افزایش ظرفیت  20درصدی بر طبق درخواست شرکت آلومینای ایران شدند.

  صنایع پاییندست آلومینیوم مزیت رقابتی تولید خود را از دست دادهاند
پنجرهایرانیان؛ درحالیکه صنایع پاییندســتی خواهان ســرمایهگذاری بیشــتر
درزمینه صنعت آلومینیوم هســتند ،کمبود آلومینا و روزآمــد نبودن فناوری مزیت
رقابتی را برای صنایع آلومینیومی به مخاطره انداخته است.
به گزارش روزگار معدن ،خــوراک اولیه کارخانههای مواد اولیه آلومینیوم ،آلومینا
یا اکســید آلومینیوم اســت که در ایران منابع کمی وجود دارد و بیشتر آن وارداتی
اســت .تولیدکنندگان پاییندست آلومینیوم باوجود دو کارخانه تولید شمش (ایرالکو
و المهــدی) با کمبود مواد اولیه مواجه هســتند و البته ایــن تولیدکنندگان همواره
با مشــکالتی روبهرو هســتند .یکی از این مشــکالت ،فناوری قدیمی اســت که
تولیدکننــدگان همــواره آن را بهروز نمیکنند؛ فناوری که قدمت آن به  ۴۰ســال
گذشته بازمیگردد.
موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد ،صادرات است .صادرکنندگان داخلی باید
موردحمایت قرار گیرند .برای مثال زمانی عراق یکی از مهمترین بازارهای ایران به
شمار میآمد اما اکنون به تصرف چین درآمده است ،درحالیکه ازنظر مسافتی ایران

همسایه عراق است اما دولت چین با اعمال جوایز صادراتی توانسته از صادرکنندگان
خود حمایت کند.
در هر صورت دولــت چین به حدی از تولیدکنندگان خود حمایت میکند که بعد
مســافت زیاد آن برای خریدار عراقی توجیه اقتصادی پیدا میکند .از ســوی دیگر
ســطح کیفی تولیدات چینیها به دلیل ســرمایهگذاری زیاد ،بسیار باال رفته اما در
کشــور ما به دلیل حمایت نکردن از تامین مواد اولیــه و هزینههای باال و روزآمد
نبــودن فناوری و پایین بودن دانش فنی با ضایعات باال همراه شــده که تمام این
عوامل سبب افزایش نرخ تمامشده آلومینیوم شده و مزیت رقابتی تولید ما را کاهش
داده است.
موضوع دیگر ،گران بودن مواد اولیه صنعت آلومینیوم در داخل کشــور اســت .با
حضور واسطهها ،مواد اولیه گران میشود یعنی تولیدکننده پاییندست ،مجبور است
مواد موردنیاز خود را گران از فروشنده بخرد و به این دلیل ،بسیاری از تولیدکنندهها
با مشکل روبهرو شدهاند.
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  صادرات آلومینیوم متوقف شده است

  کارگاه الزامات اجرایی و نظارتی نما برگزار شد
پنجرهایرانیان؛ کارگاه «الزامات اجرایی و نظارتی نما» توسط انجمن صنفی مهندسین معمار
خراسان رضوی در سازمان نظاممهندسی ساختمان خراسان رضوی برگزار شد.
انجمن صنفی مهندســین معمار خراسان رضوی به همراه سازمان نظاممهندسی کارگاهی
تحت عنــوان الزامات اجرایی و نظارتی نما در تاریخ  ٣٠دیماه  ١٣٩٧در ســالن اجتماعات
سازمان نظاممهندسی ساختمان خراسان رضوی برگزار کرد.
بررســی اثر میانقاب و والپستها ،ایمنی در ارتفاع (قوانین ،ارزیابی مخاطرات و )...و انواع
نما ازنظر نحوه اجرا ،اتصاالت و مصالح ازجمله مطالبی بود که در این کارگاه توسط مهندس
نیک کار به آنها پرداخته شد.

  تقدیر از آلستار در همایش حمایت از تولید ملی
پنجرهایرانیان؛ مجتمع صنعتی آلستار در ششمین گردهمایی بزرگ مسئوالن دولت
و مدیــران بنگاههای برتر اقتصاد ایران با نام جشــنواره حمایت از تولید ملی (حاتم)
بهعنوان شرکت برتر ،تندیس زرین این جشنواره را دریافت کرد.
این رویداد کشوری روز چهارشــنبه  19دیماه سال جاری با حضور رضا رحمانی
وزیر صنعــت ،معدن و تجارت و مدیران برندهای برگزیده صنعت و اقتصاد ایران از
 ۳۱استان کشور در محل سالن همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد.
همایش حمایت از تولید ملی که هر ســال با مشــارکت دولــت و مجلس برگزار
میشــود با تمرکز بر محور ارزیابی نقش ،جایــگاه و توانمندیهای بالقوه و بالفعل

ســازمانهای ملی و نیز بنگاههای اقتصادی ایرانی در افزایش تولید ناخالص داخلی
نســبت به معرفی و تجلیل از مدیران ارزشآفرین کشور در بخشهای خصوصی و
دولتی اقدام میکند.
گفتنی است ،مجتمع صنعتی آلســتار درزمینه تولید دروپنجره اختصاصی دوجداره
آلومینیوم ،ساخت دروپنجره و فروش پروفیل یو.پی.وی.سی ،اجرای نمای ساختمان
(فریملس ،کرتینوال ،اســپایدر) ،اجرای طرحهای مختلف دکورال (طرح چوب) بر
روی پروفیل آلومینیوم و انجام خدمات رنگ پادرکوتینگ به روش الکترواســتاتیک
فعالیت میکند.
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پنجرهایرانیان؛ رئیس ســندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت :به دالیل مختلفی
همچون فروش ارز حاصل از صادرات از طریق سامانه نیما ،صادرات آلومینیوم کشور
متوقف شده است.
بــه گزارش فلزات آنالین ،هوشــنگ گودرزی گفت :با توجه بــه اینکه آلومینیوم
محصولی با اســتفاده دو گانه است پس فعالیت چه در زمینه صادرات و چه در زمینه
واردات به دلیل تحریمها بسیار سخت است.
وی افزود :خوشبختانه شش ماه نخســت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال
گذشــته تولید صنایع باالدست افزایش یافته است ،این در حالی است که قیمتها از
ابتدای سال جاری تقریبا سه برابر شده است؛ دلیل این افزایش قیمت ،افزایش قیمت
مواد اولیه صنایع باالدســتی بوده که به طبع بر صنایع پاییندستی نیز تاثیر گذاشته
است ،حال باید ببینیم تا پایان سال وضعیت به شکل پیش میرود.
رئیس ســندیکای صنایع آلومینیــوم ایران بیان کرد :پیشازایــن میزان صادرات
محصوالت آلومینیومی به عراق و افغانستان بسیار قابلتوجه بود اما با توجه به قانون
جدیدی که بر اساس آن قرار شده ارز به سامانه نیما وارد شود و از طریق این سامانه
فروش انجام صورت گیرد ،صادرات بهطورکلی متوقف شده است.
گودرزی ادامه داد :عدم وجود اســتراتژی مشخص در صادرات و یا واردات سبب
شــده اســت که با نتایج عجیبوغریبی مواجه شــویم ،بهعنوانمثال شرکتهای
باالدستی درحالیکه قیمت شمش آلومینیوم در ترکیه  LMEبهعالوه  250دالر بود
باقیمت نازل  LMEبهعالوه  48دالر به ترکیه شــمش فروختند .ترکها با تکیهبر
شــمش آلومینیومی ارزان ایران ،بازارهای افغانستان و عراق را از دست شرکتهای
ایرانی گرفتند زیرا شــرکتهای پاییندست آلومینیوم ایران خود به آلومینیوم با این

قیمت دسترسی نداشتند.
وی در پایان گفت :برای بهبود این شرایط حداقل باید برای صادرات به کشورهای
عراق و افغانســتان چارهای اندیشیده شود تا بتوان مشکالت صادرات به این دو بازار
پویای بینالمللــی را برطرف کرد ،بهعنوانمثال عراق اصــ ً
ا نظام بانکی ندارد که
بخواهــد با دالر معامالت خود را انجام دهد ،لغو معافیت انتقال ارز صادرات به عراق
در نوع خود یک اشتباه بزرگ بود.
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  دعوت به بازدید غرفه آکپن در نمایشگاه دروپنجره تویاپ ترکیه
پنجرهایرانیان؛ شــرکت پارس یــراق ماندگار (نماینده انحصاری آکپــن در ایران) از کلیه
همکاران و فعــاالن صنعت دروپنجره دعوت کرد تا از غرفه آکپن در نمایشــگاه بینالمللی
دروپنجره تویاپ ترکیه بازدید به عمل آورند.
نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره استانبول از  ۱۵تا  ۱۸اســفندماه  ۱۳۹۷در شهر استانبول

کشور ترکیه برگزار میشود.
نمایشگاه پنجره تویاپ استانبول مهمترین نمایشگاه تجاری صنعت پنجره در منطقه اوراسیا
است .نمایشگاه پنجره استانبول طیف گستردهای از محصوالت از قبیل پنجرهها ،پروفیلهای
پنجره ،انواع کرکره ،مواد خام اولیه و محصوالت و لوازم کمکی ،مکانیســم ،سیستمهای نما،
عایق و آلومینیوم ـ فناوری پردازش کامپوزیت را ارائه میدهد .نمایشــگاه پنجره اســتانبول
درحالحاضر ،با نمایشگاه شیشه و در بهصورت همزمان برگزار میشود،
گفتنی اســت ،شرکت پارس یراق ماندگار درزمینه واردات ،توزیع و فروش انواع یراقآالت
و ملزومات تولید دروپنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی در ایــران فعالیت میکند و بنا بر اعالم
شــرکت آکپن ترکیه ،شرکت پارس یراق ماندگار تنها نماینده رسمی و انحصاری محصوالت
این شرکت در ایران است.

  مخالفت سنا با لغو تحریمهای بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم جهان
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پنجرهایرانیان؛ سنای آمریکا با تالشها برای رفع تحریمها علیه سه شرکت روسی ازجمله
شرکت تولیدکننده آلومینیوم روسال مخالفت کرد.
به گزارش ایسنا ،پیشنهاد مطرحشده از سوی چاک شومر ،رهبر حزب دموکرات در سنا که
برای رســیدن به تصویب نهایی به  ۶۰رای موافق نیاز داشت ،تنها  ۴۲رای موافق در مقابل
 ۵۷رای مخالف آورد.
وزارت خزانهداری آمریکا در دسامبر اعالم کرد که قصد دارد در  ۳۰روز آینده به تحریمهای
وضعشده علیه سه شرکت روسی مرتبط با اولگ دریپاسکا خاتمه دهد.
بر اساس گزارش پالتس ،این تحریمها که در ششم آوریل سال گذشته اعالم شدند ،هفت
بازرگان روسی پرنفوذ ۱۲ ،شرکت تحت کنترل آنها و  ۱۷مقام دولتی روسیه را هدف گرفتند.
شــرکتها و اشخاصی که نام آنها اعالم شده است قادر به دسترسی به سیستم بانکی آمریکا
نیستند و شــهروندان آمریکایی حق معامله با آنها را ندارد و تمام اموال آنها در حوزه قضایی
آمریکا بلوکه شده است.

روســال حدود  ۶درصد از آلومینیوم جهان را تولید میکنــد و معادن ،کارخانههای ذوب و
پاالیشگاههایی را در سراسر جهان از گینه تا ایرلند ،روسیه و جامائیکا اداره میکند.

  ساخت دروپنجرههای مادونقرمز با نانو کامپوزیتهای ویژه
پنجرهایرانیــان؛ محققــان دانشــگاه صنعتی مالک اشــتر اصفهان به ســاخت یک ماده
نانوکامپوزیتی با خواصی دست یافتند که قادر است امواج مادونقرمز را از خود عبور دهد و از
آن در تولید لنزها و پنجرههای مادونقرمز استفاده کردند.
به گزارش ایسنا ،دکتر امیر الحاجی ،مجری این طرح ،با بیان اینکه این تحقیق در  ۳بخش
مجزای «ســنتز پودر نانوکامپوزیتی»« ،تولید پنجره از نانو پودر ســنتز شده» و «شبیهسازی
رایانهای فرآیند تولید پنجره» اجرایی شــده اســت ،اظهار کرد :در این تحقیقات قطعه نهایی
تولیدشــده ضمن برخورداری از خواص نوری مطلوب ،دارای خواص منحصربهفرد مکانیکی

نیز هست ،بهنحویکه میتواند با قطعات رایج موجود در بازار رقابت کند.
وی با اشاره به نحوه سنتز پودر و تولید قطعه نهایی با بیان اینکه در سنتز پودر نانوکامپوزیتی
ایتریا -منیزیا از روش سل ژل ،استفاده شده است ،افزود :پس از طی مراحل ارزیابی ساختاری
پودر ،قرص دو ســانتیمتری شــفاف در ناحیه مادونقرمز از نانو پودر ســنتز شده به کمک
روش تفجوشــی پالسمای جرقهای موسوم به  SPSتولید شده است .در مرحله بعد بهمنظور
توســعه این نانوکامپوزیت و افزایش ضخامت و قطر قرص تولیدشــده ،شبیهسازی رایانهای
فرآیند تفجوشی پالسمایی جرقهای با اســتفاده از نرمافزار لومریکال انجام شده که خروجی
آن دســتیابی به یک رابطه برای پیشبینی خواص نوری قرص تولیدشــده و ارتباط آن با
ریزساختار این نانوکامپوزیت بوده است.
الحاجی در رابطه با کاربردهای نانو پودر ایتریا-منیزیا در صنایع دیگر گفت :نانو پودر سنتز
شــده را میتوان بهمنظور ایجاد پوششهای اپتیکی سخت و مقاوم به سایش در صنایع دیگر
نیز مورد استفاده قرار داد.
الحاجی ،بــا تاکید بر نقش موثر فناوری نانو در افزایش کارایی این نانوکامپوزیت ،پیرامون
نحوه تاثیر این فناوری خاطرنشــان کرد :ریزساختار نانومتری عالوه بر اینکه موجب افزایش
اســتحکام قطعه نهایی تا  ۶۶۰مگاپاسکال شده اســت ،بهبود خواص اپتیکی را نیز به دلیل
پراکنش کمتر نوری در پی داشته است.
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  موضوع طراحی و اجرای نمای ساختمان بخشنامهپذیر نیست
پنجرهایرانیان؛ محمد ســاالری گفت :طراحیهای نمای ساختمانها باید در کمیتهای مورد
تضارب آرا و بررسی قرار بگیرد و نهایتا نقشه تاییدشده به همراه پروانه درج شود.
به گزارش مهر ،محمد ساالری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران
در جریان بررسی الیحه طراحی ،پایش و اجرای نماهای شهر تهران در خصوص فلسفه ارائه
این الیحه اظهار داشت :طرح جامع شهر تهران دارای راهبردی تحت عنوان ساماندهی سیما
و منظر شهری است ،در شورای چهارم نیز در دیدار اعضشای شورا و شهرداری با مقام معظم
رهبری ،شــهردار وقت تهران اعالم کردند که در حوزههای هویت بخشی شهر و ساماندهی
نماهای شــهری کار مناسبی انجام نشده اســت ،بخش عمده بیانات مقام معظم رهبری نیز
درخصوص نابهنجاری نماهای شــهر بود ،لذا این موضوع بهعنوان یک رویکرد اساسی طی
سالهای اخیر موردتوجه قرار گرفت و ما در همان زمان مصوبهای تحت عنوان شورای ارتقاء
کیفی شهر تهران تصویب کردیم.
ســاالری با بیان اینکه طراحی نما توســط مردم ،طراحان و معماران دارای صالحیتهای
معتبر انجام میشــود ،گفــت :بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم طراحــان چه طراحی کنند .این

طراحیها تاکنون در فرآیند سیســتمی صدور پروانه موردبررســی قرار نمیگرفت و متولیان
ساختوســاز میتوانســتند هر نمایی را که خودشــان صالح میدانند ،اجرا کنند و هیچگونه
محدودیت و ممنوعیتی هم برای آن وجود نداشت اما در اصل باید دستورالعملی وجود داشته
باشد تا به مناطق  ۲۲گانه ابالغ شود که بر اساس آن نماهای ساختمانها طراحی شود ،البته
که اگر از تمام صاحبنظران حوزه معماری و طراحی شــهری سوال کنید ،میگویند که این
موضوع بخشــنامهپذیر نیست ،چراکه در این خصوص باید مردم دارای اختیار باشند و طراحی
توســط مهندســین معمار و طراحان شــهری دارای مدرک از مراکز ذیصالح صورت گیرد،
همچنین نباید مانع خالقیت معماران و شهرســازان شد .وی افزود :بنابراین این طرحها باید
در کمیتهای موردبررســی قرار گیرد ،این کمیتهها از سه سال گذشته مشغول فعالیت هستند
و تمام پروندههایی که پروانه برای آنها صادر شــده به کمیتههای نما میروند و نقشــههای
نمای آنها بررســی شده و درنهایت نقشه تایید شده به پیوســت پروانه چاپ میشود ،ما با
حضور معاونت شهرســازی و معماری ،صاحبنظران و کارشناســان بازخوردهای این مدت
فعالیت کمیتههای نما را احصا کردیم و اصالحات الزم نیز در این خصوص انجام شده است.

  برگزاری کارگاه توسط سایتال ساخت در همایش نما
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پنجرهایرانیان؛ شــرکت ســایتال ســاخت در «همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات
اجرایی» که از روز  9بهمنماه در بوستان گفتگو آغاز به کار کرد با برگزاری کارگاه آموزشی
و برپایی غرفه در نمایشگاه جانبی این همایش حضور پیدا کرد.
کارگاه آموزشــی «هنر مهندسی نما :یکپارچهسازی فرآیند طراحی ،محاسبات و ساخت در
ســازههای فری فرم طراحی انرژی محور ،ســنتی برای ساختمانهای آینده» توسط شرکت
سایتال ساخت در این همایش ارائه میشود.
همایــش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی با حضور مســئوالن مجموعه مدیریت
شهری پایتخت از  9تا  11بهمنماه  1397در بوستان گفتگو برگزار شد.
در این همایش پیروز حناچی ،شــهردار تهران؛ عبدالرضا گلپایگانی ،معاون شهرســازی و
معماری شــهرداری تهران و رئیس همایش؛ محمد طاهری ،رئیس ســازمان نظاممهندسی
ســاختمان استان تهران؛ محمد ســاالری ،رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای
اســامی شــهر تهران؛ فرزانه صادق مالواجرد ،معاون شهرســازی و معمــاری وزیر راه و

شهرسازی حضور داشتند.
گفتنی است ،شرکت سایتال ســاخت درزمینه طراحی و اجرای نما (کرتینوال ،کامپوزیت،
اسپایدر ،ترموود ،نئولیت و  )...در کشور فعالیت میکند.
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  حضور انجمن تولیدکنندگان در ،پنجره و نما در همایش نما
پنجرهایرانیان؛ انجمن تولیدکنندگان در ،پنجره و نمای ساختمانی استان تهران در «همایش
نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی» که از روز  9بهمنماه در بوستان گفتگو آغاز به کار
کرد با برپایی غرفه در نمایشگاه جانبی این همایش حضور پیدا کرد.
همایــش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی با حضور مســئوالن مجموعه مدیریت
شهری پایتخت از  9تا  11بهمنماه  1397در بوستان گفتگو برگزار شد.
در این همایش پیروز حناچی ،شــهردار تهران؛ عبدالرضا گلپایگانی ،معاون شهرســازی و
معماری شــهرداری تهران و رئیس همایش؛ محمد طاهری ،رئیس ســازمان نظاممهندسی
ســاختمان استان تهران؛ محمد ســاالری ،رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای
اســامی شــهر تهران؛ فرزانه صادق مالواجرد ،معاون شهرســازی و معمــاری وزیر راه و
شهرسازی حضور داشتند.
محورهای این همایش شــامل آسیبشناســی نمای ســاختمان از منظر جزئیات اجرایی،
نگهداری نما ،ضوابط نظارت در طراحی و ســاخت نما ،نقشنما در بهینهسازی مصرف انرژی
و ضرورتهای اجرایی نما بهمنظور رعایت ایمنی بود.

اخبـار پنجره و نما

  کیفیت بیلتهای آلومینیومی کشور پایین است
پنجرهایرانیان؛ مدیرعامل آکپا ایران کیش گفت :کیفیت بیلتهای تولیدی کشــور
تاثیرات فراوانی را در محصوالت نهایی آلومینیومی مانند پروفیل دارند .طی مقایسه
بیلتهای ایران با بیلتهای تولیدی کشور ترکیه ،شاهد اختالفات بسیاری در کیفیت
سطحی و نیز آنالیز شیمیایی هستیم.
به گزارش فلزاتآنالین ،حکیمــی در گفتوگو با این پایگاه خبری گفت :کیفیت
بیلتهــای آلومینیوم موجود در بازار ایران از نظر کیفیــت تفاوت زیادی با یکدیگر
دارند .بیلتهای موجود در بازار به دو دســته هِمو و غیرهِمو تقســیم میشوند .اکثر
شرکتهای تولیدکننده بیلت در ایران بهجز چند شرکت دارای بیلت تولیدی با سطح
تنه درختی هســتند که تولید پروفیل را با مشکالت متعددی مواجه میکند .از دیگر
مسائل این حوزه ،یکنواختی مواد داخل بیلت است که ازنظر آنالیز دچار مشکل است.
اســتفاده از قراضه در تولیــد این بیلتها ،کیفیت را پایین مــیآورد .تامین این نوع
بیلتها بهراحتی میسر است اما دسترسی به بیلت باکیفیت باال محدود است و عالوه
بر این قیمت باالتری نیز دارد.
وی ضمن اشــاره به برنامه خود در راســتای تولید بیلت گفت :این شرکت برنامه
دارد تــا با رونق مجدد بازار ،اقدام به احداث واحد تولید بیلت کند .با راهاندازی واحد
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تولیدی مشکلی از بابت تامین آن وجود نخواهد داشت .این شرکت همچنین مقداری
از بیلتهای خود را از کشور ترکیه وارد میکند .بیلتهای تولیدی در ترکیه علیرغم
تولید به روش  DCاز کیفیت باالتری نسبت به بیلتهای ایرانی برخوردار هستند.
حکیمی افزود :تفاوت کیفیت بیلت در بحث آندایز مشــهود است؛ بیلتهای داخلی
براقیــت پایینی دارند؛ بهنحویکه بــا  4مرتبه پولیش نیز به ســطح براق مطلوب
نمیرســند و این در حالی است که بیلتهای ترکیهای با دو مرتبه پولیش ،به سطح
براق قابل قبولی میرســند .دلیــل اصلی این امر ،عالوه بر آنالیــز به عدم کیفیت
سطحی ،هِمو بودن بیلت و عوامل متعدد دیگری بستگی دارد .استفاده از پرسهای
قدیمی ( 60ســانتیمتر) نیز در عدم کیفیت بیلتهای ایران دخیل هستند .تکنولوژی
قدیمی کشــور موجبات عدم امکان رقابت بیلتهای ایران با سایر کشورها را فراهم
کرده است.
مدیرعامل آکپا ایران کیش در صحبتهای پایانی خود گفت :ترکیب شــیمیایی در
تولید پروفیل ،مهمترین فاکتور اســت .سایر عوامل نیز در این موضوع دخیل و موثر
هســتند .امیدواریم که با رفع مشــکالت تولید بیلت در ایران ،شاهد افزایش کیفیت
پروفیلهای آلومینیومی در کشور باشیم.

ل میکنیم
  مسائل مربوط به کارخانه آلومینیوم المهدی را با حساسیت دنبا 
پنجرهایرانیان؛ استاندار هرمزگان گفت :اراده من ،نمایندگان و مسئوالن استان هرمزگان
و شــورای تامین بر این اســت که مراقبت و حمایت جدی از کارخانــه آلومینیوم المهدی
صورت بگیرد و همین رویه نیز دنبال خواهد شد.
فریدون همتی در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :کارخانــه آلومینیوم المهدی یکی از
صنایع بزرگ و مهم کشــور است ،بنابراین مراقبت از حال و هوای این کارخانه برای ما
بسیار مهم است.
وی افزود :باید از کار و معیشــت دو هزار و  500کارگری که در این کارخانه مشــغول به
کار هستند و جمعیتی که اشتغالشان بهصورت غیرمستقیم با این مجموعه در ارتباط است؛
بسیار مراقبت کنیم و در رفتار و گفتارمان با این موضوع بهگونهای برخورد کنیم تا کارخانه
را در معرض تهدید قرار ندهیم.

اســتاندار هرمزگان با تاکید بر اینکــه به کارگران کارخانه آلومینیــوم المهدی اطمینان
میدهم که با حساسیت مسائل مربوط به کارخانه را دنبال و از آن مراقبت میکنیم ،تصریح
کرد :مســائل حقوقی بین مالک ،ســازمان خصوصیســازی و معاون امور معادن و صنایع
معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت وجود دارد که در این خصوص بحث و بررســیها در
حال انجام است.
همتی ادامه داد :البته از نظر من این مسائل حاشیه است و اصل حیات ،فعالیت و پایداری
مشاغل کارخانه است.
وی عنوان کرد :به همراه مجمع نمایندگان جلسهای با وزیر اقتصاد داشتیم ،دغدغههایمان
را منتقل کردیم و قولهایی در این زمینه داده و گفته شد که جای نگرانی نیست و روند تهیه
و تأمین مواد اولیه و مایحتاج کارخانه هرروزه با حساسیت ،مراقبت و پشتیبانی دنبال میشود.

  قراضه وارداتی آلومینیوم ،ماده خام است و نه محصول تولیدی!
پنجرهایرانیان؛ مدیرعامل شــرکت قــم آلیاژ گفت :تفاوت میان مــواد اولیه و محصوالت
تولیدی در ایران آنچنانکه بایدوشــاید برای مســئوالن مشــخص نشده اســت .متاسفانه
تصمیمات عجیب نهادهای دولتی در صنعت آلومینیوم ،این صنعت را بهزانو درآورده است.
به گزارش فلزات آنالین ،آریا صادق نیت حقیقی ،مدیرعامل شرکت قم آلیاژ در گفتوگویی
اظهار داشــت :واردات شــمشهای حاصل از ذوب از کشور عراق کاهش یافته و بدون شک
در این صنعت تاثیر گذار است و آلومینیوم خالص را نیز تحت تاثیر قرار داده است .واردات به
دلیل حمایت از تولید داخل ممنوع شــده است اما این محصول ،ماده اولیه صنایع پاییندستی
اســت و بههیچعنوان نباید با این توجیه که در داخل تولید میشود ،واردات آن را ممنوع کرد.
متاســفانه تصمیمات دولت بدون کارشناسی بوده و باوجود ظرفیت قانونی استفاده از نظرات
تشکلها ،شاهد قوانین عجوالنهای از سوی دولت هستیم.
وی بیان کرد :محصوالت آلومینیوم واحدهایی مانند ایرالکو بهعنوان شــمش اولیه و سایر
واحدها بهعنوان شمش ثانویه ،همگی مواد اولیه محسوب میشوند؛ بنابراین ممنوعیت واردات

این محصوالت از کشــورهایی نظیر عراق ،ضربات سهمگینی بر پیکره تولید آلومینیوم کشور
وارد آورده است.
حقیقــی در خصوص مــواد اولیه مورد مصرف برای تولید محصــوالت آلومینیومی گفت:
در تولید مفتول آلومینیومی بههیچعنوان از قراضه اســتفاده نمیشــود .در سایر محصوالت
بســته به نوع آن ،قراضههای مختلفی استفاده میشود .بعضا آلیاژهایی وجود دارند که برای
تولید آنها میتوان  100درصد از قراضه اســتفاده کرد .اســتفاده از قراضه با رعایت الزامات
اســتانداردهای جهانی تولید ،هیچ مشکلی ایجاد نمیکند؛ برای داشتن آلیاژی همگن و بدون
آخال ،بهرهگیری از استانداردها الزم و ضروری است.
مدیرعامل قم آلیــاژ در پایان افزود :در موضوعاتی مانند تولید مفتول برای مصارف صنایع
برق ،به دلیل اهمیت هدایت الکتریکی نمیتوان از قراضه اســتفاده کرد .اســتفاده از شمش
آلومینیوم خالص در موارد کاربرد الکتریکی منوط به باالنس کردن بور با اســتفاده از آمیژان
بور است.

اخبـار پنجره و نما

  برگزاری نمایشگاه دروپنجره تویاپ استانبول در اسفند ماه
پنجرهایرانیان؛ نمایشگاه بینالمللی دروپنجره تویاپ استانبول اسفندماه سال جاری
برگزار میشود.
نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره اســتانبول از  ۱۵تا  ۱۸اســفندماه  ۱۳۹۷در شهر
استانبول کشور ترکیه برگزار میشود.
نمایشــگاه دروپنجره استانبول مهمترین نمایشگاه تجاری صنعت پنجره در منطقه
اوراســیا است .نمایشــگاه پنجره استانبول طیف گســتردهای از محصوالت از قبیل
پنجرههــا ،پروفیلهای پنجره ،انــواع کرکره ،مواد خام اولیــه و محصوالت و لوازم
کمکی ،مکانیسم ،سیســتمهای نما ،عایق و آلومینیوم  -فناوری پردازش کامپوزیت
را ارائه میدهد.
نمایشــگاه دروپنجره استانبول دومین نمایشــگاه بزرگ صنعت پنجره در ترکیه و
منطقه اســت که  ٥٥٠٠٠فعال حرفهای این حوزه را از حدود  ١٠٠کشور دنیا به خود
جذب میکند .این نمایشگاه بیش از یک نمایشگاه تجاری است و برنامههای مختلف

این رویداد برای کاربران حرفهای صنعت دروپنجره اطالعات مفیدی ارائه میکند.
گفتنی اســت ،نمایشــگاه پنجره اســتانبول درحالحاضر ،با نمایشگاه شیشه و در
( )Glass Expo - Door Expoبهصورت همزمان برگزار میشود،

  آلبا بزرگترین تولیدکننده تکسایت آلومینیوم جهان در سال 2019

  نانوذراتها جوش دادن غیرممکن آلومینیوم را ممکن کردند
پنجرهایرانیان؛ مهندســان دانشــکده مهندســی دانشــگاه کالیفرنیا موفق به ســاخت
نانوذراتهایی شدند که جوش دادن آلومینیوم را ممکن میکند.
آلیاژ آلومینیوم که در دهه  1940ارائه شــد ،مدتها است وعده استفاده بیشتر در صنعت
خودروسازی را داده اما برای استفاده از آن یک مانع کلیدی وجود داشت.
فلز آلومینیوم یک فلز قوی ،محکم و درعینحال ســبک اســت اما جوش دادن قطعات
این فلزات با روشهای متداول تقریبا غیرممکن اســت زیرا هنگامیکه این آلیاژ در طول
جوش دادن گرم میشــود ،ساختار مولکولی آن ،جریان ناهمواری از عنصرهای اصلی خود
میسازد که درنتیجه موجب ترک خوردن محل اتصال این فلز میشود.

