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شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

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

وزیر راه و شهرسازی در نمایشگاه صنعت ساختمان خبر داد؛

خبرهای خوب درباره مسکن تا دو هفته آینده

بازدید دکرت حسن زمانی،مشاور وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل رشکت سهامی منایشگاههای بین املللی 
جمهوری اسالمی ایران از بیست و یکمین نـمـایـشگاه بـیـن الـمللـی  صنعت ساختامن  

وزیر راه و شهرســازی گفت: 
طی دو هفته آینــده، در بخش 
مسکن خبر خوبی اعالم می شود 
که شــروع اقدام عملی ساخت 

برنامه مسکنی دولت است.
رستم قاســمی در حاشیه بیســت و یکمین 
نمایشگاه صنعت ساختمان در جمع خبرنگاران 
افــزود: برای تامیــن زمین جهت ســاخت یک 

میلیون مسکن مشکلی نداریم.
وی به پیشنهاد ایجاد بانک زمین اشاره کرد و 
گفت: این اقدام راهبردی وزارت راه و شهرسازی 
موجب می شــود که بخش زیادی از زمین مورد 
نظر ساخت مســکن در طول چهار سال تامین 
شود.با برنامه ریزی انجام شــده درباره سیمان، 
شــاهد کاهش قیمت ســیمان در بازار به عدد 

منطقی خواهیم بود.
وی درباره اختالل سامانه امالک و اسکان نیز 

گفت: به زودی این سامانه بارگذاری می شود.
همچنین وزیر راه و شهرســازی درباره قانون 
جهش مســکن افزود: با توجه به این قانون، به 
زودی در شورای عالی مسکن قیمت هایی برای 
می دهیم.سرعت،  پیشــنهاد  ساختمانی  مصالح 
قیمت و کیفیت، شــاخص های نوینی است که 
امروز در دنیا به عنوان توســعه مســکن مطرح 
اســت، که ما نیز بایــد در کشــورمان از آن ها 

استفاده کنیم.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک: نسخه چشم 

بسته برای بازار مسکن نپیچید
رییس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکه 
تعرفه مشــاوران امالک در ترکیــه و امارات 6 
درصد ارزش ملک است گفت: امارات، پاکستان 
و حتی افغانستان در ســال های اخیر برای بازار 
مسکن، توســعه گر و دالل، ساز و کارهای بسیار 
دقیق وضع کــرده، احترام شــغل داللی را باال 

برده و در صنعت ســاختمان پیشرفت کرده اند؛ 
در ایران نرخ مشاوران امالک یک دوازدهم دنیا 
است و آقایان با طرحهای چشم بسته می گویند 

این نرخ باز هم باید کاهش پیدا کند.
مصطفی قلی خســروی در گفت وگو با ایســنا 
اظهار کرد: کسانی که بعضا در مجلس از کاهش 
حق الزحمه مشــاوران امالک ســخن می گویند 
قانون مدنی مصوب سال 1317 و قانون دالالن 
را بخوانند که شــغل داللی را به عنــوان مولد 
اقتصادی نگاه کرده اســت. ما مولد اقتصادی و 
مالیاتی هســتیم و نوک پیکان بخش پیشــران 
مســکن قرار داریم که اگر نباشیم اقتصاد کشور 

دچار رکود می شود.
وی افزود: می گویند تعرفه مشــاوران امالک 
باید کاهــش پیدا کند امــا آیا تبعــات چنین 
تصمیمی که می تواند به جرم زایی منجر شود را 
در نظر گرفته اند؟ وقتی حق و حقوق یک فرد را 
به او ندهید فضا را بــرای دور زدن قانون فراهم 
می کنید. دولت گذشــته کمیسیون مشاوران را 
که قبال نیم درصد از هریک از متعاملین بود به 
2۵ صدم درصد کاهــش داد یعنی آن را به یک 
دوازدهم دنیا رســاند و مجلس فعلی در همان 
راســتا می گوید که باید تعرفه بــاز هم کاهش 
پیدا کند. بروید ببینیــد تصمیم دولت قبل چه 
مشکالتی را برای معیشــت خانواده 13۵ هزار 
مشــاور امالک ایجاد کرده اســت. تورم به 4۵ 
درصد رسیده، تخم مرغ شانه ای ۵0 هزار تومان 
شــده، برنج کیلویی۵0 هزار تومان شــده، بعد 
می گویند حق الزحمه مشــاوران امالک کاهش 

یابد.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک با اشــاره به 
قانــون دالالن ســال 1317 خاطرنشــان کرد: 
توصیه می کنم عزیزان مســئول، یک بار قانون 
مدنی و قانــون دالالن را مطالعه کنند و ببینند 

چه ارزشی برای شــغل داللی که مولد اقتصادی 
است قائل شده اند. کشــورهای پیشرفته و حتی 
کشــورهای همســایه خودمان با وضع قوانین 
و مقررات مناســب، صنعت ســاختمان را ارتقا 
داده اند. برای دالل احتــرام قائلند؛ چرا که دالل 

به ایجاد شغل و رونق اقتصاد کمک می کند.
خسروی با بیان اینکه در اروپا و آمریکا شش 
درصــد از قیمت ملــک به عنــوان حق الزحمه 
به واســطه گر اختصــاص می یابد که از ســوی 
فروشــنده پرداخت می شــود گفت: در سوئد 3 
تا 4 درصــد، در آمریکا 6 درصــد و در ترکیه 6 
درصد قیمت مسکن به دالل اختصاص می یابد. 
امارات، پاکســتان و حتی افغانستان در سالهای 
اخیر برای بازار مسکن، توســعه گر و دالل، ساز 
و کارهای بسیار دقیق وضع کرده و احترام شغل 
داللی را بــاال برده اند. در تهران نرخ مشــاوران 
امالک 2۵ صدم درصد از قیمت ملک اســت و 

آقایان می گویند باید کاهش پیدا کند.
وی تاکید کــرد: از نمایندگان محترم مجلس 
انتظار می رود به جای ارایه نســخه های چشــم 
بســته و خلق الســاعه، قانون مدونــی را برای 
مشاوران امالک وضع کنند که از زیر نظر قانون 
نظام صنفی بیرون بیاید. اگر نمی توانند دســت 
کم این شــغل را مســتثنی کنند و با توجه به 
اهمیت کاالی باارزش مســکن، دست ما را برای 
تنبیهات و تشــویقات باز بگذارنــد. هم اکنون 
اتحادیه امالک هیــچ اختیــاری در این زمینه 
ندارد و البته بیشترین همکاری را با شورای حل 
اختالف و اماکن در جهت پلمپ دفاتر مشاوران 
امــالک متخلف انجــام می دهد؛ زیرا مســکن 
مهمترین دارایی یک خانوار است که کوچکترین 
اشتباه یک مشــاور در عقد قرارداد باید آخرین 
اشــتباه او باشــد. با یک نقطه محرم و مجرم به 

کلی تغییر می کند.

خســروی با اشــاره به قانون جهش تولید و 
تامین مســکن درخصوص احداث ســاالنه یک 
میلیون واحد مسکونی گفت: نمایندگان مجلس 
باید شــرایط تامین مســکن را فراهــم کنند تا 
قیمت مســکن پایین بیاید؛ وگرنه دولت قبل به 
اندازه کافی گفتاردرمانی کــرد. می گفتند علت 
گرانی مســکن، وجود مافیا و سالطین است اما 
هیچگاه قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات 
بر خانه های خالی را به نتیجه نرســاندند. توقع 
داریم نمایندگان فعلی مجلس به این موضوعات 
برسند نه اینکه از سیاستهای دولت قبل پیروی 

کنند.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک، سوق یافتن 
جوانان به شغل مشاور امالک را ناشی از افزایش 
نرخ بیــکاری دانســت و گفت: فوق لیســانس 
کشــاورزی، مهنــدس بــرق یا فوق لیســانس 
ادبیات به دلیل آنکه دولت نتوانســته شــغلی 
برای او ایجاد کند، مشــاور امالک شــده است. 
حــاال می خواهید حق و حقوق ایــن فرد را هم 
ندهید، خوب اصال ندهید. نتیجتا او متعاملین را 
دور می زند که فقط پرونده های قضایی را با این 
کار افزایش می دهید و برای قوه قضاییه دردسر 

ایجاد می کنید.
بنابراین گزارش، روز یکشــنبه 21 شــهریور 
1400 عبدالجالل ایری ـ سخنگوی کمیسیون 
عمــران مجلــس ـ از تصویــب کلیــات طرح 
کاهــش تعرفــه بنگاههای معامــالت ملکی در 
این کمیســیون خبر داد و گفت: وابستگی حق 
الزحمه بنگاههای ملکی با قیمت ملک، تعارض 
منافع ایجــاد می کند. کــه وزارت صمت دولت 
روحانــی نیز هفتــم مهرماه ســال 13۹۹ نرخ 
کمیسیون مشــاوران امالک را که تا قبل از آن 
نیم درصد از ارزش ملک بود به 2۵ صدم درصد 

کاهش داده بود.

علی مطیع جهانی معاون پشــتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون 
ایران با بیان اینکه صنعت نمایشــگاهی ویترین اقتصاد هر کشور است گفت: 
الزمه اقتصاد شکوفا و توانمند، صنعت نمایشگاهی پویا است و از دولت و دست 
اندرکاران این صنعت توقع بیشــتری برای حمایت و استفاده از ظرفیت های 
سایت داران کشــور می رود. مطیع جهانی تصریح کرد: نمایشگاه ساختمان با 
21 دوره برگزاری یکی از بزرگترین نمایشگاه های کشور محسوب می شود. با 
توجه به سیاست های دولت جدید در حوزه مسکن  و تولید مسکن می توان از 

ظرفیت نمایشگاه های تخصصی مانند نمایشگاه ساختمان استقاده کرد.
وی با بیان اینکه  اســتقبال خوبی از نمایشگاه صنعت ساختمان شده است 
افزود: در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 630 شرکت 
در در فضایی بالغ بر 73000 متر مربع  تولیدات، نوآوری های جدید، هوشمند 
سازی، محصوالت دانش بنیان، مصالح پایه و بسیاری از تکنولوژی هایی که در 
حوزه خدمات فنی مهندسی قرار دارد را رونمایی می کنند. مطیع جهانی اظهار 
کرد: در این دوره از نمایشگاه برای رونق صادرات از 8 کشور خارجی برای حضور 
هیأت های تجاری دعوت کردیم و قرار اســت جلسات B2B میان تجار ایران 
و کشورهای دعوت شده برگزار شو و امیدواریم قرارهای خوبی میان مشارکت 

وکنندگان و طرف خارجی امضا شود.
وی با اعالم رونمایی از مرکز نوآوری صنعت ســاختمان افــزود: در پایویون 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شــرکت های فعال در زمینه دانش 
بنیان حضور دارند. تشکل ها و انجمن های تخصصی، نشریات و رسانه ها همه به 
صورت یکپارچه در این رویداد حضور خواهند داشت تا ظرفیت های نمایشگاه را 

برای مخاطبان خود تشریح کنند.
وی گفت: در مراســم افتتاحیه و بازدید نمایشــگاه ســاختمان وزیر راه و 
شهرسازی قول حمایت بیشتر و خرید تضمینی محصوالت تولیدکنندگان را 

دادند.
مطیع جهانی  خاطرنشــان کرد: اتاق تعاون ایران در ســال های اخیر وارد 
عرصه اجرایی شــده اســت و این آمادگی را دارد پس از توافق نامه ای که بین 
اتاق و وزارت راه و شهرسازی منعقد خواهد شد، ظرفیت های خرید تضمینی 
محصوالت ساختمانی را باال ببرد تا در تولید مسکن و قیمت تمام شده کمک 

بسزایی برای جامعه هدف باشد.
وی تاکید کرد: چشم انداز دولت برای تولید یک میلیون مسکن در سال اتفاق 
مبارکی است و این ظرفیت و توانمندی را در کشور دیده اند تا این پروژه بزرگ 

ملی را اجرایی کنند.
معاون پشــتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران گفت: در بحث 
ظرفیت ها می توان به چند دسته اشاره کرد، موضوع اول زمین است که دولت 
راهکارهایی را پیشبینی کرده است تا زمین های دولتی غیرقابل استفاده ایران 

