
تولیدکننده انواع شیشه هاى ساختمانى
کنترل انرژى، کنترل صوت، ایمنى و دکوراتیو

 صفحه2

آغاز به کار نمایشگاه های بین المللی در و پنجره
  صنعت شیشه و تجهیزات آشپزخانه

با حضور متخصصان و شرکت های فعال داخلی در اولین نمایشگاه های بین المللی تابستان 1400 صورت گرفت 

پیام دکتر حسن زمانی مشاور وزیر، رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای 

بین المللی به نمایشگاه های در و پنجره 

مسعود حکیمی 
مدیر عامل شرکت آالکس:

نمایشگاه در و پنجره 
و صنایع وابسته فرصتی برای 
رشد تولید و رفع موانع است

آالکس تحولی از
 درون است

 صفحه2

رضا حکیمی
 مدیرعامل شرکت آکپا ایران:

در گفت و گو با حسن سعیدی مدیر ارشد 
گروه شرکت های شینا مطرح شد:

توجه به کیفیت واقعی
 نقطه تمایز آکپا
 با دیگر برندها

رضایت مشتریان
 از کیفیت وعرضه محصوالت 
راز موفقیت شینا

 صفحه11

 صفحه10

افشین نوایی، مدیرعامل شرکت آلومینیوم 
مازندران بزرگ ترین تولیدکننده  پروفیل های 
آلومینیومی در شمال کشور:

آلومینیوم مازندران
 پیشتاز تولید پروفیل های 
آلومینیومی در کشور

 صفحه11

دکتر پیمان سلیمی مدیر عامل شرکت  
فنی مهندسی پرشیا جام: 

مجید جهانگیری مدیر عامل 
شرکت جهان اطلس اعالم کرد :

حسین لطفی زاده 
مدیرعامل شرکت شیشه قزوین:

برای اولین بار در دنیا
 تست شیشه های ضد گلوله
 به صورت زنده در نمایشگاه

کیفیت درجه یک
 و ابزارآالت اروپایی

 در شرکت جهان اطلس 

شیشه قروین 
نماد تولید ملی

 با باالترین کیفیت

 صفحه10

 صفحه10

 صفحه12

 صفحه7

15 الی 18 آبان 1395 - شماره اولبرگزارکننده: شرکت روشان روز

با همکاری روابط عمومی

برگزارکننده:
شرکت بین المللی بازرگانی 

و نمایشگاهی تهران

 8 تا  11 تیر 1400

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی هجدهمین نمایشگاه بین المللی

چهارمین نمایشگاه بین المللی

در و پنجره 
و صنایع وابسته

برگزارکننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

برگزارکننده:شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

صنایع و تجهیزات آشپزخانه، 
حمام، سونا و استخر

شیشه و تجهیزات وابسته

مدیریت پاویون ایران در اکسپو ۲0۲0
 نمادی موفق از همکاری و تعامل بخش های دولتی 

و خصوصی در کشور

حضور100 شرکت خارجی 
در نخستین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا درایران

دیدار دکتر زماني 
با سفیر ج.ا.ایران 
در ارمنستان
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تنها هفته نامه تخصصی صنعت نمایشگاهی ایران 
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دفتر نشریه: خیابان سردار جنگل، باالتر از میرزا بابایی، قبل از بهار، بن 
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با همکاری: 
 روابط عمومی و امور بین الملل 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

هفته نامه بین المللی نمایشگاه های ایران
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد زرین پور

دکتر حســن زمانی مشــاور وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی 
نمایشــگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران به مناســبت برگزاری سیزدهمین 

نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته پیامی به شرح زیر منتشر کرد:
داشتن مسکن و سرپناه طی قرون متمادی مهمترین دغدغه انسان بوده که در طول 
زمان همواره دستخوش تغییرات و تحوالت شگرفی شده است. یکی از مهمترین عوامل 
مهم ساده ترین سازه های ساختمانی تا بناهای مجلل استفاده از در و پنجره مناسب جهت 
حفظ امنیت و ایجاد فضای توأم با آرامش می باشد. اولین محافظ در مقابل از دست رفتن 
دارایی و در عین حال وظیفه تبادل سرما و گرما و ایجاد فضای مناسب و توام با آسایش 
و سرزندگی ساکنین همه ساختمانها را نیز بر عهده دارد .با توجه به اهمیت تولید پنجره 
های دو و سه جداره دامنه فعالیت کارخانجات و کارگاههای تولید در و پنجره استاندارد 
بیش از پیش گسترش یافت و سرانه مصرف این محصوالت با رشد چشمگیری مواجه شد. 
ضمن اینکه این محصوالت ســهم مهمی از صادرات به سایر کشورها به ویژه کشورهای 
همسایه کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه و حوزه خلیج فارس را نیز به خود اختصاص 
داده اند.در این راستا نقش نمایشــگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته به عنوان 
مهم ترین رویداد تخصصی و بزرگترین گردهمایی فعــاالن این صنعت در جهت ایجاد 
فرصت های انتقال تکنولوژی و اطالعات با بازاریابی برند سازی و شبکه سازی بسیار حائز 
اهمیت بوده و  بستری مناسب را به منظور ایجاد تعامل و همکاری میان تولیدکنندگان و 
صاحبان صنایع با شرکت های دانش بنیان و متخصصان در فضای حرفه ای فراهم می آورد  
. این نمایشگاه بزرگترین رویداد تخصصی در عرصه تولید و  عرضه محصوالت و خدمات 
مرتبط با صنعت در و پنجره ایران است که امســال نیز با حضور دست اندکاران متعدد 
و متخصصان این حوزه و با رعایت پروتکل های بهداشــتی به ارائه آخرین دستاوردهای 
این صنعت به  عالقه مندان می پردازد.شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران بر 
اساس سیاست ذاتی خود حمایت هرچه گسترده تر از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را 
در دستور کار خود قرار داده که بدون تردید به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. در 
خاتمه ضمن سپاسگزاری از کلیه مجریان متخصصان و دست اندرکاران این نمایشگاه برای 
تمامی شــرکت کنندگان در این رویداد مهم تخصصی آرزوی موفقیت و کامیابی هرچه 

بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده ایشان را می نماید  .
افزایش تولید و بهبود کیفیت دستاورد نمایشگاه برای پاسخ به انتظار مصرف 

کننده ایرانی است 
دکتر حســن زمانی مشــاور وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی 
نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران به مناســبت برگزاری هجدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر  پیامی به شرح 

زیر منتشر کرد:
در جهان امروز ما تالش و فعالیت گسترده ای جهت بهبود کیفیت زندگی و رفاه بشری 
صورت می پذیرد و تالش متخصصان و دانشمندان در بهره گیری از فناوری های مدرن 
و پیشرفته که بتواند زندگی بشر امروزی را متحول سازد هر روز شتاب بیشتری به خود 
می گیرد .حاکمیت رقابت در میان صنایع و تولیدات مختلف موجب شده است که هیچ 
شرکتی در هیچ یک ازرشــته های تولید بازرگانی و خدمات خود را بی نیاز از معرفی و 
تبلیغ نمی داند و این درحالی اســت که پیروزی در رقابت در میان جوامع پیشــرفته یا 
در حال توســعه که اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در آن حاکم است عنصر کلیدی موفقیت 
محسوب می شود.در این بین تجهیزات و صنایعی که در حوزه آشپزخانه، حمام، سونا و 
استخر تولید و مصرف می شود نیز از این قاعده مستثنی نیستند همین امر هدف اولیه 
برای شکل گیری نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر 
بوده است این نمایشــگاه در حالی به هجدهمین دوره خود رسیده که همه ساله شاهد 
بهبود و پیشرفت کیفی محصوالت ارائه شده در آن هستیم باال رفتن سطح تقاضا و انتظار 
مصرف کنندگان چه از نظر کیفیت و چه از لحاظ کمیت مصرف زمینه ساز افزایش روند 
تولید و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی بوده و نمایشگاه تجهیزات آشپزخانه نوید بخش 
تامین نیازهای خانوار ایرانی در شرایط فعلی است.از جمله مهمترین اهداف برگزاری این 
نمایشگاه می توان به معرفی ظرفیت های بالقوه و بالفعل در کشور در زمینه تولید بازرگانی 
و خدمات مربوط به صنایع آشپزخانه خانگی، صنعتی و صحرایی، تجهیزات و لوازم حمام 
سونا، استخر های خانگی و ورزشگاهی و صنایع و ملزومات جانبی آنها به مردم، مسئولین و 
رسانه ها و ایجاد زمینه های مناسب به منظور ترغیب افراد با واحدهای سرمایه گذار جهت 
ســرمایه گذاری و بهره گیری مناسب از ظرفیت های موجود و ایجاد زمینه های اشتغال 
زایی و کارآفرینی در صنایع موضوع نمایشگاه، آشنایی دست اندکاران با محصوالت نوآوری 
ها و ظرفیت های موجود در سایه کشورها و تالش برای رسیدن به استانداردهای جهانی،  
ایجاد فضای رقابتی سالم میان تولیدکنندگان داخلی در جهت ارتقای کیفیت تولید، ایجاد 
ارتباط مستقیم و رو در رو میان تولیدکنندگان و مصرف کننده ها به منظور آشنایی بهتر 
با نیازهای بازار مصرف و رویکرد صادرات محصول به ســایر کشورها به ویژه کشورهای 

همسایه و خاورمیانه و حوزه خلیج فارس اشاره نمود.
سیاست شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسالمی ایران همچون سال های 
قبل حمایت هرچه گسترده تر از کلیه فعالین تولیدی و خدماتی و تجاری در کشور می 
باشد  که به روند اقتصادی کشور در شرایط تحریم کمک خواهد کرد. بدون تردید تکیه 
بر توان داخلی به ویژه ظرفیت   دانشگاه ها، صنایع، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها 
مهمترین راه برون رفت کشور از شرایط فعلی و شکست  فشار حداکثری استکبار جهانی و 
گذر از اقتصاد سنتی به اقتصادی است که بر پایه های فناوری و نوآوری استوار شده است.

شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اســالمی ایران از کلیه دست 
اندرکاران، مجریان و متخصصان که با مشارکت و تالش خود موجب برگزاری این رویداد 

گردیده اند، سپاسگزاری می نماید.

پیام دکتر حسن زمانی مشاور وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی به نمایشگاه های در و پنجره 
نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته 

فرصتی برای رشد تولید و رفع موانع است

با حضور متخصصان و شرکت های فعال داخلی در اولین نمایشگاه های بین المللی تابستان 1400 صورت گرفت 

آغاز به کار نمایشگاه های بین المللی در و پنجره،  صنعت شیشه و تجهیزات آشپزخانه

بین المللی  های  نمایشــگاه 
در و پنجره،  صنعت شیشــه 
در  آشــپزخانه  تجهیــزات  و 
محــل دائمی نمایشــگاه های 
بین المللــی تهــران و با حضــور متخصصان 
صنعتــی، شــرکت هــای فعــال در صنایع 
ساختمانی و جمعی از مســووالن آغاز به کار 

کرد.
هجدهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع و 
تجهیزات آشپزخانه، حمام، ســونا و استخر، 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره 
و صنایع وابســته و چهارمین نمایشــگاه بین 
المللی شیشــه و تجهیزات وابسته صبح روز 
ســه شــنبه 8 تیرماه  1400 با حضور دکتر 
مومنی مشــاور رئیس جمهور و دبیر شورای 
عالی مناطــق آزاد تجاری- صنعتــی و ویژه 
اقتصــادی، دکتر زمانی مشــاور وزیر صنعت 
– معدن و تجــارت، رئیس هیئــت مدیره و 
مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشگاه های 
بین المللی تهران و جمــع دیگری از مقامات 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی ستاد کرونا 
در محل دائمی نمایشــگاه هــای بین المللی 

تهران آغاز به کار کرد.
در این نمایشــگاه همانند نمایشــگاه های 
پیشین، پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد 
کرونا با رعایــت کامل اجرا می شــود و تنها 
بازدیدکننــدگان تخصصی و فعــاالن مرتبط 
با صنعت کشــور با دعوت نامه قبلی مجاز به 

حضور و بازدید از این رویداد هستند.
بــه همیــن منظــور، برگــزار کننــدگان 
نمایشــگاهی با همکاری شــرکت ســهامی 
نمایشــگاه های بین المللــی در ورودی های 
نمایشــگاه، از طریق غربالگری و تب ســنج 
و ارائــه بســته کاملــی از لوازم بهداشــتی 
شــامل ماســک، دســتکش، و الــکل و ژل، 
بازدیدکنندگان را به لوازم بهداشــتی تجهیز 

می کنند. 
 از سوی دیگر، دستگاه های مخصوص ضد 
عفونی کردن دســت ها نیز در مبادی ورودی 
تمام سالن ها قرار گرفته و بازدید کنندگان با 
اســتفاده از الکل و ژل دست ها را ضد عفونی 
کرده و وارد ســالن ها می شــوند. همچنین 
تراکم جمعیت و تعداد بازدیدکنندگان  برای 
حفظ فاصله های اجتماعی در سالن برگزاری 

کنترل می شود.
گفتنی اســت؛ این نمایشــگاه هــا تا 11 
تیرمــاه به مــدت 4 روز در ســاعات 10 الی 
18 میزبــان بازدیدکنندگان تخصصی خواهد 
بود و بازدیدکنندگان و عالقه مندان عمومی 
از طریق فضای مجازی ایــن رویداد را دنبال 

کنند.
 نگاهی بــه نمایشــگاه تجهیزات 

آشپزخانه
نمایشــگاه بین المللي صنایــع و تجهیزات 
امسال  واســتخر  ســونا  آشــپزخانه، حمام، 
درحالي به هجدهمین دوره خود رسیده است 
که از نخستین دوره تاکنون شاهد رشد کیفي 
و کمي بسیار چشــمگیری بوده است و در هر 
نمایشگاه تعداد شرکت کنندگان، متخصصان، 
شــرکت های صاحب برند و  بازدید کنندگان 
تخصصی بیشــتری را شــاهد بوده اســت و 
محصوالت نیز با تنوع بیشتری عرضه می شود 
و نمایشگاه محلی برای کسب اطالع از آخرین 
دستاوردها، معرفی برندها و محصوالت جدید، 
انتقال اطالعات تجاری، زمینه ســازی برای 
قراردادهای کاری، کســب اطــالع از فضای 
کســب وکار، و معرفی محصــوالت ایرانی به 