درحالحاضر مهندسان دانشکده مهندسی دانشگاه کالیفرنیا ،لسآنجلس ،روشی را برای
جوش دادن این آلیــاژ بانام « »AA 7075ارائه کردند .طبق این راهکار ،نانوذراتهای
«کاربید تیتانیوم» در ســیمهای جوش  AA 7075ریخته و بهعنوان عنصر فیلتری میان
ذرات متصل شده استفاده میشود.
ازآنجاییکه این فلز قوی و ســبک اســت ،در ســاخت بدنه و بال هواپیما مورداستفاده
قــرار میگیرند اما درحالحاضر ایــن آلیاژها به کمک پیچ یا پرچ کردن به یکدیگر متصل
میشــوند بنابراین این روش میتواند کمک بسیار زیادی به صنعت خودروسازی و ساخت
هواپیما باشد.

  کمبود عرضه دامنگیر بازار جهانی آلومینیوم
پنجرهایرانیان؛ فعاالن و کارشناســان بینالمللی پیشبینی کردند بازار جهانی آلومینیوم در
سال  ۲۰۱۹همچنان دچار کمبود عرضه خواهد بود.
به گزارش ایســنا ،شــرکت «هیدرو آلومینیوم متالز یو اس ای» انتظار دارد تقاضا در سال
 ۲۰۱۹که ادامه رشــد بخش حملونقل با کندی تدریجی اقتصاد چین و پایین ماندن تقاضا
در اروپا و آمریکا جبران میشــود ۲ ،تا  ۳درصد رشد کند .از سوی دیگر ،انتظار میرود میزان
عرضه  ۳تا  ۴درصد رشــد کند .مت ابود ،رئیس این شــرکت در ســمپوزیوم آلومینیوم «اس
اند پی گلوبال پالتس» در ســندیهگو گفت :این وضعیت کمبود به کاهش ســطح موجودی
آلومینیوم در خارج از چین منجر میشود که ممکن است امسال به سطح سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷
کاهش پیدا کند.
هویی شــان ،نایبرئیس بخش «تحقیقات سرمایهگذاری جهانی» در بانک گلدمن ساکس

نیــز اظهار کرد :افزایش اخیر تولید چین ۶ ،میلیون تن به ظرفیت جدید در مدت پنج ســال
افزوده اســت .این سرمایهگذاریها به اســتانهای کم درآمدی متمرکز شده که دولت چین
مایل بود از طریق صنعتیسازی به اقتصاد آنها رونق ببخشد .مناطق مذکور مشکالت کیفیت
هوا که در سایر مناطق صنعتی چین مشاهده میشود را ندارند.
امــا چینیها با جدیت بــه محدودیت عرضه پرداختند .پارامیتــا داس ،مدیرکل بازاریابی و
توســعه جهانی در شــرکت ریوتینتو دراینباره گفت :سال  ۲۰۱۸ســال اصالحات در بخش
عرضه بود.
بر اســاس گزارش پالتس ،هر ســه این افراد با این موضوع موافق بودند که کمبود عرضه
جهانی آلومینیوم خارج از چین خواهد بود و این کشــور احتماال شــاهد تعادل میان عرضه و
تقاضا خواهد بود.
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پنجرهایرانیان؛ شــرکت آلبا در سال  ۲۰۱۹به بزرگترین تولیدکننده منطقه پس از
اماراتز گلوبال تبدیل خواهد شد.
به گزارش پنجرهایرانیان به نقل از رویترز ،شــرکت بحرینی آلبا در ســال ۲۰۱۸
موفق شــد ظرفیــت تولید خود را از  981016تن در ســال  ۲۰۱۷به  1/01میلیون
تن افزایش دهد .به گفته مســئوالن این شرکت ،هدفگذاری آلبا برای سال ۲۰۱۸
دستیابی به ظرفیتی بیش از یک میلیون تن آلومینیوم بوده که به آن دست یافت.

این شــرکت با تکمیل موفقیتآمیــز خط  ۶ذوب خود در ســال  ،۲۰۱۹ظرفیت
خود را به  1/5میلیون تن در ســال افزایش خواهــد داد و به بزرگترین تولیدکننده
تکســایت آلومینیوم در جهان مبدل خواهد شد .به گفته تیم موری ،مدیرعامل آلبا،
این شــرکت در تاریخ  ۶دسامبر  ،۲۰۱۸خط  ۶ذوب خود را کامال فعال ساخت .واحد
 ۴ریختهگری خط ذوب این شرکت ،ظرفیت تولید این واحد را  ۵۳هزار تن در سال
افزایش خواهد داد.
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مقالـه

اجرای نماهای آجری با توجه به اهمیت جزئیات اجرایی (خشکه چینی)

مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

اشــاره
اخیــرا با توجه به رویکرد شــهرداریها و مباحث مطرح شــده در
خصوص توسعه پایدار شهری و توسعه نمای بناهای در حال ساخت
اقبال به استفاده از نماهای آجری بیشتر شده است .البته با توجه به

نوع مصالح مورد اشاره (آجر) و محدودیتهای اجرایی آن و نیز حجم

و ارتفاع بناهای در حال ساخت ،به پیوست و در دو بخش به بررسی
جزئیات اجرایی و بایدها و نبایدهای این نوع از نما میپردازیم .البته

قابل ذکر اســت روشهای متداولی در این خصوص در کشــورهای
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مختلف مورد استفاده است ،اما با توجه به اینکه ضابطه  714در این

مورد الزاماتی را مطرح و روشهای اجرایی را پیشــنهاد کرده است،
در این مرحله به بررسی این الزامات میپردازیم.

انواع نماي آجري
نماهاي آجري شــامل دیوار آجري یک الیه ،با ضخامت حداکثر  10ســانتیمتر هســتند.
دیوار پشتیبان که نماي آجري روي آن نصب میشود ممکن است باربر یا غیر باربر باشد .در
ساختمانهای حداکثر تا سهطبقه ( 10متر) دیوارهاي پشتیبان میتواند باربر باشد در غیر این
حالت دیوار پشتیبان غیرباربر است .نمونههایی از این دیوارهاي پشتیبان عبارتند از:
ـ دیوار با قاب فوالدي سرد نورد شده
ـ دیوار مصالح بنایی مسلح
ـ دیوار بتن مسلح یا AAC

نمای آجری با دیوار پشتیبان  LSFغیر باربر

نمای آجری با دیوار پشتیبان مصالح بنایی مسلح

دیوار نما با نگهدارنده بلوکی یا پانلی AAC
انواع آجر نما
آجرهاي مورد اســتفاده در نماي ساختمانی به انواع آجر رسی ،آجر ماسه آهکی ،آجر مارنی
و آجر بتنی تقســیمبندی میشــوند که هر کدام از آنها میتوانند بهصورت توپر ،سوراخدار یا
صفحات نازك (پالك) باشند.
ردهبندی آجر بر اســاس مقاومت آنها در مقابل چرخههای یخبندان تعریف میشود .دو رده
براي آجر نما تعریف شده است:
ـ رده ( SWآبوهوای ســخت) براي اســتفاده آجر در جاهایی که مقاومت باال نسبت به
تخریب در برابر چرخه یخبندان الزامی است.
ـ رده ( MVآبوهوای معتدل) براي اســتفاده آجر در جاهایی که مقاومت متوسطی نسبت
به تخریب در برابر چرخه یخبندان الزامی است.
سه نوع آجر نما وجود دارد:
آجر استاندارد  FBSـ آجر براي استفاده عمومی در بنا؛
آجر انتخابی  FBXـ آجر براي استفاده عمومی در بنا زمانی که دقت باالتر و تغییرات مجاز
در ابعاد کمتري نسبت به نوع استاندارد الزامی است؛
آجر معماري  FBAـ آجر براي اســتفاده عمومی در بنا زمانی که اثرات معمارانه ناشــی از
غیریکنواختی در ابعاد و بافت سطحی مد نظر است؛
زمانی که نوع آجرنما مشخص نشده باشد الزامات آجر استاندارد باید رعایت شود.
ـ آجر باید عاري از هرگونه عیب باشــد و پرداختهای سطح (مانند پوششها) نباید موجب
آسیب به مقاومت و عملکرد آجر شود.
ـ اگر هرگونه پوشــش یا ترمیمی روي سطوح توسط سازنده انجام گیرد ،باید نوع و مقدار
این پوششها یا ترمیم سطح گزارش شود.
مشــخصات فیزیکی نظیر دوام ،مقاومت فشــاري ،حداکثر جذب آب ،ابعاد و رواداریهاي
مجاز ،پیچیدگی و  ...باید مطابق با استانداردهاي جدول زیر باشد.
استانداردهاي آجر

مقالـه
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الزامات کلی طراحی
ضوابط این بخش از دستورالعمل بهطور خاص براي طراحی نماهاي آجري است و در مورد
سایر انواع نما کاربرد ندارد.
نماهاي مهار شده
واحد بنایی
واحدهاي بنایی باید حداقل  65میلیمتر ضخامت داشته باشند.
ضوابط ارائه شده
ســرعت مبناي باد کمتر از  177کیلومتر بر ســاعت است و در صورت بیشتر بودن سرعت
مبنای باد باید رعایت شود.
تکیهگاه ثقلی نماهاي بنایی مهارشده
الف) وزن نماي بنایی مهارشده باید به شالوده بتنی اعمال شود.
ب) اگر ارتفاع نماي بنایی مهارشــدهای که روي شــالوده قرار دارد و به دیواره ساختهشده
از فوالدهاي ســرد نوردشده  LSFمهار شــده است از  12متر فراتر رود ،باید در ارتفاع بیشتر
از مقادیر زیر ،وزن نما در تراز هر طبقه به تکیهگاههای ساختهشده در آن طبقه اعمال شود.
پ) هنگامی که وزن نماي بنایی مهار شــده توســط هر طبقه تحمل میشــود باید خیز
شــد که  Lطول
المانهای باربر تحت بارهاي غیرضریبدار مرده بهعالوه زنده کمتر از
دهانه المان باربر ثقلی است.
ت) در شــرایطی که در نما بازشو وجود داشته باشد باید وزن نما توسط تیر نعل درگاهی و
یا سایر تکیهگاههایی که به عضوهاي غیر قابل اشتعال متصل شده است تحمل شود .در این
شرایط خیز این تکیهگاهها نیز نباید از مقدار فراتر رود.
تکیهگاه جانبی نماهاي بنایی مهار شده
نما باید توسط بستهایی با ضوابط زیر به تکیهگاه مهار شود.
ورقهای فلزي کنگرهدار
ورقهای فوالدی کنگرهدار باید حداقل  22میلیمتر عرض و  0/8میلیمتر ضخامت باشند
و طــول موج کنگرهها باید بین  7/5میلیمتر تا  12/5میلیمتر و ارتفاع آنها بین  1/5تا 2/5
میلیمتر باشد.
ورقهای فوالدي کنگرهدار باید بهصورت زیر در نماي بنایی مهار شده قرار گیرند:
در دیــوار با آجرهاي توپر و توخالی ورق فوالدي کنگرهدار باید در داخل درز مالت نما یا
دوغاب کار گذاشته شود بهطوریکه حداقل به مقدار 40میلیمتر در داخل دیوار نما قرار داشته
باشد و حداقل داراي 15میلیمتر پوشش مالت تا سطح خارجی نما باشد.
بستهای شامل ورقهای فلزي
ورقهای فلزي حداقل باید  22میلیمتر عرض و  1/5میلیمتر ضخامت داشته باشند و باید:
داراي کنگرههایی مطابق بند الف یا خمیده ،بریده شــده یا ســوراخ شــده باشند تا بتوانند
عملکرد یکسانی در حالتهای کشش و فشار داشته باشند.
بستهای شامل ورقهای فلزي باید بهصورت زیر در نماي بنایی مهار شده قرار گیرند.
ـ در دیوارهاي با آجر توپر یا توخالی ورق فوالدي کنگرهدار باید در داخل درز مالت نما یا
دوغاب کار گذاشــته شود به طوري که حداقل به مقدار  40میلیمتر در داخل نما قرار داشته
باشد و حداقل داراي  15میلیمتر پوشش مالت تا سطح خارجی نما باشد.
بستهای مفتولی
بستهای مفتولی باید حداقل داراي قطر  4میلیمتر بوده و در دو انتها خم شوند بهطوریکه
طول خمشدگی حداقل برابر با  50میلیمتر باشد.
بستهای مفتولی باید بهصورت زیر در نماهاي بنایی مهار شده قرار گیرند:
در دیوارهــاي با آجر توپر یا دوخالی ورق فوالدي کنگرهدار باید در داخل درز مالت نما یا
دوغاب کار گذاشــته شود به طوري که حداقل به مقدار  40میلیمتر در داخل نما قرار داشته
باشد و حداقل داراي  15میلیمتر پوشش مالت تا سطح خارجی نما باشد.
مسلح کننده درز مالت
ـ در درز مالت نماهاي بنایی مهار شــده اســتفاده از مسلح کننده نردبانی یا زبانهای مجاز
اســت .مفتولهای عرضی که بهعنوان بست در نماهاي بنایی مهار شده به کار میروند باید

حداقل داراي قطر  4میلیمتر باشــند و حداکثر در فاصله  4/5میلیمتر از یکدیگر قرار گیرند.
مفتولهای عرضی باید به مفتولهای طولی با قطر  4میلیمتر جوش شوند.
ـ مفتولهــای طولی باید در داخل درز مالت طوري قرار گیرند که حداقل از هر طرف 15
میلیمتر پوشش روي آنها وجود داشته باشد.
بستهای تنظیم شونده
ورقهای فلزي و قطعات مفتول بستهای تنظیم شونده باید الزامات این بند را برآورده کنند.
بستهای تنظیم شونده باید داراي جزئیاتی باشند تا مانع از هم گسیختن آنها شود.
میله لوالي بست ها باید حداقل داراي دو ساق یا مفتول به قطر  4میلیمتر باشد و فاصله
بین آنها نباید بیش از  32میلیمتر باشد.
بیشترین فاصله آزاد بین بخشهای متصل شده بست ها باید  1/6میلیمتر باشد.
بســتهای تنظیمکنندهای که داراي مقاومت و ســختی برابر با مقادیر مشخصشده قابل
استفاده در نماهاي بنایی مهار شده است.
فاصله بستها
بستهای تنظیم شونده ،بستهای مفتولی با قطر 4میلیمتر ،ورقهای فلزي کنگرهدار 0/8
میلیمتر به ازای هر  0/25مترمربع از سطح دیوار باید حداقل یک عدد نصب شود.
در سایر انواع بست ها باید به ازاي هر  0/33مترمربع از دیوار حداقل یک بست نصب شود.
فاصله قائم و افقی بســتها نباید از مقادیر  625و  800میلیمتر بیشتر شود ،اما بهطورکلی
اطراف بازشــوهاي با ابعاد بزرگتر از  400میلیمتر باید بستهای تقویتی نصب شود .بست
ها در اطراف محیط بازشــو باید حداکثر داراي فاصله  0/9متر باشــند .بستها باید در فاصله
 300میلیمتر از بازشو قرار گیرند.
ضخامت درز مالت براي بســتها :ضخامت درز مالت باید حداقل دو برابر ضخامت بست
مدفونشده در آن باشد.
نماهاي بنایی مهار شده به پشتبندهای فلزي
اتصال مهارها به قاب فلزي با پیچهای مقاوم در برابر خوردگی که حداقل داراي قطر اسمی
 4/8میلیمتر است باید انجام شود.
قاب فوالدي ســرد نورد شــده نگهدارنده باید در برابر خوردگی مقاوم باشد و حداقل داراي
ضخامت فلز پایه  1/1میلیمتر باشد.
حداکثر فاصله ســطح داخلی نما و قاب فلزي باید  115میلیمتر باشــد .حداقل فاصله 25
میلیمتر براي فضاي هوا باید در نظر گرفته شود.

67

نمای مهار شده
نماهاي بنایی مهار شده به پشتبندهای بتنی یا بنایی
ـ اتصال نما به نگهدارندههای بنایی باید بهوسیله مهارهاي مفتولی ،قابل تنظیم یا درزهاي
مســلح شده انجام شود .اتصال نما به نگهدارندههای بتنی باید بهوسیله مهارهاي قابل تنظیم
انجام شود.
ـ حداکثر فاصله ســطح داخلی نما و ســطح خارجی نگهدارنده بتنــی و یا بنایی باید 155
میلیمتر باشد .حداقل فاصله 25میلیمتر براي فضاي هوا باید در نظر گرفته شود.
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الزامات مناطق لرزهخیز
طراحی لرزهای براي پهنه با خطر لرزهخیزی کم و متوسط (مطابق آییننامه
 2800ایران).
براي نماهاي با اتصاالت مهاري واقع در مناطق با خطر لرزهخیزی کم و متوســط ،نما باید
از لبههای جانبی و لبه باال از ســازه اصلی جدا شــود تا در مقاومت نیروهاي جانبی زلزله که
توسط سازه اصلی تحمل میشود مشارکت نداشته باشد.
طراحی لرزهای براي پهنه با خطر لرزهخیزی زیاد و خیلی زیاد
عالوه بر الزامات ارائهشــده براي منطقه با خطر لرزهخیزی کم و متوسط ،براي نماهاي با
اتصاالت مهاري واقع در مناطق با خطر لرزهخیزی زیاد و خیلی زیاد باید:
الف) حداکثر فضایی که براي تعبیه هر مهار تعریف شــده اســت باید به میزان 75درصد
کاهش یابد .حداکثر فواصل افقی و عمودي بدون تغییر باقی میماند.
ب) وزن نما براي هر طبقه بهصورت جداگانه باید توســط نبشی نشیمنی واقع در آن طبقه
تحمل شود.
پ) درزها باید با اســتفاده از مفتولهای پیوســته با قطر  4میلیمتر با حداکثر فواصل 450
میلیمتر مســلح شوند .اتصال مکانیکی مهارها به درزهاي مسلح بهوسیله قالب و یا کلیپس
باید صورت پذیرد.
الزامات براي مناطق با بار باد زیاد
الزامات ارائهشده در این بند براي مناطق با سرعت باد بین  177تا  209کیلومتر بر ساعت
و حداکثر ارتفاع سازه کمتر یا مساوي  18متر است.
الف) حداکثر فضایی براي تعبیه هر مهار تعریف شده است باید حداکثر به میزان  70درصد
مقادیر قبل محدود شود.
ب) حداکثر فواصل افقی و عمودي مهارها  450میلیمتر است.
ج) تعبیه مهارهاي اضافی در اطراف بازشوهاي با ابعاد بزرگتر از  400میلیمتر در هر بعد
باید انجام پذیرد .حداکثر فواصل مهارها در اطراف بازشــوها از مرکز باید  600میلیمتر باشد.
مهارها در فواصل  300میلیمتر از بازشوها قرار گیرد.
الزامات کلی اجرایی
اتصاالت براي تحمل بار جانبی
در اتصال نما آجري به دیوار پشــتیبان از گیرههای فوالدي استفاده میشود که نقش این
گیرهها انتقال بار جانبی از نما به دیوار پشتیبان است .به هنگام انتقال بار ،بسته به اینکه دیوار
تحتفشــار یا مکش باشد ،گیرههای متصلکننده ممکن است تحت نیروي محوري فشاري
و یا کششی قرار بگیرند.
اتصاالت باید از درجه صلبیت باالیی برخوردار باشند ،بهگونهای که اجازه حرکت در صفحه
عمود بر دیوار را نداشــته باشــند .به همیــن دلیل ،ازآنجاییکه نما و دیوار پشــتیبان هر دو
بهطور عادي دچار انبســاط و انقباض متفاوتی در صفحه خود هستند ،طراحی اتصاالت براي
جابجاییهای رو به باال ،پایین و جانبی باید با دقت باالیی انجام شود.

تنظیم شوندگی مورد نیاز در جهتهای مختلف بست دوتکه
اجزایی که در اتصال نما آجري به دیوار اســتفاده میشوند ،شامل دو قطعه متصل شده به
هم هســتند .یکی از این قطعهها به دیوار پشتیبان متصل شده و دیگري در درز افقی نما که
از مالت پر شده است جاسازي میشود و قرار میگیرد .اتصاالت دو جزیی تنظیم شونده باید
بهگونهای باشــند که به نما اجازه حرکت در راستا موازي صفحه دیوار پشتیبان داده شود و از

حرکت دیوار در راستاي عمود بر صفحه دیوار جلوگیري کند.
نــوع دیگري از اتصاالت که در نصب نما آجري به دیوار به کار میروند ورقههای فوالدي
تک الیه کنگرهدار هســتند .کنگرههای موجود در ورقهها چســبندگی بین ورقه و مالت را
افزایش میدهند و این امر باعث افزایش مقاومت کششی اتصال میشود ،این در حالی است
که همان شیارها تمایل اتصال را براي کمانش افزایش داده و باعث کاهش مقاومت فشاري
اتصال میشــود .این نوع اتصال ،بیشتر در ساختمانهای کم ارتفاع بهکاررفته و با قاب سبک
چوبی و در مناطقی با خطر لرزهای و باد پایین کاربرد دارد.
مهارها معموال از نوع فوالد گالوانیزهشــده هستند ولی توصیه میشود در مواردي که دوام
از درجه اهمیت باالیی برخوردار اســت و یا محیط بیش از حد معمول خورنده اســت فوالد
ضدزنگ مورد استفاده قرار گیرد.
فاصلهگذاری اتصاالت باید بر اســاس بار جانبی و مقاومت بســت ها محاســبه شود؛ اما
بهطورکلی بیشــترین فاصله مهارهاي یکتکه فلزي کنگرهدار و یا مهارهاي مفتولی تنظیم
شونده دو تکه در آییننامهها مشخص شده است بهطوریکه به ازاي هر 1200سانتیمترمربع
نما ،حداقل یک بســت الزم است .بیشترین فاصله افقی و عمودي بستها به ترتیب نباید از
 80و  45سانتیمتر بیشتر اختیار شود.
تکیهگاه براي تحمل بار ثقلی
تکیهگاه ثقلی نمــاي آجري در تراز طبقات (نبشــی تکیهگاهی متصل به
قابهای سازهای)
بار مرده نما آجري ،در ســاختمانهای با بیشــینه ارتفاع  10متر (سهطبقه) از سطح زمین،
بدون هیچ تکیهگاهی در طبقات میانی میتواند بهوسیله پی تحمل شود.
در این ســاختمانها فضاي خالی که براي هوا در نظر گرفته میشــود بهصورت پیوسته از
کف پی تا سقف پشتبام ادامه مییابد و تمام بار ثقلی نما توسط پی تحمل میشود .معموال
بــر روي پی فرو رفتگی در حدود 4ســانتیمتر ایجاد میکنند که لبه آجر نامیده میشــود و
براي ردیف اول آجرهاي نما اســت .در ساختمانهای متوسط و بلندمرتبه باید در هر طبقه از
نبشــیهای تکیهگاهی فوالدي براي تحمل بار نماي همان طبقه استفاده شود .این نبشیها
نیز به ســازه متصل شده و توسط آن پشتیبانی میشوند .در سازه قابی ،نبشیهای تکیهگاهی
بهوسیله جوش و یا پیچ به تیرهاي محیطی سازه متصل میشوند در ساختمانهایی با سیستم
دیوار باربر ،نبشیهای تکیهگاهی به دیوارهاي خارجی متصل میشوند.
در اجراي نبشیهای تکیهگاهی فوقانی باید فاصلهای بین قسمت فوقانی نما و بال تحتانی
نبشی وجود داشته باشد .این فاصله جهت انبساط قائم نما و نیز خیز تیر پیرامونی سازه بر اثر
اعمال بارهاي زنده اســت و باید با محاســبه تغییر مکان کوتاهمدت و خزش درازمدت تیر به
دســت آید .این فضاي خالی با استفاده از یک درزگیر پوشانده میشود .نبشیهای تکیهگاهی
نباید سرتاسري باشند و بیشینه طول آنها به  6متر محدود میشود.
مجری شرکت آلوکد (کرتینوال ،دروپنجره ،لوور و سایهبان)
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مقایســه رفتــار آزمون مربــوط به پنجره ساختهشــده بــا پروفیل

ســری  60و نوار آببنــدی دومنظــوره و پروفیل ســری  60و نوار
آببندی تک ســوراخ و دو ســوراخ (الســتیک ضربهگیر و شیشهگیر)

مدیر کارخانه و سرپرست فنی

مدیر بازرگانی و کارشناس ارشد فنی

چکیده

هدف از این مقاله بررسی رفتار پنجرهها در شرایط کامال یکسان و بهکارگیری الستیکهای دومنظوره تک سوراخ و دو

سوراخ در مقایسه با الستیک دومنظوره بوده که شرایط آببندی و هوابندی در هر دو حالت بررسی میگردد.

انواع الســتیکهای درزگیر در بازار وجود دارد که در تولید و ساخت دروپنجره دوجداره مورد استفاده قرار میگیرد .دو

عامل در انتخاب الستیکهای درزگیر مهم است :یکی نوع الستیک و دیگر میزان همپوشانی الستیک.

در صنعت دروپنجره یو.پی.وی.ســی الستیکهای  EPDMاســت که کاربرد زیادی دارد .این الستیک درزگیر جزو

بهترین الستیکها به شمار آمده ،غیرقابل بازیافت بوده و تنوع رنگ ندارد.

نوع دوم الستیکهای درزگیر  TPEیا  TPVاست که البته با نامهای مختلف در بازار عرضه میشود .که مواد پایه آنها

همان  EPDMاست که اصطالحا به  EPDMPPمشــهور است .این الستیکها قابل بازیافت شده است و دارای تنوع

رنگ بوده و درعینحال میتوان بهطور همزمان این الستیکها را همراه با پروفیل جوش داد .قدیمیترین الستیکهای
درزگیر که کیفیت خوبی داشــته و االن کمتر در بازار صنعت پنجره مورد استفاده قرار میگیرد ،الستیکهای سیلیکونی

است که هم عمر نسبتا باال و هم تنوع رنگ داشته ،همچنین قابل بازیافت هستند.

در ارتباط با میزان همپوشانی الستیکهای درزگیر پنجرههای یو.پی.وی.سی هم باید تاکید کرد که حداقل همپوشانی

این الســتیکها با پروفیل در محل اتصال باید  8میلیمتر باشد در غیر این صورت کارکرد عایق بودن پنجرهها در برابر
انتقال هوا ،حرارت و آالیندهها زیر سوال خواهد رفت.
آزمایشات فوق در آزمایشگاه ایستاتست

 ،وابسته به گروه صنعتی طرح و ساخت ایستا

انجام پذیرفته

کــه در زمینه انجام آزمونهای در ،پنجره ،نما و آموزش کنتــرل کیفیت واحدهای تولیدی بهعنوان یکی از مراکز فعال در
امر تحقیق و توســعه حوزه در ،پنجره ،نما و افزون بر آن آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه انجام

آزمونهای در ،پنجره ،نما بر مبنای استاندارهای ملی ایران از سال  1392مشغول به فعالیت است.

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم   اسفند  97و فروردین  98شمـاره 137-138

مهندس امیر آزادی:

مهندس امین مؤیدفر:

69

مقالـه

شرایط ویژه آزمون
استفاده از نوار درزبندی  EPDMبا نقشه استاندارد پروفیلساز.
استفاده از نوار درزبندی یک تکه به نحوی که درز نوار در ضلع افقی باال باشد.
در آزمونهها برای نوار درزبندی یا از الســتیک دومنظوره یا الستیک ضربهگیر و
شیشهگیر بهصورت جداگانه استفاده شده است.
مسیر عبور نوار درزبندی بین پروفیل میانی ثابت (مولیون) و سایر پروفیلها با فرز
انگشتی باز شده و یا محل تالقی بریده و چسب زده شود.

آزمونهای انجام پذیرفته در آزمایشگاه ایستاتست به شرح زیر است:

پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم   اسفند  97و فروردین  98شمـاره 137-138

70

آزمون مقاومت در برابر نفوذ آب
در این آزمون رفتار نمونه ،در برابر بارش باران همراه با فشار باد مورد بررسی قرار
گرفته و درجه مقاومت نمونه مورد آزمون مورد بررســی قرار میگیرد .این آزمون
بر اســاس استاندارد  isiri 7821انجام و بر اســاس استاندارد isiri 11864
ردهبندی میگردد.

نمونهها با پروفیل داخلی ســری ( 60با مشخصات ذیل) و بر اساس دفترچه فنی
آن شــرکت مطابق با استانداردهای تولید ساخته شده و از نمونه  1سه آزمونه با نوار
آببندی دومنظوره و از نمونه  2با نوار آببندی تک و دو ســوراخ نیز ســه آزمونه با
ابعاد و مشخصات ثابت مطابق طرح روبهرو تولید گردید.

مشخصات پروفیل استفادهشده در تولید نمونه ساخته شده:
مقاومت در برابر ضربه ناشی از سقوط وزنه در دمای پایین :کالس ( IIحداکثر ارتفاع)         
ضخامت دیوارههای خارجی :کالس ( Aضخامت بیش از  8/2میلیمتر)
نوع ماده اولیه :کالس ( VMاستفاده از ماده دستاول)
و دارنده گواهینامه رال آلمان
ـ مقایسه رفتار آزمون مربوط به پنجره ساخته شده با پروفیل سری
 60و نوار آببندی دومنظوره و پروفیل سری  60و نوار آببندی تک
سوراخ و دو سوراخ (الستیک ضربهگیر و شیشهگیر)
   بر اساس مقایسه رفتار آزمونهها در آزمون آببندی ،پنجرههایی که با استفاده از
پروفیل سری  60و نوار آببندی دومنظوره ساخته شدهاند حائز دو رتبه باالتر ()9A
در حفظ آببندی نســبت به  پنجره  تولیدشده با پروفیل سری   60و نوار آببندی
تک سوراخ و دو سوراخ ( )7Aشدهاند.

آزمون نفوذپذیری هوا
در این آزمون رفتار نمونه ،در برابر فشار باد مثبت و منفی مورد بررسی قرار گرفته و
میزان نفوذ هوا به درون ساختمان اندازهگیری میشود .این آزمون بر اساس استاندارد
 isiri 7822انجام و بر اساس استاندارد  isiri 11093ردهبندی میگردد.

نتایج آزمون مقاومت در برابر آب پنجره ساخته شده با پروفیل سری  60و نوار
آببندی دومنظوره
آزمون مقاومت در برابر فشار باد
در ایــن آزمون رفتار نمونه ،در برابر فشــار باد (طوفان) مورد بررســی قرار گرفته
و میــزان خمش اجزاء عمودی نمونه مورد آزمــون اندازهگیری میگردد .این آزمون
بر اســاس استاندارد  isiri 11421انجام و بر اســاس استاندارد isiri 11420
ردهبندی میگردد.