در برنامه های اجرایی دولت قرار گیرد. 
موضوع دوم اســتفاده از مصالح است که بیشــترین ارزش افزوده ملک در 
بحث قیمت مصالح اســت و فایده ای که نمایشــگاه در این زمینه دارد دیده 
شدن تولیدکنندگانی اســت که محصوالت مرغوبی تولید می کنند اما دولت 
تاکنون به ســمت این تولید کنندگان نرفته است تا ببیند که این ظرفیتی که 
تولیدکنندگان دارند چند درصد آن قابل عملیاتی شدن است و چگونه می تواند 
به این تولیدکنندگان تسهیالت بانکی دهد، سرمایه گذاری کند و محصوالت آن 

ها را خرید تضمینی کند.
وی افزود: خیلی از مواقع سازنده مســکن ارزیابی از وضعیت این صنعت در 
سال آینده ندارد و این عدم هماهنگی بین قیمت خرید مصالح و ارزش افزوده 
ملک، باعث  سردرگمی انبوه سازان می شود و در صورتی که انبوه ساز انبوه ساز 
بداند که سال آینده همین مصالح با چه درصدی افزایش قیمت خواهد داشت 

راحت تر برنامه ریزی می کند. 
معاون پشــتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران تاکید کرد: اگر 
برنامه ریزی مناســبی وجود نداشته باشد پروزه ســاخت سالیانه یک میلیون 
مسکن با شکست مواجه می شود زیرا ما درصد افزایش نرخ تورم سال آینده را 
نمی دانیم و این مسائل  از مشکالتی است که باید در پایش محیط کسب و کار 
بررسی شوند. نوسان قیمت ارز، بی ثباتی قیمت مواد اولیه، بروکراسی ها و صدور 
مجوز های اداری، نبود تسهیالت مناسب از سوی بانک هاهمه جزو مشکالتی 
هستند که این صنعت را با چالش مواجه کرده اند. با توجه به اینکه اتاق ایران 
پایش محیط کسب یا شامخ طرح شاخص مدیران خرید را انجام می دهد ما این 
دست مشکالت را شناسایی می کنیم و امیدواریم دولت با کمک در این زمینه 

بتواند بسیاری از مشکالت را رفع کند. 
مطیع جهانی در پایان اظهار کرد: مشاهده می کنیم در محصوالت هوشمندی 
که در نمایشــگاه ساختمان رونمایی شده اســت  با زدن یک دکمه یا یک کد 
می توان ساختمان را کنترل کرد و محصوالت جالب و پیشرفته ای در زمینه 

هوشمندسازی ساختمان در این نمایشگاه رونمایی شده است.

علی مطیع جهانی معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران مطرح کرد:

نمایشگاه ساختمان پل ارتباطی میان 
تولیدکنندگان و دولت برای اجرای 

پروژه بزرگ ملی ساخت مسکن است
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»Smart View دکتر حجت فضلی مدیرعامل» گروه بازرگانی
ایجاد امنیت و حریم خصوصی با  شیشه های هوشمند »اسمارت ویو« 

شــرکت آذران پالســت رســا ، با بیش از 10 
سال ســابقه در زمینه فروش و نصب و طراحی 
دیوارپوش و ســقف کاذب پی وی سی به عنوان 
یکی از برندهای شــناخته شــده در این زمینه 
دارای تجارب زیادی در زمینه دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی 
فضاهای اداری و مسکونی و تجاری اســت. از دیگر خدمات این 
مجموعه کابینت آشپزخانه ، کابینت ام دی اف و دکورهای چوبی 

است. 
مجتبی ضیایی رسا مدیرعامل شــرکت آذران پالست رسا در 
حاشیه نمایشــگاه بین المللی صنعت ساختمان  در گفت و گو با 
اقتصاد و نمایشگاه اعالم کرد که این شــرکت، دیوارپوش ها را با 
کیفیت مناسب و با قیمت های مختلف برای هر سطحی از قدرت 
خرید خانوارهای ایرانــی تولید و عرضه کرده اســت و این تنوع 
محصول موجب شده که نه تنها رضایت خانوارهای ایرانی و انبوه 
سازان جلب شود، بلکه ما در کشــورهای همسایه از جمله عراق، 
موفقیت قابل توجهی برای فروش این محصول داشته ایم و مصرف 

کنندگاه عراقی تمایل خوبی به این نو دیوار پوش داشته اند. 
شرکت آذران پالست رسا در نمایشگاه امســال از ورقه ماربل 
شیت، طرح ســنگ مصنوعی و طرح های سنگ بتنی به همراه 
کانال های پی وی سی رونمایی کرده است.  همچنین قصد داریم 
از محصول فوم پالس که بســیار مرغوب و به صرفه است و برای 
مشتریان با ســالیق مختلف تولید می شــود رونمایی کنیم این 
محصول را به کشور عراق صادر کرده ایم و به زودی در بازار داخل 

نیز عرضه خواهیم کرد.
 شرکت آذران پالست رســا از چه سالی فعالی خود 
را آغاز کرده و در چه زمینه ای فعالیــت دارد و برندها و 

محصوالت آن شامل چه مواردی است؟
آذران پالست رسا در سال 13۹1 فعالیت خود را آغاز کرد دیوار 
پوش های پی وی ســی ، دیوار پوش های ماربل شیت یا سنگ 
مصنوعی ، دیوار پوش های بتنی و محصول جدیدمان دیوار پوش 
فوم پالس را تولید می کنیم. این محصوالت به کشــورهای دیگر 
صادر می شــود و ما حتی محصول جدید را  در سال ۹3 ابتدا به 
عراق صادر کردیم و اکنون برای حضور موثــر در بازار ایران آماده 
است و پیش بینی می کنیم که با توجه به قیمت و کیفیت آن و 
متناسب با قدرت خرید خانوارهای ایرانی با هر سطح درآمدی با 

تقاضای خوبی همراه شود. 
دفتر مرکزی شــرکت در خیابان بنی هاشم تهران واقع شده و 
کارخانه نیز در شــهرک صنعتی عباس آباد قرار دارد.همچنین از 
سال 13۹3 به کشورهای منطقه شامل عراق،عمان،قطر و سوریه 

صادرات داریم.
 به نظر شما در طرح یک میلیون ساخت مسکن دولت، 

شرکت های ما می توانند حضور موثری داشته باشند؟
بزرگ ترین تولیــد کننده و اولین مرکز تولیدی هســتیم که 
تمامی محصوالت دکوراســیون داخلی را همزمــان باهم تولید 
میکنیــم ، تمامی دیــوار پوش هــا و هرچیزی که بــه صورت 

پوششــی در فضای داخلــی در بــازار در حال ارائه اســت را ما 
تولید میکنیم.  اگر قیمــت و تهیه مواد اولیــه  را کنترل کنند و 
بازار را باثبــات کنند  تمامــی محصوالت دکوراســیون داخلی 
ما قابل اســتفاده در این طرح یک میلیون مســکن  خواهد بود 
 زیرا بســیار مرقوم به صرفه برای تمام پیمانکاران و انبوه ســازان

 خواهد بود.
 چالش های اساسی صنعت و تولید از نظر شما کدام 

است و چه اثری بر تولید و فروش و مشتریان شما دارد؟
با توجه به نوسان قیمت ها و بی ثباتی در بازار و قیمت ها،  قیمت 
مواد اولیه هر روز درحال تغییر است  و این موضوع تولید را بسیار 
سخت کرده است . ما یک نوســان در قیمت ها داریم که امکان 
رسیدن به یک هزینه مشخص و قیمت فروش را سخت می کند. 
اگر یک عدد ثابتی به ما بدهند که دالر قیمتش ثابت است و مثال 
26 هزار تومان اســت، تا اخر سال تکلیف ما مشخص میشود وما 
هزینه تولید و قراردادها و فروش را بر مبنای همان دالر می بندیم. 
این نوسان و باال و پایین رفتن باعث می شود که با کاهش و افزایش 
قیمت دالر، هــر روز قیمت مواد اولیه تغییر کند. شــرکت های 
پتروشیمی، بورس کاال و سایر سازمان ها نیز قیمت ها را متناسب 
با نرخ ارز تغییر می دهند در نتیجه قیمت مواد اولیه یک روز 43 
هزار تومان است یک روز 4۵ هزار تومان است و این باعث می شود 
که مشــتری نیز این انتظار را داشته باشد که قیمت کاهش یابد. 
در حالی که خرید ما و انبار مــواد اولیه با قیمت های باالتر آماده 
تولید بوده است و اکنون کاهش قیمت نمی تواند هزینه تولید را 

کاهش دهد. 
ایــن مســائل و بــی ثباتی قیمــت ها عمــال رســیدن به 
توافــق و بســتن قــرارداد را ســخت کــرده اســت و تولیــد 
 کننــده و فروشــنده هــر روز باید بــه دنبال پیگیــری قیمت

 ارز باشد.
بزرگ ترین درخواست ما این است که  دولت کنترل توزیع مواد 
اولیه و ثبات قیمت ها را در دستور کار قرار دهد. در سال گذشته 
بالغ بر  30 تولید کننده همکار ما از بازار حذف شدند  و به دلیل 
نوسانات قیمت ها و هزینه ها دائم در حال خروج تولید کنندگان 

از بازار هستیم.

مجتبی ضیایی رسا مدیرعامل» شرکت آذران پالست رسا«

دیوار پوش های» آذران پالست رسا« مقرون به صرفه و متناسب با هر نوع قدرت خرید است

در ورودی غرفه شرکت اسمارت ویو، خودروی زیبایی پارک شده که نشان 
می دهد، شیشه های خودرو با اشاره یک ریموت کنترل می تواند مات شود به 
طوری که داخل خودرو دیده نشود. این فناوری جدید برای تمام ساختمان ها، 
حمام و دستشویی، پارتیشن های اداری، انبارها و هر محلی که نیازمند ایجاد 
حریم خصوصی و امنیت باشد، قابل استفاده است و شما را از هزینه های بسیار 
درب و پنجره  و دیوار کشی و.... رها می سازد. این هوشمند سازی در شیشه 
ها در تمام وسایل زندگی قابل استفاده است و این شرکت موفق شده به عنوان 
یک شرکت پیشتاز در این زمینه و اســتفاده از فناوری های جدید کار کند و 

حتی به رقبا و جوانان آموزش بدهد و این فناوری را به دیگران معرفی کند. 
گروه بازرگانی Smart View  اسمارت ویو در سال13۹0 فعالیت خود را 
در زمینه هوشمندسازی مدرن آغاز کرد. موسسان Smart View  بابیش از 
2۵ سال تجارب ارزنده در بخش بازرگانی و تولید در کنار مهندسان مشاور تراز 
اول بین المللی جهت دستیابی به اهدافی مهم همانند به روز رسانی اطالعات 
و تمرکز بر روی ارائه جدیدترین تکنولوژیهای نوین هوشمند و ارتقای سطح 
دانش پرسنل خود موفق شده اند این شرکت را به برند برتر در این حوزه تبدیل 

کنند.
نشریه اقتصاد و نمایشــگاه با دکتر حجت فضلی مدیرعامل توانمند گروه 

بازرگانیSmart View گفت و گویی انجام داده است که می خوانید:
 لطفا خالصه ای از فعالیت های  شرکت را تشریح کنید؟

گروه بازرگانــیSmart View در ســال ۹0 فعالیت خــود را در زمینه 
هوشمندسازی مدرن شروع کرد و موفق شد در طی فعالیت خود به بزرگترین 
شرکت سازنده شیشه های هوشمند در ایران تبدیل شود و در زمینه مشاوره، 
طراحی، اجرا و خدمات پــس از فروش فعالیت داریــم همچنین با توجه به 
اطمینان به کیفیت محصوالت خود به مدت  دو سال گارانتی بدون قید و شرط 
داریم در طی چند وقت اخیر نیز تصمیم به هوشمند سازی خودرو برای اولین 
بار در ایران گرفته ایم  در زمینه ماشین های کمپر مسافرتی آخرین کاری که 
انجام دادیم برای آقای هومن سیدی بود که بخش حمام و توالت مستر داخل 

کمپر ایشان را ما انجام دادیم.
 لطفا تکنولوژی شیشه های هوشــمند کریستال مایع را برای 

مخاطبان ما توضیح دهید؟
تکنولوژی شیشــه های هوشمند کریســتال مایع یکی از انواع روش های 

ساخت شیشه های هوشمند است. در این نوع تکنولوژی، با استفاده از جریان 
الکتریسیته، شیشـه قابلیت جلوگیری از عبور نور خورشید به درون ساختمان 
را داشته و تا حدود ۹8 درصد اشعه ماورا بنفش و مادون قرمز را حذف می کند. 