کشورهای خارجی بوده است.  
باالرفتن ســطح تقاضــا و انتظــار مصرف 
کننــدگان چه از نظر کیفیــت و چه از لحاظ 
کمیت مصرف، زمینه ساز افزایش روند تولید 
و ارتقــاء کیفي تولیدات داخلــي و همچنین 
اهمیــت ورود کاالهاي مناســب و با کیفیت 

باالي خارجي به کشور بوده است.
در حقیقت باید گفت تمامــي آنچه که در 
جلــوه و زیبایي ظاهر داخلي هر ســاختمان 

کاربرد دارد در این نمایشگاه عرضه مي گردد. 
این موضوع همان چیزي اســت که نمایشگاه 
صنایع و تجهیزات آشــپزخانه، حمام ، ســونا 
و اســتخر را از سایر نمایشــگاه هاي صنعت 
ساختمان متمایز مي سازد و جذابیت ویژه ای 

برای بازدیدکنندگان دارد.
اهمیت ویــژه اي کــه هم اینــک مصرف 
کنندگان و نیز سازندگان واحدهاي مسکوني 
به زیبایــي و لوکس بودن ســاختمان ها مي 
دهند بیــش از هر بخش دیگر ســاختمان به 
همین چهار بخش آشــپزخانه، حمام، ســونا 
و استخر معطوف مي شــود، چرا که آنچه که 
سایر بخشهاي یک ساختمان را از نظر ظاهري 
بر ســایرین برتري مي بخشــد دکوراسیون و 
طراحي داخلي آن است ولي در چهار قسمت 
موضوع این نمایشگاه عالوه بر طراحي داخلي 
هر روز شاهد تنوع تولید، نوآوري و بکارگیري 
تکنولــوژي و ابداعــات جدیــد هســتیم. از 
سوي دیگر مشــارکت واحدهاي تولیدکننده 
آشــپزخانه هاي صنعتي و صحرایــي نیز در 
این نمایشگاه هر ســال فعالتر و گسترده تر از 
دوره قبلي بوده و سرانجام پس از سالها فقدان 
یک نمایشگاه تخصصي براي اینگونه واحدها، 
شاهد گردهمایي منســجم تولیدکنندگان و 
واردکنندگان این تجهیزات صنعت ساختمان 

در این نمایشگاه مي باشیم.
نمایشــگاه صنایع و تجهیزات آشــپزخانه، 
حمام، سونا و استخر از جمله معدود نمایشگاه 
هایي است که بازدیدکنندگان عام و همچنین 
متخصصین و فعاالن بخش ساختمان، مصرف 
کننــدگان نهایي محصــوالت و خدمات ارائه 
شده در آن محسوب مي شــوند و ارتباط رو 
در رو و مســتقیم این مخاطبین با شــرکت 
کننــدگان این نمایشــگاه همواره بــه نتایج 
پرثمر و رضایت بخش منتهي شده و همکاری 
های گسترده ای بین کارآفرینان، سازندگان، 
مجریان طــرح های ســاختمانی ایجاد کرده 

است.
 کاالها و خدمات قابل ارائه در بخش 

هاي مختلف نمایشگاه
 در گروه آشپزخانه،  آشپزخانه هاي خانگي: 
انواع کابینت آشپزخانه )چوبي، فلزي وشیشه 
اي(، انواع روکش کابینت، پیشــخوان، ام دي 
اف، اچ دي اف، انــواع در و فریــم کابینــت، 
یراق آالت و دســتگیره، ســینک ظرفشویي، 
دستگاههاي تهویه، هواکش و هود آشپزخانه، 
انواع شیرآالت، لوله و اتصاالت پي وي سي و 
فلزي، انواع چراغ و سیســتم هاي نورپردازي، 
میزو صندلي آشــپزخانه، وســایل تزئیني و 
دکوري، طراحي و دکوراســیون، تجهیزات و 
وســایل نظافتي، لوازم جانبی عرضه شــده و 
عالقه مندان می توانند از آخرین تجهیزات در 

این زمینه بازدید به عمل آورند. 
شامل  هاي صنعتي:  آشــپزخانه  همچنین 
تجهیزات عمل آوري غذا )چرخ گوشت، خالل 
کن صنعتي، کالباس بر و ...( تجهیزات آماده 
ســازي غذا )سیســتمهاي پخت(، تجهیزات 
ســرو غذا )خط سلف ســرویس، کیترینگ و 
...( تجهیزات نگهــداري )ســردخانه ثابت و 
متحرک، یخچالهــاي ایســتاده و صندوقي، 
صنعتــي،  هــاي  ظرفشــویي  و...(،  فریــزر 
وســایل و تجهیزات رســتوران وکافي شاپ، 
لــوازم جانبــي اســت و عالقه منــدان می 
 تواننــد از آخریــن تجهیزات در ایــن زمینه

 بازدید کنند. 
در بخش آشپزخانه هاي صحرایي نیز کلیه 
تجهیزات و ملزومات مربوطه عرضه شده است 
و جدیدترین محصوالت این رشته عرضه شده 

است. 
 در بخــش گروه حمـــام  نیز انــواع وان، 
زیردوشي، دستشــویي، توالت فرنگي و بیده، 
پرده، پارتیشــن و کابین دوش، شــیرآالت و 
دوش، تجهیزات بهداشــتي، آینــه و کابینت 
مخصــوص حمام، لولــه و اتصــاالت پي وي 
ســي و فلزي، انواع کفپوش، انــواع تجهیزات 
روشــنایي و نورپــردازي، وســایل تزئیني و 

دکوري، طراحي و دکوراسیون، وسایل جانبي 
به نمایش گذاشته شده است. 

در  گروه سونــــا :تأسیسات سونا و استخر، 
اتاق بخار، تجهیزات ســوناي خشک و بخار، 
سیســتم هاي تولید حرارت و بخار، جکوزي، 
دیگهاي بخار، وانهاي هیدروتراپي، شیرآالت، 
لوله و اتصاالت پي وي سي و فلزي، تجهیزات 
روشــنایي  و نورپــردازي، وســایل تزئیني و 
دکــوري، طراحي و دکوراســیون، وســایل 
جانبي عرضه شده و جذابیت قابل توجهی به 

نمایشگاه داده است. 
همچنیــن در گــروه استخـــر و آنهم در 
نوســتالژی  تیرماه،  تابســتانی  گرمای  فصل 
قابــل توجهــی را در دوران کرونــا بــرای 
بازدیدکنندگان ایجاد کرده است و اجراء انواع 
استخر شناي روباز و سرپوشــیده )خانگي و 
)دایوینگ(،  شــیرجه  ورزشگاهي(، سکوهاي 
استخرهاي پیش ســاخته، استخرهاي بادي، 
فیلتراســیون،  و  تصفیــه آب  سیســتمهاي 
پارکهاي آبي، تجهیزات نظافت استخر، کلر و 
مواد ضد عفوني کننده آب، سقفهاي متحرک، 
وسایل وتجهیزات اطراف اســتخر، تجهیزات 
روشــنایي ونورپردازي، ســوالریوم، سلولهاي 
خورشــیدي، موادو وســایل عایقکاري، انواع 
رنگ و پوشش مخصوص اســتخر، چراغهاي 
داخــل اســتخر، لولــه واتصــاالت مربوطه، 
ســرامیک اســتخر، طراحي و دکوراســیون، 

وسایل جانبي قابل بازدید است.
در  گروه شیـــرآالت  که یکی از جذابیت 
های صنعت ســاختمان محســوب می شود 
و طرفــدار بســاری دارد، انــواع شــیرآالت 
بهداشــتي و ســاختماني ، مغــزي  و لوازم 
جانبي ، شــیرآالت اهرمي ، ساده ، هوشمند 

، بیمارستاني ، شلنگي و پیسوار
 نمایشــگاه در و پنجره عرضه شده 

است. 
همــگام با تخصصي شــدن هرچه بیشــتر 
نمایشگاه ها درکشورهاي پیشرفته و صاحب 
صنعت نمایشگاهي، نمایشــگاه هاي عمومي 
بکار خود پایان میدهند. امروزه نمایشگاه هاي 
تخصصي بسیار بیشتر مورد توجه کارشناسان،  
متخصصیــن و بازدیدکنندگان قراردارند، چرا 
که نمایشــگاه هــاي عمومي بدلیل وســعت 
موضوعي و تعدد شــرکت کننــدگان و گروه 
هاي کاالیي آنها، پاســخگوي نیاز مخاطبین 
و بازدیدکننــدگان نیســتند. بدیهیســت با 
توجه به تغییرات شــگرفي که پیشرفت علم 
و تکنولوژي در روند رشــد صنایع و تولیدات 
ایجادنموده، هرروز شــاهد نوآوري در تولید و 
بهبود کیفي کاالها هستیم. مسلماً حوزه هاي 
مرتبط با صنعت ساختمان نیز از این پیشرفت 
و نوآوري بي بهره نمانده انــد بطوریکه دیگر 
نمیتوان تمامي ایــن نوآوریها را در قالب یک 
نمایشگاه عمومي تحت عنوان کلي ساختمان 

به مخاطبین عرضه نمود.
به جــرأت میتوان اذعان نمــود که صنعت 
تولید در و پنجره در سالیان اخیر پیشرفتهاي 
چشــمگیر و حیرت انگیزي داشــته اســت 
به گونــه اي کــه امــروزه از محــدوده یک 
صنعت کارگاهي صرف خارج شــده و با بهره 
گیــري از ماشــین آالت و تجهیــزات مدرن 
و سیســتمهاي نرم افــزاري و اتوماســیون 
صنعتي،  به عنــوان کاالیي که محصول علم و 
 فناوري اســت در اختیار مصرف کنندگان قرا

رمیگیرد.
خوشــبختانه ورود تکنولــوژي ســاخت و 
تجهیز در و پنجره به کشــور موجب شده که 
روند بهبود کیفي تولیدات داخلي نیز شــتاب 
بیشتري بگیرد واز قابلیت رقابت با محصوالت 
خارجي در سطح بسیار خوبي برخوردار باشند 
و درواقــع زمینه و شــرایط حضــور اینگونه 
تولیدات در کنار نمونــه هاي خارجي در یک 
مــکان و تحت عنــوان یک نمایشــگاه کاماًل 
تخصصي فراهم شده است . هم اینک با توجه 
به گستردگي حوزه تولید در و پنجره در دنیا، 
در بیشتر کشــورها شــاهد برپایي نمایشگاه 

هاي تخصصي براي این محصوالت هســتیم  
به عبــارت بهتر،  صنعت تولیــد در وپنجره و 
تجهیزات وابســته آنقدر ارتقاء و پیشــرفت 
داشته که انگیزه کافي جهت برپایي نمایشگاه 

هاي تخصصي مستقل براي آن وجود دارد.
برگــزاري یازدهمین نمایشــگاه تخصصي 
بین المللي در و پنجــره در تهران ، با حضور 
شرکتها و مؤسســات داخلي و خارجي که در 
زمینه تولید ،  بازرگاني و خدمات مرتبط با این 
گروه کاالیي فعالیت دارند گامي بلند و محکم 
در جهت ارائه نوآوریهــا و تولیدات مدرن این 
رشــته از صنعت محسوب میشــود و مسلماً 
مورد استقبال شرکت هاي ساختماني  شرکت 
هاي انبوه ســاز  تعاونیهاي مسکن ، مجتمع 
هاي مســکوني و تجاري ،  هتلها و نیز عموم 
مردم به عنوان مصرف کننــدگان نهایي این 

محصوالت واقع خواهد شد.
  اهـداف بــرگـزاري نمـایشگـاه 

در و پنجره
در معرفی اهداف عمومی اعالم شده است: 
معرفي ظرفیتهاي بالقوه و بالفعل درکشور در 
زمینه تولیــد،  بازرگاني وخدمــات مربوط به 
صنایع در و پنجره مشتمل بر تولید، بازرگاني 
و خدمات محصول، ماشین آالت و تجهیزات 

وابسته، مواد اولیه.
 شناسایي و معرفي مشکالت ، موانع و نقاط 
ضعف موجود در این صنعت و تالش در جهت 
جلب حمایت ســازمانهاي دولتــي ذیربط از 

دست اندرکاران صنعت مذکور.
 ایجاد بستر هاي مناسب به منظور ترغیب 
افراد یا واحدهاي سرمایه گذار جهت سرمایه 
گــذاري و بهره گیري مناســب از ظرفیتهاي 
موجود  و ایجاد زمینه هاي اشــتغال زایي و 

کارآفریني در  صنایع موضوع نمایشگاه.
 آشــنایي دســت اندرکاران با محصوالت ، 
نوآوریها و ظرفیتهاي موجود در سایر کشورها 
و تالش براي رســیدن بــه اســتانداردهاي 

جهاني.
ایجــاد فضــاي رقابتــي ســالم میــان   
تولیدکنندگان داخلي در جهت ارتقاء کیفیت 

تولید.
رو  رودر  و  مســتقیم  ارتبــاط  ایجــاد   
میــان تولیدکننــدگان و مصــرف کنندگان 
 به منظور آشــنایي بهتــر با نیازهــاي بازار

 مصرف.
 ایجاد و یا ارتقــاء رویکرد صادرات محصول 

به سایر کشورها.
 تبــادل فکر ، فنــاوري و محصــول میان 
شــرکت کنندگان داخلي و خارجي نمایشگاه 

و ایجاد ارتباط تجاري میان آنها.
  شناســایي واحدهاي برتر در زمینه تولید 
، بازرگانــي و خدمــات مرتبــط بــا موضوع 

نمایشگاه.
 در اعالم اهداف اختصاصی نیز اعالم شــده 
اســت: معرفي میزان تأثیر و نقش محصوالت 
در و پنجره ساختماني در حفظ ، صرفه جویي 
و اســتفاده بهینه از منابع انــرژي و تالش در 

جهت حفظ ذخایر موجود انرژي در کشور.
 آگاهي از میزان تأثیرگذاري این محصوالت 
در بهینه سازي مصرف انرژي واصالح الگوي 

مصرف.
 باتوجه به تعدد و کثرت واحدهاي تولیدي، 
بازرگانــي و خدماتي که بصورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم در ارتباط با محصــوالت در و 
پنجره هســتند  برپایي نمایشــگاه تخصصي 
و جــدا از نمایشــگاه صنعــت ســاختمان، 
هم بــراي مشــارکت کنندگان و هــم براي 
بازدیدکنندگان از اهمیت و اولویت بســیاري 
برخــوردار اســت. لذا ایــن نمایشــگاه نیاز 
مخاطبین این صنعت را به مراتب بیشــتر از 
برآورده میسازد.  نمایشگاه عمومي ساختمان 
به همین دلیل بســیاري از واحدهاي شرکت 
کننــده در نمایشــگاه در و پنجــره و صنایع 
وابســته، فقط در همین نمایشگاه حضورمي 
 یابند و در نمایشــگاه ســاختمان مشــاهده

 نمیشوند.
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 نمایشگاه اختصاصي ج.ا.ایران در ارمنســتان با حضور  دکتر زماني مشاور وزیر 
صمت، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامي نمایشگاه هاي بین المللي 
ج.ا.ایران، دکتر بدخشــان ظهوری سفیر ایران در ارمنســتان، معاون وزیر اقتصاد 
ارمنستان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاي ارمنستان و جمع دیگری از مسئوالن 

دو کشور در مرکز نمایشگاهي ایروان آغاز به کار کرد.
به گزارش پایگاه خبری اخبار نمایشــگاه ها،  در بخشــی از ســخنرانی مراسم 
افتتاحیه ایــن رویداد، دکتر زمانی بــا بیان اینکه نمایشــگاه اختصاصي ج.ا.ایران 
با مشــارکت باالي شــرکت هاي مهم و توانمند علمي، صنعتي، فني و مهندسي 
برگزار شده است گفت: این موضوع نشان از عزم جدي ج.ا.ایران براي توسعه روابط 

اقتصادي و تجاري خود با کشور ارمنستان و منطقه اوراسیا است.
همچنین در روز اول برگزاری نمایشــگاه اختصاصي ج.ا.ایران در شــهر ایروان 
معاون وزیر اقتصاد و تجارت ارمنستان به همراه سفیر کشورمان از غرفه هاي این 

نمایشگاه بازدید کردند.
در نمایشــگاه اختصاصي ج.ا.ایران در ارمنســتان بیش از 100 شرکت از ایران 
در حوزه های  مختلف نظیر انرژي و برق، ســاختمان، مواد غذایي و کشــاورزي، 
دارو و تجهیزات پزشکي، شــهرک هاي صنعتي و شرکت هاي دانش بنیان آخرین 
دستاوردها، محصوالت و خدمات  خود را در معرض دید بازدید کنندگان قرار می 

دهند.