نتایج آزمون مقاومت در برابر آب پنجره ساخته شده با پروفیل سری  60و نوار
آببندی تک سوراخ و دو سوراخ

مقالـه

بر اساس مقایسه رفتاری  Q600آزمونهها در آزمون هوابندی اول ،نمونه تولیدشده
با پروفیل ســری  60و نوار آببندی دومنظوره با نشــت هوا   4/39 m3/hmنسبت
به نمونه  تولیدشــده با پروفیل سری  60با نشت هوا    27/38m3/hmروبهرو بوده
که نمونه تولیدشــده با نوار آببندی دومنظوره  به  میزان قابلتوجهی  بهبود عملکرد
نسبت به نمونه با نوار آببندی تک سوراخ و دو سوراخ دارد.

آزمون هوابندی اول پنجره ساخته شده با پروفیل سری  60و نوار آببندی
دومنظوره

آزمون هوابندی اول پنجره ساخته شده با پروفیل سری  60و نوار آببندی تک
سوراخ و دو سوراخ

نتایج آزمون
     بدیهی اســت در صنعت و تولید مباحث اقتصادی از جایگاه ویژهای برخوردار
اســت و در این میان یکی از موارد قابل اشــاره بحث انبار و دپوی اقالم اولیه تولید
اســت .لذا چنانچه کاهش تعداد اقالم در دپوی انبار با افزایش کیفیت همراه باشــد
ضمن کاهش هزینهها راندمان بهتری ایجاد گردیده اســت .امکان اســتفاده از یک
نوع الستیک بهجای دو تیپ الستیک نیز باعث کاهش هزینه انبار و انبارداری شده
ضمن اینکه با توجه به نتایج حاصله (که در ذیل اشــاره گردیده) بهشدت در کیفیت
محصول نهایی اثرگذار خواهد بود.
    با توجه به کلیه موارد فوق پنجره ســاخته شده با پروفیل سری  60و الستیک
دومنظوره از عملکرد مناسبتری  نسبت به پنجره ساخته شده با پروفیل سری
 60و الستیک تک سوراخ و دو سوراخ در آببندی برخوردار بوده و حائز درجهبندی
با دو کالس باالتر در این  آزمون میگردد .همچنین در مبحث هوابندی عملکرد
پنجره با الســتیک دومنظوره به مقدار قابل توجهی بهبود عملکرد نسبت به
استفاده از الستیک تک و دو سوراخ (الستیک ضربهگیر و شیشهگیر) را داراست.
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گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از:

دهمین نمایشگاه بینالمللی دروپنجره و
صنایع وابسته تهران
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اشــاره
دهمین نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره و صنایع وابسته تهران از  3تا  6بهمنماه  1397در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
این نمایشگاه در فضایی افزون بر  30هزار مترمربع پذیرای بیش از  285شرکت داخلی و خارجی از  6کشور جهان بود.

معرفی ظرفیتهای بالقوه و بالفعل صنایع و خدمات صنعت دروپنجره ،ایجاد زمینههای جذب ســرمایه و ســرمایهگذاری ،آشــنایی با نوآوریها و
پیشــرفتهای صنعت دروپنجره ،ایجاد فضای رقابتی و ارتباط مســتقیم میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ،اشتغالزایی و یافتن بازارهای جدید

صادراتی و افزایش صادرات ،مهمترین اهداف برگزاری دهمین نمایشگاه بینالمللی دروپنجره و صنایع وابسته بود.

برگزاری  ۸کارگاه آموزشــی و تخصصی مرتبط با صنعت دروپنجره در گروههای پروفیل و دروپنجره یو.پی.وی.ســی ،ماشــینآالت و تجهیزات و

دروپنجره آلومینیومی از برنامههای جانبی دهمین نمایشــگاه بینالمللی دروپنجره بود که با توجه به شرایط بازار ،بخش عمده این کارگاهها مربوط به
موضوعات فروش ،بازاریابی کاال و افزایش سطح دسترسی به بازار داخلی و خارجی بود.

نمایشگاه دهم توسط بهمن حســینزاده ،مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران افتتاح شــد .وی در حاشیه مراسم افتتاحیه به
خبرنگاران گفت :سالیانه  550تن انواع محصوالت در پنجره و پروفیل به ارزش  200میلیون دالر از کشور صادر میشود .حسینزاده خاطرنشان کرد:

با توجه به اهمیت موضوع جلوگیری از اتالف انرژی بهویژه در ساختمانها ،این صنایع باید از حمایتهای بیشتری برخوردار شوند.

دهمین نمایشگاه بینالمللی دروپنجره و صنایع وابسته بهصورت تفکیکشده و در سالنهای مجزا شامل گروههای پروفیل یو.پی.وی.سی ،دروپنجره

یو.پی.وی.ســی ،ماشــینآالت و تجهیزات و دروپنجره آلومینیومی بود که هرکدام یک یا چند سالن مستقل را در اختیار داشتند و مابقی گروهها مانند
یراقآالت ،شیشه پنجره ،توری پنجره ،نشریات تخصصی و سایر حوزههای مرتبط در این سالنها جانمایی شده بودند.

در نخســتین روزهای نمایشگاه خبر رسید که نمایشگاه بینالمللی دروپنجره و صنایع وابسته از سال آینده در تیرماه برگزار میشود .به نظر میرسد

این موضوع با توجه انتقادات و اعتراضاتی که سالیان اخیر نسبت به تاریخ برگزاری نمایشگاه مطرح میشد باعث خوشحالی بخش عمدهای از فعاالن

این صنعت شــود .بااینحال ،باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا برگزاری نمایشگاه در تیرماه میتواند رونق دوبارهای به بازار کساد و جان تازهای به کالبد
نیمهجان صنعت دروپنجره کشور ببخشد یا همچنان باید منتظر امدادهای غیبی باشیم!

گفتنی اســت ،امســال نیز به همراه گروه خبری نشــریه پنجرهایرانیان به میان مشارکتکنندگان این نمایشــگاه رفتیم و همین پرسش را با این

عزیزان مطرح کرده و جویای نظراتشــان دراینباره شــدیم .در ادامه توجه شما را به گزارش تصویری و چکیدهای از گفتگوهایی که با غرفهداران و
مشارکتکنندگان دهمین نمایشگاه دروپنجره تهران انجام دادیم جلب میکنیم:

در این گفتگوها سواالت زیر از مشارکتکنندگان پرسیده شد:

 .1شرکت و مجموعه خود را معرفی کنید؟ آیا در نمایشگاه امسال محصول جدیدی داشتید؟
 .2از نحوه برگزاری ،خدمات و مدیریت نمایشگاه امسال رضایت داشتید؟

 .3نظرتان درباره تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه سال آینده و برگزاری آن در تیرماه چیست؟

گزارش ویژه

شهرام علیزاده | آلوکد

فیروزه بدر | ونوس شيشه
 .١ونــوس شيشــه در زمينــه توليــد انواع شيشــههاي
ســاختماني و خودرويي فعاليت ميکند .از جمله محصوالت
جديدي كه در نمايشــگاه دروپنجره بــه معرض بازديد قرار
داده شــده اســت ،ميتوان به كابين دوش حمام ،نردههاي
شيشهاي و شيشههایي با چاپ ديجيتال اشاره كرد.
 .2در مجموع نحوه برگزاري نمايشــگاه قابل قبول بود .فقط تبلیغات و اطالعرســاني در
سطح شهر ميتوانست بيشتر و موثرتر باشد.
 .٣البته با تغيير تاريخ از آخر سال به اوايل يا اواسط سال كامال موافقم .بديهي است بدين
ترتيب زمان بيشــتري جهت بهرهوري از نتايج شركت در اين نمايشگاه حاصل خواهد شد.

امیر زیبا کردار | آلوتک سیستم
 .1شرکت ســاتر نماینده رسمی پروفیل آلومینیوم آلوتک
سیســتم ترکیه در ایران اســت .ورقهای کامپوزیت ضد
حریق  A2که در نمای ساختمان استفاده میشود محصول
جدید ما در دهمین نمایشگاه دروپنجره تهران بود.
 .2هزینههــای نمایشــگاه بــرای شــرکتهایی که با
محصــوالت خارجی شــرکت میکنند و بهصورت ارزی محاســبه میشــود بســیار باال
اســت .تبلیغات و اطالعرســانی نمایشــگاه هم مانند ســالهای قبل ضعیف است .تعداد
مشارکتکنندگان نیز نسبت به سالهای قبل کاهش داشته است.
 .3بازتاب نمایشــگاه در تیرماه خیلی بهتر اســت .ما همیشــه با برگزاری نمایشــگاه در
بهمنماه به دالیل متعدد مشــکل داشتیم و از این تغییر و جابجایی استقبال می کنیم.
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 .1شــرکت آلوم کاردینه در زمینه طراحی ،محاســبه و
اجرای انواع نما و ســازههای پوششی ساختمان و همچنین
دروپنجره آلومینیومی با نام تجاری آلوکد در کشور فعالیت
میکند .لوورهای طرح کانادایــی ،یک محصول اکونومی
در سیســتمهای دروپنجره و اسکای الیتها و پنجرههای
الکچری ازجمله محصوالت جدید آلوکد در نمایشگاه امسال بود.
 .2هزینههای نمایشــگاه امسال را با توجه به شرایط کلی بازار و رکودی که حاکم است
افزایــش نداده بودند که منصفانه بود و جای تقدیــر دارد .در بحث جانماییها و تخصیص
غرفهها مانند همیشــه اشــکاالت ســاختاری وجود دارد که ما نیز مانند همیشه اعتراض
خودمان را اعالم کردیم .با وجود این که ما در تمامی این  10دوره نمایشگاه حضور داشته
و همواره نقطه نظرات و انتقادات خود را با نشــریه شما و جاهای دیگر مطرح کردهایم ولی
تاکنون کســی به مــا مراجعه نکرده که با توجه به این انتقادات مــا این تغییرات را اعمال
کرده و در جهت رضایت و رعایت حال شما این اقدامات را انجام دادهایم .بههرحال از شما
بابت پوشش اخبار و گزارش نمایشگاه تشکر میکنیم.
 .3برگزاری نمایشــگاه در تیرماه صد درصد بهتر از االن اســت چون زمان مناسبتری
اســت .بااینحال از مسئوالن و مدیران نمایشگاه انتظار داریم حاال که قرار است نمایشگاه
در تاریخ دیگری برگزار شــود بهتر اســت با چند تن از کســانی که از اولین دورههای این
نمایشــگاه حضور داشتهاند درباره نحوه برگزاری آن مشــورت کنند .مطمئنا این کار نهتنها
ضرری ندارد بلکه منافع بســیاری نیز برای همه همکاران دربر خواهد داشت.
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مهدی امانی | دیاکو پروفیل (وینسا)
 .1گــروه صنعتی دیاکو کیــش تولیدکننده پروفیل
و نماینده انحصاری پروفیل یو.پی.وی.ســی وینســا
بلژیک در ایران است .عرضه پروفیل سری ،62 ، 60
 70و کشــویی دیاکو و معرفی شرکت دیاکو بهعنوان
تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.ســی پس از سالها فعالیت بازرگانی ،از جمله اهداف
مهم ما در نمایشگاه امسال بود.
 .2در نمایشــگاههای ما با وجود هزینههای ســنگینی که گرفته میشود معموال
خدمات خاصی ارائه نمیشود و تبلیغات محیطی هم عموما ضعیف و کمرنگ است.
امسال نیز با توجه به شرایط بازار بسیاری از شرکتها استقبال چندانی از نمایشگاه
نکردهاند که مجموع این عوامل باعث شــده تا نمایشگاه پررونقی نداشته باشیم.
 .3تیرماه زمان مناســبتری اســت برای نمایشــگاه ولی تداخل و نزدیکی این
نمایشــگاه با نمایشگاه ساختمان که در مردادماه برگزار میشود برای ما و بسیاری
از بازدیدکنندگان که از شهرستانها میآیند و باید در هر دو نمایشگاه شرکت کنند
مشکلساز خواهد شد.
حسین نستروند | نستروند
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 .1گروه تولیدی نســتروند در زمینه تولید دستگیره ،لوال
و یراقآالت دروپنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی در تهران
فعالیت میکند .دســتگیره دوطرفــه باریک محصول جدید
نستروند در نمایشگاه امسال بود.
 .2مجموعه ما در  8دوره نمایشــگاه حضور داشته و بااینوجود همیشه در بحث جانمایی
آنطور که باید رضایت ما جلب نشــده است .مجموعه ما بهعنوان تولیدکننده یراقآالت بهتر
است در سالنی باشــد که همکاران و دروپنجرهسازان حضور دارند یعنی سالن خلیجفارس؛
ولی با وجود این که بارها این تذکر را دادهایم به این خواســته ما جوابی داده نشده است.
 .3یکی از بهترین اتفاقات در برگزاری نمایشــگاه همین بحث جابجایی زمان نمایشگاه
اســت .برگزاری نمایشگاه در بهمنماه عمال بازخورد و دستاورد چندانی برای ما ندارد چون
نزدیک به پایان ســال است و نمیتوان کار زیادی انجام داد .همکاران ما باید در نیمه اول
ســال کارهایی مثل ثبت ســفارش ،تجهیز کارگاه ،تهیه مواد اولیه و غیره را انجام دهند تا
برای نیمه دوم ســال که اوج فعالیت پنجرهسازهاست مشکلی نداشته باشیم .به همین دلیل
برگزاری نمایشگاه در نیمه اول سال بسیار بهتر است.
غالمرضا صالحی | واناوین
 .1شــرکت تکنمــا پیویســی ســپاهان تولیدکننده
پروفیلهــای دروپنجره یو.پی.وی.ســی با نــام تجاری
واناوین در اســتان اصفهان اســت .پروفیلهای  5کاناله
واناوین محصول جدید ما در دهمین نمایشــگاه دروپنجره
تهران بود.
 .2نمایشــگاه درهرحال یک سری اشکاالت دارد هم از نظر قیمتها و هم از نظر زمان
برگزاری که در فصل زمستان است .از سوی دیگر اسم و عنوان نمایشگاه ،بینالمللی است
ولی هیچگونه تبلیغ بینالمللی وجود ندارد و حتی شــرکتهای بسیار کمی از دیگر کشورها
در نمایشگاه مشارکت میکنند.
 .3بهترین تاریخ برای برگزاری نمایشــگاه فصلهای بهار یا پاییز است تا دیگر انتقادی
نســبت به سردی و گرمی هوا وجود نداشته باشــد .بااینحال برگزاری نمایشگاه در تیرماه
هم خوب است و ما استقبال میکنیم.

گزارش ویژه

مریم همتی | بهین سامان
 .1شــرکت بهین ســامان هوشــمند نگار در زمینه
تولید و عرضه نرمافزارهای تخصصی دروپنجره با نام
 iwindoorفعالیت میکند.
 .2مهمترین ایراد و انتقادی که به نمایشــگاه وارد است
نحوه جانمایی غرفهها و انتخاب ســالنها است که متاسفانه روال اخالقی و درستی ندارد!
شــرایط باید برای همه یکسان باشــد و اینگونه نباشد که در مقابل دادن پول بیشتر جای
بهتری به شرکتها تعلق بگیرد.
 .3مســلما تیرماه زمان بهتری است و بازخورد بیشــتری برای ما و بازدیدکنندگان دارد
چون بهمنماه هم از نظر آبوهوایی شــرایط مناســب نیست هم دروپنجره سازها سرشان
شلوغ است.
محمدحسینحمصیان|فناورپالستیکسپاهان

غالمرضا زمانی | وین کالس
 .1شــرکت صنایــع عایق پالســت در زمینه تولید
پروفیــل یو.پی.وی.ســی با نام تجــاری وین کالس
در شهرک صنعتی خوانســار اصفهان فعالیت میکند.
پروفیل وین کالس استار برند جدید این مجموعه بود
که در نمایشگاه امسال به بازار معرفی شد.
 .2نحوه برگزاری نمایشــگاه امســال خیلی خوب بود و نسبت به سالهای قبل
پیشرفت قابل قبولی داشت.
 .3صنف و صنعت دروپنجره در این موقع ســال و بهمنماه عمال تعطیل اســت
و فعالیتــی ندارد به همین دلیل برگزاری نمایشــگاه در ایــن تاریخ اصال معقول و
منطقی نیســت .ما با این تغییر و جابجایی کامال موافقیم و حتما شرکت میکنیم.
بهزاد دارابی منش | نیلپر
 .1شــرکت نیلپر تولیدکننده دستگاههای تولید دروپنجره
(پانچ گوشه و قطعهبُر اتوماتیک) در شهرک صنعتی سبالن
رباط کریم است.
 .2نحوه برگزاری نمایشــگاه تاکنون خوب بود و مشکل
خاصی وجود نداشت .تبلیغات هم خوب بود.
 .3نکته منفی این تغییر برای ما این اســت که نمایشــگاه ســال بعد را برای پایان سال
برنامهریــزی کرده بودیــم و االن که اعالم کردهاند که برگزاری آن در تابســتان اســت
برنامهریزی ما دچار مشــکل شده است .از طرفی شــاید برگزاری نمایشگاه در فصل گرما
محاســنی داشته باشد که باید حداقل یک دوره برگزار شود تا این موارد معلوم شود.
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 .1شرکت فناور پالستیک سپاهان در زمینه تولید پروفیل
یو.پی.وی.سی با نام تجاری ســی فور در شهرک صنعتی
نجفآباد اصفهان فعالیت میکند .در نمایشــگاه امسال از
پروفیلهای رنگی سی فور که با تکنولوژی جدید و ابداعی
این شــرکت تولید شده است بهعنوان محصول جدید فناور پالستیک سپاهان رونمایی شد.
 .2مهمترین مشــکلی که ما هر سال در نمایشــگاه با آن مواجه هستیم بحث جانمایی و
گرفتن غرفه در ســالنهای مورد نظرمان است که البته امسال با توجه به این که بسیاری
از شــرکتها در نمایشگاه حضور نداشتند این مشکل کمتر بود.
 .3تیرماه زمان بهتری برای نمایشــگاه دروپنجره است چون از نظر زمان به پیک کاری
این صنعت نزدیکتر است.
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علیرضا شامی | فناوری داده پویشگر
 .1شــرکت فنــاوری داده پویشــگر در زمینــه تولیــد
نرمافزارهای طراحی ،محاسبه و اجرای دروپنجره در کشور
فعالیت میکند .این شرکت نرمافزار MasterWin Pro
را بهعنوان محصول جدید در نمایشگاه امسال عرضه کرد.
 .2با توجه به این که ما چندین دوره در نمایشگاه حضور داشتیم به نظر میرسد کارهای
ثبتنام و جانمایی نمایشــگاه امســال بســیار زودتر و راحتتر صورت گرفت و ما مشکل
خاصی نداشتیم.
 .3برگزاری نمایشــگاه در تیرماه بســیار بهتر از االن است که نزدیک به شب عید است.
چون شــش ماه اول سال فصل برنامهریزی و  شــروع تایم کاری ما در صنعت دروپنجره
اســت .البته این جابجایی و نزدیک شــدن زمان برگزاری نمایشگاه دروپنجره به نمایشگاه
صنعت ســاختمان شــاید مشــکالتی را ایجاد کند اما اگر بحث تخصصگرایی را در نظر
بگیریم و مسئوالن این نمایشگاه نیز تالش کنند تا نمایشگاه را به نحو مطلوبتری برگزار
کنند ما همچنان ترجیح میدهیم در این نمایشــگاه شرکت کنیم.
سجاد پورسلطانی | آتا پالست
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 .1شــرکت آتا پالست پیشــرو پایتخت در زمینه تولید
پروفیل یو.پی.وی.ســی دروپنجره با نام تجاری فنســتر
هاوس در شــهرک صنعتی شــمسآباد تهــران فعالیت
میکند .ســری لوکس برند فنستر هوس و سری اکونومی
برنــد کارپَن ،پروفیل ترکیبی یو.پی.وی.ســی ـ آلومینیوم با نــام آلوپوین و پروفیلهای
تقویتی  CRPجدیدترین محصوالت آتا پالســت در نمایشگاه امسال بود.
 .2مهمترین انتقاد ما به نمایشــگاه بحث تبلیغات و اطالعرســانی اســت که متاسفانه
بودجه بســیار کمی به ایــن موضوع اختصــاص میدهند و اصال در حــد و اندازه یک
نمایشگاه تخصصی و بینالمللی نیست.
 .3با توجه به این که تیرماه زمان مناســبی از نظر تایم کاری صنعت دروپنجره اســت
میتواند مناســبتر از بهمنماه باشــد ولی باید تمهیداتی اندیشیده شود که گرمای هوا
مانند ســرمای االن مشکلساز نشود و در تجهیز ســالنها به وسایل سرمایش و تهویه
دقت شود.
حسن اکبر | زرین نقش مهشاد
 .1شــرکت زرین نقش مهشــاد در زمینه واردات
و عرضه یــراقآالت دروپنجــره آلومینیوم و یو.پی.
وی.سی و نماینده انحصاری شرکت SIEGENIA
فعالیــت میکنــد .پنجرههــای هوشــمند زیگنیــا
( )SMART HOMEمحصول جدیدی بود که در نمایشــگاه امســال معرفی
و عرضه کردیم.
 .2نمایشگاه مثل هر سال است و هیچ تفاوتی ندارد و انگار قرار هم نیست که
تغییــر کند .ما هر چقدر هم اعتراض و انتقاد کنیم هیچ تاثیری در روند برگزاری
و نحوه خدماترســانی نمایشــگاه ندارد .به همین دلیل هم هر ســال از تعداد
مشارکت کنندگان کاسته میشود و نمایشگاه خلوتتر میشود.
 .3امســال هوا خوب بود و بارندگی نداشــتیم و روزهای برگزاری نمایشــگاه
هم مناســب بود (وجود پنجشــنبه و جمعه) ولی سالهای قبل مشکالت زیادی
داشــتیم .بااینحال اگر قرار اســت این تاریخ تغییر کند نباید با نمایشگاه صنعت
ســاختمان تداخل و نزدیکی داشته باشد تا نتیجه مثبتی حاصل شود.

گزارش ویژه

جلیلخیرهمسجدی(خیری)| آهنفوالدجهان

 .1شــرکت آهن و فــوالد جهان در زمینــه تولید
پروفیلهای تقویتی گالوانیــزه دروپنجره دوجداره در
تبریز فعالیت میکند.
 .2نمایشگاه برای ما خوب بود .از نحوه برگزاری آن
رضایت داشته و انتقاد خاصی نداریم.
 .3االن فصــل ساختوســاز دروپنجره نیســت و به خاطر آبوهوا بســیاری از
بازدیدکنندگان به نمایشــگاه نمیآیند به همین دلیل تغییر زمان نمایشگاه به فصل
تابستان خوب است.
محمد استقبال | شیشه ایمنی شرق

فرزاد کالهدوز | ایده
 .1شرکت ایده در زمینه تولید انواع یراقآالت دروپنجره
دوجــداره آلومینیومی در کشــور فعالیــت میکند .پنجره
چهارحالتــه که برای اولین بار در دنیا تولید و عرضه شــده
اســت از جمله محصوالت جدید و ابداعی شرکت ایده بود
که در نمایشگاه امسال رونمایی شد.
 .2از خدمات و نحوه برگزاری نمایشــگاه امســال راضی هســتیم ولی به خاطر نبودن
بسیاری از شرکتها بهویژه شــرکتهای خارجی و مطرح صنعت دروپنجره ،نمایشگاه آن
شور و شوق و حال و هوای همیشگی را ندارد.
 .3برگزاری نمایشــگاه در تابســتان صد درصد بهتر اســت چون برگزاری نمایشگاه در
زمســتان با توجه به این که  90درصد بازدیدکنندگان و مشتریان ما از شهرستانها میآیند
مشکالت زیادی دارد.
سلمان سرخمرد | برین یراق
 .1شــرکت برین یراق در زمینــه تولید ،واردات و عرضه
انواع یراقآالت دروپنجره یو.پی.وی.ســی فعالیت میکند.
پروفیل جدیــد فنســترمن (هامر) محصــول جدید ما در
نمایشگاه امسال بود.
 .2نظافت غرفهها و بهداشــت فضای نمایشگاه مناسب نیست .قطع شدن برق غرفه هم
یکی دوبار رخ داد که با تذکری که دادیم مشــکل رفع شد.
 .3به خاطر نزدیک شــدن به زمان نمایشگاه ســاختمان و اینکه زمان این نمایشگاه در
ذهن همکاران جا افتاده اســت با این جابجایی موافق نیستم.
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 .1شــرکت شیشه ایمنی شــرق در زمینه تولید و عرضه
انواع شیشــه ســکوریت ســاختمانی و صنعتی در مشــهد
فعالیت میکند .شیشــههای الکتروکرومیک (تاریک روشن
ـ کنتر دار) و شیشــههای دوجداره جرجیــن بار (دکوراتیو)
محصوالت جدید ما در نمایشگاه امسال بود.
 .2اگر در عنوان نمایشگاه شیشه هم اضافه شود خیلی بهتر است چراکه هر پنجرهای به
شیشــه نیاز دارد و این محصوالت با هم مرتبط هستند.
 .3چون با نمایشــگاه ســاختمان که در مردادماه برگزار میشود تداخل پیدا میکند نظر
من منفی اســت .بهتر است در زمانی باشد که حداقل چند ماه با نمایشگاه ساختمان فاصله
داشته باشد.
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مهدی عظیمی | کوپال
 .1شــرکت آلومینیوم کوپال اصفهان در زمینه تولید
انــواع پروفیلهــای  ،STاختصاصــی و ترمالبریک،
یراقآالت ،انواع رنگ الکترواستاتیک ،دکورال و آنادایز
فعالیــت میکنــد .محصوالت جدید ما در نمایشــگاه
امســال سیستم کرتین وال ،فریم لس و پروفیلهای اختصاصی کوپال بود.
 .2از نحــوه برگزاری و خدمات نمایشــگاه راضی نیســتیم .ما که از شهرســتان
میآییم مشــکالت زیادی داریم .بهعنوانمثال درحالیکه خودمان غرفه ســازیم و
کارمان بهگونهای اســت که باید خودمان غرفهسازی کنیم ،ما را مجبور میکنند از
غرفهسازی که نمایشگاه تعیین کرده است استفاده کنیم!
 .3نمایشــگاه در تیرماه خیلی بهتر اســت و ما با خیال راحتتر در این نمایشگاه
شرکت میکنیم.
امید قدرت | کیمیا صنعت شیما
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 .1شــرکت کیمیا صنعت شــیما در زمینــه تولید مواد و
ملزومــات تولید شیشــه دوجداره فعالیــت میکند .تولید و
عرضه پروفیل یو.پی.وی.سی با نام تجاری  KSSمحصول
جدیدی بود که در نمایشگاه امسال معرفی کردیم.
 .2ما در نمایشگاه امسال مشکل خاصی نداشتیم.
 .3برگزاری نمایشــگاه در تیرماه راندمان و کیفیت نمایشگاه را باال میبرد و از بهمنماه
خیلی بهتر است.
سعید بستان منش | آریا آلومینیوم
 .1گــروه تولیدی آریا آلومینیــوم در زمینه تولید انواع
توری و پرده پشــت پنجره فعالیت میکند .دو سیســتم
دبل فریم مگنتی و پلیســه مویدار محصوالت جدیدی
بود که با بهبود کیفیت و ارتقاء مزایا در نمایشگاه امسال
عرضه کردیم.
 .2از نمایشــگاه اصال راضی نیستیم چون امسال تعرفه ساخت و سازی که در نمایشگاه
ایجاد شــده بود و قبل از جانمایی اعالم نکردند باعث شــد ما نتوانیم غرفهسازی مناسبی
داشته باشیم و با یک غرفه کوچک حضور پیدا کردیم.
 .3جابجایی زمان نمایشــگاه کار خوبی است چون برگزاری نمایشگاه در زمستان با توجه
به سرمای هوا و بارندگی و همچنین شــرایط کاری همکاران باعث افت کیفیت نمایشگاه
و کم شدن میزان بازدیدکنندگان میشود.
مجید نصیری | نوین سازه
 .1شــرکت نوین ســازه درزمینه تولیــد پروفیل و پنل
یو.پی.وی.ســی فعالیــت میکند .پروفیل  4حفره ســری
 60کیســان محصول جدیدی بود که در نمایشگاه امسال
رونمایی کردیم.
 .2در مجموع نمایشــگاه بــد نبود ولی اگر در جانماییها دقت بیشــتری صورت گیرد و
صنوف مرتبط در کنار هم و در یک ســالن باشند خیلی بهتر است.
 .3مهمترین ایراد نمایشــگاه تاریخ برگزاری آن اســت .بسیاری از پروژهها در این موقع
ســال تعطیل هستند و بســیاری از بازدیدکنندگان نیز به خاطر برودت هوا امکان حضور در
نمایشــگاه را ندارند و برخی موارد دیگر که باعث میشــوند نمایشگاه بهمنماه با استقبال
مناســبی همراه نباشد که امیدواریم با این تغییر شاهد رونق دوباره نمایشگاه باشیم.