با توجه به اینکه این اشعه ها از منابع مهم گرمایشی محسوب می شوند،
استفاده از شیشه های هوشمند به عنوان مانع انتقال اشعه مادون قرمز به 
درون ساختمان، سبب کاهش مصرف وسایل سرمایشی در فصول گرم سال 

میشود. همچنین میزان برق مصرفی این نوع شیشه ها بسیار ناچیز است.
برای ساخت این نوع شیشــه ها، کریستالهای مایع احاطه شده توسط الیه 

های پلیمری محافظ داخلی و دو صفحه شیشه ای لمینیت می شود.
 تکنولوژی شیشه های هوشمند در چه مکان هایی کاربرد دارند؟

 این تکنولوژی در بخش های مختلف بیمارستان مثل آزمایشگاه، اورژانس، 
اتاق مراقبتهای ویژه، مطب ها،  محیط های اداری شــامل پارتیشــن بندی، 
دکوراسیون داخلی محیط های آموزشی، ادارات خصوصی، شـــرکت هـــا و 

سـازمان هـا هتـل ها، حمام مستر،اماکن ورزشی و... کاربرد دارد.
 لطفا درباره محصوالت گروه بازرگانــیSmart View توضیح 

دهید؟
یکی از محصوالت ساخته شده در شرکت ما فیلم هوشمند چسب دار است 
که از این محصول ویژه برای استفاده در هوشمند سازی پنجره و یا شیشه هایی 

که عالقه ای به تعویض آن وجود ندارد، استفاده می شود. 
محصول دیگر ما فیلم هوشمند بدون چسب است که این شیشه لمینیت 
شــده از دو الیه درونی،دو صفحه پلیمری پلی اتیلن ترفتاالت،دو الیه هادی 
الکترون ایریدیوم قلع اکســاید و الیه هوشــمند که بین دو شیشه کریستال 

لمینیت شده،ساخته شده است.
فیلم فوق العاده شفاف هوشمند نیز جزو محصوالت ویژه شرکت ما است این 
نوع طلق میزان عبور نور بیشتری نسبت به طلق های معمول داشته و میزان 
شفافیت تصاویر در حضور جریان برق بیشتر است. از این محصول به طور ویژه 

در وسایل حمل و نقل و پنجره های نمای ساختمان استفاده می شود. 
همچنین ما قابلیت اســتفاده از ویدئو پروژکتور از شیشه های هوشمند را 
فراهم کرده ایم با استفاده از ویدئوپروژکتور می توان درصورت لزوم به عنوان 
یک صفحه نمایش هوشمندHD برای پخش تصاویر در حالت مات استفاده 
کرد.با این قابلیت می توان از این شیشــه ها به عنــوان بیلبورد تبلیغاتی در 
فروشگاه ها و نمای ســاختمان و همچنین به عنوان صفحه نمایش مناسب 
در اتاق جلســات و ســالن های کنفرانس اســتفاده نمود. همچنین قابلیت 
هوشمندسازی مراکز آموزشــی با قابلیت انتقال تصویر پروژکتور بر روی آن 
و ایجاد صفحه لمسی به ســادگی باعث ایجاد تعامل مناسب بین دانشجویان 
و اساتید می شود.)هوشمند سازی(وبا اســتفاده از بورد های لمسی ساز قابل 
حمل FP3، به راحتی می توان با استفاده از ویدیو پروژکتور سطح شیشه های 
هوشمند مورد استفاده را به شکل کامال لمسی تبدیل کرد. در این صورت به 
راحتی می توان از تکنولوژی شیشه های هوشمند در هوشمند سازی مدارس و 

ادارات و همچنین تجهیز اتاق مدیریت استفاده نمود.
از سوی دیگرقابلیت صفحه لمســی یکی دیگر از امکاناتی است که ما در 
اختیار مشــتریان خود قرار می دهیم تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ما 

قابلیت مولتی تاچ را برای کاربران بر روی سطوح ایجاد می کنند. 
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محسن رجبی رئیس هیأت مدیره و بهزاد دارآفرین مدیر فروش »شرکت هوشمند سازان چیره« مطرح کردند
رونمایی از پلتفرم نرم افزاری جامع هوشمندسازی ساختمان  در نمایشگاه بین المللی 

شــرکت حکمت پــوالد خورگام بــا دو برند 
HPK و DAKOTA و بــا تکیه بر یک دهه 
فعالیت و تجربــه در زمینه تولید انــواع گاتر، 
گریل و کفشور خطی یکی از پیشتازان و اولین 
تولید کننده گاتر و شــاوردرین در ایران است. این 
شــرکت با تکیه بر دانش فنی پرســنل خود توانسته بخشی از 
بازار اروپا و خاورمیانه را در دســت بگیرد. این شــرکت تمامی 
خدمات فنــی در حوزه تخصصی خــود را از طراحی تا تولید با 
ظرفیت داخلی انجام و با پشتوانه تیم تحقیق و توسعه خود هر 
روز نیازهای جدید بازار را یافته و راه حلی برای پاســخ گویی و 
رفع مشکل ارائه می دهد. این شرکت در سه سال متوالی عنوان 
برند صادرکننده برتر گاتر،گریل و کفشــور خطی در نمایشگاه 
بین المللی ســاختمان را دریافت نموده و قصد دارد در ســال 
های آینده جزء ۵ شــرکت برتر و بزرگ تولیــد کننده گاتر در 

دنیا شود.
این شرکت در پروژه های ایران مال، تهران مال، مشهد مال، 
پرستیژ لند اصفهان، پارک سنتر، هتل بوستان، داروسازی آریا، 
کارخانه مهیا پروتئین، دارو ســازی آریا، کــو پلیمر اصفهان و 
… حضور داشته و سابقه ی همکاری با شــرکت آرمان ابنیه، 
لوتوس، پدیده رویای قرن، ستاره عمران زمین، نماکاران هزاره 

سوم، کلبه سازان عمران البرز و … را داشته است.
نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه در حاشــیه بیســت و یکمین 
نمایشــگاه بین المللــی صنعت ســاختمان با مهــدی عبدی 
مدیرعامل شــرکت حکمت پوالد خورگام گفــت و گویی انجام 

داده است که می خوانید:
لطفا تاریخچه ای از فعالیت ها و مســیر رشد و توسعه 
شرکت حکمت پوالد خورگام را برای مخاطبان ما تشریح 

کنید؟
شــرکت حکمت پوالد خورگام 10 سال پیش فعالیت خود را 
در زمینه زمینه تولیــد انواع گاتر، گریل و کفشــور خطی اغاز 
کرد و به عنوان اولین تولید کننده گاتر و شــاوردرین در ایران 
فعالیت خود را آغاز کرد و موفق شــد در طــی فعالیت خود به 
بازارهای اروپایی و خاورمیانه صادرات داشته است. در سه سال 
متوالی عنوان برند صادرکننده برتر گاتر،گریل و کفشــور خطی 
در نمایشــگاه بین المللی ســاختمان را دریافت کرده است و 
قصد داریم در سال های آتی جزء ۵ شرکت برتر و بزرگ تولید 

کننده گاتر در دنیا شویم.
لطفا درخصــوص گاتر و گریــل و کاربری محصوالت 

شرکت حکمت پوالد خورگام را توضیح دهید؟
گاتــر و کانال جــوی و آبراهــه ای پیش ســاخته از جنس 
پالستیک، اســتنلس اســتیل و یا بتن پلیمری بوده که جهت 
جمع آوری آب های ســطحی در محیط های مختلف از جمله 

پارکینگ، خیابان های شــهری، بزرگراه ها،فــرودگاه ها،بنادر، 
موتورخانــه، کف ســوله کارخانجات، آشــپزخانه صنعتی، دور 
استخر، بام، تراس، کارواش، ســرویس بهداشتی و …استفاده 
می شــود. گریل نیز درپوش این کانال هاست که بسته به نوع 
کاربری و محل اســتفاده از گاتر می تواند انواع مختلفی داشته 

باشد.
در زمینه تحقیق و توسعه چه اقداماتی انجام داده اید 

و تاکنون موفق به کسب چه گواهینامه هایی شده اید؟
شرکت در راستای تولید و بهینه سازی محصوالت، از گروهی 
قوی در تحقیق و توســعه بهرمند بوده و بــا دانش روز دنیا در 
جهت بهبود هرچه بیشــتر محصوالت حرکت می کند و موفق 
 ISO10006 گواهینامه ،ISO14001 به دریافت گواهینامه

شده است
در زمینه مشتری مداری چه گام هایی برداشته اید و 

توانایی های فنی شرکت را شرح دهید؟
تیم فنی و اجرایی این شرکت توانایی تولید گاترهای استنلس 
استیل شــیب دار در طول ها، طرح ها و ابعاد مختلف و با توجه 
به نیازهای مشــتریان گرامی را دارد. همچنیــن قابلیت تولید 
سفارشی در محصوالت شــاوردرین و گریتینگ های استنلس 
استیل و گالوانیزه نیز وجود دارد. کارشناسان فنی ما در صورت 
درخواســت مشــتریان با حضور در محل پروژه پیشنهادات و 
مشــاوره الزم را ارائه و در صورت نیاز به برداشت ابعاد و نقشه 
می پردازد تا قطعات مطابق با نیاز ایشان طراحی و تولید گردد.

تاکنون چه پروژه هایی را انجام داده اید؟
این شرکت در پروژه های ایران مال، تهران مال، مشهد مال، 
پرستیژ لند اصفهان، پارک سنتر، هتل بوستان، داروسازی آریا، 
کارخانه مهیا پروتئین، دارو ســازی آریا، کــو پلیمر اصفهان و 
… حضور داشته و سابقه ی همکاری با شــرکت آرمان ابنیه، 
لوتوس، پدیده رویای قرن، ستاره عمران زمین، نماکاران هزاره 

سوم، کلبه سازان عمران البرز و ... را داشته است.