افتتاح نمایشگاه اختصاصي 
جمهوری اسالمی ایران

در ارمنستان

بازدید دکتر زمانی از غرفه های مشارکت کنندگان در نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در ارمنستان
گزارش تصویری از بازدید دکتر زمانی مشاور وزیر صمت، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران و هیأت همراه از غرفه های مشارکت 

کنندگان در نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در ارمنستان

در حاشیه گشایش نمایشــگاه اختصاصي ج.ا.ایران در شهر ایروان 
طي نشســتي دکتر حســن زماني و دکتر عباس بدخشان ظهوری با 

یکدیگر دیدار و گفتگو نمودند.
به گــزارش روابط عمومــي و امور بین الملل شــرکت ســهامي 
نمایشــگاه هاي بین المللي ج.ا.ایران، طي دیداري که در حاشــیه 
گشــایش نمایشــگاه اختصاصي ج.ا.ایران در شــهر ایروان صورت 
گرفت دکتر حســن زماني مشــاور وزیر صنعت معــدن و تجارت، 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ســهامي نمایشگاه هاي بین 
المللي ج.ا.ایران و دکتر عباس بدخشــان ظهوری ســفیر کشورمان 
 در ارمنســتان در خصوص مسائل مشــترك به گفتگو و تبادل نظر

 پرداختند.
در این دیدار دکتر زماني با اشــاره به ظرفیت هاي باالي برگزاري 
نمایشگاه هاي خارج ار کشــور در توسعه صادرات غیر نفتي برگزاري 
نمایشــگاه اختصاصي ج.ا.ایران ارمنســتان، نمایشــگاه اوراسیا و 
نمایشگاه هاي مشــابه را گام بلندي در توسعه اقتصادي کشورمان در 
همراهي با اهداف دولت و از جمله اهداف مقرر در اساســنامه شرکت 
سهامي نمایشــگاه هاي بین المللي ج.ا.ایران به عنوان متولي اصلي 
برگزاري نمایشگاه هاي داخلي و خارجي و تقویت بخش خصوصي در 
این حوزه برشمرد.دکتر بدخشــان ظهوری نیز با اشاره به این مطلب 
که کشور ارمنستان مي تواند به عنوان یک منطقه استراتژیک ، محل 
ارتباط تجاري و اقتصادي ایران با کشــورهاي منطقه اوراسیا و دروازه 
ورود به این منطقه مهم باشــد بر لزوم گسترش فعالیت هاي تجاري با 
این کشور و بسط چشم انداز مناسبات با این منطقه در راستاي جبران 
 کمبودها و کاســتي هاي تجاري صورت گرفته در سال هاي گذشته 

تاکید نمود.

دیدار دکتر زماني با سفیر ج.ا.ایران در ارمنستان

آغاز همکاری های گسترده نمایشگاهی میان ج.ا.ایران و ارمنستان
طی مراســمی با حضور دکتــر زمانی مشــاور وزیر صنعت  معــدن و تجارت، 
رئیــس هیات مدیــره و مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشــگاه هــای بین 
المللی ج.ا.ایــران و روبرت مدیر عامل شــرکت نمایشــگاه های ارمنســتان 
با حضــور دکتر بدخشــان ظهوری ســفیر کشــورمان در ارمنســتان تفاهم 
 نامه ای در راســتای بســط و گســترش همکاریهــای نمایشــگاهی دو جانبه

 امضاء شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل شــرکت ســهامي نمایشگاه هاي بین 
المللي ج.ا.ایران، در این مراســم که در حاشــیه برگزاری نمایشــگاه اختصاصی 
ج.ا.ایران در ایروان برگزار شد طرفین بر لزوم گسترش همکاری های نمایشگاهی 
میان دو کشور ایران و ارمنســتان از طریق برگزاری نمایشگاه های تخصصی دو 

جانبه تاکید نمودند.
الزم به ذکر است که دو کشور ایران و ارمنســتان دارای روابط تجاری گسترده 
و با ســابقه ای هســتند که امضاء تفاهم نامه همکاری نمایشــگاهی میان این 
 دو کشــور را می توان گام بلندی در جهت تســهیل روابط تجــاری و اقتصادی 

دو کشور برشمرد.
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شرکت آالکس یکی از شرکت های پیشــرو در صنعت یراق 
االت در سال 89 فعالیت خود را آغاز کرد و از آن زمان پله های 
ترقی و رشد را با سرعت طی کرده است. این شرکت با ارائه سبد 
کاملی از محصوالت همه نیازهای مشتریان را برطرف می کند، 
محصوالت این شرکت حائز با داشتن کیفیت عالی، نوآورانه بودن 
از محصوالت مشابه در بازار متمایزتمایز دارند. همچنین احترام 
به نظر مشتریان داشتن گارانتی بی قید و شرط ویژگی دیگر این 
شرکت اســت همچنین آالکس موفق به کسب تندیس طالیی 
جشــنواره رعایت حقوق مصرف کنندگان برای 2 مرتبه شده 
است، از سوی دیگر دو بار به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور در 

جشنواره تولید ملی-افتخارملی انتخاب شده است.
در حاشیه نمایشگاه بین المللی در و پنجره مهمان غرفه آالکس 
بودیم و با مسعود حکیمی مدیرعامل توانمند این شرکت درباره 
اهداف، چشم اندازها و موفقیت های آالکس گفت و گویی انجام 

داده ایم که می خوانید:
تاریخچه ای از فعالیت های شرکت آالکس را تشریح کنید .

 شرکت آالکس، فعالیت خود را از سال 89 در زمینه تولید انواع 
یراق آالت و در وپنجره هــای اختصاصی آغاز کرد و در طی این 
10 سال جزو معدود شرکت هایی است که سبدی کامل از انواع 
محصوالت را با باالترین کیفت به مشتریان خود عرضه می کند . 
در حال حاضر با توجه به تثبیت جایگاه شرکت آالکس در صنعت 
در و پنجره جزو شرکت های مطرح این صنعت محسوب می شود.

 چه طرح های توسعه ای در دست اقدام دارید؟
براساس نقشه راه توسعه شــرکت که ترسیم شده است قصد داریم در 
کل منطقه خاورمیانه در صنعت یراق آالت پیشــرو و سرآمد باشیم  بر 
همین اساس استراتژی خود را تدوین و اجرا کرده ایم  و به موفقیت برای 

دستیابی به آن نزدیک شده ایم.
 در زمینه تولید صادرات  فعالیت های شرکتتون رو تشریح 

کنید . 
شرکت ما در حال حاضر به کشورهای منطقه قفقاز و خاورمیانه شامل، 
ارمنستان، آذربایجان ، عراق و افغانستان صادرات دارد و در برنامه ریزی که 
برای سال جاری انجام داده ایم با توجه به اهمیت بازار کشورهای اوراسیا و 
مشترک المنافع قصد داریم به کشورهایی نظیر قرقیزستان و ازبکستان نیز 

صادرات داشته باشیم. 
در زمینه تولید نیز قصد داریم تا دو ســال آینده سهم خود را در بازار 

کشور به 30 درصد برسانیم.
موفق به کسب چه افتخارات، دستاورد ها و استاندارد هایی شده است؟ 

آالکس تاکنون موفق به کسب تندیس طالیی جشنواره رعایت حقوق 
مصرف کنندگان برای 2 مرتبه شده است، از سوی دیگر دو بار به عنوان 
واحد نمونه صنعتی کشور در جشنواره تولید ملی-افتخارملی شده ایم و 
از همه مهمتر برای اولین موفق به استانداردسازی محصوالت یراق آالت 

شدیم.
 محصوالت شرکت شما دارای چه مزیت های نسبی است؟

یکی از مهترین ویژگی های محصوالت ما تمایز آن با شرکت های دیگر 
است و ما در آالکس همیشه سعی کردیم محصوالت خود را برپایه نوآوری 
های جدید به مشــتریان عرضه کنیم، ویژگی دیگری که شرکت ما دارد 
عرضه سبد کامل محصوالت است برای مثال: در االکس بالغ بر  60 نوع 
دستگیره تولید می شود  که در کشــور ترکیه شاید تنها 20 نوع از آن را 
تولید کند سومین ویژگی شرکت داشتن گارانتی است ؛ شرکت ما بدون 

هیچ قید و شرطی به مشتریان گارانتی ارائه میدهد .
 درزمینه اشتغالزایی چه گام هایی برداشته اید؟

در حال حاضر در شرکت ما 130 نفر مشغول به کار هستند و بیش از 
1000 نفر به صورت غیرمستقیم با ما همکاری دارند.
 با چه دغدغه و مشکالتی روبرو هستید؟

یکی از مهمترین مشکالت شرکت ما نوسانات نرخ ارز است که سبب 
شذه بازار همیشه ازتامین مواد اولیه گرفته تا تغییر رفتار مصرف کننده 
مشکل داشته باشد. امیدواریم این مشکل برطرف شود تا شرکت ها بتوانند 

از نهایت پتانسیل و ظرفیت خود استفاده کنند.
 جایگاه صنعت یراق آالت در حال حاضر در کشور چگونه 

ارزیابی میکنید ؟
این صنعت ظرفیت های عظیمی دارد و چناچه مشــکالت گریبانگیر 
تولیدکنندگان و فعاالن صنعت یراق آالت برطرف شود شاهد شکوفایی 
این صنعت خواهیم بود من چشــم انداز این صنعت را مثبت ارزیابی می 
کنم و امیدوارم  شرکت ها بتوانند از همه ظرفیت های خود استفاده کنند.

 نظرتان در رابطه با نمایشگاه امسال چیست؟
نمایشگاه دارای مزیت های فراوان است و می توان اخرین دستاوردها و 
محصوالت را ارائه کرد، مشتریان جدید جذب و با مشتریان قدیمی تجدید 
دیدار کرد البته به نظرم این دوره از نمایشگاه را می شد در فضای مجازی 
نیز برگزار کرد تا فرصتی برا شرکت هایی که در استان های دور از مرکز 

هستند برای حضور در این رویداد فراهم شود.

مسعود حکیمی مدیر عامل شرکت آالکس:

آالکس تحولی از درون است
هر ساختمان به واسطه بازشوهایی که دارد، با محیط بیرون ارتباط برقرار 
می کند. ایــن ارتباط می تواند با هدف ورود و خروج به ســاختمان، تردد از 
محلی به محل دیگر درون فضای محصور، ایجاد ارتباط بصری، بهره مندی 
از امکانات فضای خارجی )چشم انداز و دسترســی( و یا تهویه و به جریان 

انداختن هوا باشد.
تعدادی از این بازشــوها درون فضای معماری قــرار می گیرند و راههای 
ارتباط فیزیکی و بصری و نیز دسترسیهای داخلی را ممکن می سازند؛ مثل 

دربهایی که بین اتاقها و راهروها نصب می شود.
اما تعدادی دیگر از بازشوها هم هستند که ارتباط بین ساختمان و محیط 
بیرون را شکل می دهند. و اینها مد نظر ما و موضوع بحث این مطلب هستند.