گزارش ویژه

محمدحسین فریور | واالد
 .1شــرکت صنایع آلومینیــوم واالد در زمینه تولید انواع
دروپنجره دوجــداره و محصــوالت آلومینیومــی فعالیت
میکند .سیســتم اســایدینگ پانوراما و سیســتم اینووا
بهعنــوان محصــوالت جدیــد شــرکت واالد در دهمین
نمایشگاه دروپنجره تهران رونمایی شد.
 .2نحوه برگزاری نمایشگاه خوب بود و هیچ انتقادی ندارم.
 .3نزدیکی تاریخ جدید به زمان برگزاری نمایشــگاه صنعت ساختمان مهمترین ایراد این
تغییر اســت .اگر این تاریخ را به اوایل اردیبهشــت منتقل میکردند بسیار بهتر بود چون با
زمان کاری و فعالیت صنفی ما مناسبت بیشتری دارد.
هادی غضنفری | کیان رهآورد

یوسف بیگی | پرووین
 .1شــرکت آشــیان پایدار قرن در زمینــه تولید مقاطع
پروفیل یو.پی.وی.ســی با نام تجــاری پرووین در تهران
فعالیت میکند.
 .2نســبت به برگزاری نمایشــگاه انتقــاد خاصی ندارم
دستشان درد نکند.
 .3برگزاری نمایشگاه در تابســتان بسیار بهتر است .در سال گذشته به دلیل بارش برف
و ســرمای هوا تقریبا دو روز از نمایشــگاه را از دست دادیم ولی در تابستان این مشکالت
دیگر وجود ندارد.
محمد عباسی | گروه صنعتی البرز ()Kotzolt
 .1گــروه صنعتی البــرز در زمینه تولیــد پروفیل یو.پی.
وی.سی تحت لیسانس  Kotzoltآلمان فعالیت میکرد.
 .2نحوه برگزاری نمایشــگاه دروپنجــره خیلی خوب و
منظم اســت .چون ما در نمایشــگاههای مختلفی شرکت
میکنیم در مقایســه با آن نمایشــگاهها از نحوه برگزاری،
جانمایی ،خدمات و پیگیریهای خوب این نمایشــگاه واقعا تشکر میکنیم.
 .3برای ارتقاء کیفیت نمایشگاه باید کارهای دیگری کرد مانند دوساالنه کردن نمایشگاه
و اگر نه این تغییر و جابجایی با توجه به شــرایط کلی بازار تاثیر چندانی نخواهد داشت.
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 .1شــرکت کیان رهآورد نمایندگی فروش پروفیل
هافمن در اســتانهای گیالن و آذربایجان شــرقی و
همچنین عرضه محصوالت پانــا ،دبلیو بوس ،ا ِندو و
کایاپن ترکیه را در اختیار دارد.
 .2انتقاد همیشــگی ما به نمایشگاه این است که ساعت برگزاری نمایشگاه بسیار
کم و نامناســب است و بهتر است مانند سایر نمایشــگاههای دنیا ساعت بازدید از
نمایشــگاه حداقل تا ساعت  9یا  10شب ادامه داشته باشد.
 .3در واقــع دلیل حضور مــا در نمایشــگاه تجدید دیدار با همــکاران و دیدن
مشــتریانی اســت که در طول سال با ما همکاری داشــتند و احیانا ما را تاکنون از
نزدیک ندیدهاند یا دلخوری و انتقاد و پیشــنهادی دارند و الزم اســت همدیگر را
ببینیم و این مســائل را مطرح کنیم .به همین دلیل اگر نمایشــگاه در ابتدای سال
باشد دیگر لزومی به حضور در این نمایشگاه نمیبینیم.
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گزارش ویژه

محمدرضا زُهادی | شایکو
 .1گروه صنعتی شــایکو در زمینه تولیــد مقاطع پروفیل
آلومینیومــی در ،پنجره و نما در شــهریار فعالیت میکند.
سیســتم هیدنونــت و پنجره ســهریل دو محصول جدید
شایکو در نمایشگاه امسال بود.
 .2در مجمــوع از خدمات نمایشــگاه و جانمایی راضی
بودیم و مشــکل خاصی وجود نداشــت ولی از لحاظ تبلیغات همانند سالهای گذشته این
ضعف وجود دارد و اکثر کسانی که در نمایشگاه حضور پیدا میکنند به روال سالهای قبل
به نمایشــگاه میآیند و از راه تبلیغات و اطالعرسانی نیست.
 .3برگزاری نمایشــگاه در تیرماه به خاطر نزدیکی به نمایشــگاه ســاختمان اتفاق خوبی
نیســت اگر تمهیدی اندیشیده میشد تا زمان نمایشــگاه دروپنجره به تاریخ دیگری مانند
اردیبهشــتماه که مورد توافق همکاران ما نیز هست انتقال پیدا میکرد بسیار بهتر بود.
احمد طاهری | بندینی
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 .1شــرکت بندینی ( )BENDINIدر زمینی به مساحت
 12500مترمربع در شــهرک صنعتی حاجیآباد اراک واقع
شده است .این مجموعه با در اختیار داشتن  2کوره ریخت
بیلت آلومینیومی 3 ،دســتگاه پرس اکستروژن آلومینیومی
(انگلیســی ،چینی و روسی) ،خط رنگ کورهای ،دستگاه اکسترود پلیآمید ،دستگاه اکسترود
پی.وی.سی و دستگاه دوخت پلیآمید  در  3سالن  2طبقه مسقف ،مشغول به فعالیت است.
از جمله محصوالت تولیدی این شرکت میتوان به تولید پروفیلهای ساختمانی در ،پنجره
و نمای ســاختمان در کالس ترمالبریک و غیر ترمال ،هندریل ،انواع پروفیلهای صنعتی
و هــر گونه پروفیل آلومینیومی دیگر در رنگها و ابعاد گوناگون اشــاره کرد .این مجموعه
مفتخر اســت خدمات کاملی را در زمینــه تولید و ارائه انواع پروفیلهــای آلومینیومی به
هموطنان عزیزمان ارائه کند.
 .2نحوه برگزاری و اجرای نمایشــگاه از هر لحاظ خوب بود و انتقادی نداریم.
 .3نمایشــگاه دروپنجره بیش از  10دوره در این تاریخ برگزار شــده و این تاریخ در ذهن
همه همکاران و فعاالن صنعت دروپنجره جاافتاده اســت .با این حال شــاید در نمایشگاه
تیرماه نیز شــرکت کنیم ولی بهتر بود این جابجایی صورت نمی گرفت.
محمد خیری | ماشینسازی خیری
 .1شــرکت ماشینســازی خیری در زمینــه تولید انواع
ماشــینآالت و دستگاههای برش و اره نواری (برش فوالد
و پروفیل) در تهران فعالیت میکند.
 .2مراحــل کاری برای ثبتنام و انجــام کارهای اداری
نمایشگاه که از طریق سایت انجام میگیرد برای ما اذیت کننده است .هر سال از ما چکی
به مبلــغ 30ـ 40میلیون بابت ضمانت عدم ارائه محصــول خارجی میگیرند درصورتیکه
دیگــر همه ما را بهعنوان تولیدکننده داخلی میشناســند ولــی همکاریهای الزم در این
زمینه با ما صورت نمیگیرد .ســازهها و دیوارههای جداکننده غرفهها بسیار کهنه و قدیمی
هســتند و ضمن اینکه زیبایی خاصی ندارند از اســتحکام الزم هم برخوردار نیستند .اما از
این نظر که امســال همه تولیدکنندگان ماشینآالت و دستگاه سازها را کنار هم و در یک
سالن جانمایی کردند کار خوب و قابل تقدیری است.
 .3برگزاری نمایشــگاه در زمســتان به خاطر نامســاعد بودن هوا و بارندگیها اینقدر ما
را اذیت کرده اســت که حاضریم به هر زمان دیگــری تغییر پیدا کند .از طرف دیگر چون
دســتگاههایی که به نمایشگاه میآوریم بسیار سنگین هستند جابجایی آنها در شرایط برف
و باران و ســرما برای ما سخت است و تابستان از این نظر هم برای ما بهتر است.

گزارش ویژه

حسن کیانی نسب | آبایان پروفیل
 .1شــرکت آبایان پروفیل در زمینه تولیــد پروفیلهای
دروپنجــره یو.پی.وی.ســی فعالیت میکنــد .پروفیلهای
رنگی محصول جدید آبایان در نمایشگاه امسال بود.
 .2مدیریت و نحوه برگزاری نمایشــگاه نسبتا خوب بود
ولی نیاز به یک ســری هماهنگی بیشتر بهویژه در زمینه جانماییها احساس میشود.
 .3این تغییر و جابجایی در مجموع خوب است ولی برای ما که در این نمایشگاه شرکت
کردیم و باید  4-5ماه دیگر دوباره خودمان را برای نمایشگاه تیرماه آماده کنیم یک مقدار
سخت است.
رضا کاشانی | دیوا پروفیل

فخرالدین صباغی | داتیس تجارت ماد
 .1شــرکت داتیس تجــارت مــاد عرضهکننــده انواع
پروفیلهای یو.پی.وی.سی ()Blue Win, MYFLEX
و همچنین واردکننده مســتقیم معتبرترین یراقآالت ا ِندو،
دبلیــو بــوس و ندکس  از کشــور ترکیه به ایران اســت.
پروفیلهای هوم پن و هوم لنــد دو محصول جدیدی بود
که داتیس تجارت در نمایشگاه امسال معرفی کرد.
 .2نمایشــگاه امسال مشکل خاصی نداشــت بهجز تبلیغات داخل شهر که مانند همیشه
بسیار کم بود و اصال دیده نمیشد.
 .3اگر نمایشــگاه در زمان دیگری برگزار میشد بهتر بود .زیرا تیرماه به تاریخ برگزاری
نمایشگاه ساختمان نزدیک است و تداخل ایجاد میشود.
مجید حکمتی | آلومینیوم حکمتی
 .1صنایع آلومینیوم حکمتی در زمینه تولید مقاطع پروفیل
آلومینیوم با نام تجــاری حالکوپن و همچنین ارائه خدمات
آبــکاری ،آنادایزینگ ،خدمات رنگ پودری و طرح چوب و
مونتاژ دروپنجره اختصاصی (برند سیلبر) فعالیت میکند.
 .2نحوه برگزاری و خدمات نمایشــگاه مشکل خاصی نداشت و راضی بودیم.
 .3برگزاری نمایشــگاه در تیرماه خیلی بهتر اســت .االن با توجه به سرمای هوا بسیاری
از کارگاهها و پروژهها تعطیل هســتند و فعالیتی صــورت نمیگیرد .در این فصل همچنین
رفتوآمد و تردد بازدیدکنندگان بهویژه افرادی که از شهرســتانها برای دیدن نمایشــگاه
میآیند خیلی ســخت است .مسلما این عوامل بر روی نمایشگاه تاثیر میگذارد.
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 .1شــرکت تولیــدی و صنعتــی دیــوا تولیدکننده
پروفیل یو.پی.وی.ســی و محصوالت چوب پالســت
( )WoodPlastدر شــهرک صنعتــی بندپی بابل
استان مازندران اســت .پروفیل لمینت محصول جدید
دیوا در نمایشگاه امسال بود.
 .2شــرکت نمایشگاهی همیشــه تعامل خوبی با ما داشــته و از خدماتشان کامال راضی
هستیم و انتقادی نداریم.
 .3ما جزو شــرکتهایی هســتیم که مخالف تغییر نمایشــگاه هســتیم .مطمئنا بازدهی
نمایشــگاه در تابستان کمتر اســت چون مردم ما عموما در تابســتان به مسافرت میروند
و کســی در نمایشگاه شــرکت نمیکند .ضمن این که نزدیکی این نمایشگاه به نمایشگاه
تویاپ ترکیه یک شــور و حال خاصی ایجاد میکرد که به رونق نمایشگاه کمک میکرد.
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سعید دارابی | کارن ماشین
 .1شــرکت کارن ماشــین در زمینه تولید ماشــینآالت
تخصصی تولید شیشه دوجداره در ایران فعالیت میکند.
 .2برای انتخاب ســالن و جانمایی تنها دو گزینه برای ما
وجود داشت که از این نظر راضی نبودیم ولی در بقیه موارد
مشکلی نداشتیم.
 .3برگزاری نمایشگاه در تیرماه منطقیتر است زیرا اوج کار بازار دروپنجره نیمه اول سال
اســت و از این نظر ،نیمه اول ســال زمان بهتری برای برگزاری نمایشگاه است ،تا در نیمه
دوم که زمان ساختوساز و تحویل پروژهها است.
امیر حسام فروغی | کیمیا صنعت دکاموند
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 .1شــرکت کیمیا صنعت دکاموند تولیــد و عرضهکننده
محصوالت شــرکت ندکــس ترکیه در شــهرک صنعتی
شمسآباد اســت .سبد کاالیی این شــرکت شامل تمامی
ملزومات تولید شیشه دوجداره بهجز شیشه است.
 .2ســازوکار ثبتنــام و گرفتن غرفه در نمایشــگاه بهصورت روتین و در ســایت انجام
میگیرد که از این نظر بسیار خوب و قابلقبول است .ستاد نمایشگاه در مقابل خواستهها و
پرســشهای ما نیز همیشه پاسخگو بوده و از این نظر رضایت کامل داریم.
 .3تولید دروپنجره و شیشــه دوجداره عموما از نیمه دوم سال رونق میگیرد که دو دلیل
دارد .اول اینکه با رفتن به سمت فصل سرما میزان تقاضای بازار برای این محصول بیشتر
میشــود و مورد دیگر به زمانبندی ساختمانسازی در کشور برمیگردد که معموال مرحله
خریــد و نصب پنجره در نیمه دوم ســال صورت میگیرد .به ایــن دالیل من با برگزاری
نمایشگاه در نیمه دوم سال بیشتر موافق هستم.
مجید موسوی | GSM
 .1گروه صنعتی موســوی ( )GSMدر زمینه تولید انواع
یراقآالت دروپنجره یو.پی.وی.ســی و توری پلیسه (کپی
یراقآالت  )rezeدر کرج فعالیت میکند.
 .2اگــر نحوه جانمایی و دادن غرفه برای همه شــرایط
یکسانی داشته باشد و اســتثنائی وجود نداشته باشد خیلی
بهتر اســت چون در زمان جانمایی ،یک ســری غرفهها را بهعنوان غرفه ویژه پیشفروش
میکنند و با قیمتهای باال به افراد و شــرکتهای خاص میدهند.
 .3جابجایی نمایشگاه و انتقال آن به تابستان اتفاق خوبی است و بهتر از این زمان است.
مهدی اسکندری | تهران رابر
 .1شــرکت تهران رابر در زمینه تولید گســکتها
و الســتیکهای آببنــد در صنعــت دروپنجرههای
یو.پی.وی.سی و آلومینیومی فعالیت میکند.
 .2از نحــوه واگذاری غرفههــا و جانماییها اصال
راضی نیستیم چون یک سری محدودیتهایی ایجاد میکنند تا بهعنوان غرفه ویژه
مبالغ بیشــتری از ما اخذ کنند درصورتیکه در نمایشگاههای مشابه در کشورهای
همســایه میبینیم که نهتنها این مبالغ اضافه وجود ندارد بلکه یک سری تخفیفات
و خدمات ویژه هم به تولیدکنندگان داده میشود.
 .3با این شــرایطی که در بازار حاکم است و بازخوردی که از نمایشگاه میگیریم
فکــر نمیکنم این تغییر و جابجایی تاثیر مثبتی داشــته باشــد و احتماال دیگر در
نمایشگاه شرکت نکنیم.
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یعقوب محبوبی ملکی | پارس یراق پروفیل
 .1شــرکت پارس یراق پروفیــل در زمینه تولید و عرضه
انواع گلهای دکوراتیو مورد استفاده در پنجرههای دوجداره
در تبریز فعالیت میکند.
 .2روزهــای قبــل از شــروع نمایشــگاه و در هنــگام
غرفهســازی ،هوای سالن بسیار سرد بود و متاسفانه با وجود تذکر چندباره ،نسبت به روشن
کردن وســایل گرمایشی اقدام نکردند .همچنین هنگام ورود بار و وسایل به سالن ،ماموران
حراســت بیش از حد لزوم ســختگیری میکردند .بااینحال در مجموع شــرایط برگزاری
نمایشگاه هر سال نسبت به سال قبل بهتر میشود و به همین خاطر از مسئوالن نمایشگاه
تشکر میکنم.
 .3با توجه به شــرایط کلی آب و هوایی کشور و مشکالتی که در زمستان داریم برگزاری
نمایشــگاه در فصل زمستان برای بازدیدکنندگان بهویژه کســانی که از شهرستان میآیند
بسیار سخت است به همین دلیل برگزاری نمایشگاه در نیمه اول سال صد درصد بهتر است.
رامین اسماعیلی ظفر | صدرا فوالد ظفر

شهریار خوشقدم | برنا گستر
 .1شــرکت برنا گســتر پارس در زمینــه تولید و عرضه
دســتگاههای برقی جابجایی و حمل جام شیشــه (وکیوم
لیفتر) فعالیت میکند .این دســتگاه طراحی و تولید داخلی
است و نمونه مشــابهی ندارد و بیشتر در کارگاههای تولید
دروپنجره ،شیشــه دوجداره و همه کارگاههایی که نیاز به حمل و جابجایی جام شیشــه یا
ورقهای صاف بزرگ دارند مورد استفاده قرار میگیرد.
 .2چون ســال اول حضورمان در نمایشگاه بود از نحوه برگزاری راضی بودیم .از حراست
نمایشــگاه که مرتبا برای مراقبت از وسایل تذکر میداد تشــکر میکنیم و پیشنهاد داریم
برای راحتی کار خودتان در ســالنهای نمایشگاه دوربین مداربسته نصب شود.
 .3برگزاری نمایشگاه در فصل تابستان خیلی بهتر است و از این تغییر استقبال میکنیم.
مهدی رحمتی | توسعه پروفیل پنجره دیلمان
 .1شــرکت توســعه پروفیل پنجــره دیلمــان در زمینه
تولیــد انواع پروفیل دروپنجره ،ســقف کاذب و دیوار پوش
یو.پی.وی.سی در شهرک صنعتی رشت فعالیت میکند.
 .2هر کاری سختیها و مشکالت خودش را دارد ولی با
توجه به این که ما اولین دوره حضورمان در این نمایشــگاه
بود مشکل خاصی نداشتیم و راضی هستیم.
 .3تردد و رفتوآمد در زمستان سختتر است و فعالیت ساختوساز و فعاالن این صنعت
هم در این فصل کمتر اســت لذا برگزاری نمایشــگاه در فصل تابســتان معقولتر است و
بازدهی بیشتری خواهد داشت.
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 .1شــرکت صدرا فوالد ظفر در زمینه تولید پروفیلهای
تقویتی گالوانیزه دروپنجره دوجداره فعالیت میکند .پروفیل
لولــه مبلی و زد ازجمله محصوالت جدید این شــرکت در
نمایشگاه امسال بود.
 .2از نحوه برگزاری و مدیریت نمایشــگاه راضی هستیم و انتقادی نداریم.
 .3فصل کار دروپنجره بیشتر در زمستان است و تابستان کار زیادی وجود ندارد به همین
دلیل من با نمایشگاه در زمستان موافق هستم.
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علی عامری | GSA
 .1شــرکت   GSAدر زمینــه تولیــد انــواع یراقآالت
دروپنجره دوجداره در ایــران فعالیت میکند .تالش برای
تولید یــراقآالت دوحالته بدون نیاز بــه واردات مواد اولیه
خارجی مهمترین اقدام ما در نمایشگاه امسال بود.
 .2ناهماهنگــی از لحــاظ حضــور برخی شــرکتها در
نمایشــگاه وجود داشت که به نظر میرســد به دلیل اعتراض به تاریخ برگزاری نمایشگاه
اســت .به نظر من باید در این موارد با اتحاد و هماهنگی بیشتری عمل کنیم.
 .3نمایشــگاه دروپنجره تهران یک نمایشگاه شناخته شــده در سطح خاورمیانه است و
زمان برگزاری آن هم تثبیت شده است .تغییر تاریخ این نمایشگاه پس از  10دوره برگزاری
به صالح نیست.
هادی باقری | رئال وین
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 .1شرکت رئال وین در زمینه تولید پروفیلهای دروپنجره
یو.پی.وی.سی در شهرک صنعتی اشتهارد فعالیت میکند و
در نمایشگاه امسال پروفیل لنگه ساده را بهعنوان محصول
جدید در سبد کاالیی رئال وین عرضه کرده است.
 .2نحوه برگزاری و خدمات نمایشگاه امسال نسبتا خوب
بــود بهجز در بخش تبلیغات که معموال در این زمینه ضعفهای زیادی وجود دارد.
 .3ما به برگزاری نمایشــگاه در این تاریخ عادت کردیم و ایــن تغییر و جابجایی را باید
تجربه کنیم ببینیم چگونه اســت و فعال هیچ نظری ندارم.
مهدی رفیعی | ایران آلکس
 .1شــرکت ایران آلکس آلومینیــوم در زمینه تولید انواع
مقاطع پروفیل دروپنجره و نمای آلومینیومی در شهر اراک
فعالیت میکند .پروفیل سیســتم پنجره سه جداره محصول
جدید ما در نمایشگاه امسال بود.
 .2جانمایی غرفهها در این دوره از نمایشــگاه بهتر بود و
نظم بیشــتری داشت .اما نمایشگاه در زمینه تبلیغات و اطالعرسانی نسبت به هزینهای که
از مــا میگیرد ضعیف عمل میکند و تبلیغات مناســبی صورت نمیگیرد .نکته دیگری که
الزم میبینم به آن اشــارهکنم حضور برخی شرکتهایی اســت که متاسفانه تعدادشان در
این نمایشــگاه کم نیست و اینها شــرکتهای صوری یا ماکتی هستند که بدون داشتن
دانش فنی ،سرمایه انسانی ،دستگاه و ماشینآالت و تکنولوژی در صنعت آلومینیوم فعالیت
میکننــد و باعــث بیاعتمادی و ایجاد رکود در این صنعت میشــوند .همکاران ما قبل از
همکاری با این شــرکتها باید از تواناییهای مجموعه و فضای کارخانه و ماشینآالت این
شــرکتها بازدید کنند و پس از حصول اطمینان به ادامه همکاری مبادرت کنند.
 .3مــن با برگزاری نمایشــگاه در تیرماه بســیار موافقم و خودم بارهــا در این زمینه به
مســئوالن نمایشگاه و سندیکا نامه نوشتم و خواهان جابجایی زمان نمایشگاه بودم.
سیروس جناب زاده | یراق آوران زُحل
 .1شــرکت یراق آوران زحل در زمینــه تولید انواع یراق
و ملزومــات دکوراتیــو داخل شیشــه دوجــداره در تبریز
فعالیــت میکند .گلهای دکوراتیو پردیس ،ســفیر و نگین
محصوالت جدیدی بود که در نمایشگاه امسال عرضه شد.
 .2از نحوه برگزاری و خدمات نمایشگاه راضی بودیم.
 .3تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه به تیرماه خیلی بهتر است چون بسیاری از بازدیدکنندگان
مخصوصا شهرســتانیها نمیتوانند در بهمنماه و این هوای سرد به نمایشگاه بیایند.

گزارش ویژه

محمود زمانی | ابزارسازی زمانی
 .1مجموعه ابزارســازی زمانی در زمینه تولید تیغچههای
یو.پی.وی.ســی ،قالــب زهوار و قالب جــوش در اصفهان
فعالیت میکند.
 .2از نحــوه برگزاری و خدمات نمایشــگاه اصال راضی
نیستم .هر ســال ما را در یک ســالن جانمایی میکنند و
جای ثابتی نداریم .امســال هم ســالنی که به ما اختصاص داده شده نسبت به نوع فعالیت
ما اصال مناسب نیست.
 .3تغییر زمان نمایشگاه از نظر ما عالی است چون میزان بازدیدکننده با توجه به سرمای
هوا و بارندگی در زمســتان کمتر میشــود ولی با انتقال زمان نمایشگاه به این تاریخ جدید
تعداد بازدیدکننده بیشتری میتوانند به نمایشگاه بیایند.
محمدتقی سرچمی | نمایندگی اینال وین

حسین حق بیان | مکاکو
 .1شــرکت مکاکو در زمینــه تولید انواع ماشــینآالت
صنعتــی تولید دروپنجره یو.پی.وی.ســی در شــهر قدس
فعالیت میکند.
 .2برگزاری نمایشگاه تاکنون خوب بود و مشکل خاصی
نداشــتیم .فقط بهتر بود نمایشــگاه یک دعوتنامه با نام و نشان خودش طراحی میکرد و
در اختیار شــرکتها قرار میداد تا به کسانی که الزم میدیدند این دعوتنامهها را بدهند.
 .3چون مجموعه ما در چند نمایشــگاه دیگر هم شــرکت میکند اگر برگزاری نمایشگاه
در آن تاریخ با ســایر نمایشــگاهها تداخلی نداشته باشــد ایرادی ندارد و در آن زمان هم
شرکت میکنیم.
حسین الهیارزاده | آرشاوین
 .1شرکت آرشــاوین در زمینه تولید دروپنجره دوجداره
یو.پی.وی.ســی در تهــران فعالیت میکنــد و نمایندگی
پروفیل وینتک را نیز در اختیار دارد.
 .2گرفتن غرفه و جانمایی هر چند به صورت اینترنتی و
راحت بود ولی در مدت زمان بسیار کوتاهی جاهای خوب و سالنی که مدنظرمان بود بسته
شد و نتوانستیم جانمایی دلخواهی داشته باشیم.
 .3نمایشگاه دروپنجره باید در فصل تابســتان و نهایتا شهریورماه باشد چون پروژههای
ســاختمانی تا این موقع از ســال یعنی بهمنماه ،خرید و حتی نصب پنجرههایشان را هم
انجام دادهاند و نمایشگاه تاثیری در رونق بازار ندارد.
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 .1شرکت اینال وین در زمینه تولید پروفیل  5کاناله
ســری   60یو.پی.وی.سی در شــهر خلخال فعالیت
میکنــد و ما نمایندگــی این مجموعه را در اســتان
زنجان بر عهده داریم.
 .2از همه عوامل برگزارکننده این نمایشــگاه راضی هســتیم و از زحماتشــان
تشکر میکنیم.
 .3نمایشــگاه در آغاز سال باشد بهتر اســت .االن نزدیک به پایان سال است و
اکثر پروژهها نیز به خاطر ســرمای هوا تعطیل هستند و برگزاری نمایشگاه در این
تاریخ خیلی مفید نیست.
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امیر هاشمی | پروفیل گالوانیزه الماس
 .1شــرکت پروفیل گالوانیزه الماس در زمینه تولید
پروفیلهای تقویتــی دروپنجره دوجــداره و واردات
پروفیــل و یــراقآالت دروپنجره یو.پی.وی.ســی در
کشور فعالیت میکند.
 .2تبلیغات نمایشــگاه خیلی ضعیف بــود و حتی برای تبلیغ محصول ما در کتاب
نمایشــگاه یک مبلغ اضافی میگیرند .هزینههایی که در نمایشــگاه گرفته میشود
خیلی زیاد اســت و در مقابل خدماتی که ارائه میدهند اصال توجیه ندارد.
 .3جابجایی زمان نمایشــگاه خیلی خوب است .زمان نمایشگاه االن طوری است
کــه ما این همــه هزینه میکنیم به نمایشــگاه میآییم و یک عــده هم به غرفه
میآیند بعد از نمایشــگاه بهزودی تعطیالت آغاز میشــود و تا سال آینده همه چیز
به فراموشــی سپرده میشود .ضمن این که اگر من یک محصول جدید را االن در
نمایشــگاه عرضه کنم هیچ پنجرهســازی این موقع از سال و در شب عید پروفیل
کارگاهش را تغییر نمیدهد.
محمد چراغی | مبین صنعت
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 .1شــرکت مبیــن صنعت در زمینــه تولید و عرضه
ماشــینآالت تولید دروپنجره دوجداره یو.پی.وی.سی
و آلومینیوم بــا نامهای تجاری صنعــت ماک و ُولمر
فعالیت میکند.
 .2بــا توجه به این که ما در  9دوره این نمایشــگاه حضور داشــتیم شــرایط برگزاری
نمایشــگاه امسال نسبت به سالهای قبل خیلی بهتر شده و رشد قابل قبولی داشته است.
 .3برگزاری نمایشــگاه در تیرماه خیلی بهتر اســت .نمایشــگاه دروپنجره از اقصی نقاط
ایران بازدیدکننده دارد ولی متاســفانه بســیاری از بازدیدکنندگان به خاطر شرایط بد آب و
هوایی که در این فصل وجود دارد امکان حضور در نمایشــگاه را ندارند که با این تغییر این
مشکل کمتر میشود.
مهدی ترابی | آرمین دُر
 .1شــرکت مهندســی رســام آرمین پرگاس در زمینه
تولیــد انواع درهای ضدحریق و یــراقآالت با برند آرمین
ُدر در همدان فعالیت میکنــد .قفل آنتیپانیک جدیدترین
محصول تولیدی شرکت آرمین ُدر در نمایشگاه امسال بود.
 .2از خدمات نمایشــگاه و نحوه برگزاری راضی هستیم
و انتقادی نداریم.
 .3نظــر خاصی در این مورد ندارم ولی اگر اطالعرســانی خوبی صــورت بگیرد و همه
همکاران و مردم از این تغییر و جابجایی آگاهی پیدا کنند بهتر اســت.
مجید خلیلی فر | اروم آلیاژ
 .1شــرکت اروم آلیاژ در زمینه تولیــد انواع پروفیلهای
آلومینیوم اختصاصی دروپنجره و نما در اســتان آذربایجان
غربی فعالیت میکند .پنجره سیســتم لیفت محصول جدید
ما در نمایشگاه امسال بود.
 .2از برگزارکنندگان نمایشــگاه امسال به خاطر تالش و
پیگیری خوبی که برای کارهای ما داشتند سپاسگزاری میکنم.
 .3بهمنمــاه به خاطر بــرودت هوا و مشــکالت خاصی که دارد زمان مناســبی برای
نمایشــگاه نیست به همین خاطر ما نمایشگاه تیرماه را ترجیح میدهیم.