مهدی عبدی مدیرعامل »شرکت حکمت پوالد خورگام«:

»حکمت پوالد خورگام« در آینده 
جزء 5 شرکت برتر و بزرگ تولید کننده گاتر در دنیا می شود

سال ۹0 با همکاری چند دانشجوی الکترونیک پایه و بنیان اولین شرکت 
home automation  در ایران گذاشته شد و شرکت هوشمند سازان 
چیره در سال ۹1 فعالیت خود را شروع کرد. در سال های  ۹6 و ۹7 پس از 
سال ها تحقیق، مطالعه و برنامه ریزی، فعالیت این شرکت گسترش یافت 
و اولین محصوالت  هوشمند سازان چیره رونمایی شد و در سال های اخیر 

بیش از 2۵ محصول و تجهیزات آنها در این شرکت تولید شده است. 
 در سال ۹8 پکیج محصوالت هوشمند در ورژن Intermediate که 
شامل 10 محصول هوشمند بود در پروژه های جدید این شرکت  نصب شد 
و چیره نرم افزار مرکزی خود را 13 بــار در Sub version 13 ارتقا داده 
و پس از stable شدن نرم افزار آن را در تمام پروژه های قبلی بروزرسانی 
کرد. در ســال ۹۹ پس از ارتقاء دوباره محصوالت، چیره پلتفرم جامع نرم 
افزاری خانه هوشــمند را طراحی کرد و ضمن عرضه گجت هوشــمند و 

پیشرفته جدید پروسه طراحی پیچیده و جدید به سیستم اضافه شد. 
شرکت هوشمندسازان چیره در ســال جاری در نمایشگاه بین المللی 
صنعت ساختمان از پلتفرم جامع نرم افزاری خانه هوشمند رونمایی کرده 
است و محصوالت سخت افزاری شرکت ضمن تکمیل و پیچیده تر شدن 

به 30 دستگاه افزایش یافته است.
اقتصاد و نمایشگاه در حاشیه نمایشــگاه صنعت ساختمان با محسن 
رجبی رئیس هیأت مدیره و بهزاد دار آفرین مدیر فروش شرکت هوشمند 

سازان چیره گفت و گویی در این زمینه انجام داده است که می خوانید:
 لطفا تاریخچه ای از فعالیت های شــرکت هوشمند سازان 

چیره شرح دهید؟
رجبی: ما از سال ۹0 در حوزه هوشمندسازی ساختمان فعالیت خود را 
آغاز کردیم و در سال ۹6 تحت شرکت هوشمندسازان چیره فعالیت خود 
را گسترش دادیم.در زمینه هوشمندسازی ساختمان محصوالتی که تولید 
می کنیم بحث طراحی نرم افزاری و سخت افزاری و صفر تا صد اجرای آن 

درمجموعه چیره به صورت کامال بومی است. 
 هوشمندسازی ساختمان در چه بخش هایی انجام می شود؟

دارآفرین: در زمینه هوشمند ســازی ساختمان ، کنترل سیستم های 
سرمایشــی و گرمایش، قاب های برقی ،شــیر های آب و گاز ، پریز های 
هوشــمند ، سیســتم های مانیتوری ، سیســتم های صوتی و تصویری 
هوشمند ، کنترل آسانســور و پارکینگ ها  به صورت هوشمند از جمله 
فعالیت های ما در هوشمندسازان چیره است و همه ی این موارد در جهت 

کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری در منزل و محیط های اداری و 
صنعتی به کار گرفته می شود و از همه مهمتر به ایجاد امنیت در ساختمان 
های مختلف کمک می کند و افراد می توانند بــا نرم افزارهای مختلف، 
امنیت منزل و ســاختمان و کارخانه خود را از راه دور و هر نقطه از جهان 
کنترل کنند و شاهد عبور و مرور و رفت و آمد افراد و خودروها باشند و در 

صورت نیاز، وسایل خانه را روشن و خاموش کنند. 
 یکی از مهمترین کاربردهای هوشمندسازی ایجاد امنیت در 

ساختمان است در این باره توضیح دهید؟
دارآفرین: بحث های امنیتی و ارتقای امنیت ساختمان یکی از مهمترین 
کاربردهای هوشمندسازی ساختمان است، شما میتوانید مانتیور دوربین ها 
را از راه دور چک کنید ، ورود های غیر مجاز را تشخیص دهید و از طریق 
گوشی خود با استفاده از پیامک  و اپلیکیشن در هرجایی که باشید تمام 
خانه و اطراف آن را کنترل کنید  و ایــن موضوع طبعا باعث ایجاد حس 

آرامش و رضایت در مصرف کننده می شود.
 در نمایشگاه امسال ساختمان از چه محصولی رونمایی می 

کنید؟
رجبی: در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از پلتفرم جامع نرم 
افزاری خانه هوشــمند رونمایی شده اســت و محصوالت سخت افزاری 
شرکت ضمن تکمیل و پیچیده تر شدن به 30 دستگاه افزایش پیدا کرده 

است.
 وضعیت این صنعت که به نوعی دانش بنیان محســوب می 
شــود و مرتبط با فناوری های جدید است، را چگونه ارزیابی می 
کنید؟ آیا ریاست جمهوری، نهادهای دولتی، بانک ها و... حمایت 

هایی از این صنعت داشته اند؟
رجبی: چنانچه از ما حمایت های مالی و اقتصــادی کنند و جوازهای 
موردنیاز داده شود بازار ده ها میلیون دالری پیش روی ما است و به راحتی 
می توانیم تمام منطقه خاورمیانه را تحت پوشش فعالیت های خود قرار 
دهیم و به کشورهایی نظیر عراق ، گرجستان، ترکمنستان ، عمان ، قطر ، 
امارات وترکیه که در حال حاضر در زمینه ساخت و ساز بسیار فعال هستند 
محصوالت خود را با تیراژ باال صادر می کنیم. ما از شــروع فعالیت خود 

تاکنون حتی یک ریال وام دریافت نکرده ایم.
اهداف و دستاوردهای  عمده شرکت شامل چه مواردی است؟

دار آفرین: بخش اعظم از فعالیت شرکت به  تحقیق و توسعه اختصاص 
پیدا کرده است ، همیشه سعی و هدف ما در هوشمندسازان چیره تولید 
محصوالت باکیفیت برای قطع وابستگی به واردات و استفاده از توانایی ها 
و امکانات و دانش بومی است. در این شرکت دستاوردهای عمده ما شامل 
رونمایی از 1۵ دستگاه جدید در حوزه هوشمندسازی ساختمان، ارتقای 
ظاهری محصول و تنوع در مواد اولیه تولیــدی، رونمایی از نرم افزارهای 
2021 چیره بوده است. اهداف آینده شرکت نیز شامل ایجاد سیستم های 
یکپارچه مدیریت برج ها، طراحی سیستم های طراحی هوشمند و مدیریت 
واحدهای صنعتی، طراحی و تولید سیســتم های منطبق بر نیازمندی 
 های ارگان ها و ســازمان های بــزرگ و دولتی، صادرات به کشــورهای

 منطقه است. 
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سید جمال موسوی قائم مقام مدیرعامل و مدیر کارخانه »میالک«

رونمایی از قفل کتابی روکش دار در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

 برای ســوال اول لطفا تاریخچه ای از فعالیت 
های شرکت میالک را تشریح کنید؟

شرکت میالک در اســفند سال 13۹۵ 
فعالیت خــود را آغاز و ســپس  اقدام به 
خرید و تجهیز ماشــین آالت و ســاخت 
قالب ها برای تولید انواع قفل درب چوبی 
کرد،10 ماه بعد به بهره برداری رسید و اولین تولیدات خود 

را روانه بازار کردیم
و ویژگی   محصوالت شرکت شــما چه مزیت 
منحصر به فردی دارد و در نمایشــگاه امسال قرار 

است از چه محصوالت جدیدی رونمایی کنید؟
یکی از مزیــت های محصوالت میالک، اســتفاده از فلز 
برنج در ساخت محصوالت اســت که باعث ایجاد استحکام 
زیاد در این محصوالت می شود و امسال نیز برای افزایش 

کیفیــت محصوالت خــود اقدام بــه مهندســی مجدد و 
اصالحات بر روی قالب ها کردیم همچنین ماشــین آالت 
جدید اضافه نموده ایم که باعث شــده کیفیت محصوالت 
بیش از پیش افزایش پیدا کند. در پاســخ به قسمت دوم 
ســوال شــما؛ ما در بیســت و یکمین نمایشــگاه صنعت 
ساختمان قصد داریم از جدیدترین قفل میالک با نام قفل 
کتابی روکش دار رونمایــی کنیم این قفل که جنس آن از 

فوالد است و تقریبا غیرقابل برش است.
 لطفــا جزییــات محصوالت میــالک را برای 

مخاطبان ما تشریح کنید؟
از جملــه محصوالت ســاخته شــده در میــالک قفل 
درب ســرویس میالک مدل 6٫۵ ســانتی متری است که 
برای  کلیه مکان هــای موجود در منزل مانند ســرویس 
های بهداشــتی ، حمام مورد اســتفاده قرار می گیرد و از 

ویژگی های بارز آن می توان به نصب آســان، ساخته شده 
با جدیدترین تکنولوژی های روز دنیــا، دارای زبانه تماما 

برنجی اشاره کرد .
دســتگیره درب میــالک ، یکــی دیگــر از جدیدترین 
محصوالت صنایع قفل ســازی میالک اســت که در سال 
2020 صورت کامال اختصاصی تولید شــده اســت و قابل 
نصب بــر روی انواع درب های مختلف اســت. دســتگیره 
درب مدل 2020 میالک به صــورت دو تیکه یا اصطالحا 
دســتگیره رزت است که بدون اســتفاده از پالک طراحی 
شده اند، قفل و دســتگیره جدا هستند و قفل یا سوئیچ به 

واسطه روسوئیچی به درب نصب می شود.
سیلندر برنجی میالک ضدســرقت از جمله محصوالت 
شرکت اســت این محصول نمونه ی سیلندر قفل سوییچی 
است و برای اســتفاده و نصب قفل های ســوییچی باید از 
سیلندر یا مغزی قفل اســتفاده شود. یکی از مشخصه های 
مهم در سیلندرها، طول آن ها است،این مدل 63 میلیمتر 

طول دارد.
قفل پهن ســویچی میــالک ، از کیفیت بســیار باالیی 
برخوردار است . شرکت میالک قفل را به گونه ای ساخته 
اســت که قابلیت نصب آســان دارد این قفل دارای بدنه و 
در پوش از جنــس ورق روغنی 1.2 میلی متر با پوشــش 
رنگ پودری الکترواســتاتیک اســت . این محصول دارای 
پیشــانی از جنــس ورق 2.۵میلی متر ،زبانه شــب بند از 
جنس برنج است که زبانه آرام بند قابلیت چپ گرد راست 
گرد شــدن را داراســت . این محصول قابل نصب بر روی 
 ISO انواع دســتگیره های روزت است .قفل حیاطی طرح
میالک نیز دارای جنس بدنه فــوالد آلیاژی مقاوم با رنگ 

الکترواستاتیک و دارای ۵ سال گارانتی است .
شرکت میالک برای گســترش فعالیت خود چه برنامه و 

طرح های توسعه ا ی در دست اقدام دارد؟
میالک قصــد دارد با توســعه فعالیت های خود ســبد 
محصوالت خــود را گســترش دهد. از ســوی دیگر برای 
توسعه کارخانه زمینی را خریداری کرده ایم. ما در میالک 

قصد داریم با کنار زدن روش های ســنتی و  اســتفاده از 
جدیدتریــن ماشــین آالت روز محصوالتــی بــا برترین 
تکنولوژی های روز دنیا تولید کنیم و چند محصول جدید 

را  در سال 1401 عرضه خواهیم کرد.
 شرکت شما موفق به کسب چه استاندارد ها و 

دستاورد ها و افتخارات شده است؟!
در ایران فعال برای قفل استانداردی تعریف نشده است . 
بنده عضو کمیته تدوین اســتاندارد ایران هستم و در حال 

برنامه ریزی برای تدوین این استانداردها هستیم.
 میالک در زمینه مشتری مداری چه اقداماتی 

انجام می دهد؟
محصول ما محصولی عمومی نیســت یعنی کاربر نهایی 
تعیین نمی کند چه چیزی ســفارش دهد و معموال توسط 
نجارهــا و درب فروش ها تعیین می شــود. البتــه ما با با 
مشتری های ارتباط خیلی نزدیکی داریم و دائماً نظرات آن 
ها را از طریق ســایت و فضای مجازی رصد می کنیم و از 

انتقادات و پیشنهادات آنها استقبال می کنیم.
 چه تعداد نیرو با شــما همکاری دارند و آیا در 

سال جاری اشتغال زایی داشته اید ؟
علیرغم مشکالت ناشی از کرونا، در حال حاضر 270 نفر 
در مجموعه به صورت مســتقیم کار می کنند و به صورت 

غیر مستقیم هم 700 نفر با میالک همکاری می کنند. 
 مهم ترین چالش ها و موانع شــرکت میالک 

چیســت و چه راهکاری برای حل آنها پیشنهاد می 
کنید؟

بخشــی از مشــکالت بر می گردد به بــی ثباتی قیمت 
های امروز مواد اولیه مانند ورق هــای فوالدی و فلز برنج 
که چالش اساسی است. قیمت های آن خیلی نوسان دارد 
و این یکی از چالش های پیش روی ماســت که دست ما 
نیست. بخشــی دیگر مربوط به تحریم ها می شود که یک 
سری از قطعات ماشین آالت ما چون تولید داخل ندارد به 
خارج وابسته است و تحریم ها خیلی فشار به ما می آورد. 
ولی تا کنون پایداری کرده ایم که تولید ما متوقف نشــود. 
به هر ترتیبی بوده علیرغم فشارهای زیاد که در این شرایط 

وجود دارد کاری کرده ایم که اشتغالزایی ما حفظ شود.
 سخن آخر؟

مجمومه ما ســعی دارد با ســاخت محصوالت با 
کیفیت و همطراز با برترین نمونه های خارجی ضمن 
کمک به جلوگیری از خروج ارز، اشتغالزایی و تولید 
داخلی کمک کند. البته در این راه با مشکالت زیادی 
از جمله تحریم ها دست و پنجه نرم می کنیم خیلی 
از رقبای ما که قدمت و سابقه زیادی در این صنعت 
داشته اند به دلیل همین مشکالت کسب و کار خود 
را تعطیل کرده اند اما ما با قدرت  ادامه خواهیم داد 
و اجازه نمی دهیم جنس خارجی به خصوص جنس 

چینی بی کیفیت وارد بازار شود.