بازوشهای ارتباط با فضای بیرون ســاختمان عبارتند از دربها و پنجره ها 
که انواع مختلــف دارند. دربهای اصلــی که ورود و خروج اصلــی را برقرار 
می کنند، دربهای بالکن که کاربرد خصوصی دارند و می توانند دسترسی به 
خارج ساختمان را هم به عنوان گزینه افزوده در خود دارا باشند، پنجره های 
دیواری، دریچه هایی که کوچک طراحی شده و عموما برای تهویه و حفظ 

حریم شخصی هستند، و نیز پنجره های سقفی.
از آنجایی که هر جزء ساختمان در زیبایی و عملکرد آن مؤثر است، این 
المانها نیز تا حد قابل توجهی بر میزان عملکرد، امنیت و زیبایی یک بنای 
معماری تأثیرگذار هســتند. توجه داشته باشید که یکی دیگر از معیارهای 
مهم در انتخاب درب و پنجره، عایق بودن آنهاست. هرچه این المانها نسبت 
به صدا و حرارت بیشتر عایق باشند، امتیازهای بیشتری را متوجه صاحبین 

خانه و کاربران ساختمان خواهند کرد.
پنجره هایی که دارای شیشــه و پروفیلهای عایق هســتند، از ورود سر و 
صدای بیرون به داخل خــودداری می کنند و همچنین مانع از اتالف انرژی 
می شــوند؛ چون در تابســتان از خروج هوای خنک و در زمستان از خروج 
هوای گرم به بیرون ســاختمان جلوگیری می کنند. هنگامی که تردد هوا 
بین داخل و خارج منحل شود، اســتفاده از وسایل تهویه و گرمایش کمتر 
خواهد بود و درصد آســایش و رضایت ساکنین از هوای ساختمان افزایش 
می یابد. صرفه جویی در هزینه ها هم از دیگر مزایای مهم و قابل توجهی است 
که استفاده از اجزای ساختمانی عایق برای صاحبان خانه و کاربران فضا به 

ارمغان می آورد.
در اســتانداردهای تولید در و پنجره مورد دیگر، استانداردهای امنیتی و 
ضدسرقت بودن آنهاست. دربها و پنجره هایی که در تراز همکف یا نزدیک به 
آن قرار دارند، از بیشترین ریسک ورود سارقین برخوردار هستند. متأسفانه 
این المانها که تحت عنوان بازشــوها تعریف می شــوند، در صورتی که از 
تمهیدات امنیتی و قفلهای مناســب برخوردار نباشند، تهدید بزرگی برای 

ساکنین، کاربران و اموال آنها محسوب می شوند.
استانداردهای تولید در و پنجره

استاندارد در و پنجره
ویژگی »دسترسی« که این عناصر به همراه دارند، رعایت شدید ضوابط 

امنیتی و حریمها را الزامی می ســازد. اگر قرار است یک ساختمان مزین به 
پنجره های بزرگ و دربهای شیشه ای باشد، الزم است تا از شیشه های نشکن، 
دستگیره های امنیتی و قفلهای مطمئن در آنها استفاده شده باشد تا امنیت 

خاطر صاحبان خانه و کاربران را تأمین کند.
در روشهای قدیمی که البته هنوز هم در بسیاری ساختمانها اجرا می شود، 
از نرده های آهنی یا دربهای آهنی کشویی برای محافظت از سارقین استفاده 
می شــود. ولی تکنولوژیهای جدید امکاناتی را فراهم آورده که شــرکتهای 
ســازنده بتوانند دربهای امنیتی و قفلهای ضدسرقت را طراحی و روانه بازار 
کنند. بر همین اساس هم دستگیره ها و قفلهایی ابداع شده اند که احتمال به 
زور وارد شدن سارقین را تا حد زیادی کاهش می دهند یا زمان ورود آنها را 

به تأخیر می اندازند.
اکثراً تصور عموم افراد بر این است که سارقین اقدام به شکستن شیشه ها 
می کنند. اما این شاید آخرین کاری باشد که یک سارق یا متجاوز بخواهد 
انجام بدهد. در واقع باز کردن قفلها با ساده ترین ابزار و اهرمها کاریست که هر 

سارق تازه کاری به آن فکر می کند و قادر به انجامش است.
به این منظور شــرکتهای بیمــه، پلیس و ســازندگان درب و پنجره در 
کشورهای توسعه یافته اقدام به تعریف استانداردهایی کرده اند که درجه های 
مختلف امنیت در برابر ســرقت را در بر دارند و بر همین اساس کاربردها و 

موارد استفاده مختلفی را پاسخگو هستند.
این استاندارد تحت عنوان DIN V ENV 2011/1627 به عنوان یکی 
از استانداردهای تولید در و پنجره شناخته می شــود و دارای شش کالس 
مختلف است که قابلیت محافظتی دربها و پنجره های تولید شده را مشخص 
می سازند. این 6 دسته بندی بر مبنای زمان الزم برای ورود سارق و قابلیت 
وی در باز کردن قفل لحاظ شده اند. در این رده بندی، N 1 RC ساده ترین 
آنها و به گونه ای اســت که با کمی زور فیزیکی باز شده و قابلیت دسترسی 
را فراهم می ســازد، به این دلیل برای پنجره ها و بالکن های طبقات فوقانی 
ساختمان ها استفاده می شــود. اما RC 6 ســخت ترین نوع آنهاست که 
بیشترین مقاومت را ارائه می دهد و برای طبقات همکف و ترازهای نزدیک 

به سطح زمین توصیه می شود.

استانداردهای تولید در و پنجره با تمرکز بر تامین امنیت فضاهای داخلی

استانداردهای تولید در و پنجره
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گزارش تصویری

منایشگا های در حال برگزاری به روایت تصویر 

31Bآالکس ایران کیش - سالن

31Bآلومینیوم مازندران- سالن

38Bپرشیا جام- سالن

38Bشیشه قزوین- سالن 38Bجهان اطلس فناوران- سالن

31Bآکپا ایران کیش - سالن 31Aشیشه شینا - سالن
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شرکت جهان اطلس،  در سه دهه اخیر، در ماشین آالت و 
ابزار آالت صنایع شیشه شامل  میز برش، دستگاه دیاموند، 
دستگاه تراش، دستگاهای لمینت، کوره سکوریت،  دستگاه 
سوراخ کاری،  دستگاه شستشوی شیشه، خط تولید شیشه 
های اتومبیل، کوره های مخصوص ســکوریت کردن شیشه 
های اتومبیل،  خط تولید آینه،  خط تولید شیشه های لیمنت 
فعالیت کرده و دستاوردهای قابل توجهی برای ارائه بهترین 
محصوالت با کیفیت درجــه یک و در حد اســتانداردها و 

ابزارآالت اروپایی داشته است. 
مهندس مجید جهانگیری مدیرعامل شرکت جهان اطلس در 
ارتباط با عملکرد و دستاوردها و سوابق این شرکت در گفت 
وگو با اقتصاد و نمایشگاه به پرسش های خبرنگار ما پاسخ داد. 

ضمن معرفی جنابعالی، بفرمایید که شــرکت جهان اطلس از چه 
سالی شــروع به فعالیت کرده و در چه زمینه ای و چند سال سابقه 

فعالیت داشته است؟
مجید جهانگیری مدیرعامل شــرکت جهان اطلس هســتم؛ این شرکت 
درسال 1372 تأسیس و شــروع به فعالیت کرده اســت. زمینه فعالیت این 
شرکت،  فروش ماشین آالت و ابزار آالت صنایع شیشه با کاربری در صنعت 

ساختمان، اتومبیل و صنایع مختلف دیگر است. 
 شرکت شما چه برنامه ای برای توسعه فعالیت خود دارد؟

شرکت ما از سال پیش شروع به فعالیت هایی کرده است  تا تولید ماشین 
آالت این نوع محصوالت در داخل کشور رقم بخورد،  البته تاکنون برای تولید 
چند نمونه ماشین آالت شروع به کار کرده ایم و در حال تکمیل شدن است. 
از طریق تولید داخل این ماشین آالت و ایجاد خودکفایی در صنعت ماشین 
آالت، از خروج قابل توجه ارز جهت واردات ماشین آالت جلوگیری خواهد شد. 
این فعالیت ها موجب انتقال تجربه ساخت ماشین آالت صنعتی به سایر 
صنایع خواهد شد و حرکت کشــور در جهت صنعتی شدن و کاهش واردات 
و اتکا به خارج را فراهم خواهد کرد. ساخت ماشین آالت عمال مکمل صنایع، 
کشاورزی، خدمات، حمل و نقل و ساخت و ساز مسکن و طرح های عمرانی 
است و ضمن ایجاد ارزش افزوده باالتر در اقتصاد ملی، زمینه اشتغال بیشتر، 
گردش مالی، تولید ثروت و کاهش هزینه های ارزی و ریالی را فراهم می آورد 
و به تدریج زمینه ای برای رشد صادرات و انتقال تجربه به سایر مناطق داخلی 

و خارج کشور خواهد بود. 
 وضعیت اشتغال زایی شرکت را تشریح کنید و  در حال حاضر با 

چه تعداد نیرو به طور مسقتیم و غیر مسقتیم همکاری میکنید؟
حدود 60 نیروی حرفه ای در شرکت فعال هستند و عالوه بر پرسنل داخل 
شــرکت که به صورت مســتقیم همکاری میکنند در زیر مجموعه  شرکت، 
نیز  حدود ۵00 نفر به شکل های مختلف فعال هستند که این ۵00 نفر نیز 
زیر مجموعه هایی دارند و با افراد دیگری مشــغول به کار هستند. به عبارت  
دیگر، صنعت ماشین آالت، عمال زنجیره های اشتغال و تولید صنعتی پسین 
و پیشین بسیاری دارد که در هر رشته و فعالیتی، تعدادی از افراد، صنعتگران، 
کارگران و مهندسان مختلف مشغول به فعالیت هستند و اشتغال گسترده ای 

را در صنایع مختلف ایجاد کرده است. 
 آیا در زمینه صادرات وارد شده اید و برنامه ای برای توسعه آن 

دارید؟

بله، ما به عراق محصوالت مختلفی را صادر میکنیم و اگر درخواست باشد 
حتما این صادرات را توسعه خواهیم داد و به کشورهای مختلف منطقه توان 

صادرات محصول داریم. 
 شرکت جهان اطلس فناوران در زمینه  خدمات پس از فروش و 

مشتری مداری چه اقداماتی را انجام داده است؟
در بخش خدمات پس از فروش، در کنار مشــتری هســتیم و هر 
مشکلی دستگاه داشته باشد تکنســین وجود دارد که برای سرویس 
دستگاه ها فرستاده میشود،  اگر قطعه ای نیاز باشد  در اکثر موارد در 
شرکت موجود است و برای مشتری ارسال می شود و قطعات به موقع 
تعویض می شود. اما اگر قطعه موجود نباشد درخواست خواهیم کرد 
و قطعه ساز در یک دوره زمانی مشخص قطعه را می سازد. همچنین 
اگر قطعه ای را به مشتری بدهیم که کارایی خوبی نداشته باشد و قطعه 
معیوب یا ناکارآمد باشد، قطعه مرجوع میشود و قطعه جدیدی را ارائه 
میدهیم تا مشتری رضایت کامل داشــته باشد و دستگاه با اطمینان 
کار کند. همچنین به صورت دوره ای در ارتباط با مشتری هستیم تا 
دستگاه به موقع سرویس شود و قطعات مصرفی به موقع تعویض شود. 
 در رابطه با کیفیت محصوالت در چه شرایطی در مقایسه با رقبا 

هستید؟
ماشــین آالتی را که روی آنها کار میکنیم تا تولیــد داخلی صورت بگیرد 
براساس الگو و  ابزار اروپایی است و کیفیت آنها درجه یک است، تا با کیفیت 
نســبتا خوبی محصول ایرانی تولید و صادر  شــود و مورد استفاده مشتریان 

داخلی و خارجی قرار گیرد. 
 وضعیت فضای کسب وکار و صنعت شیشــه و یراق آالت را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
االن بازار، در حال رکود اســت و امیدواریم با بهتر شدن وضعیت  اقتصاد 
مملکت بتوانیم بهتر کار کنیم،  گاهی برای خرید ماشین آالت و ابزار آالت و 
مواد اولیه و ابزار های خاص به مشکل برخورد میکنیم  برای مثال برای ارسال 
پول به خارج کشور، صرافی ها کار یک روزه را در یک الی دوماه انجام میدهند 
برای اینکه ممکن است شرکت مقابل پول را قبول نکرده باشد مرجوع میکند 
و این باعث میشود سفارش های ما دیر به دست کارخانجات برسد و به دلیل 
تحریم پیدا کردن ماشین برای حمل ابزار آالت نیز سخت است و کاری که قبال 
در یک ماه انجام میدادیم االن حدود چهار الی پنج ماه طول میکشد و این برای 
بازار ما بسیار بد است و نمی توانیم سفارش مشتری را به موقع تحویل دهیم. 
به عبارت دیگر، تحریم و مشکالت نقل و انتقال پول، بیمه، حمل و نقل و سایر 

مشکالت مرتبط با آن، عمال به رکود صنعت دامن می زند. 

مجید جهانگیری مدیر عامل شرکت جهان اطلس اعالم کرد :

کیفیت درجه یک و ابزارآالت اروپایی در شرکت جهان اطلس 

شرکت فنی مهندسی پرشــیا جام در سال 137۹ فعالیت خود را در 
زمینه طراحی و تولید انواع شیشــه های ساختمانی، صنعتی و صنایع 
ریلی در زمینی به مساحت 11 هزار متر مربع و با زیر بنای 6 هزار متر 
مربع در استان البرز ، مشکین دشت آغاز کرد.                                                          
بهره گیری از مــدرن ترین ماشــین آالت روز اروپایی در کنار کادر 
متخصص و توانا این شرکت را در زمینه تولید انواع شیشه های ایمنی 
، دوجداره و لمینیت در زمره یکی از بهترین و خوشنام ترین برندهای 
ایران و حتی کشــور های منطقه قرار داده اســت که گــواه این ادعا 
دریافت انواع گواهینامه ها از ســازمانهای بین المللی مرتبط با کیفیت 

میباشد.                                                       
دکتر پیمان سلیمی مدیرعامل شرکت پرشیا جام با بیان این مطالب 
به خبرنگار نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه اظهار داشــت: شرکت  فنی 
مهندسی پرشــیا جام ، طیف گســترده ای از انواع شیشه های ایمنی 
، شامل شیشــه های ایمنی و ســکوریت  در ضخامت های مختلف ؛ 
انواع شیشــه های دوجداره و چند جداره ، شیشه های کنترل کننده 
ی انــرژی ،عایق صوتی ، شیشــه های لمینت درضخامــت ها و ابعاد 
مختلف و همچنین شیشــه های لمینت محدود کننده اشعه  UV یا 
اشــعه فرابنفش ، انواع شیشــه های دکوراتیو ، لمینت های دکوراتیو 
و دکوراتیو ســند بالست با اســتفاده از تکنولوژی پیشــرفته لیزری و 
همچنین طیف گسترده ای از شیشــه های امنیتی شامل شیشه های 
ضدگوگله ، ضد انفجار و مقاوم در برابر سرقت و همچنین شیشه های 
گروه صنعتی شــامل : شیشــه های یخچال ،اجاق گاز ، بخاری و اهم 

شیشه های مورد مصرف در لوازم خانگی گازسوز را تولید می کند. 
مدیرعامل شرکت پرشیا جام افزود: این شرکت دارای استانداردهای 
 BS OHSAS , 9001 ISO ,10002 ISO , ISO14001

  10004 ISO , 18001
 SAINT GOBAIN   بلژیک و  AGC گواهینامه فنی از شرکت
فرانسه  است. همچنین دارنده گواهینامه و نشان استاندارد ملی ایران 

درمحصوالت شیشــه های ساختمانی و ســکوریت، محصوالت شیشه 
های الیه دار و لمینیت، محصوالت شیشه های دوجداره یا چند جداره 
و محصوالت شیشه های مورد مصرف در وسایل گرمایی خانگی است. 

