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دیدگاه

رنج بي كیفیت ها در صنعت در و پنجره

يكي از ضرورت هاي جدي و انتظارات فعاالن صنعت 
در و پنجره يو.پي.وي.سي ايران، اتخاذ تدابيري براي 
رعايت استانداردهاي ساخت و نصب و استفاده از در 
و پنجره هاي باكيفيت و استاندارد است و توقع جدي 
ما از دولت، شــهرداري ها و سازمان نظام مهندسي و 
البته شركت هاي فعال در صنعت ساختمان اين است 
كه به طور جدي و عملي بر كيفيت پنجره هاي مورد 

استفاده در ساختمان ها نظارت كنند. 
واقعيت اين است كه از يك سو شاهد اين هستيم كه 
هيچ گونه كنترل و نظارتي سازمان يافته و فراگير بر 
روند واردات محصوالت ساختماني كه مشابه داخلي 
آن با كيفيت و استاندارد داريم، صورت نمي گيرد به 
نحوي كه يكي از بزرگترين مشــكالت صنعت در و 
پنجره يو.پي.وي.ســي ايران اين است كه علي رغم 
اينكه پروفيل هاي يو.پي.وي.ســي با كيفيت باال در 
داخل كشــور توليد مي شود، اما متاسفانه شاهد اين 
هستيم كه به پروفيل هاي بي كيفيت مجوز واردات 
داده مي شود و اســتانداردهاي ملي در خصوص اين 
دست از پروفيل ها هم از سوي دستگاه هاي مسئول و 
متولي نظارت بر واردات كاالهاي ساختماني مطالبه 

نمي شود. 
مشــكل ديگر هم به عدم نظارت جامــع و فراگير بر 

فرايند ســاخت و نصــب در و پنجره هــاي يو.پي.
وي.سي در سراسر كشــور برمي گردد به نحوي كه 
پنجره هاي يو.پي.وي.ســي به عنوان نسل جديد 
پنجره هاي مورد استفاده در صنعت ساختمان بايد 
طبق استانداردهاي فني خاصي توليد شود وليكن 
در چندسال اخير به وضوح مشاهده شده كه برخي 
از كارگاه هــاي توليد در و پنجره يو.پي.وي.ســي 
اقدام به توليد و مونتاژ در شــرايط نامناسب كرده و 

استانداردهاي فني را رعايت نمي كنند. 
انتظار توليدكنندگان شناســنامه دار صنعت در و 
پنجره يو.پي.وي.ســي ايــران از نهادها و متوليان 
داراي مســئوليت قانوني اين است كه دستكم در 

شرايط ركود اقتصادي نظارت جدي تري هم بر واردات 
پروفيل و يراق آالت يو.پي.وي.سي داشته باشند و هم 
اينكه سازوكاري بيانديشند كه استفاده از پنجره هاي 
فاقد استاندارد الزم در ساختمان ها جلوگيري شود و 
ضرورتي ندارد در شرايطي كه صنعت ساخت و ساز 
دچار ركود سنگين شده و توليدكنندگان داخلي اقدام 

به توليد محصوالت باكيفيت باال و اســتاندارد كافي 
مي كنند، بازار در اختيار محصوالت مشابه خارجي 

آنهم با كيفيت پايين قرار گيرد. 
يكي از نيازهاي جدي و مورد مطالبه فعاالن صنعت 
در و پنجره يو.پي.وي.سي ايران از دولت و نهادهاي 
مسئول اين است كه دستكم تدابيري را اتخاذ و اجرا 
كنند كه شاهد اجراي اســتانداردهاي مصوب شده 
مربوط به صنعت در و پنجره باشيم نه اينكه بسياري 
از اين اســتانداردها كه حاصل ماه ها و سال ها تالش 
كارشناســان و خبرگان و البته فعــاالن صنعت در و 
پنجره بوده، تنها روي كاغذ ابالغ شود و در اجرا جنبه 