شــرکت میالک در اواخر ســال 1395 فعالیت خود را آغاز کرد، سبد 
محصوالت این شرکت انواع قفل درب حیاط ، قفل های آپارتمانی و انواع 
سیلندر اســت. باالترین کیفیت، قابل رقابت با بهترین برندهای خارجی، 
استفاده از تکنولوژی های روز دنیا، 5 ســال گارانتی و قیمت مناسب از 
مهمترین ویژگی های محوالت میالک محسوب می شود. شرکت میالک 
، با استفاده از نیـــروهای متـخصص و کار آمــــد و تجهیز و تـامین 
کـــــارخانه با جدیدترین ماشین آالت روز و بـــهره بـــرداری از 

تـــکنولوژی منــاسب باعث ایجاد تحولی نوین در صنعت قفل کشور 
شده است. این شرکت با فعالیت خود، موفق شده است سهم اساسی در 
بازار داخلی داشته باشد و کشور را از ورود انواع قفل های مشابه چینی و 

اروپایی بی نیاز کند.
اقتصاد و نمایشگاه با ســید جمال موسوی قائم مقام مدیرعامل و مدیر 
کارخانه میالک با 35 سال ســابقه تولید قفل؛ گفت و گویی انجام داده 

است:
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اتابک برزگر علمداری مدیرعامل »شرکت صنایع روشنایی یکتا افروز«

تولید سبد پنل های روشنایی LED فوق کم مصرف در »یکتا افروز«

از  را  فعالیت خود  افروز  یکتا   
چه ســالی و در چه زمینه ای آغاز 

کرد؟
این مجموعه در سال 13۹7 از بخش 
بازرگانی تغییر و از ســال 13۹7به یک شرکت تولیدی 
و صنعتی تبدیل شده ایم. همچنین با هدف تولید ارائه 
کاالی با کیفیت ایرانی و استفاده از جوانان تحصیلکرده 
و متخصص این مرز و بوم اشــتغال زایی قابل توجه ای 

در این مدت داشته ایم.
 چه طرح های توســعه ای در دست اقدام 

دارید؟
طبق برنامه ریزی هایی که در سال 13۹۹ برای توسعه 
فعالیت های شرکت انجام شــده بود  علیرغم مشکالت 
کرونایی که گریبانگیر کشور است  اعم ازتعطیالت  دوره 
ای و مشکالت عدیده برای تولید؛ شــرکت یکتاافروز در 
حال انجام و ســاخت پروژه تبدیل شــدن به بزرگترین 

مجموعه ی تولیدی صنایع روشنایی در کشور هست که 
به امید خدا اگر موضوعات  ومشــکالت پیچیده تر نشود 
در آینده ای نه چندان دور به این امر دست پیدا خواهیم 
کرد. مجددا طبق قول هایی که در پایان ســال 13۹۹ به 
 LED مشتریان عزیز داده بودیم سبد پنل های روشنایی
فوق کم مصرف و دسته ای از کاال های روشنایی COB را 
معرفی خواهیم کرد .که در سبد کاالیی تولیدی یکتاافروز 
قــرار میگیرد و به ایــن ترتیب این مجموعــه باالی 80 

محصول مختلف را طراحی و تولید می کند .
 یکتا افروز چه دستاوردها و استانداردهایی 

را کسب کرده است؟
باتوجه بــه فرآیند دریافت اســتانداردهای کشــور 
عزیزمان ایران؛ این مجموعه موفق به اخذ اســتاندارد 
 ISO ، 4۵001:2018 CE، ISO  های بین المللــی
ISO ، 14001:201۵ ۹001:201۵  شــده اســت  و 
توانستیم در موضوعات مشتری مداری خدمات ارزنده 

ای را به مشتریان عزیز و وفا دار مجموعه ارائه بدهیم، 
همچنین در ســال 1400 کــه از عمر ایــن مجموعه 
تولیدی پویا بیشــتر از 3 ســال نمی گذرد موفق شده 
ایم با کشــورهای مختلف از جمله ترکیه و کشورهایی 
آفریقایی مانند کنیا نشســت هایی برای صادرات کاال 

داشته باشیم و این امر به زودی محقق میشود.
 در زمینه اشتغالزایی چه گام هایی برداشته 

اید؟
شرکت یکتا افروز در اواخر ســال 13۹7 با پنج نفر 
نیرو کار خود را آغاز کــرد و در حال حاضر باالی 200 
نفر به طور مســتقیم در مجموعه یکتا افروز مشغول به 
کار هســتند که با محقق شــدن طرح های توسعه ای 
در دســت احداث این رقم به بــاالی ۵00 نفر نیروی 
مستقیم خواهد رســید .ضمنا با افتخار اعالم میکنیم 
باتوجه به مشــکالت اقتصــادی و اپیدمــی کرونا این 
مجموعه تاکنــون حتی یک نفر نیــرو را تعدیل نکرده 

است.
 ارزیابــی شــما از وضعیــت فعلی صنعت 

ساختمان کشور چیست؟
جواب این سوال شما  به نحوه و نوع سیاست گذاری 
های دولت محترم در این بخش ارتباط مستقیم خواهد 
داشــت زیرا در حال حاضر از لحاظ ســاختمان های 
خالی و فاقد ســکنه تا حدود زیادی در اشباع هستیم 
و همچنیــن همزمان با کلی بافت های فرســود و غیر 
اســتاندارد که همگی در صورت لحاظ سیاســت های 
درســت به ســمت صنعتی پویا که در واقع مشتریان 
واقعی و مصرف کنندگان واقعی را باید شــامل شود ، 

حرکت خواهد کرد .
 برای رشــد و ارتقای توان تولیدی و کیفی 

محصوالت چه اقدامی باید انجام دهیم؟
من این جــواب را با نتیجه گیــری از  خاطره ای از 
پدرم )که به تازگی به رحمت خــدا رفته اند ( میتوانم 
پاســخ بدهم .حدود 20 ســال پیش خیلی خوشحال 
وســیله ای را خریداری نمودم و به پدرم گفتم که این 

کاال ساخت کره است و اصلی است و چینی نیست  در 
جواب پدرم گفت که حدود پنجاه ســال قبل کیفیت 
محصوالت بین آلمان و آمریکا مقایســه میشد و میل 
به خرید محصوالت آمریکایی به دلیــل کیفیت باالتر 
بیشــتر بود . چند سال بعد کشــور آلمان بدون خسته 
شدن توانست با تغییر در تولیدات و ارایه کیفیت بهتر 
و اصالح تولید در بــازار جای خودرا پیــدا کند. چند 
ســال بعد این  مقایســه بین محصوالت کشور ژاپن و 
آلمان اتفاق افتاد ولی ژاپن  همانند آلمان خســته نشد 
و توانســت با تغییر در کیفیت محصوالت جای خود را 
در بازار جهانــی پیدا کند .این رویه درســال های بعد 
بین کشــور ژاپن و کره جنوبی تکرار شــد و در همان 
بیست سال پیش بین کشــور کره جنوبی و چین، اگر 
ما بخواهیم به صورت یک کشــور صنعتی محصوالت 
با کیفیتی تولید کنیم نیاز به مشــتریان وفادار ایرانی 
داریم منتها از این وفاداری مشــتریان باید با تغییر در 
کیفت محصوالت و ارائه محصوالت با کیفیتی در خور 
کشــور عزیزمان ایران تولید کنیم و این امر مســتلزم 
توجه کافی بــه نیاز های بــازار و تغییــر و اصالح در 

کیفیت تولیدات می باشد.
 شرکت شما با چه مشکالت و دغدغه هایی 
مواجه اســت و چه برنامه هایی بــرای رفع آن 

دارید؟
خوشــبختانه مجموعه یکتا افروز در حاضر با مشکل 
خاصی مواجه نیست. ولی منطقا ورود به بخش تولید با 
مشکالت همراه است که با همت و تالش مضاعف قابل 
حل شدن است. قطعا کم و کاست هایی وجود دارد اما 
در مجموعه ی ما در حال حاضر به معنای واقعی هیچ 

دغدغه ای وجود ندارد.
برنامه و اهداف شما از حضور در بیستمین نمایشگاه 

بین المللی صنعت برق ایران چیست ؟
با توجه به این که یکتا افروز شــرکت نوپایی است، 
حضور در نمایشــگاه فرصتی برای آشــنایی بیشــتر 
مخاطبان با مجموعه ما فراهم می کند. ما می خواهیم 
در نمایشــگاه ظرفیت ها و توانمندی های یکتا افروز را 

نشان دهیم.
 سخن آخر؟

من ایــن نکته را اضافه کنــم در مجموعه یکتا افروز 
تحت هیچ شرایطی الویت کســب درآمد نبوده و بارها 
اعالم کرده ایم که مفید بودن بــرای جامعه مهمترین 
هدف و برنامه ما در یکتا افروز اســت در همین راستا  
برای اســتفاده عموم و پرســنل زمین ورزشــی را در 
مجموعه طراحی کردیم که به صورت رایگان در اختیار 

عالقه مندان قرار داده می شود.

شرکت صنایع روشــنایی یکتا افروز در ســال 1397 با پنج نفر فعالیت خود 
را آغاز کرد و در ظرف ســه ســال تبدیل به یکی از برترین برندهای داخلی در 
زمینه محصوالت روشنایی شده اســت. یکتاافروز با طراحی و تولید بیش از 80 
مدل از محصوالت روشنایی، و پوشش تمام سالیق در بازار خدمات ارزنده ای به 

مشــتریان خود ارائه می دهد. یکتا افروز با راه اندازی و ساخت پروژه های خود 
قصد دارد تبدیل به بزرگترین مجموعه تولیدی صنایع روشنایی در کشور شود. 
نشریه با اتابک برزگر علمداری مدیرعامل شــرکت صنایع روشنایی یکتا افروز 

گفت و گویی انجام داده است که می خوانید:

یکتا افروز بزرگترین مجموعه ی تولیدی صنایع روشنایی در کشور می شود



شماره 378 - شهریور  121400

مهندس حسن سعیدی مدیر ارشد »گروه شرکت های شینا «مطرح کرد
تولید بدون کارخانه در »گروه صنعتی  شینا« 

سعید زارع حقیقی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
تعاونی تولید کنندگان ســازه های فوالدی در حاشیه 
نمایشگاه صنعت ساختمان گفت:استاندارد اجباری سازه 
های فلزی برای دریافت پایان کار از شــهرداری الزامی 
شده اســت و در حال حاضر با شهرداری تهران توافق شده که ساختمان 
ها جهت دریافت کار ساختمان، استاندارد های اجباری سازه های فلزی 

را رعایت کنند. 
وی در گفت وگو با اقتصاد و نمایشگاه افزود: در زمینه رعایت استاندارد 
اجباری، تفاهم نامه با ســازمان استاندارد کشــور و استان تهران داریم و 
استان اصفهان و اســتان قزوین نیز در این زمینه تفاهم نامه منعقد شده 
و به زودی استان کرمان نیز به جمع استان های رعایت کننده استاندارد 
اجباری سازه های فلزی اضافه می شود و به تدریج سایر استان ها نیز در 
صدور پروانه پایان کار ساختمان، به رعایت استاندارد اجباری سازه های 