وی با اشــاره به اهداف شرکت در ســال 1400 تاکید کرد: در نظر 
داریم با بهره گیری از توان فنی و مهندســی کارشناسان ، مهندسین 
و پرســنل  خطوط جدیدی را شــامل خطــوط لمینت  پیشــرفته ، 
جامبوســایز و همچنین خطوط ســکوریت جدید با اســتفاده از ابزار 
کنترلی دقیق و لیزری پیاده کنیم، از ســوی دیگــر قصد داریم پروژه 
های جدیــد و بزرگی را شــروع کنیم ، توســعه  محصــوالت جدید 
 و افزایش ســهم بــازار صادراتی از دیگــر برنامه های ما برای ســال

 جاری است.
دکتر ســلیمی در ادامه با برشمردن اهداف شــرکت فنی مهندسی 
پرشــیا جام در نمایشــگاه اظهار داشــت: هدف ما از شــرکت در در 
چهارمین نمایشــگاه بین المللی صنعت شیشــه ، بلور ،کریســتال و 
تجهیزات و ماشین آالت وابسته دیدار با دوستان ، همکاران و مشتریان  
می باشــد، معرفی پروژه های انجام شــده ، معرفی محصوالت درحال 
تولید ، معرفــی محصوالت و دســتاورد های  جدیــد در حوزه های 
معماری ، کنترل انــرژی و  امنیتی از دیگر اهداف مــا در این رویداد 

خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این نمایشــگاه چهار دوره اســت که 
درحال برگزاری است از تمام فعاالن و دست اندرکاران این حوزه تقاضا 
دارم با حضور در این نمایشگاه مشارکت و همکاری خود را در برگزاری 

باشکوه این رویداد داشته باشند.
گفتنی اســت؛ برای اولین بار شــرکت فنی و مهندسی پرشیا جام 
اقدام به تست شیشه های ضد گلوله به صورت زنده و در معرض عموم  
بازدیدکنندگان محترم از غرفه پرشــیا جام نمود ، تســت شیشه های 
ضد گلوله با سالح گرم کالشــنیکف و کلت کمری انجام شد. الزم به 
ذکر است که ضخامت شیشه های فوق کمتر از 3۵ میلی متر می باشد 

که در نوع خود بی نظیر است.

دکتر پیمان سلیمی مدیر عامل شرکت  فنی مهندسی پرشیا جام: 

برای اولین بار در دنیا؛ تست شیشه های ضد گلوله به صورت زنده در نمایشگاه

در گفت و گو با حسن سعیدی مدیر ارشد گروه شرکت های شینا مطرح شد:

رضایت مشتریان از کیفیت وعرضه محصوالت؛ راز موفقیت شینا
گروه شــرکت های شینا به 
عنــوان یکی از شــرکت های 
موفــق درتولیــد و بازرگانــی 
 ، شیشــه  صنعت  تجهیــزات 
مهندســی واجرای نماهای مدرن ســاختمانی، 
فعالیت خود را بر اساس 2 اصل محوری کیفیت 
محصوالت و مشتری مداری استوار کرده است. 
این شــرکت درواحد تحقیق و توسعه موفق به 
طراحی و تولید قطعاتی شــده کــه پیش ازاین 
ازکشــورهای دیگرخریداری و وارد می شــد و 
اکنون در داخل کشور تولید می شود. در خالل 
نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه مهمان غرفه 
این شــرکت  بودیم. مهندس حســن سعیدی 
مدیر ارشــد گروه شرکت های شــینا در گفت 
وگویی با نشــریه اقتصاد و نمایشگاه، با اشاره به 
اهداف این شرکت و چشم انداز آینده، به بررسی 

فضای کار و کسب این صنعت پرداخت. 

رو  فعالیت گروه شرکت های شینا  لطفا 
تشریح کنید؟

گــروه شــرکتهای شــینا در زمینــه تولید 
وبازرگانی تجهیزات صنعت شیشــه ، مهندسی 
واجــرای تخصصــی خدمات صنعت شیشــه و 
اجــرای نماهای مدرن ســاختمانی و تجهیزات 
مرتبط فعالیــت دارد و بــا بیش از ســه دهه 

فعالیــت، جایــگاه خــود را به عنــوان یکی از 
پیشتازان این حرفه در فضای کارو کسب ایران 
تثبیت کرده و استانداردها و شاخص های حرفه 

ای و فنی این صنعت را به روز کرده است. 
 در زمینه تحقیق و توسعه چه اقداماتی 

انجام داده اید ؟
بخــش تحقیق و توســعه رمــز موفقیت هر 
شــرکتی اســت، ما نیز بر اســاس همین اصل 
فعالیت می کنیــم، چنانچه شــرکتی  در این 
زمینه کــم کاری کنــد قطعا جایــگاه خود را 
از دســت خواهد داد. به خصوص بــا توجه به 
مشکالت ناشــی از اپیدمی کووید-1۹ و تحریم 
ها؛ با محدودیت هایی مواجه شــدیم !! خصوصا 
درزمینــه ورود قطعات با مشــکالت عدیده ای 
مواجه شــدیم. براین اساس برای تامین قطعات 
و ســاخت آن در داخل برنامه ریــزی کردیم و 
خیلــی از قطعاتی که قبال از کشــورهایی نظیر 
چین،ایتالیا و ترکیه  وارد می کردیم اکنون در 
داخل تولید می شــود. به همین دلیل تصمیم 
گرفتیم دربخش تحقیق و توســعه محصوالت 
مورد نیاز را طراحی و تولیــد کنیم و در آینده 
نیازهای جدیــد نیز طراحی و تولید شــود. در 
بحث  تحقیق و توســعه نما های مدرن نیز نیاز 
به تیمــی  وجود دارد که فــارغ از بحث اجرا با 
دیدی نو به دنبال طرح های جدید، کاربردی و 

بهینه باشد. ما نیز در همین راستا از سال های 
گذشــته فعالیت های خود را سازماندهی کرده 
ایم و خوشبختانه تاکنون نتایج و بازخورد خوبی 
را دریافت و دستاوردهای درخشانی کسب شده 

است.
جایگاه شرکت شــینا را در بازار صنعت 
شیشــه و اجرای نماهای مدرن ساختمان 
ارزیابی می کنیــد؛ محصوالت  چگونــه 
شرکت شما دارای چه مزیتی هایی نسبت 

به شرکت های مشابه است؟
محصوالت شرکت ما اســتانداردها و کیفیت 
بســیار باالیــی دارد و این موضوع براســاس 
بازخوردهایی اســت کــه از طرف مشــتریان 
دریافت می کنیم. از ســوی دیگــر من معتقد 
هستم  وضعیت فعلی هر شرکتی باید با گذشته 
خود مقایسه شــود و پیشرفت و دســتاوردها 
و جایگاه خــود را نیز بر همین اســاس ارزیابی 
کند. شــینا علیرغم همه مشــکالتی که با آن 
مواجه بوده بســیار موفق عمل کرده و جایگاه 
مناسبی را در بازار به خود اختصاص داده است 
و براین اساس از عملکرد و دستاوردهای شرکت 
رضایت دارم زیرا شــرکت از نظــر جایگاه خود 
در فضای کارو کسب کشــور) صنعت شیشه و 
مهندســی واجرای نماهای مدرن ســاختمان( 
اســتانداردها و شــاخص ها و ویژگی های قابل 
توجهی دارد و نسبت به رقبا و کاالهای مشابه، 
از مزیت های نسبی باالیی برخوردار می باشد.   
برای کارآفرین ایرانی همیــن که با وجود همه 
مشــکالت فعلی فعالیت خود را ادامــه داده و 
بدهی بانکی و حقوق معوقه نداشــته باشد یک 
دستاورد بزرگ محسوب می شود و مطمئنا پس 
از حل بحران ها این شرکت ها پتانسیل الزم را 

برای رشد و توسعه بیشتر خواهند داشت.
چه برنامه هایی برای افزایش اشــتغال 

زایی و رشد تولید دارید ؟
اســتفاده از نیروهای متخصص و جوان یکی 
از اولویت های مهم کاری ما محسوب می شود 
قطعا در حــوزه ی کار آفرینی و اشــتغالزایی، 
وجود منابع انســانی خوب، آزمــوده،  آموزش 
دیده و دارای مهــارت و تخصص، وجدان کاری 
و تابع اصول اخالقــی، می تواند به توســعه و 

پایداری فعالیت های یک شــرکت کمک کند. 
در مجموعه ما نیــز در حال حاضربالغ بر20 نفر 
نیرو به صورت دائم فعالیت دارند. ما در شینا  به 
صورت پیمانکاری با افراد زیادی به صورت غیر 

مستقیم نیزهمکاری داریم . 
در زمینه مشتری مداری و خدمات پس 

از فروش چه اقداماتی  را انجام داده اید ؟
 فرهنگ سازمانی ما در شینا بر اصل مشتری 
مداری و خدمات پس از فروش اســتوار است. 
ما معتقدیم اگر از مشــتری 100 واحد دریافت 
میکنیــم وظیفــه داریم 120 واحد ســرویس 
دهی به مشتری داشته باشــیم، الویت در شینا 
همیشــه با مشــتریان حرفه ای و ارزشــمند 
اســت.  زیرا بر اســاس باور ما یک شرکت غیر 
انتفاعی تنها با وجود داشــتن مشتریان وفادارو 
ارزشــمند می تواند به فعالیت خود ادامه دهد 
و گســترش خدمات پس از فــروش، همراهی 
با مشــتریان و پیگیــری نیازهــای آنها پس از 
فروش کاال و محصوالت، مــی تواند به افزایش 
مشتریان وفادار منجر شود و همین عامل باعث 
رشد تعداد مشتریان جدید نیزخواهد شد. زیرا 
کســب رضایت یک مشــتری، موجبات معرفی 
محصوالت یک شــرکت صاحب برند و اعتبار و 
کیفیت به دیگــران را فراهم می کند.  کارکنان 
شینا نیز به این باور رسیده اند که این مدیریت 
نیســت که به آن ها حقــوق پرداخت می کند 
بلکه مشتریان هســتند که باعث ادامه فعالیت 
های مــا می شــوند، هر چه ســرویس دهی و 
خدمات بهتری به مشــتریان ارائــه کنیم قطعا 
نتیجــه بهتری خواهیــم گرفت. لــذا کارکنان 
شــرکت ما، در معرفی محصــوالت و همچنین 
فروش و نصب و خدمات پس از فروش، همراه و 
در کنار مشتریان هستند و نیازها و انتظارات و 
درخواست های آنها را به موقع پاسخ می دهند. 

ارزیابی شــما از جایگاه صنعت شیشه ، 
مهندسی واجرای نماهای مدرن ساختمان 

در بازار فعلی ایران چیست؟ 
نگاه من به صنعت شیشــه ونمــا نگاهی زیبا 
محور اســت و ایــن صنایع در عیــن حال که 
از ویژگی هــای فنی، حرفــه ای، محصوالت با 

کیفیت و اســتانداردها برخوردار هســتند، به 
زیبایی و ســلیقه افراد و نگاه هنــری به نمای 
ســاختمان نیزتوجه دارنــد.  همانطور که یک 
شــخص بــه وضعیت ظاهــری خــود اهمیت 
می دهــد تا با ظاهری زیباتــر در جمع مردم و 
آشنایان حاضر شــود، در صنعت ساختمان نیز 
این موضوع صدق می کند و اشخاص عالقه مند 
هستند نمای ســاختمان محل کاروزندگی آنها 
زیبا باشــد،. در واقع نما ظاهر ساختمان است، 
صنعت ما نیز صنعت زیبایی ساختمان و عرضه 
نماهای مدرن و جذاب ) داخل و بیرون ( برای 

محل کار وزندگی مردم است.
بر همیــن اســاس صنعــت شیشــه و نما 
از جایــگاه مهمــی در صنایــع زیرمجموعــه 
ســاختمان برخوردار اســت عالوه بــر آن در 
بخش دکوراســیون داخلی، پارتیشــن ها و پله 
ها ، صنعت مــا کاربردهای بســیارزیادی دارد. 
این صنایع هر روز در حال پیشــرفت و توسعه 
هســتند و من چشــم انداز این صنایع را بسیار 

روشن پیش بینی می کنم.
به نظر شــما نمایشــگاه چه کمکی به 
مشارکت کنندگان در عرصه صنایع مرتبط 

با صنعت ساختمان خواهد کرد؟
افــراد بســیاری با دیــد مشــتری محور در 
نمایشگاه مشــارکت می کنند اما به اعتقاد من 
نمایشــگاه فرصتی برای مالقات و تجدید دیدار 

با مشــتریان وفادار،همکاران و دوستان است تا 
از آخرین دستاوردهای علمی و فنی و هنری و 
زیبایی شناســی نماهای ساختمان مطلع شویم 
و همچنیــن فرصتی برای تبــادل نظر در مورد 
باشد.  موضوعات صنعت ســاختمان  مهمترین 
از ســوی دیگر، افراد متخصص، ســازندگان و 
مشتریان وفادار از فرصت نمایشگاه برای بازدید 
از آخرین دســتاوردها بهره مــی برند و همین 
موضوع زمینه ساز بســتن قراردادها و گسترش 
همکاری هــا را فراهــم مــی آورد. همچنین 
بازرگانــان بســیاری در نمایشــگاه، مذاکرات 
مختلف برای افزایش صادرات محصوالت ایرانی 
و معرفــی هنر و صنعــت ایران به کشــورهای 
منطقه را کلید مــی زنند.  همچنیــن جایگاه 
خوبی برای دیده شــدن کار آفریــن ها، منابع 
انسانی و نمایش آخرین دستاوردها و نوآوری ها 
اســت، از نظر من باید با دید گسترده و فراتراز 
بازاریابی به نمایشــگاه نگاه کرد. زیرا نمایشگاه 
تنها معرفی محصول و زمینه سازی برای فروش 
نیســت، بلکه زمینه ساز توســعه کل صنعت، 
انتقال دانش فنی، انتقال سلیقه ها و ذوق هنری 
و زیباشناسانه و همچین زمینه ساز تحلیل بازار 
و آینــده صنایع مختلف اســت و در عین حال 
متخصصان نیز با دســتاوردهای تازه حرفه ای 
و صنعتی، مــواد اولیه جدید و اســتانداردهای 

داخلی و بین المللی آشنا می شوند.
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شرکت آکپا ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
پروفیل های اختصاصی آلومینیومی نرمال و ترمال بریک در سال 
1387 در زمینی به مساحت 36000 متر مربع در شهرك سرمایه 
گذاری خارجی و با ســرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت 
شرکت آکپای ترکیه به بهره برداری رســیده است.  در زمینه 
فعالیت های این شرکت با رضا حکیمی مدیرعامل شرکت آکپا 
ایران گفت وگویی انجام داده ایم که از نظر مخاطبان گرامی می 

گذرد.