گزارش ویژه

فرید وحیدی فرد | آران سیج
 .1شــرکت آران سیج در زمینه تولید انواع دروپنجره ،نما
و ســازههای فلزی و صنعتی در شهرک صنعتی صفادشت
فعالیت میکند.
 .2خدمات نمایشــگاه خوب بــود و انتقاد خاصی نداریم
ولی نمایشــگاه نسبت به دورههای گذشته بســیار خلوت است و نسبت به هزینه و زحمتی
که متحمل میشویم اصال بازخورد مناسبی دریافت نمیکنیم.
 .3نمایشــگاه دروپنجره چندیــن دوره در این تاریخ یعنی بهمنماه برگزار شــده و این
در ذهن همه ثبتشــده است .اگر بخواهیم تاریخ نمایشــگاه را جابجا کنیم باید از چندین
ماه قبل با تبلیغات گســترده به مخاطبان و مشــارکتکنندگان اطالعرسانی کنیم تا شاهد
نمایشگاه پررونقی باشیم.
رحیم سیاهپوری | ادسکو

فرهاد جاللی پور | پنساز
 .1شــرکت پنجره ســاز صنعت آلومینیوم فردا درزمینه
تولید و عرضه انواع دروپنجره آلومینیومی و یو.پی.وی.سی
در کشــور فعالیت میکند .محصول جدید ما در نمایشگاه
امسال سیستم ســیمی یونیتایز ضدزلزله و مقاوم در مقابل
فشار باد با قیمت رقابتی بود.
 .2بههیچوجه از نمایشــگاه راضی نیستیم .نمایشگاه بیشتر شــبیه یک بنگاه اقتصادی
اســت که برای یک عده کاسبی ایجاد کرده اســت .بحث ارزی و ریالی که در هیچ جای
دنیــا وجود ندارد برای خالی کردن جیب خارجیهاســت .بهجای اینکه ما تالش کنیم تا
تکنولــوژی ،علم و صنعت خارجیها را به نمایشــگاه بیاوریم با ایــن کار باعث فرار آنها
میشــویم و نتیجه نیز چنین نمایشــگاه بیروح و بیرونقی میشود که سالبهسال دریغ
از پارسال!
 .3تغییر و جابجایی زمان نمایشــگاه فکر خوبی اســت و باید تجربهاش کرد .شاید هم
تجربه موفقی نباشــد و مجبور شویم به همین تاریخ برگردیم.
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 .1شرکت ادســکو ( ادوات در و سیستمهای کاوش
ویرا کیش) در زمینه تولید و عرضه انواع سیســتمهای
دروپنجره دوجداره آلومینیــوم در ناحیه صنعتی مصفح
ابوظبی و شــهرک صنعتی شــمسآباد فعالیت میکند.
پنجره نردهدار (حفاظدار) جدیدترین سیســتم شرکت ادسکو در نمایشگاه امسال بود.
 .2بههیچعنوان راضی نیســتم .مدیریت نمایشگاه بسیار ضعیف است .تمامی ادوات
و وســایلی که در این نمایشگاه وجود دارد باالی  30سال عمر دارند و بسیار کهنه و
زشت هستند .پشت این اسپیسها و دیوارهها پر از آشغال و زباله است و هیچ نظارتی
و نظافتی صورت نگرفته اســت .فضای ســرویس بهداشتیها بســیار غیربهداشتی و
خجالتآور اســت و بازدیدکننده خارجــی بههیچعنوان نمیتواند از دستشــوییهای
اینجا اســتفاده کند .همکاران من در روزهای آمادهســازی غرفهها از ســرما اینجا به
خودشان میلرزیدند و کسی پاسخگو نبود .هنگام پول گرفتن چندین برابر بزرگترین
نمایشــگاههای دنیا پول میگیرند ولی خدمات در حد صفر است.
 .3من با تغییر و جابجایی نمایشــگاه اصال موافق نیســتم .تیرماه اوج آلودگی هوا
و گرما اســت و با این سیســتمهای تهویه و بینظمی که بر نمایشــگاه حاکم است
مطمئنا آن موقع بوی آلودگی و تعفن ســرویسهای بهداشتی اینجا اصال قابلتحمل
نخواهد بود.
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گزارش ویژه

سید میثم سیدهندی | آلپکو
 .1شــرکت آلومینیوم پــژواک ســپاهان در زمینه تولید
پروفیل آلومینیــوم دروپنجره با نام تجاری آلپکو در منطقه
صنعتی مبارکه اصفهان فعالیت میکند .سیستم  700نرمال
و ترمالبریک محصول جدید ما در نمایشگاه امسال بود.
 .2از برگــزاری و خدمات نمایشــگاه راضی بودیم ولی اگر هزینههــا را کمتر کنند تعداد
شرکتهای بیشتری در نمایشــگاه حضور پیدا میکنند و شاهد نمایشگاه پویاتری خواهیم
بود .با این شرایط بسیاری از شرکتهای کوچک توان حضور در نمایشگاه و رقابت در بازار
را ندارند و اینیک نقطهضعف برای صنعت ما است.
 .3در این مورد یعنی تغییر زمان برگزاری نمایشــگاه به تیرماه یک بیســلیقگی رخ داده
اســت چون نمایشگاه صنعت ساختمان هم در همان موقع برگزار میشود .با این کار عمال
ما یکی از این نمایشــگاهها را از دست میدهیم چون نمیتوانیم به فاصله دو سه هفته در
دو نمایشگاه شرکت کنیم.
مسعود حکیمی | آالکس
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 .1شــرکت آالکس ایران کیش در زمینه طراحی و تولید
انواع یراقآالت آلومینیومی دروپنجره در شــهرک صنعتی
ســرمایهگذاری خارجی تبریز فعالیت میکند .دستگیرههای
کرتیــن وال و لیفت با رنگهای متنوع از جمله محصوالت
جدید آالکس در نمایشگاه امسال بود.
 .2بزرگترین ایراد زمان برگزاری نمایشگاه است که به پایان سال نزدیک است و عمال
نمیتوان کار زیادی انجام داد.
 .3بــا نگاه به این موضوع که هدف مشــارکتکننده از حضور در نمایشــگاه چه چیزی
اســت میتوان مناسب بودن زمان نمایشگاه را بررســی کرد .کسانی که برای موضوعاتی
مثل برندینگ ،تبلیغات و دیدوبازدید مشــتریان و همکاران به نمایشگاه میآیند زمان خیلی
برایشان فرقی نمیکند و شاید زمستان بهتر هم باشد ولی برای کسانی که موضوع فروش
و بازاریابی را نیز مدنظر دارند برگزاری نمایشــگاه در نیمه اول سال بسیار منطقیتر است.
میثم رافت نشان | ماشینسازی یونیورس
 .1شــرکت ماشینســازی ماهان صنعت در زمینه
تولید ماشینآالت مونتاژ دروپنجره دوجداره آلومینیوم
و یو.پی.وی.ســی با نــام تجاری یونیــورس فعالیت
میکند .ســری جدید سیســتمهای کپی فرز و پانچ
آلومینیوم از جمله محصوالت جدید ما در نمایشــگاه امسال بود.
 .2شرایط برگزاری نمایشگاه در بهترین حالت نیست و میتواند خیلی بهتر از این
باشــد .بهعنوانمثال جانماییها یک سری مشکالتی دارد که نیاز به بازنگری دارد.
همچنین برخی غرفهها به نام تولید داخلی هســتند ولی تولید داخلی را زیر ســوال
میبرند و بهتر بود مدیران نمایشــگاه قبل از واگذاری غرفه نسبت به صحتوسقم
مدارک تولید و مجوزها و گواهیهای این دوســتان مطمئن میشدند.
 .3برگزاری نمایشــگاه در هر تاریخی ممکن است یک سری معایب و یک سری
مزایا داشــته باشــد .مثال این تغییر تاریخ و نزدیک شدن زمان نمایشگاه دروپنجره
به نمایشــگاه صنعت ساختمان میتواند یکی از این نمایشگاهها را برای بسیاری از
شرکتها از دور خارج کند .بهگونهای که بسیاری از شرکتها ،حضور در نمایشگاه
صنعت ســاختمان را که نمایشگاه بزرگتری است ترجیح میدهند و ریزش زیادی
در نمایشگاه دروپنجره روی خواهد داد.

گزارش ویژه

هبت اهلل فاضلی | آبسکون
 .1شرکت آبســکون در زمینه تولید پروفیل آلومینیومی،
دروپنجره آلومینیومی ،نمای شیشه ،شمش آلومینیوم ،نمای
آلومینیــوم و پروفیــل صنعتی آلومینیوم در کشــور فعالیت
میکند .سیستم پنجره هیدن ونت محصول جدید آبسکون
در نمایشگاه امسال بود.
 .2نه از نمایشگاه و نه از مسئوالن برگزارکننده آن راضی نیستم .قبال میآمدند و به درد
دل مــا گوش میدادند ولی این ارتبــاط در این دوره و کال ارتباط دولت با تولیدکنندگان و
صنعتگران قطع شــده است و ما را به امان خدا رها کردهاند.
 .3برگزاری نمایشگاه در تیرماه بهتر است چون زمان شروع کار و فعالیت صنف و صنعت
دروپنجره است و به رونق کسبوکار کمک میکند.
حسین الماسی | مدرن سازان الماس ایرانیان

ابوالفضل خان میرزایی | آلفورال
 .1شــرکت حامیان صنعــت آلومینیــوم در زمینه تولید
پروفیلهــای اختصاصی آلومینیوم با نــام تجاری آلفورال
فعالیــت میکند .پروفیلهــای آلومینیوم قابــل مونتاژ با
انواع یراقآالت یو.پی.وی.سی محصول جدیدی است که
آلفورال در نمایشگاه امسال عرضه کرد.
 .2نمایشگاه امسال نسبت به سالهای قبل خیلی بهتر بود و نهتنها مشکلی نداشت بلکه
یک ســری تغییرات هرچند جزئی نیز وجود داشت که تشکر میکنیم.
 .3من با برگزاری نمایشــگاه در تاریخ فعلی یعنی بهمنماه بیشتر موافقم چون  10دوره
قبلی نمایشــگاه در این تاریخ برگزار شده و بهنوعی در این تاریخ جاافتاده است و نیازی به
این تغییر و جابجایی نبود.
حسن کارگران کرمانی فر | کاسپین
 .1شــرکت کاســپین در زمینه تولید اسپیسر شیشههای
دوجداره در کرج فعالیت میکند.
 .2برگزاری نمایشگاه خوب بود و راضی هستیم.
 .3در فصل زمســتان به خاطر ســرمای هوا و بارندگی
برخی از مشــتریان ما نمیتوانند به نمایشگاه بیایند ولی در
تابســتان این مشکالت کمتر است و نمایشگاه شلوغتر خواهد شد.
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 .1شرکت مدرن ســازان الماس ایرانیان در زمینه تولید
پنجره دوجداره اختصاصی ترمالبریک و یو.پی.وی.ســی
فعالیت میکند .این شــرکت در نمایشگاه دروپنجره امسال
پروفیل یو.پی.وی.سی بتا را به مشتریانش معرفی کرد.
 .2نحوه برگزاری نمایشگاه در مجموع خوب بود ولی اگر
هزینهها را برای شــرکتهایی مثل ما که تولیدکننده دروپنجره هســتیم کمتر کنند میزان
استقبال از نمایشگاه بیشتر خواهد شد.
 .3چون میزان کار و فعالیت صنف دروپنجره ســاز در فصلهای بهار و تابســتان و پاییز
بیشــتر اســت اگر نمایشــگاه در زمان دیگری باشد بهتر اســت .به همین دلیل برگزاری
نمایشگاه دروپنجره در بهمنماه برای ما بهتر است.
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گزارش ویژه

بابک حبیبی | آرمانی پایا
 .1شرکت توســعه تجارت آرمانی پایا در زمینه طراحی،
تولید و اجرای انواع نمــا ،تولید انواع دروپنجره آلومینیوم و
یو.پی.وی.ســی و تولید انواع شیشــههای دو و چند جداره
فعالیت میکند.
 .2نحوه برگزاری نمایشگاه خوب بود فقط چون غرفه ما
در ورودی سالن بود یک مقدار سرمای هوا اذیتمان کرد.
 .3صد درصد تیرماه بهتر اســت .همانطور که میدانید یکی از دالیلی که از نمایشگاه
بهمنماه اســتقبال کمتری صورت میگیرد بحث ســرمای هواســت چون بســیاری از
بازدیدکنندگان که از شهرســتان میآیند رفتوآمد در فصل زمســتان برایشــان مشکل
اســت .تیرماه هم هوا بهتر است هم فصل مدارس نیســت و افراد بیشتری میتوانند به
نمایشگاه بیایند.
حمیدرضا دهقانی | آال
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 .1گروه صنعتی آال پنجره ایرانیان در زمینه طراحی
و تولید انــواع پروفیل توریهای پلیســه و پردههای
پلیســه رنگــی ،در و پنجرههای یو.پی.وی.ســی و
شیشههای دو و سه جداره در شهریار فعالیت میکند.
عرضه یراقآالت یو.پی.وی.ســی و یک سیستم توری پلیسه از جمله خدمات جدید
شرکت آال در نمایشگاه امسال بود.
 .2از نحوه برگزاری و خدمات نمایشگاه راضی هستیم.
 .3برگزاری نمایشــگاه در تیرماه خیلی بهتر اســت .مهمترین دلیل شــرایط آب
و هوایی اســت که در بهمنماه برای بازدیدکنندگان و شــرکتکنندگان مشکالت
زیادی ایجــاد میکند .همچنین زمان فعالیت و فصــل کاری صنف دروپنجره هم
بهگونهای اســت که برگزاری نمایشگاه در تیرماه مناسبتر به نظر میرسد.
علی منشوری | ایمن جام منشور
 .1گروه تولیدی صنعتی ایمن جام منشــور در زمینه
تولید ماشــینآالت صنعت شیشه ،ابزار و یراقآالت و
انجام خدمات شیشــه نشکن ،ســکوریت و تراش خم
فعالیت میکند.
 .2خدمات نمایشــگاه باید در راســتای کمک به تولیدکنندگان باشد بهنحویکه
تولیدکننده برای شرکت در نمایشگاه تشویق شود.
 .3تیرمــاه چون هوا گرم اســت و مردم در برف و باران گرفتار نمیشــوند برای
برگزاری نمایشگاه بهتر است.
محمدرضا هاشمی | آریانا
 .1شــرکت توری ســازی آریانا در زمینه تولید و عرضه
انواع تــوری دروپنجره فعالیت میکند .توری ســوپر فریم
و پروفیل توریخور پلیســه ای یو.پی.وی.سی و آلومینیوم
محصوالت جدید ما در نمایشگاه امسال بود.
 .2نمایشــگاه امســال خوب بــود و از نحــوه برگزاری
نمایشگاه تا حد بسیاری رضایت داریم.
 .3برای ما توری ســازها که فصل کارمان از بهمن ماه تا شهریورماه سال بعد است این
زمان مناســب نیست ،و با برگزاری این نمایشگاه در بهمنماه بیشتر موافق هستیم.
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بابک ایپکچی | کوثر زنجان
 .1شــرکت آلومینیــوم کوثر زنجــان در زمینــه تولید
انــواع پروفیلهــای اختصاصــی آلومینیــوم ،رنگآمیزی
الکترواســتاتیک و دکــورال در زنجــان فعالیت میکند9 .
سری پروفیل لوالیی و دو سیســتم لیفت در بخش پنجره
و سیســتم کرتینوال در بخش نمــا از جمله محصوالت جدید مجموعــه کوثر زنجان در
نمایشگاه امسال بود.
 .2هزینه نمایشــگاه مانند ســالهای قبل باال بود ولی در بقیه مــوارد مانند جانمایی
مشکلی نداشتیم.
 .3این تغییر خیلی بهتر اســت چون برگزاری نمایشــگاه در زمستان هزینههای بیشتری
برای ما دارد بهویژه اینکه بســیاری از بازدیدکنندگان از شهرســتانها میآیند و رفتوآمد
در برف و بارندگی برایشان مشکل است.
وحید هادی محمودی | مارال بهینه

ذوالفقار بفراجردی | اینال وین
 .1شــرکت پروفیل صنعت سازان خلخال در زمینه تولید
پروفیلهای پنج کاناله یو.پی.وی.ســی با نام تجاری اینال
وین در استان اردبیل شهر خلخال فعالیت میکند.
 .2از نمایشگاه راضی هستیم و انتقادی نداریم.
 .3برگزاری نمایشــگاه در تیرماه عالی است چون حضور
در نمایشــگاه با این برف و سرمای هوا برای کسانی که از شهرستان میآیند سخت است.
علی منتظری | چهلستون
 .1شــرکت دروپنجره چهلســتون در زمینه تولید انواع
دروپنجــره آلومینیــوم و یو.پی.وی.ســی فعالیت میکند.
محصول جدید ما در نمایشــگاه امسال یک نوع پنجرههای
کشویی است که قسمت پایین قاب پنجره بهصورت مخفی
تعبیه شده است.
 .2نمایشــگاه امسال در زمره نمایشــگاههای خوبی بوده که در این چند سال داشتیم و
انتقادی نداریم.
 .3برگزاری نمایشــگاه در تیرماه به خاطر مســاعد بودن وضعیت هوا بســیار بهتر است.
البته ما به این نتیجه رســیدیم که بهتر است در نمایشگاه ساختمان که آن هم در تابستان
برگزار میشود شرکت کنیم.
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 .1شــرکت مارال بهینه در زمینه تولیــد انواع دروپنجره
آلومینیوم و یو.پی.وی.سی در تبریز فعالیت میکند .سیستم
لنگه مخفی و آکاردئونی محصوالت جدید ما در نمایشــگاه
امسال بود.
 .2نســبت به برگزاری و خدمات نمایشــگاه تا حدی رضایت داریم .با وجود این ،ساعت
شــروع و پایان نمایشگاه خیلی کوتاه است و بســیاری از بازدیدکنندگان وقت نمیکنند به
همه غرفهها و ســالنها مراجعه کنند .اگر ساعت نمایشگاه از حدود  3بعدازظهر تا  10شب
باشد خیلی بهتر است و همه هم میتوانند بیایند.
 .3برگزاری نمایشــگاه در تابســتان به خاطر شــرایط آب و هوایی و بیشــتر بودن کار
دروپنجره در آن زمان بهتر است.
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حسن سعیدی | شینا سازه
 .1گــروه شــرکتهای شــینا در حوزه بازرگانــی انواع
تجهیــزات و یراقآالت شیشــه ،اجــرای تخصصی انواع
دکوراسیون ،نماسازی داخلی و خارجی ساختمان در صنعت
شیشه ،چوب ،آهن و آلومینیوم فعالیت میکند.
 .2دیــدگاه من بهعنــوان یک کارآفرین این اســت که
بروکراســی و روند حضور در نمایشــگاه کمی دست و پاگیر اســت و بهجای ضابطه رابطه
حاکم اســت .متاسفانه در این پروسه کارآفرین و تولیدکننده دیده نمیشود و به همین دلیل
خدماتی که باید ارائه شود ضعیف و ناکارآمد است.
 .3تیرماه فصل تعطیالت تابستانی است و سفر مردم به تهران راحتتر است چون
هوا هم بهتر اســت به همین خاطر نمایشــگاه که محل دیدوبازدید اســت میتواند
بهتر اتفاق بیفتد.
زهره فرجی | نورلو پالست
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 .1شــرکت آذر صنعت نورلــو پالســت در زمینه تولید
و عرضــه انواع نــوار عایق (گســکت) پلی آمیــد و هارد
پی.وی.سی مورد اســتفاده در صنعت دروپنجره در شهرک
سرمایهگذاری خارجی تبریز فعالیت میکند.
 .2با وجود این که شــرکتهای کمتری در نمایشــگاه امسال حضور پیدا کردهاند اما این
نمایشگاه نسبت به نمایشگاههای قبل با نظم و انسجام بیشتری مدیریت و اجرا شده است.
 .3جابجایی تاریخ نمایشــگاه از بهمنماه به تیرماه اتفاق بسیار خوبی است .هرچند برای
مجموعه ما موضوع زمان شــاید خیلی تاثیرگذار نباشــد ولی برای همکاران دیگر ما که در
این صنعت فعالیت میکنند برگزاری نمایشگاه در نیمه اول سال از لحاظ بازاریابی و فروش
بسیار مناسبتر است.
شهریار خوشقدم | برنا گستر
 .1شــرکت برنا گســتر پارس در زمینــه تولید و عرضه
دســتگاههای برقی جابجایی و حمل جام شیشــه (وکیوم
لیفتر) فعالیت میکند .این دســتگاه طراحی و تولید داخلی
است و نمونه مشــابهی ندارد و بیشتر در کارگاههای تولید
دروپنجره ،شیشــه دوجداره و همه کارگاههایی که نیاز به حمل و جابجایی جام شیشــه یا
ورقهای صاف بزرگ دارند مورد استفاده قرار میگیرد.
 .2چون ســال اول حضورمان در نمایشگاه بود از نحوه برگزاری راضی بودیم .از حراست
نمایشــگاه که مرتبا برای مراقبت از وسایل تذکر میداد تشــکر میکنیم و پیشنهاد داریم
برای راحتی کار خودتان در ســالنهای نمایشگاه دوربین مداربسته نصب شود.
 .3برگزاری نمایشگاه در فصل تابستان خیلی بهتر است و از این تغییر استقبال میکنیم.
مسعود هاشمی | ایران پالستیک
 .1شــرکت ایران پالســتیک در زمینه تولیــد مواد اولیه
پتروشیمی ،گرانول و کلیه محصوالت سخت و نرم پی.وی.
سی در کشور فعالیت میکند .محصول جدید ما در نمایشگاه
امســال محصولی با فرمول جدید اســت که با قابلیتهای
بیشتر جایگزین ایپیدیام ( )EPDMخواهد شد.
 .2انتقاد خاصی ندارم و همین که در این شــرایط نمایشگاه برگزار میکنند خیلی
تشکر میکنیم.
 .3بــرای ما فرقی نمیکند .اگر تابســتان بتوانند این فضــا را خنک کنند ما هم
شرکت میکنیم.

گزارش ویژه

علی شفیعی | عایق صنعت اَش
 .1شــرکت عایق صنعت اَش در زمینــه تولید دروپنجره
یو.پی.وی.سی ،یراقآالت و شیشه دوجداره فعالیت میکند.
 .2نمایشگاه امسال بهتر از سال قبل بود و مشکل خاص
و قابل ذکری نداشتیم.
 .3شــروع سفارشات برای ســاخت دروپنجره از مهرماه شروع میشــود به همین خاطر
نمایشــگاه تیرماه خیلی بهتر است و برای دروپنجره ساز فصل مناسبتری است.
ناصر محیالدینی بناب | کارگو وود
 .1شــرکت فنآوران چوب ایران (کارگــو وود) در زمینه
تولید پنجره ،شاتر و پارکتهای چوبی فعالیت میکند.
 .2نمایشــگاه خوب بود .امــا برخــی بازدیدکنندگان از
هزینــهای که برای ورود از آنها میگیرند با توجه به اینکه
خدمات خاصی ارائه نمیدهند ،ناراضی بودند.
 .3چون ما در هر دو نمایشــگاه شــرکت میکنیم و با این تغییر ،دو نمایشگاه به فاصله
کمی پشت سر هم برگزار میشوند راضی نیستیم.
اسماعیل رجایی | آرارات

علی احمدی | پارسیان
 .1شرکت صنایع تولیدی پارســیان در زمینه تولید
انواع نــوار موئی در ســایزها و اندازههــای مختلف
فعالیت میکند.
 .2نمایشگاه امسال خوب بود و ما راضی بودیم.
 .3برگزاری نمایشــگاه در زمستان یا تابستان فرقی نمیکند چون این فصل سرد
اســت و آن موقع گرم! برای ما که جامعه هدفمان همکاران هستند زمان برگزاری
نمایشگاه تفاوتی ندارد.
فرهاد طالبی | پارس رول پایار
 .1شــرکت تولید پارس رول پایــار (پنجره پارس) در
زمینه تولید دروپنجره یو.پی.وی.سی و آلومینیوم و توری
رولینگ و پلیســه در تهران فعالیت میکند .پنجرههای
ترمالبریــک محصــول جدید ما در دهمین نمایشــگاه
دروپنجره تهران است.
 .2از نحــوه برگــزاری و جانمایی غرفههــا راضی بودیم و انتقــادی نداریم .فقط میزان
بازدیدکننده امســال خیلی کمتر شده است که به شرایط بازار برمیگردد.
 .3البته امســال شرایط هوا خیلی نامســاعد نبود ولی سالهای گذشته این موقع سال با
بارش برف و ســردی هوا شــرایط نمایشگاه خیلی مناســب نبود .به همین دلیل برگزاری
نمایشگاه در تیرماه بهتر است.
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 .1شــرکت پروفیل صنعــت آرارات در زمینه تولید انواع
مقاطع پروفیل یو.پی.وی.سی دروپنجره فعالیت میکند.
 .2روی هــم رفتــه از نحوه برگزاری نمایشــگاه
امســال رضایــت دارم .انتقادی خاصی نــدارم و از
برگزارکنندگان سپاسگزارم.
 .3برگزاری نمایشــگاه در بهمن بهتر اســت چون زمان بیکاری همکاران است و بیشتر
میتوانند در نمایشگاه شرکت کنند.

93

گزارش ویژه

یوسف واحدی | تکنو ساخت
 .1مجموعــه تکنو ســاخت یک دایرکتــوری صنعت
ســاختمان اســت که یکی از زیرمجموعههــای آن به
نــامآوان صنعــت در زمینــه تولید دروپنجره و شیشــه
دوجداره فعالیت میکند.
 .2نمایشگاه امسال در مجموع خوب و راضیکننده بود.
 .3ما با نمایشــگاه بهمن بیشــتر موافق هستیم چون اکثر ساختوســازها و پروژههای
ســاختمانی در این موقع از سال که سرما شروع میشود به مرحله نصب دروپنجره و انجام
کارهای داخلی ساختمان میرسند و همزمانی این موضوع با نمایشگاه میتواند عامل خوبی
در رونق نمایشگاه باشد.
بهنام لطفی | مجموعه لطفی
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 .1مــا در زمینه تولید ماشــینآالت مونتــاژ دروپنجره و
شیشه دوجداره فعالیت میکنیم.
 .2از کلیت نمایشــگاه راضی بودیم فقط برای جابجایی
وســایل و ماشــینآالت و آوردن آنها به غرفه یک سری
مشــکالتی بود که انتظار همکاری بیشتری از برگزارکننده داشتیم.
 .3تیرماه زمان بهتری برای برگزاری نمایشــگاه اســت چون صنف دروپنجره در فصل
تابســتان بیشتر درگیر کار و فعالیت هستند و در این فصل نمایشگاه میتواند رونق بیشتری
داشته باشد.
مصطفی رنجبر | شیشه رنجبر
 .1بازرگانی شیشه رنجبر جویباری ،نمایندگی گروه
صنعتی شیشــه کاوه و تولیدکننده اسپیســر نانو با نام
تجاری حنا در جویبار مازندران اســت .محصول جدید
ما در این نمایشــگاه اسپیســر نانو با نام تجاری حنا
اســت که مشابه خارجی ندارد و مزایای فراوانی نســبت به اسپیسرهای موجود در
بازار دارد.
 .2نمایشــگاه امســال برای ما عالی بود و مسئوالن نمایشــگاه در جانمایی هم
ما را راهنمایی کردند تا تجربه خوب و شــیرینی در اولین حضورمان در نمایشــگاه
داشته باشیم.
 .3بهمنماه آخر ســال است و بسیاری از شــرکتها فرصت و بودجهای برای
خرید ندارند ولی تیرماه فرصت مناســبتری برای نمایشــگاه اســت و ما با این
تاریخ موافقیم.
وحید باغبان | پارس سدید
 .1گــروه صنعتــی پــارس ســدید در زمینــه تولید
ماشینآالت شیشه دوجداره در شهرک صنعتی شکوهی
قم فعالیت میکند.
 .2امسال جای مناسبی به ما اختصاص داده نشد .با توجه
بــه اینکــه کار و فعالیت مجموعه ما در ایران متفاوت و تک اســت ،انتظار میرفت جای
مناســبی در نمایشگاه به ما داده شود تا محصوالتمان که تولید داخل است بهتر دیده شود.
 .3نمایشــگاه عالوه بــر حضــور و دیدوبازدیدها بهعنوان یک فرصــت برای فروش و
بازاریابی اســت به همین دلیل اگر نمایشگاه در ابتدای ســال باشد ما بهتر میتوانیم برای
فروش دستگاهها و ماشینآالتمان اقدام کنیم.

گزارش ویژه

یاسمن آرش پور | زند الستیک
 .1شــرکت زند الســتیک در زمینه تولید قطعات و
محصوالت مختلف الســتیکی فعالیت میکند و تولید
نــوار گســکت  EPDMازجمله فعالیتهــای ما در
صنعت دروپنجره است.
 .2نمایشــگاه امسال از نظر خدمات و نحوه برگزاری نمایشگاه خوبی بود .ما هم
با حضور مشــتریان جدید توانستیم محصوالت جدیدمان را بهخوبی معرفی کنیم.
 .3با جابجایی تاریخ نمایشــگاه موافق هســتیم .البته امسال مشکالت آبوهوا
نداشتیم ولی ســالهای قبل با بارش برف و باران شرایط نمایشگاه بسیار نامساعد
میشــد که با این جابجایی دیگر شاهد چنین مواردی نخواهیم بود.
محسن معروفخانی | ماک ماشین

بهروز بنایی | آراد پنجره
 .1شــرکت آراد پنجره در زمینه تولید دروپنجره دوجداره
یو.پی.وی.ســی در بنــدر ترکمن فعالیــت میکند .پنجره
منوریل (دهنــه تا  6متر) با پروفیل ویستابســت محصول
جدید ما در نمایشگاه امسال است.
 .2نمایشــگاه هر ســال با همان کیفیت سالهای قبل
برگزار میشــود و مشکالت همواره وجود داشته است .بااینحال ما به خاطر دیدار مشتریان
و همکاران و آشــنایی با تازههای صنعت در نمایشگاه شرکت میکنیم.
 .3برگزاری نمایشــگاه در بهمنماه با توجه به اینکه به پایان سال نزدیک است و ما در
ابتدای ســال بعد باقیمتهای جدید و مسائل تازهای روبرو هستیم نمیتواند تاثیر مثبتی در
کار و فعالیت ما داشته باشد.
محمد مالیی | نوین البرز
 .1شرکت نوین البرز در زمینه فروش پروفیل و یراقآالت
دروپنجره دوجداره آلومینیوم و یو.پی.وی.ســی و توری در
حصارک کرج فعالیت میکنــد .پنجره کرتینوال محصول
جدید ما در نمایشگاه امسال بود.
 .2انتقاد خاصی ندارم و راضی هستیم.
 .3تیرماه چون ابتدای ســال است و اگر سرمایهگذاری در تبلیغات و غیره انجام میدهید
تا پایان ســال زمان دارید که از آن اســتفاده کنید ولی بهمنماه آخر سال است و نمیتوان
کار زیادی انجام داد.
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 .1گــروه تولیــدی ماشــینآالت معروفخانــی در زمینه
تولید ماشــینآالت و دســتگاههای تولید دروپنجره دوجداره
یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم و شیشه دوجداره فعالیت میکند.
دســتگاه پانچ آلومینیوم و شستشوی شیشــه اکونومی برای
صادرات از جمله محصوالت جدید ما در نمایشگاه امسال بود.
 .2با توجه به اینکه ما در همه دورههای نمایشــگاه مشــارکت داشــتهایم تاکنون با ما
همکاری خوبی داشــتهاند و مشــکل خاصی نبوده اســت .فقط در نمایشگاه امسال بحث
تبلیغات کم بود و دیر انجام شد.
 .3بــا توجه به اینکه نمایشــگاه دروپنجره چندین ســال در این تاریــخ یعنی بهمنماه
برگزار شــده باید اطالعرسانی مناســب و زیادی در مورد این تغییر زمان صورت بگیرد تا
هم مشــارکتکنندگان و هم بازدیدکنندگان با آگاهی قبلی در نمایشگاه حضور پیدا کنند.
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گزارش ویژه

خشایار تهرانی | CLOMEA
 .1نماینده انحصاری شرکت کلوما ( )CLOMEAایتالیا
در زمینه ماشینآالت خم پروفیل آلومینیوم فعالیت میکند.
 .2میــزان بازدید و اســتقبال از نمایشــگاه مطلوب بود.
وضعیت لجســتیک و حملونقــل دســتگاهها در فضای
نمایشــگاه و داخل غرفهها سخت است و امکانات الزم در این زمینه وجود ندارد.
 .3تغییر زمان نمایشــگاه اتفاق خوبی اســت ولی باید زودتر اطالعرســانی میکردند تا
شــرکتها نسبت به حضور در این نمایشگاه تصمیم بهتری میگرفتند.
بابک عادل | بازرگانی عادل
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 .1شــرکت بازرگانی عــادل در زمینه تولیــد ملزومات
دکوراتیو داخل شیشــه و عرضه ملزومات شیشــه دوجداره
فعالیــت میکند .گل دکوراتیو آذین و شــیپوری محصول
جدید ما در نمایشگاه امسال بود.
 .2همهچیز مرتب و خوب بود و مشکلی وجود نداشت .بهطور کلی میتوانم بگویم که از
نحوه برگزاری نمایشگاه رضایت داریم.
 .3تیرماه هم خوب اســت و مشکلی ندارد ولی چون اوج کار ما در پاییز و زمستان است
برگزاری نمایشگاه در بهمنماه را ترجیح میدهم.
محسن رسولی | کوثر اراک
 .1شــرکت آلومینیوم کوثــر اراک درزمینــه تولید انواع
مقاطع پروفیل آلومینیوم دروپنجره دوجداره در شــهر اراک
فعالیــت میکند .دو مدل پروفیل پنجره در عرض  55و 69
محصول جدید ما در نمایشگاه امسال بود.
 .2نمایشگاه امسال عالی بود و هیچ مشکلی نداشتیم.
 .3برگزاری نمایشــگاه در بهمنماه از نظر زمانی برای ما بهتر اســت و با این جابجایی
چندان موافق نیستیم.
غالمرضا حکیمی | آکپا
 .1شــرکت آلومینیوم آکپا در زمینه تولید مقاطع پروفیل
آلومینیوم دروپنجره در تبریــز فعالیت میکند .محصوالت
جدید ما در نمایشگاه امسال سری  T68و  T78و منوریل
 TS115بود.
 .2نمایشــگاه امسال هیچ مشکلی نداشت و راضی هستیم و انتقاد خاصی نداریم.
 .3برگزاری نمایشگاه در تیرماه خیلی بهتر است و نظر ما نسبت به این تغییر مثبت است.
مهدی ایزدی | جهان پنجره
 .1گــروه صنعتــی جهان پنجــره در زمینــه تولید انواع
دروپنجــره دوجداره یو.پی.وی.ســی و آلومینیــوم فعالیت
میکند .در نمایشــگاه امســال از پروفیلهای جدید آکپا و
پنجره منوریل رونمایی کردیم.
 .2از خدمات و همکاری برگزارکننده نمایشــگاه راضی هستیم و مشکل خاصی نداشتیم.
 .3با توجه به صحبتها و تصمیماتی که در انجمن گرفتهشــده اســت ما هم با برگزاری
نمایشــگاه در تیرماه موافقیم و امیدواریم نمایشگاه بهتری باشد.