فلزی توجه خواهند داشت. 
 تشکیل تعاونی تولید کنندگان سازه های فلزی با چه هدفی 

انجام شده است؟
تعاونی تولیدکنندگان سازه های فوالدی کشور از تولید کنندگان سازه 
های فوالدی یعنی کارخانه های تولیدی که در سرتاســر کشور مشغول 

فعالیت هستند تشکیل شده است.
اعضای ما در ده استان مستقر هستند و تعداد اعضای تعاونی مجموعاً 
به 30 عضو رسیده است، سی عضو رسمی  داریم و بیست عضو در شرف 

پیوستن به این سیستم هست
هدف از تشــکیل تعاونی، تأمین نیاز اعضا در کشــور است و یک نهاد 
خصوصی، صنفی و نظارتی اســت که در جهت تامیــن نیازهای اعضا و 

همچنین تامین نیازهای جامعه به سازه های فلزی فعالیت دارد. 
با  نظارت تعاونی تأمین نیاز اعضا انجام می شود.هدف این است که نیاز 
های واحد های تولیدی را تجمیع کند و به بازار، نهادهای مرتبط با اعضا 
یعنی بازار، بورس کاال و نهادهای مرتبط با ساخت و ساز مانند شهرداری 
ها و سازمان استاندارد و... ورود کند تا کارها بهتر پیش برود و از تولید با 

استانداردهای باال و کیفیت مطلوب حمایت شود. 
همچنین در خرید ها ومواد اولیه نیــاز هایی که مرتبط به واحد های 
تولیدی اســت، فعالیت داریم و اهم برنامه های مــا از بحث های فنی، 
اجتماعی تا موضوعاتی که در مورد ساخت و تولید مطرح است را شامل 

می شود. 
 مجوز فعالیت از کجا گرفته اید و تحت نظارت کدام وزارتخانه 

هستید؟
مجوز از وزارت تعاون گرفته ایم، برای اولین بار است که تولید کنندگان 
ســازه های فوالدی مشمول اســتاندارد اجباری میشــوند. ارتباط ما با 
وزارت تعاون، وزارت صمت و راه و شهرســازی در زمینه ساختمان است 
و در زمینه های ریلی، جاده ســازی، صنایع مختلف نیز عالوه بر صنعت 

ساختمان فعالیت داریم. 
 هدف از حضور در نمایشگاه چه بوده و نمایشگاه امسال را 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
ما  شرکت ها و سازه هایی که نشان استاندارد گرفته اند در نمایشگاه  
به مردم و متخصصان و شرکت های دیگر معرفی کردیم و اطالع رسانی 

عمومی در این زمینه داشته ایم که ســازه ها مشمول عالمت استاندارد 
هستند و برای ساخت ســاختمان ها با کیفیت باالتر باید استانداردهای 

اجباری و باال را رعایت کنیم. 
دستاوردها و گفت وگوهایی  در نمایشگاه صنعت ساختمان داشته ایم 
و امیدواریم که تا انتهای نمایشگاه ادامه یابد و گفت وگوها و همکاری ها 
ادامه یابد.  مالکین ساختمان ها و انبوه سازان و سازندگان ساختمان ها 
باید می توانند از خدمات ما برای بهبود استانداردها و محصوالت با کیفیت 

باالی اعضای ما استفاده کنند.
در حال حاضر برای دریافت پایان کار حتما باید گواهی استاندارد سازه 
های فلزی را زمینه کنند. این خبری بود که امروز با شهرداری تهران و فردا 

انشاهلل با شورای شهر تهران بررسی خواهیم کرد. 
 عالوه بر استانداردها در چه زمینه های دیگری فعالیت می 

کنید. 
در زمینه تولید و و توزیع عرضه فوالد در بازارهای مختلف و بورس کاال 
نیز فعالیت داریم تا اعضا و سازندگان متناسب با نیاز خود مواد اولیه و فوالد 

دریافت کنند. 
برای این منظور ســامانه ای را در اختیار میگیریم که نیاز کارخانه ها 
تجمیع شود در آن سامانه ما با نیاز باالیی که ایجاد می شود را بررسی می 
کنیم و متناســب با آن عمل خواهیم کرد. درجه رقابت پذیری در  بازار 
بیشتر می شود.با بورس کاال و بهینه یاب و وزارت صنعت و وزارت تعاون 
نیز در ارتباط هستیم. منافعی که همکاران ما از این بابت میبرند این است 
که خریدهایشان متناسب میشود با نیازهایشان، چون االن خرید هایی که 
انجام میدهند با نیاز هایشان تناسب ندارد، قدرت مالی واحد های ما باال 
می رود، رقابت پذیری ما در بورس باال مــی رود چون حجم زیادی وارد 
میکنیم و روی قیمت تاثیر گذار خواهیم بود.تفاهم نامه داریم با سازمان 
استاندارد کشور و هم به صورت اختصاصی با استان تهران، اصفهان، استان 
قزوین و هفته بعد هم کرمان. تا از این طریق اســتانداردها در ساختمان 
سازی تقویت شــود. اعضای ما نیاز ساختمان سازی را پوشش میدهیم ؛ 
تنوع کار ما فقط در ساختمان سازی نیست بلکه در صنعت، پتروشیمی، 
راه و امور دیگر نیز حضور داریم. 30 درصد نیاز فوالدی کشور را واحد های 
ما پوشش میدهند و امیدواریم با سامانه توزیع آهن و خدمات مشاوره ای 
استاندارد شاهد ملحق شدن تعداد کارخانه های بیشتری به تعاونی باشیم. 

در حال حاضرشرکت های بزرگی با ما همکاری دارند 

سعید زارع حقیقی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تعاونی تولید کنندگان سازه های فوالدی اعالم کرد

استاندارد اجباری سازه های فلزی برای دریافت پایان کار از شهرداری الزامی شد 

سه دهه از فعالیت گروه شرکت های شینا به عنوان یکی از شرکت های موفق 
در تولید و بازرگانی تجهیزات صنعت شیشــه ، مهندســی واجرای نماهای مدرن 
ساختمانی، یراق آالت و ســایر زمینه های مرتبط با صنعت ساختمان می گذرد. 
براین اســاس گروه شــینا بخش توســعه ای خود را  با توجه به  نما های مدرن، 
هوشمند سازی و زیبایی ساختمان ها گسترش داده و برای زیباتر کردن ساختمان 

ها به نوآوری در نور پردازی توجه داشته است .
 نور پردازی حرفه ای و تخصصی جدیدا در فعالیت گروه شرکت های شینا  مورد 
توجه قرار گرفته  و در کنار آن هوشمند سازی ساختمان، بحث نور پردازی نماها و  

دکوراسیون داخلی را هوشمند کرده است.
 شرکت در نمایشگاه امسال را چگونه ارزیابی می کنید. آیا به کسب 

وکار و ارتباط بهتر با متخصصان و مشتریان کمک کرده است؟
 قطعا حضور در نمایشگاه ها خصوصا نمایشــگاه تخصصی در و پنجره و نما و 
نمایشگاه صنعت ســاختمان یکی از اهداف مهم و بزرگ گروه شرکت های شینا 
است که مکررا حضور داشته و دلیل آن ایجاد ارتباط قوی و بی واسطه با مشتریان و 

نیازمندان این صنعت در نمایشگاه است.
 نگرش و باور گروه شرکت های شینا همواره این است که باید به روز باشد و از 
آخرین دستاوردها و فناوری های روز جهان بهره ببرد و همچنین از وسایل مختلف 
ارتباطی با بازار و مشتریان از طریق نمایشگاه، شــبکه های اجتماعی و رسانه ها 

استفاده کند. 
به قول موالنا که میفرماید :»هر لحظه نو میشود دنیا و ما  بی خبر از نو شدن اندر 
بقا« نباید لحظه ای غفلت کرد نباید از برگزاری نمایشگاه و تکنولوژی های روز دنیا 
غفلت داشت به همین دلیل گروه شــرکت های شینا خودش را  ملزم و متعهد به 
حضور مداوم در بازار و ارتباط تنگاتنگ با  مشتریان و همکاران کرده است تا بتواند 
در این عرصه قوی و قدرتمند خدمات خودش را باکیفیت و کمیت خاص در اختیار 

مشتریان قرار دهد.
بر این اساس گروه شرکت های شینا بالغ بر یک ســال است که اقدام به ایجاد 
فروشگاه آن الین کرده است و تمام مجوزها و الزامات الزم را کسب نموده تا بتواند 
در صنعت شیشه که صنعت بسیار ســنتی اســت حضور بهترو به روزی داشته 
باشد. زیرا بالغ بر 8۵ درصد فعالین صنعت شیشه و صنایع مرتبط و حتی اکثریت 

مشتریان بازاراین صنایع  به صورت ســنتی فکر می کنند اما با به روز شدن روش 
های بهتری، شرکت باید بتواند تکنولوژی و سیستم و مکانیسم روز دنیا را به این 
صنعت وارد کند و افراد و مشــتریان مختلف را با روش های روز دنیا آشنا کند و 

ارتباط موثری با بازار داشته باشد. 
 تعداد اشتغال نیروهای شرکت در چه وضعیتی است؟ در بومی سازی 
و ساخت داخل و استفاده از ظرفیت های داخلی چه دستاوردی داشته اید 

و شعار تولید بدون کارخانه به چه معناست؟
گروه شرکت های شینا همواره با کمک نیرو های متخصص و مجرب در تالش 
است تا بحث تکنولوژی را در این صنعت وارد کند یکی دیگر از اهداف شرکت های 
شینا به روز بودن آن است که بتوانند محصوالت و خدمات به روز تری را به مشتریان 
و مخاطبان ارائه دهد ما قبال بخشی از محصوالت خود را از کشور های ایتالیا ، چین 
و ترکیه وارد می کردیم و به لطف خدا و با توانمندی نیرو های متخصص  گروه شینا 
و خط تولید بدون کارخانه، تفکر و نگرش به روز دنیا توانسته ایم اکثر این محصوالت 
را با همان کیفیت و کمیت در داخل تولید کنیم و ایــن هم جزو افتخارات گروه 

شرکت های شینا است که به خودش میبالد. 
در این زمینه به جای این که کارخانه بزرگ با سرمایه گذاری عظیم و تجهیزات 
را داشته باشیم از توان شرکت های موجود و حدود 12 کارگاه و کارخانه بهره گرفته 
ایم یعنی طراحی، تامین متریال و نظارت و مونتاژ کاال و قطعات با ماست و کارخانه 
ها و واحدهای مختلف صنعتی محصول را تولید و به ما تحویل می دهند و این به 
معنای تحقق شعار تولید بدون کارخانه اســت.  ما درحال حاضربرای  بالغ بر ۵0 
نیروی انسانی  متخصص اشتغال زایی نمودیم  که  به یاری خداوند در آینده نزدیک 

انتظار می رود به بالغ بر 1۵0 نفر افزایش یابد.  
 استراتژی شــرکت در مورد کیفیت و قیمت چیست؟ و گروه شینا 

شامل چند شرکت است؟ 
رضایت مندی مشتریان همواره برای ما مهم بوده و استراتژی ما کیفیت ، کمیت 
و قیمت در مرحله سوم است و در ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت به مشتریان 
عزیز موفق بوده اســت. ما میخواهیم محصولی تولید کنیم که کیفیت بی نظیری 

داشته باشد.
یکی از موضوعاتی که هزینه به بار می آورد بحث زمان و هزینه فرصت است و ما 
می خواهیم هر چیزی را در زمان خاص خود برای مشتریان عزیز عرضه کنیم پس 
استراتژی گروه شرکت های شــینا همواره کیفیت ، کمیت ، روح سرویس دهی و 

حضور در بازار، درکنار مشتریان و همکاران عزیز است. 
گروه شینا در حال حاضر 4 شرکت ثبت شــده دارد که در بخش های مختلف 
فعال هســتند  و به احتمال زیاد در ســال آینده هم  بخش های دیگری به گروه 

شرکت های شینا اضافه میشوند.
نمایشگاه امسال، نمایشگاه خوبی است و دو حوزه هوشمند سازی ساختمان و نور 

پردازی را اضافه کردیم که با استقبال خوبی در نمایشگاه مواجه شده است .
به نا امیدی از این در نرو امید اینجاست