 خودتان را معرفی کنید و سوابق علمی و اجرایی خود را برای 
مخاطبان توضیح دهید

رضا حکیمی مدیرعامل شــرکت آکپا ایران هســتم که این شرکت 
به عنــوان یکی از بزرگتریــن تولیدکنندگان پروفیــل های اختصاصی 
آلومینیومی نرمال و ترمال بریک در ســال 1387 در زمینی به مساحت 
36000 متر مربع در شهرک سرمایه گذاری خارجی و با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و مشارکت شرکت آکپای ترکیه به بهره برداری رسیده 

است.

 شرکت شما چه کاال و خدماتی را ارائه می دهد و جایگاهش 
در بازار بین رقبا کجاست؟

آکپا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پروفیل های اختصاصی 
آلومینیومی )نرمال و ترمال بریــک( و رنگ کاری فلزات به روش 
های الکترواستاتیک )پودری(، دکورال و آنادایزینگ بوده که می 
توان در زمره موفق ترین تولید کنندگان پروفیل های آلومینیومی 
در ایران دانست که با استفاده از گنجینه علمی و تجربی مدیران 
خود و اتکاء برسیاست مشتری مداری و ارتقاء کیفیت محصوالت 
تولیدی توانسته است در کوتاهترین مدت، بیشترین حجم تولید 
پروفیل های اختصاصی آلومینیوم کشور را به خود اختصاص دهد، 
به طوری که امروزه شاهد افزایش 700 درصدی توان تولید نسبت 

به زمان بهره برداری می باشیم.
 در موردکیفیت محصوالت خود توضیحاتی ارائه کنید

این شرکت در جمع بزرگترین تولید کنندگان پروفیل های آلومینیومی 
قرار دارد و با ارائه بهترین کیفیت پروفیــل آلومینیومی، فصل تازه برای 
این صنعت گشوده است. اولویت شرکت آکپا ایران ارائه بهترین کیفیت 
محصول و خدمات است و این چیزی است که همواره این شرکت همواره 
به نمایندگان خود و سازندگان در و پنجره نیز منتقل می نماید. بنابراین 
محصول نهایی آکپا یعنی پنجره های آلومینیومی نیز با بهترین کیفیت به 
مصرف کنندگان نهایی می رسد. توجه به کیفیت واقعی، نقطه تمایز آکپا 

با سایر برندهاست.
 صادرات هم دارید؟

بله – به کشــورهای افغانســتان، عراق،ارمنســتان، کردستان عراق، 
گرجستان، آذربایجان و  پاکستان صادرات داریم

 بزرگترین چالش ها و موانع پیش روی شرکت شما چیست
تولید و فعالیت صنعتی در کشور نیازمند فراهم آوردن زیر ساختهای 
اساسی است که برخی از حوزه ها، تامین قطعات، دستگاه ها و تکنولوژی 
روز دنیا به سرمایه گذاری های عظیم نیاز دارد و مشکل مهم وجود ترحیم 

هاست
 شرکت شما چه طرح های توسعه ای در دست اقدام دارد و 

هدفش در سال جاری و آتی چیست؟
در سال جاری قصد داریم ظرفیت تولید را افزایش دهیم، زیرا 
در حال حاضر میزان تقاضا برای خرید محصوالت شــرکت آکپا 
بیش از میزان تولید شده است. به همین دلیل افزایش ظرفیت 
تولید اولین اقدامی است که در سال 13۹۹ قصد اجرایی کردن 

آن را داریم.
به منظور افزایش ظرفیت تولید، ماشین آالت و دستگاه هایی را به کشور 
وارد خواهیم کرد. کشــورهای چین، ترکیه و ایتالیا تولیدکنندگان برتر 
ماشین آالت پرس اکستروژن و خط تولید بیلت هستند که با وارد کردن 
این دستگاه ها عالوه بر افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت را نیز برای ما 

به همراه خواهد داشت.
به روزسازی دانش و تکنولوژی یکی از اقداماتی است که همواره به آن 
توجه داشته ایم و به این ترتیب، با واردات نوین ترین دستگاه ها، از دانش  و 
اطالعات جدیدی که در این زمینه وجود دارد نیز بهره می گیریم. مسلما 
با بهره گیری از دانش روز دنیا می توان به توسعه صنعتی در هر مقیاسی 

رسید.
 رکود اقتصادی و کاهش بودجه های عمرانی، در ســال های 

اخیر، تاثیری بر کاهش تولید شما گذاشته است؟
مسلما هرگونه فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور تحت تاثیر مسائل 
مالی و بودجه ای کشــور قرار می گیرد، اما در صورتی که مدیران بتوانند 
کیفیت محصوالت را بهبود ببخشــند و از آینده حــوزه ای که فعالیت 
می کنند، پیش بینی درستی داشته باشند، تاثیر این عوامل را می توانند 
کاهش دهند. در شرکت آکپا با برنامه ریزی های صورت گرفته و افزایش 
کیفیت محصوالت نهایی توانســتیم بحران های اقتصادی را پشــت سر 
بگذاریم؛ به نحوی که در ســال های اخیر، علی رغــم کاهش بودجه های 
عمرانی و افت میزان تولید محصوالت آلومینیومی، میزان تولید در شرکت 

کاهش نیافت.

اســتفاده از انواع پروفیل uPVC برای ساخت 
درب و پنجره، فناوری جدیدی اســت که در چند 
دهه اخیر، بسیار مورد اســتقبال قرار گرفته است. 
در این مطب به بررســی و معرفی یــک راهنما به 
منظور تقویت قاب های درب و پنجره uPVC می 
 uPVC پردازیم. اگر قصد خریــد پنجره دوجداره
را دارید، حتماً این بحــث را تا انتها دنبال کنید. در 
حال حاضر، این مصالح در پروژه های ســاختمانی 
مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. این 
درب و پنجره ها، عایق بســیار خوبی برای گرما و 

صوت هستند.
آیا تولید پروفیــل uPVC درب و پنجره، 

یک فناوری پیشرفته است؟
شاید ساختمان شــما قدیمی است و قصد دارید 
تا مدل هــای جدیــدی از پنجره هــای دوجداره 
uPVC را جایگزیــن پنجره هــای قدیمی کنید؛ 
شاید هم ساختمان های نوساز دارید و می خواهید 
نســل جدیدی از این محصوالت را در پروژه های 
خود به کار ببرید. هر طور که باشــد، انواع پروفیل 
uPVC با ابعــاد و اندازه های مختلــف در تهیه 
مدل های متنــوع درب و پنجره به کار می روند. به 
همین دلیل، به راحتی می توانید بهترین محصول 

را مطابق با سلیقه خود خریداری کنید.
پروفیل  انــواع  تولید  و  طراحــی  مبحث 

uPVC، امروزه چگونه است؟
 uPVC ســال ها پیش، زمانی که پنجره های
برای اولیــن بار وارد بازار شــدند، برخی از پروفیل 
های موجود در بازار اگر هیــچ عامل تقویت کننده 
ای در آن ها وجود نداشــت، بــه خوبی عمل نمی 
کردند و کارآمد نبودند. ایــن فریم های اولیه فقط 
۵0 میلی متر یــا ۵۵ میلی متر عمــق با ضخامت 
دیواره حدود 2 میلی متر داشــتند و تعداد منافذ یا 
حفره های موجود در ساختار آنها، تنها دو عدد بود.

امــروزه مبحث طراحــی و تولید انــواع پروفیل 
uPVC، یک داســتان متفاوت اســت. دســتگاه 
های اکستروژن یا همان اکســترودرهای پیشرفته، 
فنــاوری را ارائه کرده اند که امــکان تولید پروفیل 
های 70 میلــی متری با 3 میلی متــر ضخامت را 
میســر کرده اند؛ مصالحی که تعداد حفره های آن، 

۵ عدد است.
تمام انــواع پروفیــل uPVC دارای گواهینامه 
استاندارد هستند. برخی از این مصالح دارای عرض 
60 تا 6۵ میلی متر هستند که بیشتر برای مصارف 
تجاری یا مسکونی اســتفاده می شوند. قیمت انواع 
این فریم ها با یکدیگر متفاوت اســت. برخی دیگر 
از این مدل فریم uPVC، در عرض 70 میلی متر، 

طراحی شده اند و ضخامت اندکی بیشتر دارند.
 upvc راهکارهای تقویت کــردن پروفیل 

درب و پنجره
*اگر قصــد خرید یکــی از این محصــوالت را 
برای ســاخت درب و پنجره دارید، الزم است یک 
ســری نکات مهم را در نظر داشته باشید. در مقاله 
تخصصی بــا نام ” نــکات مهم در خریــد پروفیل 
upvc و ســاخت پنجــره دوجداره ” بــه ۹ نکته 
اساســی اشــاره می کنیم که برای خرید پنجره ها 
برای انواع ســاختمان، بســیار کاربــردی و مفید 

هستند.
آیا تقویت پروفیل uPVC، الزم است؟

تقویت پروفیل های uPVC یکی از اشتباه ترین 
تفسیرها درباره تولید درب و پنجره uPVC است. 
اکثر مردم، از جمله برخی از ســازندگان و معماران 
فکر مــی کنند الزم اســت که این مصالــح، کاماًل 

تقویت شوند.
 upvc راهکارهای تقویت کــردن پروفیل 

درب و پنجره
مشتریان هنگام ســفارش، معموالً با این مفاهیم 

روبرو هستند:
1- اگــر پروفیل ها کاماًل تقویت شــوند، قوی تر 

خواهند بود.
2- از فریــم ها می تــوان به عنــوان یک عنصر 
ساختاری برای نگه داشتن سایر قسمت های سازه 

استفاده کرد.
uPVC -3 به نوع کاربری، بســتگی ندارد، مگر 

اینکه تقویت شود.
با این تفسیرها، این مباحث، صحیح نیستند! در 
بیشــتر موارد، بخصوص برای فریــم های کوچک، 
به هیــچ وجه تقویت، الزم نیســت. انــواع پروفیل 
uPVC معموالً بسیار قوی هستند؛ به ویژه آنهایی 
که ضخامت باالتری دارند. این موارد، زمانی اهمیت 
پیدا می کند که ضخامت، بیشــتر شــود و نیاز به 

تقویت آنها ضرورت یابد.
 uPVC هدف از تقویــت انــواع پروفیل

چیست؟
هــدف از تقویــت قــاب هــای درب و پنجــره 
uPVC، کنترل ســرعت انبســاط و اســتحکام 
بخشــیدن به بخش های قاب است. همچنین برای 
 ،uPVC تأمین اســتحکام قطعات درب و پنجره
به خصوص در مکانیزم های قفــل درب، این نیاز، 
بیشــتر وجود دارد. تقویت پروفیل uPVC را می 
توان برای موقعیت هایی که در معرض رطوبت و در 
مناطق ســاحلی قرار دارند، انجام داد؛ در این مکان 
ها، امکان باد و طوفان منطقه ای بســیار اتفاق می 

افتد.
 upvc راهکارهای تقویت کــردن پروفیل 

درب و پنجره
مواد تقویت کننده اســتاندارد هســتند و امکان 
کنترل شرایط دوام و اســتحکام را بهتر تأمین می 
 uPVC کند. فرآیند اکســتروژن در تولید پروفیل
و به کارگیری تقویت کننده ها به گونه ای اســت 
که بهترین مصالح را ارائه داده اســت؛ محصوالتی 
که عایق گرما هستند. اگر استانداردها در هر مرحله 
رعایت نشوند، بی شک، در کوتاه مدت، دچار تغییر 

شکل می شوند.
*با مهم ترین “روش های استعالم قیمت پروفیل 

uPVC“، بیشتر آشنا شویم.
پروفیل تقویت شده uPVC درب و پنجره 

چیست؟
فریم های درب هــا و پنجره هــای uPVC با 
آلومینیوم یا فوالد گالوانیزه تقویت شده اند. انتخاب 
میان این مواد اولیه، به نوع کاربری، بســتگی دارد؛ 
البته اختالف قیمــت کمی نیز میــان این تقویت 
کننده ها وجود دارد. آلومینیوم معموالً کمی گران 
تر است اما کار با آن راحت تر بوده و وزن زیادی را 
به پروفیل، اضافه نمی کند. محصوالتی که با فوالد 
گالوانیزه تقویت می شوند، سنگین ترند در حالیکه 

قیمت کمتری دارند.
با مواد تقویت کننده پروفیل uPVC، ساختارها 

پایدار و با دوام تر خواهند بود. در مواردی که الزم 
است باید فریم های ضخیم تر به کار روند. بهترین 
و زیباترین مدل های پنجره uPVC، پنجره های 
کشویی هســتند که دارای ارتفاع بیشتری نیز می 
باشــند. این محصــوالت به راحتی جوشــکاری و 
متصل می شــوند. تمام اتصاالت و لوازم جانبی این 
درب و پنجره هــا نیز به اندازه پروفیــل ها، بادوام 

هستند.
راهکارهای تقویت کردن پروفیل upvc درب و 

پنجره
پروفیل تقویت شده uPVC درب و پنجره

نتیجه گیری
مــواد تقویت کننــده که بــرای انــواع پروفیل 
uPVC درب و پنجــره بــه کار می روند شــامل 
آلومینیوم و فــوالد گالوانیزه هســتند. آلومینیوم، 
گران اســت اما وزن ســبک دارد؛ در مقابل، فوالد، 
سنگین تر اســت اما قیمت کمتری دارد. انتخاب و 
خرید این مصالح و تولیــد مدل های متنوع درب و 
پنجره، با توجه به ویژگی های ساختمانی، موقعیت 

جغرافیایی و نیاز مشتری انجام می گیرد.
 متــداول ترین پروفیل هــای uPVC در بازار، 
و   7000  uPVC  ،6000  uPVC شــامل 
uPVC 11000 می باشند. هر یک از این مصالح، 
ویژگی های خاصی خود را دارند اما همگی در عایق 

صوت و حرارت، مشترک هستند.