توصيه اي داشته باشد تا اجباري. 
امروزه در دنيا به ســبب اهميت نقــش پنجره ها در 
بهبــود مصرف انــرژي در ســاختمان ها و امنيت و 
آرامش شهروندان نظارت بر ساخت و نصب پنجره ها 
و مواد اوليــه به كار رفته در آن يــك نظارت فراگير 
و جامع بوده و اجازه توليــد و نصب در و پنجره هاي 
ضعيف، فاقد كارايي الزم و اســتانداردهاي تدوين و 
تصويب شــده را نمي دهند و از آنجا كه بســياري از 
عيوب پنجره ها پنهان اســت، سازوكارهاي دقيق و 
عملياتي بر ساخت و نصب پنجره ها پيش بيني شده 
و مسئوليت توليدكنندگان، نصابان، مهندسان ناظر 

و طراح، سازندگان ساختمان و ... به درستي تعريف 
شده و در صورت بروز هرگونه ايراد و يا نمايان شدن 
معايب در پنجره ها، برابر با قانون با تخلفات احتمالي 

برخورد مي شود. 
از ســوي ديگر در ســال های اخير بــه دليل ركود 
كم سابقه در صنعت ساختمان، بسياری از فرصت های 

شغلی در اين صنعت از بين رفته و شاهد افت ظرفيت 
واقعي توليد صنايع درگير با صنعت ساختمان و ريزش 
شــركت ها و بنگاه هاي فعال هستيم كه صنعت در و 
پنجره ايران هم از اين قاعده كلي مســتثني نيست و 
شركت ها و توليدكنندگان در و پنجره يو.پي.وي.سي 
داراي شناســنامه و داراي هويت و كارنامه درخشان 
همواره تالش كرده اند كيفيت و استانداردها را فداي 
قيمت پايين تر حتي در شرايط ركود سنگين صنعت 
ساختمان نكنند.  بااين حال در شرايط فعلی انجمن 
صنفي توليدكنندگان در و پنجره يو.پي.وي.ســي 
ايران به عنوان يك تشكل تخصصي و قانوني آمادگی 
دارد تا در زمينه تدوين اســتانداردها و حتی تدوين 
قوانين و مقررات جديد و سازوكارهاي اجرايي نظارت 
بر ساخت و نصب پنجره هاي يو.پي.وي.سي به نهادها 
و دســتگاه هاي مسئول مشــورت بدهد تا از بروز 
چالش های بزرگ تر در اين صنعت جلوگيری شود.
سخن  آخر اينكه هم توليدكنندگان پروفيل يو.پي.
وي.سي ايران و هم توليدكنندگان در و پنجره هاي 
يو.پي.وي.سي به واســطه ركود عميق و طوالني 
صنعت ساختمان و البته شرايط ناشي از سال های 
تحريم، آســيب های زيادی را متحمل شده اند و 
قوانين زيادی برای حل مشكالت صنعت وضع شده 
ولی تاكنون مشكلی از اين صنعت حل نشده است 
به نظــرم دولت بايد كارگروه هايــی برای رفع اين 
موانع تشــكيل دهد و اجازه ندهد تا سرمايه هاي 
مادي و معنوي بخش خصوصــي در صنعت در و 
پنجره  يو.پي.وي.سي بيش از اين ضربه ببيند و قطعا 
فعاالن اين صنعت آمادگــي دارند تا به دولت هم در 
زمينه جلوگيري از رقابت هاي ناسالم، استفاده نشدن 
از پنجره هاي فاقد كيفيت و اســتاندارد از يك سو و 
حمايت از توليدكنندگان برتر و واقعي و بهبود شرايط 

كسب و كار كمك كنند.

انتظار تولیدكنندگان شناسنامه دار 
صنعت در و پنجره یو.پي.وي.سي ایران 
از نهادهــا و متولیان داراي مســئولیت 
قانوني این است كه دســتکم در شرایط 
ركود اقتصــادي نظــارت جدي تري هم 
بر واردات پروفیل و یــراق آالت یو.پي.
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