فزون تر از عدد قفلها کلید اینجاست
و کالم آخراز قول شوماخر برنده چند دوره از مسابقات رالی دنیا 
راز موفقیت من این بود :آنجا که همه ترمز کردند ، من گاز دادم 

کیفیت، به روز شدن و استفاده ازاستانداردهای روز دنیا در صنعت ساختمان استراتژی گروه شینا
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دکتر پیمان سلیمی مدیرعامل »شرکت فنی مهندسی پرشیا جام« تنها تولید کننده شیشه های ضد گلوله با ضخامت کم

تایید شیشه های تولیدی »پرشیا جام« توسط پلیس پیشگیری ستاد کل ناجا
شــرکت ایرانیان ســونار با  یک دهه فعالیت 
عرضه کننده چمن های ســونار در بازار ایران، 
اکنون بزرگترین مرکــز فروش چمن مصنوعی 
در کشور است. ایرانیان ســونار به عنوان اولین 
و تنها وارد کننده چمن مصنوعی ســی ســی گراس در ایران 
شناخته میشــود شرکت سی ســی گراس به عنوان بزرگترین 
تولیدکننــده چمن مصنوعــی دنیا، یکی از 6 شــرکت اصلی 
مورد تائید توسط فدراســیون جهانی فوتبال )FIFA( و تنها 
شرکت دارنده این گواهی در منطقه آســیا و خاورمیانه است. 
داشتن کیفیت بســیار خوب و قیمت مناسب دو ویژگی اصلی 
چمن مصنوعی سی ســی گراس در ایران است و قیمت چمن 
مصنوعی ارزان و رقابتــی و گارانتی 48 ماهه محصوالت و ارائه 
خدمات پس از فروش مهمترین ویژگی شرکت ایرانیان سونار 

است.
نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه به مناســبت برگزاری بیست 
و یکمین نمایشــگاه بین المللــی صنعت ســاختمان با دکتر 
محمدرضا آخوندی مدیر عامل شرکت ایرانیان سونار که فارغ 
التحصیل رشته دکترای مدیریت استراتژیک کسب و کار  گفت 

و گویی انجام داده است:
مدیر عامل شرکت ایرانیان ســونار  با بیان اینکه این شرکت  
فعالیت خود را از  سال 88 در زمینه چمن مصنوعی آغاز کرده 
است خاطرنشان کرد:  ابتدا در زمینه ساخت زمین های فوتبال 
فعالیت داشــتیم و به مرور وارد حوزه تزئینی و دکوراسیون به 

صورت حرفه ای و تخصصی شدیم .
وی تصریح کرد: نماینده سی سی گراس در ایران شدیم که 
بزرگ ترین تولید کننده چرم مصنوعی دنیاست تا دو سال قبل 
که واردات انجام میدادیم پــس از جلوگیری از واردات ما خود 

اقدام به تولید چمن مصنوعی رولی، تایلی و نواری کردیم.
دکتــر محمدرضا آخوندی با اشــاره به ظرفیــت تولید این 
شــرکت گفت: حجم تولیدات ایران ســونار به لحاظ متراژ در 

سال حدود 200 هزار متر مربع است.
وی ادامه داد:  از محصوالت مــا در  بالکن ها، ویالها، زمین 
های ورزشی، باشــگاه های ورزشــی، مهد کودک ها، مدارس 

استفاده می شود.
دکتر محمدرضا آخوندی با برشــمردن مزیــت های رقابتی 
شرکت ایرانیان ســونار افزود: یکی از مهمترین مزیت های ما 
نسبت به رقبا امکان اســتفاده راحت مشــتریان و کاربران از 
محصوالت شــرکت اســت، ما محصول خام چمن مصنوعی را 
تبدیل به محصوالت دیگر کردیم مثال با آن چمن تایلی تولید 
می کنیــم که می توان بــا اتصال به یکدیگر نیــازی به نصب 
نداشته باشــند همچنین چمن نواری تولید و چمن های رول 
های کوچک هایپــری تولید کردیم این موارد باعث شــده که 

استفاده و خرید برای مصرف کننده خیلی راحت تر باشد.
وی افزود: حتی در مناطق دورافتاده ی ایران هم مشــتریان 
به راحتی میتوانند خرید کنند و کار خرید، نصب و استفاده از 
چمن مصنوعی را ساده کردیم مثال تنها شرکتی هستیم کهدر 
فروشگاه های شهروند و هایپر اســتار فروش انجام میدهیم و 
همچنین تنها شرکتی هســتیم که چمن تایلی تولید میکنیم 

چمن نواری تولید میکنیم. 
 مدیر عامل شرکت ایرانیان سونار با اشاره به صادرات شرکت 
تصریح کرد:  ما محصوالت خود را به کشــورهای منظقه نظیر 

عراق، آذربایجان و افغانستان صادر می کنیم. 
دکتر محمدرضا آخوندی با اشــاره به تاکید مشتری مداری 
در ایران ســونار اظهار کرد: در زمینه مشــتری مداری  بخش 
خدمات بازار فروش شرکت با مشــتریانی که خرید می کنند 
تماس میگیرند و موارد مختلف و میزان رضایت آن ها را چک 

میکنند. 
 مدیر عامل شرکت ایرانیان سونار در پایان خاطرنشان کرد: 
االن اولین شرکتی هســتیم که فروش آنالین چمن مصنوعی 
را شــروع کردیم تا پیــش از این امکان خریــد  آنالین چمن 
مصنوعی وجود نداشت.. همچنین در بحث ارتباط با مشتری ما 
در سوشیال مدیا حضور جدی داریم و پیج اینستاگرام شرکت 
بزرگترین پیج در این حوزه اســت، همچنین به صورت تلفنی 
با مشتریان در ارتباط هســتیم و در فروشگاه های زنجیره ایی 
مثل هایپر اســتار شهروند و ســایر نمایندگی های شرکت در 

سراسر کشور حضور داریم.

دکتر محمدرضا آخوندی مدیر عامل »شرکت ایرانیان سونار« مطرح کرد:

فروش آنالین چمن مصنوعی برای اولین بار در » ایران سونار«

شرکت فنی مهندسی پرشیا جام، تولید انواع شیشه های امنیتی 
و شیشــه های مورد نیاز در ســاختمان ها، منازل، ادارات، شرکت 
ها، ســفارتخانه ها و وزارتخانه ها را انجام مــی دهد و بخصوص با 
تولید شیشه های ضد گلوله با ضخامت کم، دستاوردی کم نظیر در 
جهان داشته که تنها یک شرکت در آمریکا نظیر این نوع محصول 

امنیتی با ضخامت کم را تجربه کرده است. 
محصــوالت این شــرکت،  شــامل انــواع شیشــه های ایمنی، 
شیشه های دوجداره ، شیشــه های چند الیه و لمینت، و شیشه های 
ضدگلوله و ضدانفجار، شیشه های ضد سرقت، همچنین شیشه های 
هوشمند و شیشه های دیواره های اســتخر و شیشه های گاز و هود 
و لوازم خانگی اســت که طیف گســترده ای از تولید شیشه ها با 

کاربردهای خاص و متنوع را در دستور کار  دارد. 
دکتر پیمان سلیمی مدیرعامل شرکت فنی مهندسی پرشیا جام 
تنها تولید کننده شیشــه های ضد گلوله با ضخامت کم در حاشیه 
نمایشــگاه صنعت ســاختمان در گفت وگو با اقتصاد و نمایشگاه، 
نکات قابــل توجهی را در مــورد محصوالت تولیدی این شــرکت  

مطرح کرده است. 
 دستاوردهای شرکت پرشیا جام در سال های اخیر چه 

بوده است؟
  ما بزرگ ترین کوره سکوریت و شیشه سازی خاورمیانه را داریم، 
تمامی ماشین آالت ما گواهی شرکت های معتبر اروپا و کشورهای 
بلژیک و فرانسه را دارند. از دســتاوردهایی که پارسال داشتیم این 
بود کــه به توانایی تولید شیشــه ضدگلوله مقاوم در برابر اســلحه 
کالشــنیکف با ضخامت حدود 33 میلی متر دست پیدا کردیم که 
این در دنیا بی نظیر است. در جهان، فقط شرکت ما و همچنین یک 
شرکت آمریکایی وجود دارد که با این ضخامت کم  شیشه امنیتی 

تولید کرده و پرشیا جام به این دستاورد رسیده است.
شیشــه های لمینت انواع و اقســام مختلفی را شامل می شوند؛ 
این نوع شیشــه های با کیفیت چه در مبحث نمای ساختمان چه 
در دیواره های اســتخر، سقف های شیشــه ای، پارتیشن ها، پاساژ، 
سفارتخانه و... مورد اســتفاده قرار می گیرد.  همچنین شیشه های 

ضدگلوله، ضد انفجار، ضد اغتشاش هم در مراکز مختلف از صرافی 
و بانک تا ســفارتخانه استفاده می شوند. شیشــه های دوجداره  که 
معموال از ترکیب یک یا چند شیشــه اســت، توانایی  دارند که به 
کنترل یا بهینه سازی مصرف انرژی کمک شایانی کنند. شیشه های 
کنترل کننده انرژی نیز محصول فناوری و استاندارد بلژیک است  و 
حتی گواهینامه فنی از شــرکت های بلژیک هم داریم و بر آن مبنا 

هم تولید می کنیم. 
 شیشه ضد گلوله شامل چه استانداردهایی است؟

شیشه های ضدگلوله نیز معموال از چند الیه تشکیل می شوند، به 
همراه تلق های ویژه، و با استفاده از تکنولوژی نانو پوششی به این ها 
داده می شود که می توانیم کیفیت و اســتانداردهای آن را افزایش 
دهیم و حتی ضخامت را کاهش دهیم تا موارد اســتفاده از آن در 
خودرو، ســاختمان، و مراکز مختلف افزایش یابد.  به عنوان مثال 
شیشه ضدگلوله برای اســلحه کالشنیکف ضخامتش چیزی حدود 
۵7 میلی متر تا 7۵ میلی متر اســت. اما در پرشیا جام با ضخامت 
33 میلی متــر، حتی کم تــر از 33 میلی متر تولید می شــود. این 
شیشه ها توسط آزمایشگاه های مختلف، نیروی انتظامی و ارتش هم 
چک شده و گواهی برای آن صادر شده اســت و مورد تایید مراکز 
مختلف بوده است. کاربرد آن در موزه ها، صرافی ها، طال فروشی ها، 

سفارت خانه ها، و ... است. 
 شیشه های مورد نیاز مطابق با سلیقه مشتری نیز در 

شرکت شما تولید می شود؟
بله با هر نوع ســلیقه مشــتری، در هر اندازه و بــا هر کیفیت و 
کاربردی امکان تولید شیشــه داریم و از شیشه های شناخته شده 
تا شیشه های هوشمند برای استفاده در ساختمان ها را تولید می 

کنیم. 
ما خط تولید شیشــه های طرح دار نیز داریم کــه می توانیم بر 
اساس طرح دلخواه مشتری، در هر ســایزی شیشه تولید کنیم. از 
دیگر محصوالتمان شیشه لوازم خانگی اســت. شیشه های گازهای  

رومیزی،  هود، پروژکتور و لوازم خانگی مختلف.
شیشه های امنیتی محصول اصلی ما است و عالوه بر گواهینامه ها 
و تایید های فنی از شــرکت مرتبــط در بلژیک و فرانســه، تمام 
استانداردهای ملی ایران را نیز پوشش داده است و با استانداردهای 
باال تولید و به بازار عرضه می شود و در حوزه شیشه های امنیتی، 
در منطقه خاورمیانه و جهان به جایگاه یکی از شرکت های معتبر و 

با دستاوردهای قابل توجه رسیده ایم. 
 مواد اولیه از چه کیفیتی برخوردار است؟

استفاده از مواد اولیه مرغوب و شیشــه با درجه کیفی ممتاز، از 
ویژگی های شــرکت پرشیا جام اســت. پروژه های بسیار بزرگی در 
دست داشــتیم که به نحو احسن به اتمام رســاندیم و پروژه هایی 
هم در دســت داریم که ادامه می دهیم. در حال حاضر پروژه ای که 
امســال داریم، تامین شیشــه های یکی از طرح های بزرگ کشور 