رضا حکیمی مدیرعامل شرکت آکپا ایران:

توجه به کیفیت واقعی؛ نقطه تمایز آکپا با دیگر برندها

مجتمع آلومینیوم مازندران از ســال 1354 فعالیــت خود را در 
صنعت آلومینیوم با تأسیس کارخانه در آمل آغاز کرده ونزدیک به 
نیم قرن سابقه فعالیت دارد. در طول سالیان گذشته با نصب خطوط 
متعدد تمام اتوماتیک و نیز به روز رسانی ماشین آالت و بهره گیری 
از نیروهای مجرب توانسته اســت محصوالت آلومینیومی با تنوع 
 و کیفیت باال را تولیــد و با قابلیت صادرات  به کشــورهای منطقه

 عرضه کند.
افشین نوایی، مدیرعامل شــرکت آلومینیوم مازندران در گفت 
وگو با اقتصاد و نمایشگاه، با اشــاره به دستاوردهای این شرکت در 
زمینه تولید پروفیل های آلومینیومــی، گفت: تاکنون به رغم فراز و 
فرودهای بســیار، مجتمع آلومینیوم مازندران با فعالیت روزافزون 
و تالش در این عرصه ثابت قدم بوده و حرکــت پیش رونده و رو به 
رشدی داشته  است.این مجموعه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده  
پروفیل های آلومینیومی در شــمال کشــور و با در اختیار داشتن 
کادر مجــرب و متخصص و برخــورداری از جدیدترین دســتگاه 
ها و ابزارآالت صنعتــی و تولید انواع پروفیل هــای آلومینیومی 
 آمادگی دارد تا محصوالت خــود را به تمامی نقاط ایران ارســال

 کند.

 تاریخچه ای از فعالیت های شرکت آلومینیوم را تشریح کنید .
شرکت آلومینیوم مازندران از سال 13۵4 در شهرستان آمل تاسیس و شروع 
به فعالیت کرد و این فعالیت تا کنون ادامه داشــته  و شــرکت با وجود فراز و 
فرودها و شرایط مختلف اقتصادی کشور، تا کنون تعطیل نشده است، در ابتدا 
فقط واحد آندایزینگ فعالیت داشت اما در دوره های بعدی، واحد های رنگ 

استاتیک ، دکورال، و پرس اکستروژن  به خط  تولید اضافه شد. 
  شما عالوه بر تامین نیازهای داخلی، صادرات هم به کشورهای 

مختلف دارید؟
 ما در حال حاضر به کشورهای عراق و افغانستان صادرات داریم و در حال 

بازاریابی و نفوذ در سایر بازارهای منطقه هستیم.
 برنامه شما برای  سال های آینده چیست؟

 یکی از برنامه های ما اضافه کردن خط  پرس اکستروژن است، یک پرس 
1600 تن خریداری کرده ایم که تا پایان سال نصب خواهیم کرد؛ و در برنامه 
 DC  بعدی نیز باال بردن خط انزیم  قرار دارد. همچنین در دوسال آینده کوره

جهت تولید بیلت راه اندازی خواهیم کرد.
 در حال حاضر با چه مشکالتی در شرکت و تولید مواجه هستید و 

برای حل مشکالت فضای کسب وکار،  چه راهکارهایی ارائه میدهید؟
یکی از مشکالت اصلی ما در بخش واردات مواد اولیه است و عدم ثبات قانون 
باعث می شود ما در تهیه ارز و واردات محصوالتمان به مشکل برخورد کنیم.  
از  سوی دیگر با مشکالتی نظیر کمبود نیروی کار حرفه ای و متخصص روبرو 
هستیم. نیرو های ما بیمه کاری گرفته و سپس به سراغ شغل دوم می روند و 

حاضر به کار کردن  و ادامه فعالیت نیستند. 
 شرکت شما موفق به کسب چه اســتاندارد ها و دستاورد ها و 

افتخاراتی شده است؟
شرکت ما در زمینه استاندارد موفق به گرفتن استاندارد گواهی فنی صنعت 
ساختمان شده است که باالترین اســتاندارد در ایران است و موفق به دریافت 
اســتاندارد های بین المللی  ایزو ۹001، ایزو 14001، ایزو 18001 شده ایم و 
سعی داریم محصوالتمان را از نظر کیفی نیز  باال ببریم و بر تنوع محصوالتمان 

اضافه کنیم.
 در سال های اخیر فضای کسب وکار و بازار چه تحوالتی داشته و 

تقاضا برای درب و پنجره آلومینیمومی چگونه است ؟ 
مجری ها و مهندس های ســاختمان و پروژه های عمرانی، استانداردها و 
ویژگی های پروفیل های اختصاصی جدید را شناخته اند و درحال کار با آنها 
هستند، پروفیل های بســیار متنوع و در کیفیت باال به بازار آمده است ؛ قبال 
مهندسین به دلیل عدم شناخت با در و پنجره های پی وی سی کار میکردند 
و خوشــبختانه االن از در و پنجره های آلومینیومی استفاده میکنند به دلیل 

زیبایی و تنوع و کارایی .
صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی با تحوالت گسترده ای در سا لهای 
اخیر مواجه شده است و بعد از تجربه استفاده از درب و پنجره های آهنی، پی 
وی سی و... اکنون با تحوالت گســترده ای در استفاده از سایر آلیاژها و فلزات 
مواجه هستیم. روش های تولید آلومینیوم نیز در جهان و ایران گسترش یافته  

و امکان استفاده از معادن مختلف برای تولید آلومینیوم فراهم شده است. 
در حال حاضر کارخانه های مختلفی در کشور وجود دارد که به کار تولید 
و قطعات و محصوالت آلومینیومی مشغول هستند و در استان های مختلف 
جنوبی، شمالی، مرکزی و شرقی کشور، شاهد استفاده از مواد معدنی مختلف 
جهت تولیــد آلیاژها و فلزاتی مانند آلومینیوم هســتیم که می تواند صنعت 

ساختمان و طرح های عمرانی را با تحوالت گسترده ای همراه کند. 
محصوالت آلومینیومی از نظر زیبایی، کارایی، ســبک بودن قطعات، نصب 
بهتر، مقاوم بودن در برابر نور، گرما، هوا و باد و باران و سرما و برف، بسیار بهتر از 

فلزات و آلیاژهای قبلی در تولید درب و پنجره است. 

افشین نوایی، مدیرعامل شرکت آلومینیوم مازندران بزرگ ترین تولیدکننده  پروفیل های آلومینیومی در شمال کشور:

آلومینیوم مازندران پیشتاز تولید پروفیل های الومینیومی در کشور

upvc درب و پنجره راهکارهای تقویت کردن پروفیل 
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حسین لطفی زاده مدیرعامل شرکت شیشه قزوین:

شیشه قروین نماد تولید ملی با باالترین کیفیت
قزویــن  شیشــه 
نامی آشــنا در صنعت 
است،  ایران  شیشــه 
قزوین  شیشه  کارخانه 
با سرمایه  به  شمسی  درسال1348 
اولیه یک میلیــارد ریال در زمیني 
با  مترمربع  هزار  مســاحت260  به 
تخصیص زیربناي 100 هزار مترمربع 
به مجموعه اي از ســالن هاي تولید، 
انبارها، واحــد هاي اداري، خدماتي 
و تعمیراتــي در کیلومتــر 3 جاده 

قزوین- رشت راه اندازي شد.
کارخانه  بزرگ ترین  ترتیب  این  به 
»کارخانه  نام  با  کشور  تخت  شیشه 
شیشــه قزوین« و با اســتفاده از 
فناوري روز دنیــا وارد عرصه تولید 
شــد. در آن زمان شیشــه تولید 
شــده در این کارخانه در نوع خود 
خاورمیانه  تولیدات  مرغوب ترین  از 
به حســاب مي آمد. در ســال هاي 
تقاضاي  چشــمگیر  افزایش  بعدی 
انواع شیشــه  براي  بازار داخلــي 
تخت، این شــرکت را بر آن داشت 

جدید،  فناوري هاي  از  استفاده  با  تا 
ارتقــاي دانش و تکیه بر پشــتکار 
افزون پرســنل مجــرب، عالوه بر 
احداث کارخانه شیشه مشجر نسبت 
به تاسیس کارخانجات شیشه فلوت 
فرآوري  )شیشــه  جانبي  صنایع  و 
شده( اقدام نماید تا عالوه بر تامین 
مصــارف داخلي از تــوان رقابتي 
نیز  خارجي  بازارهــاي  در  مضاعف 
بهره منــد گــردد. فعالیت هاي این 
واحد صنعتــي تا به امــروز ادامه 
یافتــه و در حال حاضر مســاحت 
کل کارخانجات شــرکت شیشــه 
مترمربع میلیــون  بر3  بالغ   قزوین 

  است.
در حاشیه نمایشــگاه بین المللی 
صنعت شیشــه در گفت و گویی با 
حسین لطفی زاده مدیرعامل شرکت 
شیشه قزوین در مورد چشم اندازها 
و برنامه های این شرکت داشتیم که 

می خوانید:

 لطفا تاریخچه ای از فعالیت های 

شرکت را تشریح کنید؟
شرکت شیشــه قزوین از سال 1348 
فعالیت خود را آغاز کــرد و تبدیل یکی 
از بزرگتریــن کارخانه جات شیشــه در 
ایران شــد ، محل اســتقرار کارخانه در 
قزوین اســت و کارخانه دوم ما در زمینه 
ســاخت شیشــه فلوت در در جاده اهر 
قرار دارد و در سال 180 هزار تن شیشه 
تولید میکنیم. این شرکت با بیش از ۵0 
ســال ســابقه در حال حاضر با باالترین 
کیفیــت در ایــران به تولید شیشــه در 
زمینه هــای مختلف می پردازد. شیشــه 
های خودروهای ایرانــی را که تولید می 
شود، همه را ما تامین می کنیم. به عالوه 
شیشه های یدکی ماشین های وارداتی را 
ما تامین می کنیم. در ضمن شیشــه های 
طرح داری که قبال از بلژیک وارد می شد، 
اکنون در ایران توســط شیشــه قزوین 
تولید می شود. شیشــه هایی که روی آن 
لعاب می خــورد و  در رنگ های مختلف 
در کارهای دکوراتیو اســتفاده می شود. 
این شیشه ها همه قبال از بلژیک وارد می 
شــد ولی در حال حاضر در ایران تولید 
و صادر می کنیم. شیشــه قزوین در حال 
حاضر شیشه های ساختمانی و اتومبیل و 
دکوراتیو تولید می کند. شرکت ما عالوه 
بر تولید شیشه )جام( صنایع دیگری هم  
داریم که صنایع جنبی  شیشــه است ، 
شیشه های دوجداره ، لمینت و سکوریت  

است.
 چه برنامه هایی برای توســعه 

فعالیت خود دارید؟
برنامه  ما ایجاد خط دوم کارخانه فلوت 
است که با کشور انگلستان قرارداد داریم 
ولی بــه خاطر تحریم ها فعــال این طرح 
متوقف شده اســت. در بحث مهندسی، 
مهندســان قوی داریــم و توانســته اند 
خودشــان این خط را طراحــی کنند و 
کارهای ســاختمانی اش به اتمام رسیده، 

ولی در بخش ماشین آالت منتظر هستیم 
تا تحریم ها کاهش پیــدا کند که بتوانیم 
از اروپا ماشین آالت الزم را تامین کنیم. 
کشــورهای چینی به دنبال این هستند 
که این ماشین آالت را تامین کنند ولی ما 

به دنبال کاالی چینی نیستیم.
 صادرات هم دارید؟

بله ، به کشــور های ترکیــه ، عراق ، 
افغانســتان ، تاجیکســتان و پاکســتان 
شیشــه صادر میکنیم و شیشــه قزوین 
در این زمینه برنامه های برای گشترش 

صادرات خود دارد.
   شرکت شــما با چه مشکالتی 
مواجه است و چه راهکارهایی برای 

حل این مشکالت ارائه می دهید؟
یکی از مشکالت مسائل ارزی است که 
برای ورود ماشین آالت و لوازم مورد نیاز 
است. از ســوی دیگر  بحث  تحریم نیز 
وجود دارد که مانــع طیادی برای کار ما 

ایجاد کرده است.
بــا وضعیت صنعت   رابطه    در 
ایران در حال حاضر توضیح  شیشه 
دهد و بفرمایید که آیا صنعت شیشه 
توانســته جایگاه واقعی خودش را 

پیدا کند؟  
صنعت شیشه در ایران در طی 10 الی 
1۵ سال گذشته بسیار گسترش یافته و 
کارخانجات متعــددی در ایران در حال 
تولید شیشه هســتند، قبال فقط کارخانه 
شیشــه قزوین و کارخانــه ابگینه بوده 
فعالیت داشتند اما در حال حاضر بیش از 

16 تا کارخانه شیشه وجود دارد.
کارآفرین چه  یــک  عنوان  به   

جایگاهی در این بازار دارید ؟ 
ما از جایگاه خوبی برخوردار هســتم و 
شیشه ما یکی از شــناخته شده ترین ها 
در بازار است، در بحث چشم اندازه آینده 
به نظر من هرچقدر که صنعت ساختمان 
رونق داشته باشد قطعا تولید شیشه نیز 

افزایش خواهد سافت و این موضوع توجه 
به افزایش جمعیت و رشــد شهرســازی 
متصور است، از سوی دیگر کارخانه جات 
اروپایی فعال در صنعت شیشه عمدتا در 
حال تعطیل شــدن هستن که در نتیجه 
نیاز این کشورها به صنعت شیشه باعث 
معطوف شدن نگاه اروپا به صنعت شیشه 
منطقه خاورمیانه خواهد شــد. برآورد از 

آینده مثبت است.
بازار  در  قزوین   سهم شیشــه 

ایران چقدر است؟
حدود17 درصد ســهم بازار داخلی را 
اتومبیل100  البته در شیشه های  داریم. 
درصد ســهم بازار را داریم ولی در بحث 

شیشه های ساختمانی17 درصد داریم.
 در ایران فقط شــما شیشــه 

اتومبیل تولید می کنید؟
بله؛ چون شیشه قزوین تنها کارخانه ای 
است که تحت لیســانس پیل کینگتون 
انگلســتان در خاورمیانه تولید می کند و 
همیشه  انگلیسی شــعارش  این شرکت 
این اســت که first in glass و با این 
شــعار باالترین کیفیت شیشــه را تولید 
می کند که برای شیشــه خــودرو، این 

شــرکت 2۵ درصد بازار جهانــی دنیا را 
دارد و از هر 4 اتومبیلی که در دنیا تولید 
می شود، حداقل یک اتومبیل شیشه های 

پیل کینگتون را دارند.
در زمینه خدمات پس از فروش به 

چه صورت عمل می کنید؟
قســمت کنترل کیفیــت و R&D ما 
در این زمینه بســیار فعال هستند و اگر 
در مواردی مشــتری ناراضی باشد، سعی 
برطرف  را  ایشــان  نارضایتی  می کننــد 

کنند.
شیشه قروین چند نفر پرسنل دارد؟

حدود1000 پرســنل به طور مستقیم 
داریــم و به طور غیر مســتقیم خیلی ها 

هستند که با این شرکت کار می کنند.
این   بــزرگ ترین دســتاورد 

شرکت تا کنون چه بوده است ؟
شیشــه قزوین R&D قــوی دارد و 
در بخــش تحقیق و توســعه توانســته 
مدیــران و افــرادی را تربیــت کند که 
در صنعت شیشــه هر کجا کــه بروید، 
حتمــا از دوســتان قدیمی و پرســنل 
 شیشــه قزوین هســتند که آنجا را اداره 

می کنند.
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مجری برگزاری نمایشگاه اوراسیا در ایران از حضور 100 شرکت عضو این 
اتحادیه در نخستین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا در ایران خبر داد.