گزارش ویژه

وحید جاللی پور | انجمن تولیدکنندگان
دروپنجرهایران
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در مورد اهم فعالیتهای امســال انجمن
دروپنجره توضیح دهید؟
یکــی از مهمتریــن فعالیتهــای انجمــن صنفی
کارفرمایــی تولیدکنندگان دروپنجره ایران در ســال
 1397تهیه و تدوین آئیننامههای اســتاندارد بــرای درهای اتومات و ضدحریق،
گسکتهای دودبند و ...بود .تشکیل کمیسیونهای حقوقی و پیگیری شکایتهای
مختلفــی که به دلیل تورم حبابی در خصوص قراردادهایی که همکاران ما بســته
بودنــد به وجود میآمــد ،و تعامل با تولیدکنندگان مواد اولیــه مورد نیاز همکاران
نســبت به رعایــت مفاد قراردادهایی کــه قبل از ایجاد تورم منعقد شــده بود ،از
دیگر فعالیتهای مهم انجمن در ســال جاری بــود .همچنین تالشهایی جهت
رفع مشــکالت مرتبط با تامین یراقآالت ،با ایجاد تعامل با وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در راســتای جلوگیری از فعالیت شــرکتهای صــوری که از فرصتها
سوءاســتفاده میکردند و باعث ایجاد التهاب در بازار یراقآالت میشدند ،صورت
گرفت .همانطور که میدانید قیمت شیشــه در شــشماهه اول ســال بهصورت
روزانه تعیین میشــد و این مســئله برای همکاران ما که شیشــه بخش عمدهای
از کارشــان است ایجاد مشــکل میکرد .در همین راســتا با برگزاری جلساتی با
اتحادیه شرکتهای تعاونی شیشه و آینه تهران و برخی تولیدکنندگان شیشه جام،
در جهــت تثبیت و حتی کاهش قیمتها اقدامات مفیــدی انجام گرفت که باعث
بهبود قیمتها و شــرایط بازار شــد .همچنین در مورد قیمت پروفیل مذاکراتی با
شــرکتهای تولید پروفیل داشتیم که با همکاری این دوســتان از تورم حبابی و
افزایــش قیمتهای هیجانی در این بــازار نیز تا حدودی جلوگیری کردیم .در این
مذاکرات هم تولیدکنندگان شیشه و هم تولیدکنندگان پروفیل قول دادند در آینده
نیز در مواقعی که نیاز به افزایش و کاهش قیمت داشــته باشند با انجمن و اعضاء
آن تعامالت الزم را داشــته باشند تا دیگر شاهد التهابات گذشته در بازار نباشیم.
در ســال گذشــته همچنین انتخابات ســومین مجمع هیات رئیســه و هفتمین
مجمع بازرســین را برگزار کردیم با این تفاوت که دو نفر از تامینکنندگان نیز در
هیات رئیســه انتخاب و پذیرفته شــدند .درحالحاضر در انجمن صنفی کارفرمایی
تولیدکنندگان دروپنجره ایران عالوه بــر تولیدکنندگان دروپنجره افرادی از میان
تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.ســی ،شیشه دوجداره و جام ،یراقآالت ،پروفیل
آلومینیــوم ،مقاطع فلزی و ملزومات جانبــی دروپنجره نیز حضور دارند که این امر
نشــان از همگرایی و گستردگی اهداف و فعالیتهای انجمن دارد.
نظرتان درباره نمایشگاه امسال و میزان استقبال از آن چیست؟
با توجه به اینکه امســال ســال رکود صنعت دروپنجره بود ،رونق نمایشــگاه
نیز نســبت به ســالهای قبل کاهش داشت بااینحال دوســتان و همکارانی که
از شــاخههای مختلف صنعت دروپنجره در این نمایشــگاه شرکت کردهاند با تمام
توان و ظرفیت و با عشــق و عالقــه حضور پیداکردهاند بهنحویکه بســیاری از
کموکاســتیها اصال به چشم نمیآید و شاهد نمایشگاه باکیفیتی هستیم.
همانطور که میدانید تاریخ برگزاری نمایشگاه در سال آینده تغییر
کرده و به تیرماه منتقل شده است .نظرتان را دراینباره بیان کنید؟
مــا از این تغییر و جابجایی اســتقبال میکنیم چراکه انجمــن نیز در این تغییر
دخیل بود و از سالهای گذشته در تعامالتی که با مجری نمایشگاه داشتیم با بیان
درخواستها و دغدغه جمعی همکاران ،نســبت به تغییر زمان برگزاری نمایشگاه
تالش کردیم .به هر جهت این تالشها سرانجام نتیجه داد و شرکت برگزارکننده
و مجری نمایشــگاه با وجود همه سختیها و برنامهریزیهای خاصی که این کار
نیاز داشت زمان نمایشــگاه را به نیمه اول سال و تیرماه تغییر داد که در همینجا

از همه این عزیزان نیز تشکر میکنیم.
به نظر شــما نزدیک بودن این تاریخ به زمان برگزاری نمایشگاه
صنعت ساختمان خللی در کار نمایشگاه ایجاد نمیکند؟
مطمئنا هر زمان دیگری هم انتخاب میشــد دارای یک سری معایب و مزایایی
بود و این زمان یعنی تیرماه به ســبب نزدیک بودن به زمان برگزاری نمایشــگاه
ســاختمان شاید باعث شــود برخی شرکتها نســبت به حضور دریکی از این دو
نمایشگاه دچار تردید شــوند ولی تعداد این شرکتها زیاد نخواهد بود و نمیتوان
این عامل را بهعنوان یک ایراد بزرگ قلمداد کرد .به نظر ما تیرماه زمان مناســبی
برای نمایشــگاه دروپنجره اســت و اگر بقیه مســائل رعایت بشوند و شرایط کلی
مساعد باشد شاهد نمایشگاه پررونقی خواهیم بود.
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فرهاد امینیان | مدیرعامل شرکت بینالمللی
بازرگانیونمایشگاهیتهران
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مختصری پیرامون نمایشــگاه امســال
توضیح دهید.
دهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی دروپنجــره و صنایع
وابســته تهران از  3تا  6بهمنماه  1397با حضور 280
شــرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار میشود .متاسفانه
استقبال و حضور شــرکتهای خارجی به خاطر مسائلی ازجمله تحریمهای بینالمللی،
محدودیت و ممنوعیت واردات دروپنجره و ملزومات آن به کشور ،نوسانات نرخ ارز و...
در نمایشگاه امسال نسبت به سالهای قبل کمتر بود .با توجه به جمیع موارد و مسائلی
که باعث شــد تعدادی از شــرکتهای داخلی نیز نتوانند در نمایشگاه مشارکت داشته
باشــند ،بااینحال نمایشگاه امسال در سطح مطلوبی برگزار شده است.
برخــی مشــارکتکنندگان از باال بودن نرخ تعرفه نمایشــگاه
بهویژه تعرفه غرفههای ارزی گالیه داشــتند .به نظر شــما این
اعتراض وارد است؟
بله ،من هم با این نظر دوســتان موافقم که نرخ تعرفه ارزی غرفهها باالســت .این
قیمت با توجه به ســطح خدمات وکیفیت نمایشــگاهها در ایران قیمت باالیی اســت و
سایر نمایشگاههای خارجی مشابه که در سطح باالتری هم برگزار میشوند شاید قیمت
پایینتری داشــته باشند .ما هم با این نرخ موافق نیســتیم اما این نرخ ،مصوبه وزارت
صنعــت ،معدن و تجارت اســت و ما دخالتی در آن نداریم .این قیمت از ســال 1367
تصویب و اجرا شده تاکنون افزایشی نداشته قبال  280دالر بوده و همچنان معادل280
دالر است .درحالحاضر با قیمت روز یورو ،این مبلغ چیزی در حدود  240یورو محاسبه
میشــود .ما با کاهش این نرخ موافقیم چون باعث میشود که شرکتهای بیشتری در
نمایشــگاه حضور پیدا کنند و این به نفع و مطلوب همه ما است .البته باید به این نکته
اشــاره کنم که برای امسال طی مذاکراتی که با شرکت ســهامی نمایشگاهها داشتیم
نرخ یورو معادل  5200تومان محاســبه و از شــرکتهای ایرانی که نمایندگی خارجی
هستند دریافت شده است.
همانطور که حتما در جریان هســتید انجمــن تولیدکنندگان صنایع
یو.پی.وی.ســی ایران با صدور بیانیهای اعالم کرد از حضور در دهمین
دوره نمایشگاه دروپنجره امتناع کرده ،قرارداد جمعی منعقد نخواهد کرد
و از اعضاء خواســت که در صورت تمایل بهصورت فردی در نمایشگاه
حضور پیدا کنند .نظر شما بهعنوان مجری در این رابطه چیست؟
اگر اشتباه نکنم مهمترین خواسته این دوستان تغییر زمان و تاریخ برگزاری نمایشگاه
اســت .تاریخ برگزاری اولین دوره نمایشگاه دروپنجره تهران که در سال  1388برگزار
شــد بنا به دالیلی ازجمله خالی نبودن زمانهای نمایشگاه بینالمللی دیماه انتخاب و
تعیین شــد که به دلیل اســتقبال خوبی که از نمایشگاه در آن هنگام میشد ما اصال به
تغییر این زمان فکر نمیکردیم .یکی از دالیل اصلی استقبال از نمایشگاه در آن مقطع،
فاصله زمانی مناســب تاریخ برگزاری نمایشگاه دروپنجره از نمایشگاه صنعت ساختمان
بود چون بســیاری از مشــارکتکنندگان در این نمایشگاه در نمایشــگاه ساختمان نیز
حضور داشــتند .از زمانی که رکود در صنعت و بازار ساختمان و دروپنجره به وجود آمد
و استقبال از نمایشگاه کمتر شــد زمزمههایی مبنی بر جابجایی تاریخ نمایشگاه مطرح
شــد .بر همین اســاس ما هم در سال  1394این درخواست را بهصورت رسمی و کتبی
به شــرکت سهامی نمایشگاهها جهت تغییر زمان نمایشگاه به ششماهه اول سال ارائه
دادیم منتها به دلیل فشــردگی تقویم نمایشــگاههای بینالمللی و نبود زمان خالی این
جابجایی میســر نشد .تا اینکه سال گذشته به ما اعالم کردند برای سال  1398امکان
جابجایی نمایشــگاه فراهم خواهد شــد و زمان آن را تیرماه اعالم کردند .همان موقع
باوجــود اینکه به ما گفتند فعال این موضوع را مطرح نکنید تا قطعی شــود ولی ما در

مصاحبهای که با نشــریه پنجرهایرانیان انجام دادیم و منتشــر نیز شد این خبر را اعالم
کردیم .البته آن موقع اعالم کردیم نمایشــگاه در نیمه اول سال  1398خواهد بود ولی
االن زمان قطعی آن را که تیرماه است نیز اعالم میکنیم .بهزودی تاریخ دقیق روز آن
را نیز اطالعرسانی خواهیم کرد.
یکی دیگر از مواردی که برخی دوستان مطرح میکنند این است که
وجهه بینالمللی نمایشــگاه دروپنجره بسیار ضعیف و کمرنگ است.
نظر شــما دراینباره چیســت و آیا راهکار و برنامهای برای رفع این
مشکل دارید؟
من کامال این موضوع را قبول دارم .البته این مشــکل را در ســایر نمایشــگاهها و
مســائل دیگر هم داریم چون متاسفانه صنعت و کشــور ما بینالمللی نیست و در این
زمینه ضعفهای عمدهای وجود دارد .متاســفانه در نمایشگاههای ما نهتنها شرکتهای
خارجی بهعنوان مشــارکتکننده حضور پیدا نمیکنند بلکه برای بازدید هم استقبالی از
نمایشــگاههای ما نمیشود .ما در این موارد مجبوریم به سمت جذب بازدیدکنندههایی
از کشورهای همسایه برویم چون کشورهای اروپایی و سایر نقاط جهان بهسختی قبول
میکنند به نمایشــگاهی بیایند که محصوالت و تکنولوژی که در آن عرضه میشــود
در ســطح باالیی قرار ندارد و محصوالت باکیفیتتر از آن را بهراحتی در کشــورهای
همســایه و یا بازار خود تهیه میکنند .ما حتی برای این کار مجبوریم بگردیم و افراد را
بهصورت فردی دعوت کنیم و بهعنوانمثال در نمایشــگاه امسال افراد و هیاتهایی از
افغانستان،ترکمنســتان ،مالزی ،آذربایجان ،عراق و ...را دعوت کرده و مخارج رفتوآمد
و اقامــت آنها را نیز پرداخت کردهایم .ما حاضریم برای جذب مخاطب خارجی بیشــتر
از ایــن هم هزینــه و اقدام کنیم و از همینجا اعالم میکنــم آمادگی این را داریم که
دوســتان و همکاران اگر طرح و برنامهای در این زمینه دارند با ما درمیان بگذارند تا با
تالش و همفکری بتوانیم نمایشگاه پربارتری داشته باشیم.
و کالم آخر...
واقعیت این است که ما هیچ اصراری برای برگزاری نمایشگاه دروپنجره در بهمنماه
نداریــم و اتفاقا چون یک نمایشــگاه دیگر هــم بالفاصله بعدازاین نمایشــگاه داریم
(نمایشــگاه گردشگری) انتخاب شــخصی خودمان این اســت که این دو نمایشگاه با
فاصله بیشــتری از هم برگزار شــوند تا بتوانیم با تمرکز بیشتری به آنها بپردازیم .ما در
ایــن زمینه تقابلی با هیــچ فرد و گروهی نداریم و انتظار داریــم همه فعاالن صنفی و
صنعتگران عزیز با همفکری و همافزایی در کنار هم قرار بگیریم تا بتوانیم نمایشگاهی
در حد و اندازه نام ایران و در شــان صنعت کشورمان داشته باشیم.
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پنجرهایرانیان؛
در اجالس سراسری
«مدیر شایســته ملی» سال
 97کــه در تــاالر همایشهای
بینالمللی وزارت کشور برگزار شد
از مدیرعامل هافمــن تجلیل به عمل
آمد .اجالس سراســری «مدیر شایسته
ملــی» روز پنجشــنبه  4بهمنماه 1397
با حضــور جمعی از مســئوالن عالیرتبه،
نمایندگان مجلس و مدیران برتر کشور در
تاالر همایشهای وزارت کشور برگزار شد.
در این همایش کشوری که هر سال بهمنظور
پاسداشــت مدیران شایسته در سطح ملی
برگزار میشــود از مدیرانی که توانایی و
شایستگی ویژهای در زمینههای مختلف
دارند تجلیل میشود .به همین منظور
در اجالس سراسری مدیر شایسته
ملی ســال  1397از مهندس
محمد حمیدیه ،مدیرعامل
هافمن تجلیل به عمل
آمد.
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اجالس مدیر شایســته ملی سال  1397و مراسم تجلیل از نخبگان مدیریت ایران
پس از انجام ممیزی و احراز صالحیت با حضور مسئولین عالیرتبه کشوری ،مدیران
گــروه متخصصان ایران ،کنسرســیوم نخبگان مدیریت ایران ،مرکز ملی توســعه
کارآفرینــی و مدیریت کنفدراســیون برند ایرانی ،انجمن مدیــران کارآفرین ،مرکز
پژوهــش و آموزش مدیریت ایران و تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شــورای
اسالمی و کنگره تجلیل از یکصد مدیر شایسته در تاالر وزارت کشور برگزار شد.
در این اجالس مهندس محمد حمیدیه ،مدیرعامل هافمن با توجه به شاخصهای
تعریفشده از سوی اجالس ،ازجمله سوابق مدیریتی ،ابتکار و توسعه در تعالی منابع
انسانی و میزان کارآفرینی ،شایسته تقدیر شناخته و «نشان طال»« ،اعتبارنامه مدیر
شایسته ملی» همچنین عضویت رسمی «بنیاد چهرههای ماندگار ایران» ،فدراسیون
جهانــی اقتصاد ،مجمع جهانی اعتبار ســنجی مدیران در تــراز جهانی و گواهینامه
«نام نیک برند» از کنفدراسیون برند ایرانی به وی اعطا شد.
این گردهمایی بهمنظور تجلیل از مدیران شایســته ملی ،در راستای تحقق اهداف
کالن اقتصادی و نیل به خودکفایی ،با مدیریت و حمایت نهادهای پژوهشــی کشور
و با بهرهگیری از دانش و داوری استادان و مشاوران برجسته دانشگاهی برنامهریزی 
شده بود.
شــاخصهای انتخاب مدیر شایســته ملی ،کارآفرینی ،توسعه ،ابتکار و خالقیت و
نیز ســابقه عملکرد بود .در این روز به منتخبین تندیس زرین ،مدال مدیر شایســته
به همراه گواهینامه مدیر شایســته از طرف گروه متخصصان ایران بهرسم یادبود در
حضور اصحاب رسانه اعطاء شد.
مصطفی کواکبیان ،نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی که بهعنوان
سخنران در این اجالس حضور داشت با بیان اینکه روحیه کار و مسئولیت اجتماعی
باید در همگان بهویژه در مدیران ایجاد شــود ،گفت :در کشور نباید منافع فردی بر
منافع جمعی مقدم باشــد .تکتک آحاد مردم بر اســاس فرهنگ دینی و آموزههای
اسالمی در اجتماع مسئولیت دارند و مسئولیتپذیری برای همگان است.
وی با تاکید بر اینکه تکتک مردم نقش مدیریت و زمامداری را در جامعه دارند،
اظهار داشــت :فرهنگ مسئولیتپذیری و مســئولیت اجتماعی و پاسخگو بودن در
کشور ما باال نیست که این موضوع جای تامل زیادی دارد.
در بخــش پایانی این اجالس مهندس مشــیرفر ،مدیرفروش مجموعه هافمن به
نمایندگی از ســوی مهندس حمیدیه ،مدیرعامل هافمن لوح و تندیس زرین «مدیر
شایسته ملی سال  »97را از دستان دکتر کواکبیان دریافت کرد.
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اجالس سراسری انبوهســازان مسکن و ساختمان ایران با حمایت
هافمن ،تولیدکننــده مطرح انواع مقاطع پروفیل یو.پی.وی.ســی ،و
حضور مسئوالن ،نمایندگان مجلس ،انبوهسازان ،فعاالن و نمایندگان
تشکلهای بخش مسکن در تهران برگزار شد.
به گزارش پنجره ایرانیان ،اولین اجالس سراســری انبوهســازان
ایران با دو رویکرد بازآفرینی شــهری پایدار و صادرات خدمات فنی
و مهندسی روز دوشــنبه  ۲۹بهمنماه  1397در سالن همایشهای
خلیجفارس محل دائمی نمایشــگاههای تهران پذیرای عالقهمندان
و فعاالن صنعت ســاختمان کشــور بود .در این اجالس سراسری،
محمدرضا رضایی کوچی ،رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای
اســامی ،مهندس حمیدیه ،مدیرعامل هافمن ،مجید روســتا ،عضو
هیاتمدیره شــرکت بازآفرینی شهری ،جمشید برزگر ،رئیس کانون
سراسری انبوهسازان کشور ،محمدرضا مودودی ،معاون صادراتی وزیر
صمت و سرپرست سازمان توسعه تجارت ،استادان دانشگاه ،فعاالن
صنعت ساختمان و انبوهسازانی از سراسر کشور حضور داشتند.
همایش مشــترک کانون سراســری انجمنهای صنفی کارفرمایی
انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران با سازمان توسعه تجارت ایران
باهدف بررسی شرایط کنونی تولید و عرضه مسکن توسط انبوهسازان
در داخل و خارج کشور و با توجه به اهمیت صنعت ساختمان بهعنوان
یکی از پیشرانهای مهم اقتصاد در شرایط فعلی کشور برگزار میشود.

هافمن حامی همیشگی انبوهسازان
در بخشــی از این اجالس مهندس مشــیرفر ،مدیرفروش مجموعه هافمن حامی اجالس
سراسری انبوهسازان کشور به نمایندگی از طرف مهندس محمد حمیدیه ،مدیرعامل هافمن
پشــت تریبون قرار گرفت و گفت :هافمن در راســتای انجام وظیفه مســئولیت اجتماعی و
فرهنگی که مدیریت هافمن به کارکنان مجموعه ابالغ کرده اســت همواره خود را در کنار
انبوهسازان و کلیه فعاالن صنعت ساختمان کشور میبیند و در این مسیر در اکثر همایشهای
انبوهســازان کشور که در سالهای اخیر برگزار شده است بهعنوان حامی معنوی این عزیزان
انجاموظیفه کرده است.
مشــیرفر افزود :هافمن تمامی مشــتریان و افرادی را که به هر نحوی با این مجموعه در
ارتباط هستند بهعنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ هافمن میداند و در ارتباط با همه این
عزیزان به انجام وظایف خانوادگی خود بسیار مقید است.
مدیرفروش هافمن با اشــاره بــه صحبتهای دکتر مظاهریــان در یکی از همایشهای
انبوهســازان در سالهای گذشــته عنوان کرد :دکتر مظاهریان در آن سال به لزوم توجه به
مباحث بهینهســازی مصرف انرژی در ساختمانها اشاره کرد و در این زمینه صدور دفترچه
استاندارد ساختمان و برچسب مصرف انرژی را ضروری دانست.
وی گفت :بر همین اساس ما نیز به بحث بهرهوری انرژی توجه ویژهای داشتهایم و در این
راستا تحقیقات آکادمیک و کارگاهی زیادی در مجموعه هافمن با همکاری مراکز تحقیقاتی
و دانشگاهی کشور صورت گرفته است.
مدیرفــروش هافمن افزود :دکتــر بیژن زنگنه چند ماه پیش به مبحث انرژی در کشــور
پرداخت و با ارسال نامهای از میزان سرانه بسیار باالی خانوار ایرانی در مصرف انرژی گالیه
داشت .ایشان با اشاره به آییننامه مبحث  19ساختمان از لزوم بازنگری در نحوه ساختوساز
کشور در جهت بهبود میزان مصرف انرژی در ساختمانها خبر میداد.
مشــیرفر به ارتباط مســتقیم موضوع بهرهوری انرژی و فعالیت شرکت هافمن اشاره کرد
و ضمن پخش اســایدهایی در این زمینه گفت :جداول و نمودارهایی که در اینجا مشاهده
میکنید نتیجه تحقیقاتی اســت که در شــرکت هافمن انجام گرفته اســت .با توجه به این
موارد مشاهده میشــود که ســرانه جهانی میزان اتالف انرژی در بخش ساختمان 35
درصد اســت که این میزان در کشور ما کمی بیشــتر و نزدیک به  36درصد است .این
میزان هدررفت  25درصد از طریق سقف 35 ،درصد دیوارها 15 ،درصد کف و  25درصد
پنجرهها صورت میگیرد.
مدیرفروش هافمن با مقایســه آمار جدولهای بعدی این تحقیق افزود :با در نظر گرفتن
میانگین قیمت ساخت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران رقمی که برای بهرهوری انرژی
در ســاختمان هزینه میشود بســیار پایین و میزان کمی از مبلغ کلی ساختوساز ساختمان
است .تفاوت هزینه ســاخت یک پنجره باکیفیت نسبت به یک پنجره بیکیفیت بازهم رقم
بسیار ناچیزتر و واقعا غیرقابل توجهی است.
مشــیرفر در پایان خاطرنشان کرد :لذا برای کسانی که دغدغه مسائلی مانند کیفیت ،برند
خودشان در ساختمانسازی و منابع ملی کشور را دارند توجه به این نکته بسیار مهم است که
ساخت یک پنجره باکیفیت درعینحال که رقم بسیار ناچیزی در کل پروژه بهحساب میآید
میتواند در بلندمدت فواید بسیار داشته و حتی بسیار بهصرفهتر باشد.
نیاز به ساخت یکمیلیون واحد مسکونی در سال
محمدرضا رضایی کوچی ،رئیس کمیسیون عمران مجلس که بهعنوان نخستین سخنران
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در اجالس سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان ایران در جایگاه قرار گرفت ،گفت :کشور
حداقل ســالی به یکمیلیون واحد مسکونی نیاز دارد و این تعداد واحد مسکونی باید در تمام
شهرها ساخته شــود .در خوشبینانهترین شرایط ۳۰۰ ،تا  ۳۷۰هزار واحد مسکونی در سال
ساخته میشود.
وی گفت :با توجه به شــرایط حوزه ساختوساز و مسکن و کمبودهای موجود ،سال آینده
بازهم شاهد افزایش قیمت مسکن در کشور خواهیم بود.
رضایی گفت ۷۰ :درصد درآمد شــهرداریها از محل تولید مســکن تامین میشود که به
علت راکد شــدن حوزه ساختوساز ،شهرداریها مجبور به شهر فروشی شدهاند و  ۵۰۰هزار
مهندس عمران در کشــور نیز بهجای اینکه در این حوزه فعال باشند برای کسب درآمد خود
به کارهای دیگری روی آوردهاند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شــورای اســامی مهاجرت مردم از روستاها و شهرهای
کوچک به شهرهای بزرگ را دارای معضالت زیادی برای کشور دانست که به حاشیهنشینی
و جمعیت نامتعارف در شهرها و به بحران بیهویتی دامن زده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از فرسوده بودن  ۱۴۱هزار هکتار از بافت
شــهری کشور خبر داد و گفت :این میزان  ۲۰درصد بافتهای شهری را شامل میشود که
نیاز به بازسازی و بازآفرینی دارد.
رضایی افزود :حدود  ۱۹میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در این بافتها زندگی میکنند
که حدود یکسوم جمعیت شهری است.
وی با تاکید بر اینکه باید برای این جمعیت فکری اساســی شود ،گفت :در برنامه ششم بر
اســاس ارزیابی صورت گرفته حدود دو هزار و  ۷۰۰محله باید از سوی دولت شناسایی و در
مدت  ۱۰سال و سالی  ۲۷۰محله بازآفرینی شود.