است که داخل خیابان مرودشت تهران قرار دارد. 
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در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت ساختمان تهران شبکه فروش گروه 
صنایع گیتی پسند با برند گیتی کاال افتتاح 
شده است، علیرغم کیفیت باال و بسته بندی 
مرغوب محصوالت ایرانی، یکی از مشکالت 
اساســی که در بخش صنعت و فروش کاال 
در بازارهای داخلی و صادراتی مشاهده می 
شود موضوع سیستم ضعیف پاسخگویی به 
مشتریان است و بر همین اساس گروه صنایع 
گتی پسند برای رفع این مشکل تصمیم به 
ایجاد شــرکت گیتی کاال با هدف سیستم 
پاسخگویی بهتر  به مشــتریان در داخل و 
خارج از کشــور گرفت. با کمک گیتی کاال 
مشتریان می توانند محصوالت این گروه را 
از لحظه ثبت سفارش خرید تا پس از نصب 
به به صورت هوشــمند در گوشی خود تنها 
از طریــق نرم افزار چک کننــد و به تمامی 
مشــخصات از جمله سال ســاخت و حتی 

اپراتور سازنده آن دسترسی داشته باشند.
امیر حسین جنتی مدیرعامل گیتی کاال و 
عضو هیات مدیره گروه صنایع گیتی پسند 

با بیان این مطالب به خبرنگار نشریه اقتصاد 
و نمایشــگاه گفت: یکی از مهمترین اهداف 
ما از حضور در بیســت و یکمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت ساختمان تهران رونمایی 
از برند گیتی کاال اســت که این برند شبکه 

فروش محصوالت گیتی پسند است.
امیر حســین جنتی با بیان اینکه گیتی 
کاال با رسالت ساخت  و عرضه محصوالت با 
کیفیت ایرانی و پاسخگویی دقیق به مشتریان 
ایجاد شده است خاطرنشــان کرد: یکی از 
مشــکالت محصوالت ایرانــی در بازارهای 
داخلی و صادراتی علیرغم کیفیت و بســته 
بندی خوب، ضعف در در شــبکه فروش و 
پاسخگویی به مشتریان است که این موضوع 
باعث شــده است تا بســیاری از بازارها را از 

دست بدهیم.
وی افــزود: گیتی کاال با هدف سیســتم 
پاسخگویی به مشتریان در داخل و خارج از 
کشور ایجاد شده اســت و با استفاده از این 
سیستم، مشــتریان می توانند پس از خرید 
محصول خود از طریق گوشی و نرم افرار به 

صورت لحظه ای فرآیند آن را رصد کنند. 
وی ادامــه داد: در گیتی کاال محصوالتی 
را که تولید می کنیم، مشــتریان می توانند 
پس از گذشت حتی سال ها، تاریخ، ساخت 

و اپراتور و سایر مشخصات آن را چک کنند.
مدیرعامل گیتی کاال و عضو هیات مدیره 
گروه صنایع گیتی پســند اظهار کرد: ما به 
مشتریان از لحظه درخواست و سفارش کاال 
تا پــس از نصب  و خدمات پــس از فروش  
ضمانتی 20 ســاله به آنها ارائــه می کنیم 
و چنانچــه کاال در طی این ده ســال با هر 
مشکلی مواجه شود تمام هزینه های آن به 
صورت گارانتی رایگان توسط شرکت تقبل 
می شود، البته براســاس آزمایشات ما عمر 

محصوالت گیتی پسند باالی  ۵0 سال است.
گیتی کاال هدف اولیه خود را پوشش دادن 
تمام بازار ایران تعریف کرده است و به مرور 

در کشورهای دیگر را پوشش می دهیم.
وی در بخــش دیگــری از صحبت های 
خود با اشــاره به فعالیت های گیتی پسند 
خاطرنشان کرد: عمده تولیدات گروه صنایع 
گیتی پسند در زمینه صنعت ساختمان است 
و از جمله این محصوالت می توان به لوله و 
اتصاالت، شیرآالت، انواع سیستم سرمایشی و 
گرمایشی، سیم و کابل و گچ برگ اشاره کرد.

مدیرعامل گیتی کاال و عضو هیات مدیره 
گروه صنایع گیتی پسند تصریح کرد: هر یک 
از شرکت های گروه صنایع گیتی پسند به 
عنوان یک مجموعــه 100 درصد خصوصی 
جزو شــاخص های تولید ایــن صنعت در 
منطقه خاورمیانه هستند و فعالیت های این 
مجموعه به شکلی است که در هیچ جای دنیا 
این تنوع تولیدات مختلف را در یک مجموعه 

متشکل پیدا نمی کنید.
وی با تاکید بــر کیفیت باالی محصوالت 
صنایع گیتی پسند افزود: مجصوالت تولید 
شده در گروه صنایع گیتی پسند قابل رقابت 

با برترین محصوالت مشابه اروپایی است.
امیر حســین جنتی با اشاره به ظرفیت 
هــای عظیــم صادراتــی در ایــن گروه 
خاطرنشــان کرد:  به دلیل کیفیت باالی 
محصوالت گیتی پســند، ما از توان رقابت 
پذیــری باالیی برخوردار هســتیم و برای 
نمونه مــی توانیم به ســهم ۵0 درصدی 
در قســمت لوله تک الیه در بازار کشــور 
افغانســتان  اشــاره کنــم  و بــه قدری 
محصوالت ما با کیفیت است که آن را تحت 
عنوان برندهای تقلبی تولید چین در بازار 

افغانستان به فروش می رسانند.

گــروه صنایع گیتی پســند ســال ها قبل با 
ســرمایه گــذاري در صنایع پلیمــري و تولید 
لوله و اتصاالت تک الیه آذیــن لوله و پنج الیه 
نیوپایپ، و تجهیزات گرمایشــي و سرمایشــي 
اعم از چیلر، میني چیلر، پکیج، رادیاتور و .. در 
بازار تاسیسات ساختماني و تاسیسات برودتي و 
حرارتي کشور شروع به فعالیت نمود. حضوري 
که همــواره نقش موثــري در تغییــر و اصالح 
مدل هاي اجرایي در این صنعت داشــته است. 
کمي بعد از آذین لوله و نیوپایپ، دیگر برندهاي 
این گــروه صنعتي متولــد شــدند و هرکدام 
مجموعه اي از محصوالت پایه و کاربردي را به 
بازار مصرف ایرانیان عرضه داشتند. کیمیاجاوید 
 SGP ، ، نیوفلکــس ، FLXT ، ســپهرفوم ،
RSN ، دیناپلیمر ، و نیووارم ســایر برندهاي 
تجاري گیتي پسند هستند که محصوالت آن ها 
در صنایع نفت و پتروشیمي، پلیمر، ساختمان، 
شهرســازی، خودرو و... شناخته شده است و به 
صورت مستقیم یا غیرمستقیم در خانه و زندگي 
اغلب مردم ایران حضور دارند یا اینکه ماده اولیه 
تولید محصوالت بســیاري از واحدهاي تولیدي 

در کشور شده اند.
 حاج علی رضا جنتی مدیر عامل گروه صنایع 
گیتی پسند در گفت و گو با اقتصاد و نمایشگاه 
با اشاره به تاریخچه ای از فعالیت های این گروه 
تصریح کرد: گروه صنایع گیتی پســند فعالیت 
خود را از ســال 1378 در 12 کمیته فنی اعم 
از الکترونیک، پلیمری ،صنایع شیمیایی ،صنایع 
فلزی ،و انواع اقســام لوله و اتصــاالت پلیمری 
شــروع کرد و پس از گذشــت 12 سال از عمر 
گروه موفق به کسب سهم ۹۵ درصدی در بازار 

محصوالت لوله و اتصاالت کشور شد .
وی افــزود: امــروزه 3۵ کارخانــه تولیدی و 
نزدیک به 4 هزار نفــر در مجموعه گروه گیتی 

پسند مشغول به کار هستند . 

وی ادامه داد: در گروه صنایع گیتی پســند 
بالغ بــر 2۵00 نماینده و 20 هــزار مجری در 

سرتاسر کشور فعالیت دارند.
مدیر عامل گروه صنایع گیتی پســند با بیان 
اینکه عمــده تولیــدات این گــروه در صنعت 
ساختمان اســت خاطرنشــان کرد: ما در گروه 
گیتی پســند لوله اتصاالت ، شــیرآالت، انواع 
سیستم های ســرمایش و گرمایش ،گچ برگ ، 

سیما کابل  را تولید می کنیم. 
وی با اشــاره به برخی از محصوالت تولیدی 
گیتی پســند اظهار کــرد:  لولــه نیوپایپ در 
سیســتم پنج الیه و لوله ســبز متعلق به برند 
آذیــن لوله اســت  و ایــن لوله های ســبز در 

مناطقی مانند شمال کشور کاربری دارند.
حاج علی رضــا جنتی برتری برنــد لوله ی 
نیوپایپ را به دلیل تعداد خط تولید آن دانست 
و یادآور شــد: میزان تولیدات ایــن برند بالغ بر 
40 خط تولید با صد میلیون متر تولید سالیانه 

است.
وی با اعالم این خبر که  شــرکت ما در حال 
راه انــدازی 12 خط تولید جدید اســت افزود: 
این خطوط تولید جدید تا ســه مــاه آینده به 

بهره برداری کامل خواهد رسید .
مدیر عامل گروه صنایع گیتی پسند با اشاره 
به  تولید پکس برای اولیــن بار در خاورمیانه و 
در شــرکت کیمیا جاوید گیتی پســند افزود:  
پکس، پلی اتیلن کراسلینک شده است که قبال 

از خارج وارد می شد.
وی ادامــه داد: در زمینه اتصــاالت نیز ما در 
شرکت سروش صنعت، شمش برنج را تولید می 

کنیم .
مدیر عامل گروه صنایع گیتی پسند با اشاره 
به انواع تولیدات این شــرکت اظهار کرد: ما در 
گروه خود، گچ بــرگ باتیس در منطقه صنعتی 
گرمســار تولیــد لوله هــای فاضالبی بــا برند 

نیوفلکس ،لوله ســبز آذین هــم تک الیه و هم 
سه الیه ، پکیج با برند SGP ،  انواع مدل های 
فوم ها و عایق های حرارتی . برند ســیم و کابل 
نقش جهان، بخش پانل های رادیاتور را تولید و 

به بازار عرضه می کنیم.
وی با اشــاره به صادرات گروه صنایع گیتی 
پسند خاطرنشــان کرد: پکس را برای اولین بار 
به کشــور چین صادر کرده ایم و به کشور های 
عمان ،سوریه . عراق ، ترکیه و قطر نیز صادرات 

داریم.
مدیر عامل گروه صنایع گیتی پســند با بیان 
اینکه نمایشــگاه فرصت مغتنمی برای نمایش 
دســتاورها و توســعه فعالیت هــای این گروه 
است افزود: امســال به دلیل همه گیری کرونا 
استقبال کمتری از نمایشگاه شد اما قطعا تعداد 
بازدیدکننــدگان نمایشــگاه در دو روز پایانی 
بیشــتر خواهد شــد. حاج علی رضا جنتی  در 
پایان اعالم کرد: در بیســت و یکمین نمایشگاه 
بیــن المللی صنعت ســاختمان تهران شــبکه 
فروش گروه صنایع گیتی پســند با برند گیتی 

کاال رونمایی و افتتاح شده است.

در گفت وگو با مدیرعامل گیتی کاال ایرانیان و مدیر عامل گروه صنایع گیتی پسند اعالم شد

محصوالت »گروه صنایع گیتی پسند« ؛ از حاال با گیتی کاال
حاج امیر حسین جنتی  مدیرعامل گیتی کاال ایرانیان و عضو هیات مدیره» گروه صنایع گیتی پسند«

خدمات پس از فروش  با ضمانت ۲۰ ساله برای محصوالت گیتی پسند 
حاج علی رضا جنتی مدیر عامل » گروه صنایع گیتی پسند«

رونمایی از شبکه فروش گیتی کاال برای تامین محصوالت گروه صنایع گیتی پسند
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