علیرضا جعفری با بیان اینکه این نمایشــگاه اختصاصی از 18 تا 21 تیر 
در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اســالمی ایران برگزار 
می شود، گفت: در این نمایشگاه حدود 30 شــرکت از روسیه، 30 شرکت 
از قرقیزســتان، بیش از 10 شــرکت از ارمنســتان، بیش از 10 شــرکت 
از قزاقستان و شــرکت هایی از بالروس در کنار شــرکت های ایرانی حضور 

خواهند داشت.
وی افزود: شرکت هایی که در این نمایشگاه حضور می یابند در زمینه های 
بانکی و فاینانس، انتقال فناوری، ساخت کارخانه های بزرگ، سیلوها، بنادر، 
اسکله ها، مخازن روغن، کشتی سازی، فوالد و سیمان فعال هستند. ضمن 
اینکه فروشــنده های بزرگ نهاده های دامی و روغن و محصوالت کشاورزی 

نیز در این نمایشگاه حضور دارند.
جعفری گفت: در روز نخســت این نمایشگاه، نشســت اتاق های بازرگانی 
کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران برگزار خواهد شــد. ضمن اینکه در حاشــیه برگزاری این نمایشگاه 
تفاهم نامه ای میان شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتاق تعاون در 

زمینه همکاری های مشترک منعقد خواهد شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون تراز تجاری اتحادیه اقتصادی اوراســیا با دنیا 
بیش از 800 میلیارد دالر و با ایران حدود 2.۵ میلیارد دالر اســت، افزود: 
رویدادهایی مانند برگزاری نمایشــگاه اختصاصی اوراســیا در ایران، زمینه 
ساز آشــنایی فعاالن اقتصادی ایرانی با فعاالن اقتصادی پنج کشور شده و 
در رشد و توســعه صادرات غیرنفتی و افزایش تبادالت تجاری ایران با این 

اتحادیه اقتصادی سهم بسزایی خواهد داشت.

حضور100 شرکت خارجی در نخستین 
نمایشگاه اختصاصی اوراسیا درایران

نمایشــگاههای بین المللی ج. ا. ایران و اتاق بازرگانی ایران و 
امارات با هدف ارتقاء کمی و کیفی محتــوای پاویون ایران در 

اکسپو نشست خبری مشترک برگزار کردند.
به گزارش اخبار نمایشــگاه ها، روز یکشنبه 6 تیرماه 1400، 
نشســت معرفی فرصت های اقتصادی و تجاری رویداد اکسپو 
2020 با حضور دکتر زمانی مشــاور وزیر صمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اســالمی ایران، دکتر فرزانگان رئیس اتاق مشــترک 
ایران و امارات و اصحاب رسانه در ســالن مروارید محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار شد و شاید برای اولین 
بار شــاهد همکاری و تعامل دســتگاه ها در این سطح خوب و 

ملی بودیم.
در ابتدای این نشست دکتر زمانی با بیان اینکه رویداد اکسپو 
فرصت استثنایی برای نشان دادن ظرفیت ها و توانمندی های 
کشور است افزود: باید از این رویداد حداکثر بهره الزم را ببریم.

مشــاور وزیر صمت گفت: ما انتقال دولت را در ایران داریم و 
شــاید بزرگ ترین پروژه اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی 

دولت آینده اکسپو 2020 باشد..
مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاه ها خاطرنشان کرد: طی 
170 سال گذشته برای اولین بار شاهد برگزاری رویداد اکسپو 
در منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا هســتیم .وی ادامه داد: 

شعار اکسپو 2020 دبی “پیوند افکار و ساخت آینده” است.
وی با اشــاره به اهمیت رویداد اکسپو در سطح جهان افزود: 
در حدود 200 کشــور در این رویداد بزرگ بین المللی حضور 

خواهند داشت.
مشــاور وزیر صمت پیش بینی کرد: رویداد اکســپو، در طی 
شش ماه برگزاری حداقل 2۵ میلیون بازدید کننده داشته باشد 
که در حدود 70 تا 7۵ درصد از ایــن میزان بازدیدکنندگان از 

خارج از منطقه وارد می شوند.
مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاه های بین المللی با اشاره 
به سه ناحیه فرصت تحرک و پایداری در رویداد اکسپو تصریح 
کرد: در ناحیه فرصت؛ کشورها توانایی تولیدی و صنعتی خود 
را به نمایش می گذارند و از این فرصت برای گســترش روابط 

خود با سایر کشورها بهره می گیرند.
در ناحیه تحرک؛ پیشرفته ترین تکنولوژی و تولیدات شرکت 
کنندگان به نمایش گذاشــته خواهد شــد و کشــورها توسعه 
اقتصادی خود را به رخ می کشــند و در قســمت پایداری نیز 

بر روی توسعه پایدار و حفظ محیط زیست تاکید شده است.
دکتر زمانی در ادامه بــا بیان اینکه در جریــان همه گیری 

ویروس کووید 1۹ صنعت گردشــگری بالغ بر یک هزار و 200 
میلیارد دالر خســارت دید گفــت: این رویــداد فرصتی برای 
کشــورها برای معرفی جاذبه های توریستی و گردشگری فراهم 
می کند و ایران نیز کــه از لحاظ جاذبه تاریخی در رتبه دهم و 
جاذبه های طبیعی در رتبه پنجم جهان است می تواند حداکثر 
بهره بــرداری را برای معرفــی جاذبه های تاریخــی، فرهنگی و 

توریستی داشته باشد.
دکتر زمانی با اشــاره بــه هزینه های ســاخت پاویون های 
کشورهای حاضر در رویداد اکسپو گفت: باالترین میزان هزینه 
ساخت پاویون کشورهای حاضر از مبلغ 200 میلیون دالر آغاز 
می شود و پاویون کشور ما تنها با هزینه 8 میلیون دالر احداث 
شده است و یکی از زیباترین پاویون های کشورهای حاضر در 

اکسپو است.
وی ادامه داد: علیرغم دریافــت تنها 10 درصد از این مبلغ و 
مشــکالت نقل و انتقاالت مالی، پاویون کشورمان بالغ بر باالی 
8۵ درصد پیشرفت کاری داشته اســت که تا مردادماه تکمیل 

خواهد شد.
دکتر زمانی با اشــاره به بحث اقتصادی اکسپو افزود : بسته 
خوبی در راستای جذب سرمایه گذاران خارجی برای حداقل 3 

تا 6 هزار پروژه آماده سرمایه گذاری تهیه کرده ایم.
ایشان همچنین برگزاری جلســات –2– بین تجار ایرانی و 
تجار دیگر کشــورها را نیز از دیگر برنامه های جنبی اکســپو 
برشــمرد و به مزیت های کشــور در زمینه صنعت نفت، گاز، 
پتروشــیمی، فوالد، مس و– اشــاره کرد و ادامه داد باید توجه 
 کنیم تا از این فرصت بهره الزم را ببریم و قطعا بخش اقتصادی 
یکی از فعال ترین بخش های مد نظرمــا در این رویداد جهانی 

خواهد بود.
وی در پایان گفت: در بحث فرهنگی و اجتماعی نیز جلسات 
مختلفی گذاشــته ایم که عالوه بر مکان پایویون کشورمان ۵0 
نقطه دیگر را نیز در مکان های مشترک در اختیار گرفته ایم تا 
بتوانیم در این مکان ها برنامه های فرهنگی و هنری اجرا کنیم.

در ادامه جلسه دکتر فرزانگان رئیس اتاق ایران و امارات نیز 
به بیان گزارشی از اهداف، زمینه ها و شــرایط حضور ایران در 

رویداد اکسپو پرداخت.
دکتر فرزانگان در این نشســت گفت: بر اســاس برنامه ریزی 
های انجام شده تا سال 202۵ سطح روابط تجاری و اقتصادی 
ایران و امــارات ابتدا به 20 میلیارد دالر و بعد از گذشــت پنج 

سال تا 30 میلیارد دالر افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد : در اکســپو، آشــنایی با اقــوام و جاذبه های 

گردشــگری، نمایش دســتاوردهای علمی، تجاری و صنعتی و 
همچنین گســترش مبادالت تجاری و اقتصادی از اهداف مهم 

کشورها است.
رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایــران و امــارات ادامه داد: 
نمایش دســتاوردهای علمی، معرفی پتانســیل های اقتصادی، 
تولیدی و گردشــگری، اعــزام برگزاری نشســت های –2– و 
بازاریابی برای محصوالت از مهمتریــن اهداف حضور ایران در 

اکسپو است.
وی با اشــاره به اقدامات اتاق بازرگانی ایران و امارات تصریح 
کرد: اتاق مشــترک بازرگانی ایران و امارات اقداماتی را در این 
راستا انجام داده است برای مثال همایش های استانی مختلفی 
برگزار شــده که هفته آینده همایش دیگری نیز در شهر شیراز 

خواهیم داشت.
فرزانگان در ادامه پیشــنهاد داد: می توان در اکسپو واکسن 

ضد کرونا کووبرکت را معرفی کرد.
فرزانگان گفت: تشــکل های صادراتی، اتاق هــای بازرگانی و 
اتاق های مشــترک می توانند محصوالت خود را در قالب فیلم و 
محتوای چند رســانه ای با حضور محدود نمایندگان شرکت ها 

معرفی کنند.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون توقعات از دولت جدید برای 
افزایش مراودات با امارات گفت: یکی از مهمترین توقعات ما به 
عنوان اتاق بازرگانی ایران و امارات عالوه بر به نتیجه رســاندن 
مذاکرات وین و توســعه تعامالت تجاری در ســایه یک ســند 
چشــم انداز است، یعنی باید یک سند چشــم انداز برای تعامل 
با همسایگان کشــورهای آســیایی، آفریقا و – داشته باشیم. 
همچنین باید به بازار آفریقا نگاه ویژه ای داشــت اکسپو فرصت 
خوبی برای معرفی محصول در جهت توسعه صادرات به آفریقا 
است دولت جدید توجه داشته باشد که صادرات باعث افزایش 

اشتغال نیز می شود.

مدیریت پاویون ایران در اکسپو ۲0۲0
 نمادی موفق از همکاری و تعامل بخش های دولتی و خصوصی در کشور

هجدهمین نمایشــگاه بین المللي تخصصی صنعت فوالد و متالورژي از 6 تا ۹ تیرماه در تبریز برگزار 
شد. به گزارش اخبار نمایشــگاه ها، هجدهمین نمایشــگاه بین المللي تخصصی صنایع فوالد، معادن، 
فلزي، ریخته گري، متالورژي و تجهیزات وابســته از 6 تیر ماه به مدت 4 روز بــا رعایت پروتکل های 

بهداشتی ستاد کرونا در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز در حال برگزاری است.
مشارکت کنندگان در این رویداد از آخرین دســتاوردها، نوآوری ها و محصوالت صنعت ریخته گري، 
تولید فوالد، ُچدن و فلزات غیرآهني، ماشین آالت و تجهیزات صنعتي وابسته، تصفیه  خانه  هاي صنعتي 
و خدمات صنعت متالورژي و شکل  دهي فلزات رونمایی کردند. گفتنی است؛ این نمایشگاه با همکاری 

شرکت نمایشگاه های بین المللی تبریز و شرکت رستاک پاک ویژن برگزار شد.

برگزاری نمایشگاه بین المللی 
صنعت متالورژی در تبریز

هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابســته اصفهان از یکم تیرماه و با 
حضور 7۵ شرکت از استان های مختلف کشور برگزار شد.

به گزارش ســتاد برگزاری هفدهمین نمایشــگاه تخصصی قطعات خــودرو اصفهان، این 
نمایشــگاه که تا چهارم تیرماه و به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
اســتان برپا بود، شــرکت های فعال در زمینه تولید قطعات خودرو را گــرد هم جمع خواهد 

کرد تا جدیدترین فعالیت ها و به روزترین پتانســیل های خود را در معرض بازدید متخصصان، 
کارشناسان و عالقمندان به این حوزه قرار دادند.

در این دوره نمایشــگاه، 7۵ شــرکت از 12 اســتان اصفهان، فارس، تهران، البرز، قزوین، 
خوزستان، خراســان رضوی، مرکزی، آذربایجان شرقی، بوشــهر، همدان و مازندران حضور 
خواهند داشت و دستاوردها و توانمندی های خود را در ۹000 مترمربع فضای نمایشگاهی به 

نمایش خواهند گذاشت.
شرکت کنندگان در هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته اصفهان 
در زمینه قطعــات و مجموعه های خودرو، قطعات موتور، اجــرا و قطعات الکترونیک خودرو، 
ماشــین آالت و تجهیزات قطعه سازی، تحقیقات و طراحی مهندســی، مواد اولیه و تجهیزات 
جانبی خودرو، بازرگانی و خدمــات پس از فروش، لوازم تزئینی خــودرو، تعمیر و نگهداری 
خودرو، محصوالت پاک کننده و شــوینده خودرو، سیستم های شاســی، تیونینگ، بیمه و– 
فعالیت دارند و تنوع فعالیت های آنها سبب شــده تا این نمایشگاه به یک نمایشگاه جامع در 

حوزه قطعات خودرو تبدیل شود.
از جمله برندهای فعال در این نمایشــگاه می توان به ایزل، پارت لند، نگار خودرو، ماناپارت، 
داناصنعــت، یورفلکس، آرون پاالک، رینگ ســایپا، پــارس اگزوز، یونیت پارت، ســیناپس، 
کیمیاتدبیر، یکتا باتری، فراز باتری، ایران دلکو، اگزوز خراســان، –––، گروه بازرگانی قطعه 

سبز، تابان موتور اسپادان، همگام خودرو و آسیالنت اشاره کرد.
حضور شرکت ها و برندهای شاخص حوزه قطعات خودرو در این رویداد نمایشگاهی، حضور 
استان های متعدد و بیشتر در مقایسه با دوره های گذشته و افزایش متراژ مفید نمایشگاه نیز 

از جمله ویژگی های هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو محسوب می شود.

حضور ۷۵ شرکت از 1۲ استان کشور در نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان

گزارش تصویری از نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو اصفهان

اخبار استان ها
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رعایت  پروتکل  های بهداشتی در منایشگاه های در حال برگزاری
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