کاهش هزینههای شهری با احیای بافتهای فرسوده
مجید روستا ،عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری سخنران بعدی بود که در اجالس
سراسری انبوهســازان مسکن و ساختمان ایران به ایراد ســخن پرداخت .روستا با اشاره به
معضل بافتهای فرســوده در کشــور گفت :با احیای بافتهای فرسوده شهری  ۳۰درصد
هزینههای شــهری در کشور کاهش مییابد .نوسازی بافتهای فرسوده همچنین امنیت در
این شهرها را بهصورت چشمگیری ارتقا میدهد.
عضو هیات مدیره شــرکت بازآفرینی شــهری گفت :بر اســاس برنامه ششم توسعه باید
ســالیانه  ۱۰درصد از بافتهای فرسوده شهری نوسازی شود درحالیکه عملکرد ما تاکنون
بسیار کمتر از  ۱۰درصد بوده است .روستا افزود :در طرح بازآفرینی شهری قرار است ۲۷۰۰
محله در شــهرهای کشور در بافتهای فرسوده نوسازی شود .وی با بیان اینکه  ۲۱میلیون
نفر از جمعیت کشــور در بافتهای فرســوده زندگی میکنند ،گفت :این  ۳۰درصد مساحت
شهری کشور را به خود اختصاص داده است.
روســتا با اشاره به پرداخت تسهیالت برای احیای بافتهای فرسوده شهری به  ۲۷۰هزار
نفر افزود :در این زمینه انبوهســازان مســکن بهعنوان توســعهگران میتوانند با استفاده از
تسهیالت و منابع بانکی نقشآفرینی بیشتری را داشته باشد.
وی با بیان اینکه برای اجرای طرح نوســازی بافتهای فرسوده اختصاص  ۲هزار و ۱۰۰
میلیارد تومان از محل وجوه اداره شــده به نوســازی مسکن در این بافتها و  ۱۵۰۰میلیارد
تومان برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی این طرح مورد موافقت قرار گرفته است ،گفت:
امیدوارم موافقتنامه تخصیص آن بهزودی از سوی سازمان برنامهوبودجه کشور صادر شود.
وجود  20ميليون مسکن فرسوده در کشور
جمشــيد برزگر ،رئيس کانون سراسري انبوهسازان مســکن ايران دیگر سخنرانی بود که
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برای بیان مطالبش در اجالس سراســري انبوهســازان مسکن و ســاختمان ايران پشت
تریبون قرار گرفت .برزگر از وجود  20ميليون مســکن فرسوده در کشور خبر داد و گفت:
براي جلوگيري از آســيبها و هنجارهاي اجتماعي و سياســي ،بايد اين تعداد از مسکن،
نوسازي شود.
رئيس کانون سراســري انبوهســازان مســکن ايران افزود :صنعت ســاختمان يکي از
بزرگترین بخش اقتصادي کشــور اســت که  97درصد کاال و محصوالت مورد نیاز آن
در داخل توليد ميشود.
وي با طرح اين ســوال که چرا ،کاالها و اقالمي که بهطور کامل در داخل توليد ميشــود
افزايش قيمت داشــته اســت ،گفت :بهعنوانمثال در مدت  10روز قيمت ميلگرد از 3500
تومان به  4700تومان افزايش پيدا کرده است و کسي نيز در اين زمينه پاسخگو نيست.
برزگر افزود :متاســفانه به علت نبود برنامهریزی مناسب انبوهسازان مسکن در دو مرحله
در سالهاي اخير ورشکسته شدهاند که يکي در سال  91بود که انبوهسازان و تولیدکنندگان
هرچه توليد کرده بودند باقیمت تمامشــده  4برابري ،واحدهاي خود را به خريداران تحويل
دادند و در ســال  96و  97نيز به علت افزايش قيمتها انبوهســازان مجبور شدند واحدهاي
مسکوني خود را با چند برابر قيمت ساخته و به مردم تحويل دهند.
وي وضع قوانين دست و پاگير را نيز از ديگر مشکالت در بخش مسکن بيان کرد و گفت:

ازجمله قانون پیشفروش ،قانون بيمه تامين اجتماعي کارگران و قانون ســاماندهي مسکن
و دســتورالعمل و آییننامههای آن نيز اجازه نميدهد که توليدکنندگان مســکن واحدهاي
مســکوني خود را به سهولت به فروش برســانند و اين يک قانون بازدارندهاي است که ما
نميتوانيم در اين زمينه بیشازپیش فعال باشيم.
رئيس کانون انبوهســازان مســکن ايران افزود :کشورمان ســاليانه به یکمیلیون واحد
مســکوني نيــاز دارد درحالیکه به علت بیتوجهی به توانمنــدي بخش خصوصي و فقدان
حمايت قانوني از اين بخش ،شاهد رکود در حوزه ساختوساز کشور هستيم.
برزگر گفت :مســکن يک کاالي مهم اســت که توليدکنندگان با  25درصد سود آن را در
بازار عرضه ميکنند ،اما در ســالهاي اخير تولیدکنندگان ،واحدهاي مسکوني خود را با سود
بسيار کمتر از  20درصد به بازار عرضه کردهاند و هماکنون اين مسئله باعث شده فعاليت در
حوزه ساختوساز کشور صرفه اقتصادي نداشته باشد.
وي افــزود :در صنعتــي که بايد  9درصــد ماليات بر ارزشافــزوده و  30درصد عوارض
شــهرداري و نيز  23درصد حقوق بيمه کارگران به ســازمان تامين اجتماعي پرداخت شود
هیچکس حاضر به فعاليت نخواهد بود.
برزگر گفت :براي عملياتي کردن قوانين مربوط به انبوهسازان ،عزم ملي بايد وجود داشته
باشد تا بتوان به اهداف برنامه ستاد بازآفريني کشور برسيم.
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برند ،زیربنای شکوفایی اقتصاد
محمدرضا مودودی ،معاون وزیر صمت و سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در حاشیه
اجالس انبوهسازان و در نشســت هماندیشی با اصحاب رسانه درخصوص جایزه ملی نشان
(برند) برتر تجاری ایران اظهار داشــت :اقتصادهای بزرگ زمانی شکوفا شدهاند که نامهای
بزرگی را ایجاد کرده ،رشــد داده و به بلوغ رســاندهاند ،اما تعداد این شرکتها در کشورمان
بسیار کم است و نیازمند برندسازی برای کسب سهم بیشتری از بازار جهانی هستیم.
وی افــزود :از بین  ۱۰هزار صادرکننده ،کمتر از پانصد شــرکت بــاالی  ۱۰میلیون دالر
صادرات داشــتهاند که این عدد برای باالی پانصد میلیــون دالر صادرات به کمتر از پانصد
شرکت و برای بیش از یک میلیارد دالر به یکی دو شرکت محدود میشود.
مودودی گفت :در همین زمان  900واردکننده باالی  ۱۰میلیون دالر کاال به کشــور وارد
کردهاند و درحالیکه در ایران بیش از یکصد هزار واحد صنعتی با تنوع تولید گسترده وجود
دارد ،امــا کمتر تولیدکنندهای قدرت رقابت با برندهای جهانی دارد و این امر ،نشــاندهنده
اهمیت برند سازی در موضوع تجارت خارجی است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه فرایند انتخاب شرکتهای
برتر بر اساس معیار بینالمللی طی شده تا این مراسم بهصورت کامال متفاوت از بحث
تندیس فروشــیهای رایج برگزار شود ،افزود :این مراسم در هفتم اسفند و با حضور

رئیسجمهور برگزار میشــود و از چهل نشان تجاری برتر کشور که از میان یکصد
و پنجاه شرکت متقاضی ارزیابی ،انتخاب شدهاند جایزه ملی دریافت خواهند کرد.
مودودی با بیان اینکه اساســا اهدافی برای صــادرات تولیداتمان تعریف نکردهایم،
گفت :در  ۵۰ســال گذشــته بیش از  ۳۵۰۰میلیارد دالر درآمد ارزی داشــتهایم ،اما
ماحصل این درآمدها هنوز به تولیدی که برند آن در ســطح دنیا شــناخته شده باشد،
منجر نشده است.
مودودی در بخش دیگری از ســخنان خود بیــان کرد :در دنیای رقابتی امروز ،اگر
بخش خصوصی بخواهد ارز صادراتی خود را برای واردات کاالهایی نظیر «سنگپا»
صرف کند و مردم هم متقاضی مصرف این کاال باشند باید پرسید که آیا بخش دولتی
حق دارد در آن مورد تصمیمگیری کند؟ البته این بدان معناست که کاالی تولید داخل
کیفیت الزم برای رقابت با نمونه خارجی را ندارد.
گفتنی اســت ،شــرکت هافمن تولیدکننده مقاطــع مختلف پروفیــل دروپنجره
یو.پی.وی.سی مانند سالهای گذشــته حامی این همایش انبوهسازان کشور بود .در
بخش پایانی این اجالس قرعهکشــی میان حضار انجام گرفت و به  4نفر از کسانی
که فرمهای مخصوص ارزشیابی شرکت هافمن را تکمیل کرده و در صندوق انداخته
بودند جوایزی از طرف مدیریت هافمن اهدا شد.
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گزارش پنجره ایرانیان از فعالیتهای دکتر وین؛

دکتر وین ،از دیروز تا امروز
شــرکت کاروانســرای نازنین ،تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.ســی با نام تجاری «دکتر
ویــن» ،امروزه نامی آشــنا در صنعت دروپنجره کشــور اســت .پروفیلی که توانســته با
رعایت اســتانداردهای الزم و توجه ویژه به نیاز مشتری سبد کاالیی مناسبی برای عموم
مصرفکنندگان در سراســر کشور ایجاد کند .دکتر وین درحالی وارد هفتمین سال فعالیت
خود میشــود که در طول همه این ســالها همواره تالش داشــته تا با تولید محصولی
باکیفیــت و دارای قیمت رقابتــی ،ایجاد نمایندگیهای متعدد در نقاط مختلف کشــور و
ارتبــاط موثر با مصرفکننده نهایی ،ســهم مناســبی از بازار را در اختیار گرفته و ســطح
خدماتشان را روزبهروز گستردهتر کند .این مهم در سایه همدلی و همراهی مستمر مدیریت
و نیروی انسانی این مجموعه تحقق یافته و رعایت حقوق مصرفکننده نیز از جمله اصول
اساسی دیگری است که بر حفظ آن تاکید فراوانی شده است .برنامهریزی اصولی و تدوین
استراتژی تولید و فروش از دیگر تمهیدات دکتر وین در این سالها بوده که باعث شده تا
در کمتر از یک دهه حضور برند دکتر وین در بازار و صنعت پروفیل یو.پی.وی.سی ،عالوه
بر حضور در بازارهای خارجی ،ظرفیت تولید این مجموعه به چند برابر ظرفیت نســبت به
سال نخست افزایش یابد و سبد کاالیی متنوعی نیز در اختیار مشتریان قرار گیرد.
بر اســاس اظهارات مهندس کامران حقانی ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت
کاروانسرای نازنین ،تفکر اولیه تولید پروفیل در این مجموعه به سال  1388بازمیگردد اما
نخستین تولیدات دکتر وین در سال  1391به بازار عرضه شد و در عرض چند سال حجم
تولیدات این شرکت به سه برابر افزایش یافت.

دکتر وین همواره نیازسنجی بازار و بر اساس آن ،افزایش تنوع و معرفی انواع محصوالت
را در ســرلوحه امور خویش قرار داده است و در انجام این مهم به خالقیت و نوآوری بیش
از همه اهمیت میدهد .در این راســتا ،شرکت کاروانسرای نازنین هرساله پروفیلهایی با
قالب جدید به بازار عرضه میکند و بر همین اســاس در ســال  1396پروفیل ســری 77
میلیمتر  6کاناله لوکس و در سال  1397پروفیل سری  48میلیمتر  3کاناله اقتصادی به
بازار عرضه کرده است.
دکتر وین در تمامی فعالیتهای خود و از بدو امر به کیفیت تولید توجه خاصی داشــته
و به همین منظور با بهرهگیری از مدرنترین و پیشــرفتهترین ماشــینآالت هوشــمند و
همچنیــن دانش فنی متخصصان خارجی و تامین مواد اولیــه درجه یک در امر تولید ،در
تالش اســت روزبهروز بر کیفیت محصوالت خود افزوده و همگام با تکنولوژی روز دنیا در
این صنعت گام بردارد .به همین دلیل است که بخش کنترل کیفیت آزمایشگاه دکتر وین
با کلیه تجهیزات و امکانات پیشــرفته آزمایشگاهی دایر شده و روزانه در طول فرآیند تولید
نمونههایی بهصورت تصادفی برای انجام تســتهای مختلف انتخاب و طبق استاندارد در
شرایط سخت مورد آزمایش قرار میگیرد.
مهنــدس حقانی تاکید دارد که باالترین هدف این مجموعه عرضه محصوالتی باکیفیت
و مطابق اســتانداردهای روز جهان اســت ،به همین خاطر بوده کــه پروفیلهای تولیدی
این شــرکت قابل اســتفاده در کلیه مناطق متنوع آب و هوایی کشور است .در حال حاضر
پروفیلهای تولیدی دکتر وین در نقاط مختلف کشــور ،از شــهر سردسیر ماکو در شمال
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غربی ایران گرفته تا شــهر گرمســیر بندرعباس در جنوب ،مورد اســتفاده قرار گرفته و
پنجرههای ســاخته شــده با این برند در خانههای هموطنان عزیزمان در سراســر کشور
نصب شدهاند.
به منظور باال نگه داشــتن کیفیت محصوالت دکتر ویــن ،این مجموعه تاکنون موفق
به کســب چندین گواهینامه معتبــر ازجمله ایزو  FDB 10002صدای مشــتری ،ایزو
 OHSAS 18000ایمــن در محیــط کار ،ایزو  9001در مدیریــت تولید ،ایزو 14001
دوستدار محیطزیست ،استاندارد ،EOTAگواهینامه فنی اتحادیه اروپا ،استاندارد  CEاروپا،
 GOST-Rگواهینامه انطباق با اســتانداردهای بینالمللی ،ایزو  17025اســتاندارد تایید
صالحیت آزمایشگاه شده است.
دکتر وین برای احترام گذاردن به سالیق متنوع موجود در بازار پروفیلهایی با برندهای
دیگر نیز تولید میکند .البته تمامی برندهای شــرکت کاروانســرای نازنین با مواد یکسان
تولید شــده و با توجه به نظارتهای کافی سازمان استاندارد ایران ،کلیه محصوالت تحت
استانداردهای اجباری تولید و عرضه میشود.
در زمینه اطمینانبخشــی به مصرفکنندگان ارجمند نیز دکتر وین پیشــگام بوده و در
واقع یکی از سیاســتهای راهبردی این مجموعه در راستای جلب رضایتمندی مشتریان
و همچنین اعتماد آنها به باالترین کیفیت محصول ،بیمه ضمانت کیفیت بیمه ایران است
که به مشتریان تحویل میشود .این بیمهنامه کلیه محصوالت شرکت را به مدت  20سال
از نظر کیفیت ضمانت میکند .عالوه بر این شــرکت دکتر وین نیز محصوالت خود را به
مدت  15سال ضمانت میکند.
عــاوه بر اهداف کوتاهمدت ،دکتر وین اهداف بلندمدتی را نیز در دســتور کار خود قرار
داده و بر این اســاس تالش دارد کاالی ایرانی را هرچه بهتر به مشــتریان جهانی معرفی
کند .دکتر وین در این مســیر تالش کرده است تا کاالیی همطراز استانداردهای روز دنیا
تولید و از تمامی ظرفیتهای موجود برای دســتیابی به این هدف مقدس بهرهگیری کند.
درحالحاضر نیز پروفیلهای دکتر وین به چند کشــور صادر میشود ،ضمن اینکه بخش
بینالملل این مجموعه در حال بازاریابی برای افزایش صادرات این محصوالت است.

از نظر مدیریت دکتر وین ،تبلیغات اثرات بســیاری در پیشبرد اهداف این مجموعه و نیز
افزایش آگاهی مصرفکنندگان داشته و دارد .به همین منظور شرکت دکتر وین در تبلیغات
خود ،اعم از تبلیغات تلویزیونی یا چاپ آگهی در نشــریات ،همواره از این کارکرد در مورد
معرفی محصوالت جدید خود استفاده کرده است.
روشن اســت که تبلیغات میتواند نقش بسزایی در سیاستها و استراتژیهای بازاریابی
شــرکتها از قبیل ارتباط با مشتریان هدف و اطالعرسانی به آنها ،تغییر در اذهان عمومی
مشــتریان نسبت به شــرکت و نشان تجاری آن ایفا کند .رقابت شــدید در بازار ،تغییرات
مســتمر ذائقه مصرفکنندگان و تنوع در نیازهای مشــتریان باعث شــده که چالشهای
بســیاری پیش روی شــرکتها قرار گیرد .در این میان ،مجموعه دکتر وین توانســته با
بهکارگیری ابزار و امکانات خود همانند طراحی و توســعه کاالهای جدید ،تجدید ســاختار
کانالهای توزیع ،ارائه محصوالت باکیفیت و قیمت مناسب و همچنین با تبلیغات گسترده
و موثر بر این چالشها فائق آید.
مدیرعامل شــرکت کاروانسرای نازنین ضمن تاکید بر جلب رضایت حداکثری مشتریان،
این مهم را دلیل اصلی سیاستهای متفاوت این شرکت در بازاریابی و تبلیغ تولیدات خود
برشــمرده و خاطرنشان میســازد که این مجموعه در اهداف درازمدت خود در پی تامین
رضایتمندی مشــتریانی است که به دنبال کیفیت و قیمت مناسب هستند؛ بنابراین دلیلی
ندارد کــه کیفیت را با قیمت باال خریداری کنند .اعتقاد این مدیر پرتوان کشــورمان این
است که مشتریان فهیم در بازار اندک نیستند و حتما کیفیت را فدای قیمت نخواهند کرد و
دکتر وین در تبلیغات خود فقط و فقط در پی معرفی برند و کاالی خود است نه شناساندن
بد و بدتر به مشتریان.
به نظر میرســد اگر از تمامی ظرفیتهای واحدهای تولیدی موفق ،مانند دکتر وین در
این صنعت اســتفاده شود و بازار به نحوی رونق بیابد که تولیدکنندگان فعلی بتوانند بخش
اعظمی از نیاز داخلی را تامین کنند ،دیگر هیچ گونه نیازی به واردات پروفیلهای خارجی
نخواهیم داشــت .بجاســت که متولیان امر حمایت از صنعت پروفیل یو.پی.وی.سی را در
مسیر رشد و اعتالی کاالی ایرانی در دستور کار خود قرار دهند.
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نخستین «همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی» بهمنماه سال جاری به مدت
 3روز در بوستان گفتگوی تهران برگزار شد.
بــه گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان ،همایش نما بــا محوریت مصالح و جزئیات اجرایی با
حضور مســئوالن مجموعه مدیریت شــهری پایتخت از روز  9بهمنماه در بوستان گفتگو
آغــاز به کار کرد و تا یازدهم بهمنماه به کار خود ادامه داد .ونوس شیشــه ،شیشــهایمنی
شرق ،آرانسیج و انجمن در ،پنجره ونما از جمله مجموعههایی بودند که با برپایی غرفه در
نمایشگاه جانبی این همایش حضور داشتند.
در آیین افتتاحیه این همایش که روز سهشــنبه  9بهمنماه در مجتمع نمایشگاهی بوستان
گفتگو صورت گرفت ،پیروز حناچی ،شــهردار تهران؛ عبدالرضا گلپایگانی ،معاون شهرسازی
و معماری شــهرداری تهران و رئیس همایش؛ محمد طاهری ،رئیس سازمان نظاممهندسی
ساختمان اســتان تهران؛ محمد ساالری ،رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای
اســامی شــهر تهران؛ فرزانه صادق مالواجرد ،معاون شهرســازی و معمــاری وزیر راه و
شهرسازی حضور داشتند.
اهــداف همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی شــامل آسیبشناســی نمای
ساختمان ،معرفی مصالح ساختمانی نما که متناسب با الگوی بومی شهرها ،مصالح ساختمانی
استاندارد ،معرفی نماهای برتر ،روشنگری و توجیه مردم برای ایجاد مطالبه گری از سازندگان
برای استفاده از نماهای الگو و معرفی نماهای الگو متناسب بافرهنگ شهرها بود.
آسیبشناسی نمای ســاختمان از منظر جزئیات اجرایی ،نگهداری نما ،ضوابط نظارت در
طراحی و ســاخت نما ،نقشنما در بهینهســازی مصرف انــرژی و ضرورتهای اجرایی نما
بهمنظور رعایت ایمنی نیز ازجمله محورهای این همایش ملی بود.
دبیر کل این همایش دکتر پیروز حناچی ،رئیس همایش مهندس عبدالرضا گلپایگانی ،دبیر
علمی همایش دکتر موسوی شهردار منطقه یک تهران ،و دبیر همایش مهندس سعید ظریف
مدیرعامل مجتمع رسانهای ساختمان بود.
افتتاح نمایشــگاه جانبی توسط شــهردار تهران و بازدید از غرفه
ونوس شیشه
در نخســتین روز از همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی نمایشــگاهی که به
همین مناسبت و با حضور شرکتهای فعال و برتر کشور در زمینه نمای ساختمان (طراحی،
اجرا و مصالح) برپا شــده بود ،توسط شــهردار تهران افتتاح شد .دکتر حناچی پس از افتتاح
این نمایشــگاه و در جریان بازدید از غرفههای حاضر در نمایشــگاه از غرفه شرکت ونوس

شیشه بازدید کرد .در این بازدید مهندس نوروزی ،مدیرعامل ونوس شیشه ضمن خوشآمد
گویی به شــهردار در توضیحات کوتاهی به معرفی اهم فعالیتها و پروژههای انجامشــده
توسط شــرکت ونوس شیشه طی سالهای اخیر پرداخت که با تائید و تشویق دکتر حناچی
همراه بود.
کمیتههای نما نباید به راهرویی برای دور زدن تبدیل شوند
شهردار تهران در آیین افتتاحیه نخستین همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی
گفت :ما در کشــوری زندگی میکنیم که عالوه بر داشــتن مواهب طبیعی ،ظرافت و تنوع
باالیــی در معماری دارد .بهجرات میتوان گفت از نظر تنوع معماری ،کشــوری نظیر ایران
در میان کشــورهای اسالمی وجود ندارد و این مسئله در همایشهای بینالمللی مورد توجه
قرار میگیرد.
پیــروز حناچی با اشــاره به اهمیت معمــاری در تاریخ و تمدن ایران بیــان کرد :در بین
کشورهای اسالمی کشوری مثل ایران نداریم که در زمینه معماری غنی باشند و در بسیاری
از کنفرانسهای بینالمللی این موضوع را به زبان میآورند و این مزیت ماست.
شــهردار تهران افزود :اما اگر منصفانه قضاوت کنیم نتوانســتهایم آنچه را داشــتهایم ،به
زندگی امروز برسانیم و برخالف برخی کشورهای دنیا که در این زمینه موفق بودهاند ،ما در
دوره معاصر بیشــتر به دنبال تخریب و بازسازی بودهایم تا بهسازی آنچه از گذشتگان به ما
رسیده است .درحالیکه بسیاری از کشورهای دنیا به شکل نسبی یا به شکل قابل قبولی در
این زمینه موفق بودهاند.
وی زیبایی را حق مردم دانســت و گفت :شهروندان حق دارند بپرسند که چرا در نماهای
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شهری مواجهیم که ساخته شده و شاید نتوان در آن تغییرات چندانی ایجاد کرد ،اما میتوانیم
در ساختمانهای جدیدی که میسازیم نگاهمان را به ساختوساز تغییر دهیم.
حناچی گفت :برخی از ســاختمانها و معماریهای ویژه در شهر میتوانند در ایجاد ثروت
و جذب گردشــگران نقش مهمی ایفا کنند و نمونههایی از این نوع معماریها در کشورهای
مختلف وجود دارد .حتی برخی معماران مانند «نورمن فاســتر» هر جا که ساختمانی بسازد،
گردشگران به دیدن آن ساختمان میروند .ما هم باید چنین فضاهایی در شهر ایجاد کنیم و
به معماران تراز اول فرصت ایجاد خالقیت در کشور بدهیم.
شــهردار تهران ادامه داد :سازهای مانند پل طبیعت که امروز یکی از نمادهای جدید شهر
تهران محسوب میشود در رقابتی سخت بین معماران شکل گرفت .گروه مهندسانی که در
مناقصه پل طبیعت شــرکت کرده بودند ،گروه کوچکی بودند که توانستند با ارائه طرح خود
در برابر غولهای معماری خودنمایی کنند.
حناچــی همچنین در بخش دیگری از ســخنان خود بر لزوم آمــوزش مردم و تحریک
خواستههای آنان برای شــکلگیری معماری زیبا در شهر تاکید کرد و گفت :امروز مشاهده
میکنیم که بسیاری از ساختمانها در تهران با معماری رومی به وجود میآید.
به گفته شــهردار تهران این نشان میدهد که مردم چنین معماری را پسندیدهاند ،واقعیت
آن اســت که معماران سرزمین ما نتوانستهاند روی معماری بومی کشورمان کار کنند .کشور
ما عقبه فرهنگی طوالنی دارد .بهعنوانمثال چرا تخت جمشــید در معماری امروز ما جایی
ندارد؟ ما باید آستانه دانش و تقاضا در حوزه معماری کشور را باال ببریم .ما برای سلیقههای
مردم کار زیادی نکردهایم.
وی تاکید کرد :باید در مورد فعالیتهایی که تاکنون انجام شده است ،آسیبشناسی کنیم.
کمیتههای نما تشــکیل شده اســت ،اما نباید تبدیل به راهروهایی شوند که میتوان آن را
دور زد یا برگشت.
شــهردار تهران در بخش پایانی سخنان خود به تغییر پارادایم در مدیریت شهری پرداخت
و خاطرنشــان کرد :مردم با انتخاب اعضای شورای شــهر بر تغییر پارادایم مدیریت شهری
تاکید کردند و ما باید این کار را انجام دهیم .مردم قدم اول را برداشتند و این وظیفه ماست
که قدمهای بعدی را برداریم.
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شهری این نکته کمتر رعایت میشود .مردم ما در طول تاریخ هنرهای زیادی داشتند ،اما در
دوره معاصر به این هنرها کمتر توجه شده است .متاسفانه امروز میبینیم که در اکثر شهرها
خانههایی که ســاخته میشوند نماهایی شــبیه به هم دارند و سوال این است که چه اتفاقی
افتاده تا به چنین نقطهای رسیدهایم؟
وی با تاکید بر زیباسازی نمای شهری عنوان کرد :ما در مدیریت شهری باید ابتدا زیبایی
را بشناسیم تا بتوانیم برای تحقق آن تالش کنیم .در برخی کشورها مدیریت شهری تالش
میکند تا قریحه هنری مردم را تحریک کند و مساحت زیادی از شهر به گالریها و موزهها
برای توسعه هنر اختصاص مییابد که ما هم باید این مسیر را طی کنیم.
شــهردار تهران تصریح کرد :درباره پاالیش بصری نمای شهری نیز قوانینی در شهرداری
داریم ،اما نیاز به قانونی خاص است که زیبایی را در شهر به رسمیت بشناسد.
وی ادامه داد :هماکنون در کشــور ما ضوابط زیادی برای ساختمانســازی وجود دارد که
معروفترین آنها قاعده  60به  40اســت که در برخــی مناطق آن را تبدیل به  80به  20یا
 90به  10کردهایم که بسیار خطرناک است .یکی از دالیل نشست زمین در برخی از مناطق
تهران اســتفاده حداکثری از مساحت است؛ چراکه ســطح زمین پوشیده میشود و روزنهای
بــرای ورود آب بــه عمق خاک وجود ندارد و به دلیل جذب نشــدن آب به عمق زمین این
اتفاق رخ میدهد.
شهردار تهران افزود :جالب است بدانید در بررسیهایی که ما انجام دادیم قاعده  60به 40
پشتوانه علمی و تحقیقاتی دقیقی ندارد و بر مبنای دستورالعملی که از سوی یک کارشناس
مطرح شــده بود ،امروز تبدیل به مبنایی در ساختوســازها شده است .بههرحال ما امروز با

137

گزارش

نما وظیفه دارد ساکنان خانه را از تهدیدهای بیرونی حفظ کند
محمد طاهری ،رئیس ســازمان نظاممهندســی ساختمان اســتان تهران سخنران بعدی
همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی بود که به ایراد سخن پرداخت.
طاهری با اشــاره به اهمیت موضوع نما در ســاختمانها گفت :نماها از جهتی همگن و
ناهمگن هســتند ،ازاینجهت همگن ،چون با استفاده از زبان مشترکی روی بدنه شهر اجرا
میشــوند اما ازآنجاکه هرکدام از این فضاها به کمک ایــن زبان ،مقاصد و نیازهای خاص
خود را بیان میکنند ناهمگن هســتند .نمای ســاختمان عنصر اصلی تشــکیلدهنده نمای
شــهری است و ساختار شهرها به آن وابسته است .بهمنظور ایجاد نمای شهری مطلوب باید
در طراحی نمای یک ســاختمان به دیگر ساختمانهای شهر نیز توجه شود .در این صورت
همگونی ،هماهنگی و یکپارچگی الزم در نمای شهری ایجاد میشود.
مهندس محمد طاهری در ادامه به تغییر و تحوالت روند معماری و نما در اروپا اشاره کرد
و گفت :در کنار تغییرات ساختاری که جامعه و فضا در اروپا در قرن نوزدهم به خود دید تغییر
و تحوالتی نیز در مصالح ســاختمانی به وجود آمد و نوآوریهایی مانند قصر بلورین در لندن
و برج ایفل در پاریس ارمغان تحوالت در فن مهندسی در ساخت بناها بود.
طاهری ادامه داد :در ایران تا اواخر قرن نوزدهم در بافتهای شــهری ،برای ایجاد ارتباط
فضاهای درونی ابنیه با فضای بیرونی عموما از حیاط مرکزی بهره میگرفتند در همین راستا

در ایران به دالیل فرهنگی و سنتی ،خانه تا اواخر قرن نوزدهم بهصورت درونگرا باقی ماند
و هرگونه جلوه گری را به جدارهای حیاط مرکزی و فضای خصوصی محدود میکرد و تاکید
تزیین نمای بیرونی بسیار محتاطانه بود و حداکثر در اطراف درهای ورودی شکل میگرفت.
رئیس ســازمان نظاممهندسی ســاختمان اســتان تهران ادامه داد :از اواخر قرن نوزدهم
میالدی رویکرد معماری ایران نســبت به بنا تغییر کرد و با الگو گیری از کشورهای اروپایی
ایجاد ساختمانهای مسکونی برونگرا شروع به شکلگیری کرد.
تخلف در نمای ساختمانها باید خط قرمز باشد
محمد ســاالری ،رئیس کمیســیون شهرسازی و معماری شورای شــهر تهران سخنران
دیگری بود که در همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی مطالبی را بیان کرد.
رئیس کمیسیون شهرســازی شورای شهر تهران گفت :تخلف در نما باید خط قرمز باشد
چراکه نما حق عمومی شهر و شهروندان است.
رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری شورای شهر تهران طی سخنانی در همایش نما
با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی با بیان اینکه موضوع نما از دغدغههای شــهرداری در
دورههای گذشــته نبوده اســت ،گفت :ما و همکارانمان در شورای چهارم شهر تهران تاکید
کردیم که همانطور که در شــهرداریها و شــوراهای معمــاری توجهات جدی به فضای
پالنهای معماری ،نورگیر ســاختمانها و جانمایی فضاهای داخلی میشود ،موضوع نما نیز
باید در فرایند صدور پروانه موردتوجه قرار گیرد ،چراکه نما حق عمومی شــهر و شهروندان
اســت که متاســفانه تا ســال  ۹۳اصال موردتوجه قرار نگرفته بود و در فرایند صدور پروانه
ساختمانهای پایتخت و سایر شهرها موضوعی بهعنوان نقشه نما وجود نداشت.
وی افزود :ما در شــورای چهارم پس از دیدار با مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر لزوم
ســاماندهی ســیما و منظر شهری و نما ،شــهرداری تهران را ملزم به ایجاد کمیتههای نما
کردیم و خرســندیم که امروز مطالبات جامعه شهری به ســمتی رفته است که شهروندان
مأموریتهای حوزه نرمافزاری مانند نما که موجب ارتقاء کیفیت زندگی میشود را از مدیران
طلــب میکنند و برگزاری چنین همایشــی درخصوص نمای ســاختمان نیز حاصل همین
مطالبه است.
وی خطاب به رئیس ســازمان نظاممهندسی اظهار کرد :اکنون نقشههای برق ،مکانیک و
سازه که توسط مهندسان ذیصالح و دارای پروانه اشتغال به کار هستند ،بررسی شده اما این
نقشهها دوباره برای کنترل مضاعف به مرکز ارسال میشود و این یک تخلف است که باید
اصالح شــود ،چراکه این کنترل مضاعف موجب لوث شدن مسئولیت شخصی میشود که
شما آن را ذیصالح میدانید و این در حالی است که به نقشههای نما هیچ توجهی نمیشود.
وی بــا تاکید بر اینکــه اگر ما موضوعی را تبدیل به دغدغه عمــوم جامعه ،دیدهبانهای
شهری ،صاحبنظران و رســانهها کنیم دیگر نمیتوان آن روند را متوقف کرد گفت :زمانی
ایــن نگرانی بــه وجود آمد که میخواهنــد کمیتههای نما را متوقف کنند اما خوشــبختانه
عملی نشــد .البته کمیتههای نمای موجود نیز اشــکاالت زیادی دارند و بعضا خالقیتهای
معمارانه و شهرســازانه در آنجا مغفول میماند؛ اما واقعیت این است که اگر آگاهی بخشی و
فرهنگسازی در این حوزه بهخوبی انجام شود و دانشگاههای ما به حوزه مبانی نظری توجه

گزارش

کنند و پژوهشهای جدی در این خصوص داشــته باشند تا مبانی نظری به دستورالعملها و
ضوابط مالک عمل تبدیل شود و همچنین الگوهای کافی هم در شهر وجود داشته باشد ،در
این شرایط شاید دیگر نیاز به کمیتههای نما نباشد.
این عضو شــورای شــهر تهران اضافه کرد :ما در تهران الیحه طراحی ،پایش و اجرای
نماهای شــهر را تصویب کردیم و اکنون این موضوع به قانون تبدیل شــده است ،البته باید
توجه داشــت در فرایند طراحی خیلی نمیتوانیم ضوابط کمی داشــته باشیم چراکه در این
حوزه خالقیتهای معمارانه باید لحاظ شــود .در این قانون ،شهرداری مکلف به ارائه ضوابط
و دســتورالعملهای مالک عمل ،بخصوص در مورد بناهای شاخص ظرف مدت یک سال
شده است.
وی ادامه داد :اکنون شــهرداری باید ســند جامع منظر شــهری را که در برنامه  ۵ساله
ســوم تصویب شده اســت تهیه کند ،هرچند مقرر بوده این سند چند سال پیش تهیه شود و
پهنهبندیهای طرح تفصیلی بر اساس آن سند صورت گیرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم فرهنگسازی و
الگوسازی بیان کرد :ما باید به سمت برگزاری نمایشگاهها و کارگاههای آموزشی درخصوص
نما برویم و با ایجاد جشــنوارههای دائمی نماهای برتر و طراحان برتر نما را معرفی کنیم تا
الگوسازی شود.
ســاالری افزود :ما در دهه چهارم انقالب تازه ضوابــط نما را تصویب کردهایم درحالیکه
دیگر کالبد شهر شکل گرفته است ،بنابراین یکی از مأموریتهای جدی شهرداری بازپیرایی
نماهای موجود شهر تهران است.
وی درخصوص ضمانت اجرایی ضوابط نمــا گفت :فرایند تصمیمگیری کمیتههای نمای
موجود باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد که در همین راســتا در الیحه ارائه شــده از ســوی
شــهرداری ،کمیتههای انضباطی نیز ایجاد شــده است ،اکنون شــورای شهر بهعنوان نهاد
نظارتی ضابطه را تدوین کرده و با پشتیبانی دیدهبانهای شهری ،کارشناسان و صاحبنظران
تــداوم پیدا میکند ،اما ما درخصوص اجرا نگرانیــم ،چراکه اجرای این ضوابط صرفا وظیفه
شــهرداری نیست و نظاممهندسی و وزارت راه و شهرســازی نیز باید به این فرایند نظارت
داشته باشند .اگر ما نتوانیم خروجی کمیتههای نما را در شهر تهران مشاهده کنیم و عملکرد
آنها قابل دفاع نباشد این رویکرد قابل برگشت است.
این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد :تخلف در نما باید خط قرمز باشد چراکه نما حق
عمومی شهر و شهروندان است.
برگزاری پنلهای تخصصی و کارگاههای آموزشی
در همایش نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی سه پنل تخصصی برگزار شد.
پنل اول با موضوع «مصالح در نما» و با محورهای مصالح نوین در نماهای ســاختمانی؛
بررســی روشهای جدید اجرای نما از دیدگاه انرژی و دوام؛ و بررســی مصالح استاندارد نما
در ایران برگزار شد.
پنل دوم به «جزئیات اجرایی اتصال مصالح نما» پرداخت و محورهای آن شــامل جزئیات
اجرایی مصالح نما؛ پایداری سازهای نماهای شهری و جزئیات اجرایی آجر بود.

پنل ســوم با عنوان «معمــاری خوب ،نمای باکیفیت» با محورهایــی نظیر رنگ در نما؛
آسیبشناسی نمای ســاختمان از منظر معماری؛ هویت نما و نیز نما و ارتقاء کیفیت محیط
و منظر شهری برگزار شد.
الزم به ذکر اســت ،در همایش نما کارگاههای آموزشی مختلفی نیز برگزار شد که ازجمله
این کارگاهها «استانداردســازی اجرای آجر ،نمای خشک و بهرهوری انرژی» بود که توسط
گروه نماچین ارائه شــد .همچنین کارگاه آموزشی «هنر مهندسی نما :یکپارچهسازی فرآیند
طراحی ،محاســبات و ســاخت در ســازههای فری فرم طراحی انرژی محور ،سنتی برای
ساختمانهای آینده» که توسط شرکت سایتال ساخت ارائه شد.
کارگاه آموزشــی بعدی با عنوان «جزئیات اجرایی انواع نماهای شیشهای» توسط شرکت
آلوم گلس و همچنین کارگاه «روشهای کارآمد بهرهگیری حداکثر از روشــنایی طبیعی در
نماهای متداول» از سوی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی ارائه شد.
«ارزیابی رفتار نماهای نوین و متداول در برابر آتش و تطبیق آن با مبحث ســوم مقررات
ملی ســاختمان» و نیز «جزئیات اجرایی ســازهای نما و دیوار پشــتیبان آن» و «مشکالت
متــداول در روشهای جدید اجرای نما از دیدگاه انرژی و دوام» ،عنوان کارگاههای دیگری
بود که توســط مرکز تحقیقات راه مســکن و شهرسازی ارائه شــد .کارگاه آموزشی «انواع
جزئیات اجرایی سنگ» نیز توسط انجمن سنگ ایران برگزار شد.

ماهنامه تخصصی صنعت در و پنجره و بهینهسازی انرژی ایران

جشن دهمین سال فعالیت هونام ابزار نوین 144.....
همایش بزرگ شرکت یلکن در هتل پارسیان آزادی
تهران برگزار شد148.............................................
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نشریـه پنجره ایرانیـان

گزارش

در هتل اسپیناس پاالس برگزار شد؛

جشن دهمین سال فعالیت هونام ابزار نوین

پنجرهایرانیان؛ جشــن دهمین سال فعالیت «شرکت
هونام ابزار نوین» با حضور مدیران ارشــد این شرکت،
تعدادی از مدیران و همکاران این شــرکت از کشــور
ترکیــه و جمعی از میهمانان داخلی و خارجی شــامگاه
چهارشــنبه  3بهمنماه  97در هتل اســپیناس پاالس
تهران برگزار شد.
در ابتــدای این گردهمایــی که با حضــور مدیران
عالیرتبه شــرکت هونام ابزار نوین ،مدیران عالی رتبه
 GUآلمــان ACCADO ،و  SECiLترکیه ،مهمانان
عالیقدر داخلی و خارجی و نمایندگان این شــرکت از

سراســر کشــور همراه بود علیرضا تقیزاد ،مدیرعامل
پرتــاش هونام ابــزار نوین برای عــرض خیرمقدم و
خوشآمد گویی پشت تریبون قرار گرفت.
تقیزاد در سخنان کوتاهی از تمامی تولیدکنندگان و
همکاران شهرســتان و مدیران و برندهای شرکتهای
خارجی که هونام ابــزار نمایندگی آنها را در اختیار دارد
برای همراهی در  10سال فعالیت مستمر شرکت تشکر
کرد و ابــراز امیدواری کرد این همــکاری و همراهی
همچنان ادامه داشته باشد و روزبهروز پررنگتر شود.
مدیرعامل هونام ابزار نوین این گردهمایی را فرصتی

برای تجدید دیدار تمامی همــکاران صنعت دروپنجره
کشور دانســت تا به بهانه دهمین سال فعالیت شرکت
هونام ابزار نوین لحظات شــاد و مفرحی را در کنار هم
سپری کنند.
تقیزاد در پایان صحبتهایش خبر خوش و مژدهای
نیز به همکاران داد به این عنوان که به مناسبت دهمین
سالگرد تاسیس شرکت فروش ویژهای در نظر گرفتهاند
که مشتریان این شــرکت میتوانند با پیگیری از دفتر
مرکزی شــرکت هونام ابزار نوین از شرایط این فروش
ویژه مطلع شوند .گفتنی است ،شرکت هونام ابزار نوین
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نمایندگی رسمی یراقآالت  GUآلمانACCADO ،
و  SECiLترکیه و یــراقآالت آلومینیوم MASTER
ایتالیا در ایران را در اختیار دارد.
در بخش بعدی مراســم امیر جعفری ،مدیر فروش و
بازاریابی شــرکت هونام ابزار نوین پشــت تریبون قرار
گرفــت و در ابتدا بــه همه مهمانــان خیرمقدم گفتند.
جعفری از اعتماد و همراهی تمامی همکاران و همراهان
مجموعه هونام ابزار در  10سال گذشته تشکر کرد و این
همراهی را باعث افتخار مجموعه هونام ابزار دانست.
جعفری در ادامه از شــرکت  GUآلمــان به عنوان

بزرگترین و معتبرترین شــرکت تولیدکننده یراق و
ملزومــات درو پنجره مکانیــک و اتوماتیک و برند
 ACCADOبهعنــوان یکی از بهتریــن یراقآالت
دروپنجــره یو.پی.وی.ســی یاد کــرد و برند SECiL
ترکیــه را نیز برند بیرقیب در حــوزه نوارهای درزگیر
برشـ�مرد .جعفری همچنین با اشاره به برن دMAS� .
 TERایتالیا بــه تمجید از این برند پرداخت و عنوان
کرد برند  MASTERبازخورد بســیار خوبی در مدت
کوتاه همکاری نشــان داده و خوشبختانه تولیدکنندگان
دروپنجره آلومینیوم که از این برند اســتفاده کردهاند از

کیفیت آن رضایت داشتهاند .ایشان همکاری مجموعه
هونام ابزار نوین با این برندهای موفق جهانی و ارائه این
محصوالت به بازار ایران را باعث افتخار و خوشــحالی
خود و تمامی همکارانش در این مجموعه عنوان کرد.
مدیر فروش و بازاریابی شــرکت هونام ابزار نوین در
بخش دیگری از صحبتهایش الزمه ورود به دهه دوم
فعالیت شــرکت هونام ابزار را توجه بــه نیازهای بازار
با نگاه به شــرایط اقتصادی کالن کشــور و پرداختن
به مباحث آموزشــی و رشــد دانش فنــی صنعتگران
عرصه دروپنجره کشــور دانســت و ابراز امیدواری کرد
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با برنامهریزی صحیح و اســتفاده از پتانســیلهای
موجود ،شــرکت هونام ابزار بتواند گامهای موثری
دراینارتباط بردارد.
مدیــر فروش هونام ضمن اشــاره بــه افتتاح کارگاه
آموزشی تولید دروپنجره دو جداره و سایت جدید شرکت
هونام ابزار عنوان کرد با افتتاح کارگاه آموزشــی از این
پس تالش خواهیم کرد مطالب آموزشــی متنوع را در
ایــن کارگاه مطرح کنیــم و با انعــکاس همزمان این
مطالب آموزشــی در ســایت امکان استفاده از آن برای
همه همکاران فراهم آوریــم .همچنین همکاران عزیز
میتوانند از ســایت این شــرکت برای آشنایی بیشتر با

یراقآالتی که شــرکت هونام ابــزار نوین ارائه میدهد
استفاده کنند و به صورت آنالین محصوالت درخواستی
خود را سفارش دهند.
جعفری در ادامه به نمایشــگاه دائمی شــرکت هونام
ابزار اشــاره کرد و گفت :فضای نمایشگاهی که در دفتر
مرکزی شــرکت ایجاد شده است آمادگی دارد تا تمامی
سیســتمها و یراقآالت مختلف دروپنجره را  بهصورت
حضوری در معرض دیــد همکاران قرار داده تا عزیزان
بتواننــد با آگاهی و شــناخت کامل نســبت به خرید و
سفارش اقدام کنند.
مدیر فروش و بازاریابی شــرکت هونــام ابزار نوین

در پایان گفت :شــرکت هونام ابزار مشتاقانه از تمامی
نقطهنظرات ،پیشــنهادت و انتقادات همــه همکاران،
صنعتگران و فعاالن صنعت دروپنجره اســتقبال کرده و
امیدواریم با همراهی و همفکری شما دوستان بتوانیم در
ارائه هرچــه بهتر خدمات و عرضه محصوالت باکیفیت
روزبهروز موفقتر عمل کنیم.
در بخش بعــدی مراســم از تعدادی از مشــتریان،
همکاران و نمایندگان برتر شرکت هونام ابزار تقدیر شد.
در این بخش مجری برنامه از آقایان لونت ،نایبرئیس
هیات مدیره شرکت هونام؛ سومر ،مدیر صادرات شرکت
 GUآلمان؛ فورکان ،مدیر صادرات شــرکت SECiL

گزارش
پنجـره ایرانیـان /سـال دوازدهم اسفند  97و فروردین    98شمـاره 137-138
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ترکیــه و تقیزاد عضــو هیات مدیــره و مدیرعامل
شــرکت هونام ابزار نوین دعــوت کرد تا با حضور در
جایگاه از برگزیدگان با اهدا لوح تقدیر و هدیه تجلیل
به عمل آورند.
در بخش اول از  5نفر از مشتریان وفادار به نمایندگی
از تمامی مشتریان عزیز شرکت هونام ابزار تجلیل شد.
مدیران شرکتهای پارس وین ،مهتا ،آسایش گستران،
ایده بهینهســاز و سیلک پنجره کاشان تقدیر شدگان در
این بخش بودند.
در بخش دوم برنامه از همکاران پخش شرکت هونام

ابزار نوین در سراسر کشــور تجلیل شد .گروه تولیدی
سادات همکار پخش شمال کشــور از استان گلستان،
بازرگانی مربوطی همکار پخش جنوب کشــور از استان
فارس ،شرکت هورام ســازه همکار پخش مرکز کشور
از اســتانهای مرکزی و قم ،بازرگانی ساالری همکار
پخش غرب کشــور از استان کرمانشاه ،بازرگانی پویان
تجارت همکار پخش شــرق کشــور از استان خراسان
رضوی و شرکت انرژی پایدار از استان قزوین همکاران
شــرکت هونام ابزار در سراسر کشــور بودند که در این
بخش با اهدا لوح تقدیر و هدیه مورد تقدیر قرار گرفتند.
در بخش بعدی برنامه از آقــای رضا نوبهاری ،مدیر

فنی شــرکت بهپاس ســالها همــکاری و خدمت در
مجموعه هونام ابزار نوین تقدیر به عمل آمد.
در ادامــه برنامه ،کیک یادبودی که به مناســبت 10
ســال فعالیت شــرکت هونــام ابزار نویــن در صنعت
دروپنجره کشور تهیه شده بود به روی صحنه آورده شد
و با برش کیک ،بخش ابتدایی مراسم نیز خاتمه یافت.
در بخش بعدی مراســم ،حســن ریوندی ،طنزپرداز
مطرح کشــور به اجرای اســتندآپ کمدی پرداخت و با
ی خود لحظاتی شاد و مفرح برای مهمانان خلق
هنرنمای 
کرد .پایانبخش این برنامه جذاب و دورهمی صمیمانه
صرف شام در تاالر هتل اسپیناس پاالس تهران بود.
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نمایشگاه دائمی

سایت جدید

کارگاه آموزشی

گزارش

همایش بزرگ شرکت یلکن

در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد

در پایان سومین روز از دهمین نمایشگاه دروپنجره تهران ،شامگاه پنجم بهمنماه
 1397هتل پارســیان آزادی میزبان همایش بزرگی بود که از ســوی شرکت یلکن،
تولیدکننده بزرگ یراقآالت کشور ترکیه ،برگزار میشد.
به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان ،این همایش با حضور مدیران عالیرتبه شرکت
یلکن از کشور ترکیه ،و نیز مهمانان عالیقدر داخلی و نمایندگان این شرکت برپاشد.
در این گردهمایی چند تن از مهمانان و نیز مدیران یلکن به ایراد سخنرانی پرداختند
و دو تن از هنرمندان کشورمان با هنرنماییهای خود ساعاتی خوش را برای مهمانان
خلق کردند.
ســخنرانان این نشست عبارتند بود از :فاتح ساری ،مدیرفروش شرکت یلکن؛ سید
جالل ابراهیمی ،دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و ترکیه؛ وحید جاللیپور،
دبیــر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان در و پنجره ایران؛ حســین طوســی،
رئیس انجمن صنایع پروفیل دروپنجره یو.پی.وی.ســی ایــران؛ یاعوس ،مدیر فنی
شرکت یلکن؛ همچنین مهدی ملکی پیام کتبی محمود صداقت ،مدیرعامل شرکت

ویستابست را قرائت کرد.
در بخشهایی از این همایش طنزپرداز مطرح کشــور ،حســن ریوندی به اجرای
استندآپ کمدی و خواننده مشهور ،رضا شیری به اجرای موسیقی پرداخت .در بخش
دیگــری از این همایش نیز تعدادی از نمایندگان شــرکت یلکن در ایران با دریافت
لوح تقدیر مورد قدردانی قرار گرفتند.
علی ضیاء ،مجری سرشــناس صدا و سیمای کشورمان ،که اجرای این همایش را
برعهده داشت ،بهعنوان نخستین سخنران از فاتح ساری ،مدیرفروش شرکت یلکن
دعوت کرد تا در جایگاه قرار گیرد.
مدیرفروش شــرکت یلکن با خوشامدگویی به مهمانان ،سخنان خود را آغاز کرده
و اطالعات مختصری در خصوص شــرکت یلکن ارائه داد .وی در بخشی از سخنان
خود به آغاز تاســیس این مجموع بزرگ اشــاره کرده و گفت« :این شرکت در سال
 1969میالدی توسط آقای سلیمان یلکن با شعار «هر زمان بهتر» آغاز به کار کرد .از
همان روزهای نخستین با رویکرد امنیت و کیفیت ،نخستین گامها را استوار برداشته

و در مدت زمانی کوتاه جایگاهی معتبر در بازارهای بینالمللی کسب کردیم».
وی ضمن تاکید بر تالش همیشــگی این شرکت برای رشــد و پیشرفت ،اظهار
داشت« :مجموعه یلکن با هدف پیشــرفت روزافزون ،خیلی زود از حالت تکبعدی
خارج و در مدت زمانی اندک به شــرکتی پرقدرت و وزین در این حوزه تبدیل شــد.
درواقع این مجموعه از ابتدا تاکنون مطابق با برنامهریزیهای دقیق و بدون لحظهای
توقف به گسترش و توسعه خود ادامه داده و میدهد».
فاتح ســاری در ادامه بیان داشــت« :شــرکت یلکن با قدرت هرچــه تمامتر به
ســرمایهگذاری در حوزه سیســتمهای اتوماتیک که الزمه عصر تکنولوژی اســت
پرداختــه و آن را ادامــه میدهد ،چراکه هــدف اصلی این شــرکت همواره تولید
محصــوالت باکیفیت بوده و در این مســیر و با در نظــر گرفتن اصل رضایتمندی
مشتری ،خوشــبختانه موفق شده است به شــرکتی عظیم در بازارهای بینالمللی
مبدل شود».
وی ضمن اشــاره به همکاری بلندمدت این شــرکت با ایــران گفت« :اینک به

واســطه شما شرکای ارزشمند ،ظرف مدت  10ســال تمامی سیستمهای دروپنجره
یو.پی.وی.ســی و آلومینیومی ما در بازار ایران به جایگاه باالیی دست پیدا کردهاند و
مطمئن هستیم این تجارت دوستانه تداوم خواهد داشت .این عزم و اراده و همکاری
مستمر شما عزیزان ،ما را همانند برادر همچنان در کنار هم حفظ خواهد کرد .شرکت
یلکن در مســیر پیشرفت و گسترش ،همواره حمایت و پشتیبانی از دوستان همراه را
در سرلوحه کارهای خود قرار داده است .در حال حاضر در بازار ایران انبارهای ما در
شــهرهای تهران و تبریز آماده ارائه خدمات به مشتریان است و در آیندهای نزدیک
بــرای افزایش توزیع و پخش محصــوالت  fornaxبه اعطای نمایندگی در دیگر
شهرهای ایران خواهیم پرداخت».
مدیرفروش شرکت یلکن در پایان ســخنان خود به نمایشگاه تویاپ ترکیه که از
 15تا  18اســفندماه  1397برگزار خواهد شد اشــاره کرده و بیان داشت« :از همین
جا اعالم میداریم که زیارت شــما در نمایشــگاه پنجره استانبول موجب سعادت و
خرســندی ما خواهد بود .در اینجا از طرف مدیریت شــرکت یلکن ،هیات مدیره و
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کارمندان از تمامی شما عزیزان کمال سپاس و تشکر را دارم».
در بخشی دیگری از این نشست مهدی ملکی ،نماینده شرکت ویستابست ،پشت
تریبــون قرار گرفت .وی در ابتدا ضمن خوش آمدگویی به حضار گفت« :از آقایان
یلکن و فاتح ســاری تشکر ویژه دارم همچنین از آقای مهندس نخجوانی به خاطر
زحماتی که برای برگزاری این همایش متقبل شــدهاند سپاسگذاری میکنم .قرار
بر این بود که مهندس صداقت در این نشســت حضور داشــته باشند ولی به دلیل
مســئلهای که پیش آمد به بنده امر کردند تا پیام ایشــان را خدمت شــما عزیزان
قرائت کنم».
پیام محمود صداقت به همایش یلکن:
به نام آنکه جان را فکرت آموخت
چراغ دل به نور جان برافروخت
ز فضلش هر دو عالم گشت روشن
ز فیضش خاک آدم گشت گلشن
در آغاز از این که به دلیل عذر پیش آمده توفیق حضور در جمع شما عزیزان میسر
نشــد پوزش میطلبم .از مدیریت محترم شرکت یلکن که چنین دورهمی را جهت
دیــدار افراد مرتبط با این صنعت فراهم آوردند تشــکر میکنم و در این فرصتی که
به اینجانب داده شــد به صورت بسیار مختصر پیرامون کیفیت ،مطالبی کوتاه از باب
یادآوری و تاکید و تذکر ،تقدیم شما میهمانان عزیز و گرامی میکنم.

همکاران گرامی ،اول این که بازار هوشمند است و چنانچه انتخاب اشتباهی انجام
دهد تاوان آن را در کوتاه مدت خواهد داد؛ همانند سیســتم دفاعی بدن ،اگر قسمتی
از بازار در انتخاب نیاز خود ،مواد مصرفی ناسالم را انتخاب کند دیر یا زود با واکنش
منفی سایر اعضا مواجه خواهد شد و به مرور از بازار حذف می گردد.
دوم آنکه در صنعت دروپنجره و فرایند ســاخت و تولید آن ،پنجره با برند پروفیل
شــناخته میشــود و اگر در مونتاژ و نصب خطایی رخ دهد انگشت اتهام به سمت
و ســوی برند پروفیل خواهد بود و چنانچه برای پروفیل مشــکلی به وجود آید به
قطع و یقین صنعت یو.پی.وی.ســی محکوم بوده و این صنعت آسیب جدی خواهد
دید و تقصیر این آســیب متوجه برندها نیز خواهد بود که تصویر این بیکیفیتی را
ترسیم کردند!
هر انســانی در هرجای این پهنه گیتی که ایران عزیز ما هم بخشــی از آن است
با واژه خیانت آشناســت و آن را بد میداند ولی در تعریف و تفســیر آن دچار اشتباه
میشــود .و اما سوال :آیا تولید پروفیل بیکیفیت که فاقد استانداردهای اولیه از نظر
درصد مواد اولیه و میزان افزودنیهاست ،خیانت محسوب نمیشود؟
برادران ،دوستان و همکاران ارجمند؛
ما در سراسر ایران پهناور با پنجرهسازان زیادی در ارتباط هستیم .اکنون که اقتصاد
و بازار ایران رکود ســنگینی را تجربه میکند شــاهدیم آنان که در انتخاب پروفیل،
یراق و گالوانیزه اســتاندارد و مونتاژ و نصب ،کیفیت را رعایت میکنند و اکنون هم

محمود صداقت 5 ،بهمن ماه 1397

از دیگر سخنرانان این گردهمایی یاعوس ،مدیر فنی شرکت یلکن بود .وی ضمن
به نمایــش درآوردن فیلمی درباره روند تولید محصوالت یلکن ،طی ســخنانی در
خصوص کارخانه یلکن در خصوص تولیدات و نوآوریهای این شــرکت توضیحاتی
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پاسدار این سنگر کیفی هستند حضورشان در بازار قویتر بوده و موفقیت نسبی آنها
بیشــتر بوده است و این به معنای پافشــاری و ثبات در تصمیم گیری درست است.
بیاییم برای ســود کوتاهمدت کیفیت را فدا نکنیم و تجربه ناموفقی را که انتهای آن
راه بیبازگشت است برای خودمان رقم نزنیم .از متولیان محترم اداره استاندارد قویا
خواستاریم از آنجا که اســتاندارد پروفیل یو.پی.وی.سی اجباری است ،اوال آن را به
صورت جدی برای تمامی تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.ســی منظور کنند؛ ثانیا
برای ایجاد وحدت رویه ،تمام پروفیلهای یو.پی.وی.ســی کشور در یک مرکز واحد
و با یک تراز واحد ممیزی شوند.
در پایان خاطر نشان میسازم بیاییم با ایجاد تشکلهای همگن استانداردهای این
صنعت را ترویج دهیم که این مصداق خدمت به میهن ،ملت عزیز و صنعت اســت.
مجددا از شــرکت محترم یلکن و مدیران و پرســنل خدوم دفتر تهران و ایران که
همکاری خوبی را در جهت تامین قطعات و ملزومات تولید پنجره با شــرکت ویستا
بست و نمایندگان خوب ما در سراسر کشور دارند ،تشکر میکنم.
تو خشنود باشی و ما رستگار
خدایا چنان کن سرانجام کار

به شرح زیر ارائه داد:
« محصوالت یلکن با نامهای تجاری فورناکس ( )Fornaxو پاوو ( )Pavoبه
سراســر جهان ارائه میشوند .تمامی این محصوالت دارای  10سال گارانتی هستند.
مســاحت کل کارخانه  24190مترمربع است .خطوط تولید کارخانه عبارتند از سالن
ریختگری ،ســالن پرس قطعات کوچک ،ســالن پرس قطعات بزرگ ،سالن تزریق
پالستیک ،سالن روکش ،ســالن رنگکاری ،سالن مونتاژ ،ســالن کنترل کیفیت و
ســالن فرزکاری .اولویت استخدام افراد در شــرکت یلکن داشتن تخصص ،تجربه
و تواناییهای فنی بوده و تعداد  600پرســنل در دو شــیفت مشغول به کار هستند.
محصوالت آلومینیوم و یو.پی.وی.ســی یلکن عبارتند از دوحالتهها ،دســتگیرههای
دروپنجره ،فولکس واگنیها ،سیســتمهای لیفتانداسالید و سیستمهای آکاردئونی.
سیســتمهای دوحالته آلومینیوم و سیســتمهای فولکس واگنی دارای قدرت تحمل
 130کیلو گرم هســتند .سیســتمهای لیفتانداســاید دارای قدرت تحمل  300تا
 400کیلوگرم بوده و سیســتمهای آکاردئونی قابلیت اجرای  7لنگه بازشــو را دارند.
محصوالت جدید دیگری نیز عرضه شــده اســت که هر کدام قابلیت تحمل 1000
کیلوگرم را دارند».
در انتها ،به رســم قدردانی شماری از نمایندگان شــرکت یلکن در ایران به روی
صحنه رفته و لوح تقدیر دریافت داشتند .پایان بخش این نشست صمیمانه پذیرایی
شام در تاالر زرین هتل پارسیان آزادی بود.
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نیازمندیهای پنجره

درج نیازمندیها در سایت
و نشریه پنجره ایرانیان
رایگـان میباشد

آگهی خرید
خریدار یک دستگاه تولید کانکشن مولیون جهت ساخت در
و پنجره یو.پی.وی.سی میباشیم.
شماره تماس09918272011 :

آگهی فروش
 -1دستگاه خم روغنی  UPVCمارک Vermak
 -2دستگاه مونتاژ اتومات یراق مارک Artikon

شماره تماس 09156008069 :و 0513-8449269

آگهی فروش

دستگاه تزریق چســب بوتیل با برند  livaترکیه به

فروشمیرسد.
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شماره تماس09157095983 :

آگهی فروش

آگهی فروش

ست کامل تولید شیشه دوجداره شامل میز برش سی ان سی
شستشو ۱۸متریچسبوگازبرند cmsبهباالترینپیشنهاد

بهفروشمیرسد

ستکاملدستگاه ۲سرمراتباگوشهتمیزکن  cncبهفروش
میرسد

شماره تماس۰۹۱۲۴۸۴۵۷۱۲ :

آگهی فروش
دو عدد دســتگاه یو پی وی ســی مارک اوزچلیک برش
ومولینزن بسیار کم کارکردفروش به علت تغییر شغل

فروش ماشين آالت با برند  CMSمدل  2011کم کارکرد
ماشين آالت شيشه دوجداره با نازلترين قيمت
 -1دستگاه شستشو به ارتفاع  ١٧٠باپرس
 -2دستگاه چسب پلى سولفايد
 -3ميزگردان شيشه
 -4فريزر و گرمكن
 -5دستگاه چسب بوتيل
 -6ميزلرزشى سيلكوژن(تم گير)
 -7دستگاه برش اسپيسر با متر ديجتال
به همراه یک دستگاه تزريق ارگون
قيمت٢٥٠ميليون
شماره تماس09173142960 :

آگهی استخدام

آگهی فروش

گروه صنعتی درنیکا واقع در شــهر شیراز در نظر

 -1دستگاه جوش  4سر کابان بسیار کم کارکرد تاریخ 2013

کد دستگاه

BD 2030

 -2دستگاه فرز جا قفل کابان نو داخل جعبه تاریخ ساخت
 2013کد دستگاه DE 4060

شماره تماس09156008069 :

0513-8449269

شماره تماس۰۹۱۷۷۶۷۱۹۲۲ :

آگهی فروش
 -1فروش ست  2ســر  7تایی ترک اصل قطعات اورجینال
کارکردهETM
 -2فروش دستگاه شستشــوی شیشه  1700ترک اصل
تعداد محدود
شماره تماس021-26291706 | 09367608423 :

دارد جهت تکمیل کادر و توسعه فعالیتهای خود به
استخدام چند کارشناس فروش و بازارياب باتجربه
درزمينه پنجره دوجداره آلومینيوم و upvcباحقوق
ثابت وپورسانت باال اقدام کند.
شماره تماس09173142960 :

