
پنجره تدبیر 
فرصت تغییر

مان
اخت
یس

ونما
شه

،شی
جره

ر،پن
تد

صنع
صی

خص
مهت
هنا
ما

سالیکم-شماره4-مردادماه96-قیمت5هزارتومان

خاک را به هنر کیمیا کنیم
گفتوگوبامدیرانکاشیسازیموسویزاده

کهصنعتکاشیهایسنتیرازندهنگهداشتهاند

وین تک در جمع سرآمدان  دنیا 

سایه  روشن صنعت پنجره

جی اس اي؛ تحولی در صنعت پنجره 

پنجره هاي فکرو در ایران

پروفیل روزوین؛ وفادار به کیفیت

پنجره   استاندارد  با  پروفیل  اوروین

لحظه های خوش  با  آ  قای پروفیل

آلدوراوین ؛ پروفیلی از ایران زمین

مهندس اکبر ترکان مشاور رییس جمهور:
 دولت نیمی از هزینه  تعویض پنجره ها را پرداخت کند

وزارت نیرو : با نصب پنجره های دوجداره
 مشکل اتالف انرژی در ساختمان ها را برطرف کنیم

پیشرفتجادهدربلندهایگامساتیان؛

آجرنسوزدیرگدازاراکدرجمعبرترینها

آموزشمبانینظرییراقآالتدروپنجره

خدماتویژهوینکهاوسبرایاعضایانجمن

تورسر؛محصولیایدهآلازخانوادهایدهآل

دنیاسرآمدانجمعدرتکوین

یارانهپرداختپیشنهادبهدوازدهمدولتآیا
رای،خوارانرژیهایپنجرهتعویضبرایتسهیالتیاو

خواهددادیابازهماینفرصتطالییرابههدرمیدهد؟



 ۹۶
اد  

رد
- م

ه ۴
مار

- ش
م 

 یک
ال

- س
ره  

نج
 و  پ

نما
ی 

نیا
ه  د

نام
ماه

2



















تهران:مرکزیدفترآدرس
شهیدخیابانابتدای-شریعتیخیابان
زرینبرج-قصرراهچهار-بهشتی
1واحد-7طبقه-19پالک
021-88504019:تلفن
021-88506022و

آدرسدفتراراک:
خمینی-مجتمعمصطفیاهللاآیتخیابان
5-طبقهآسمان-بلوکاداریوتجاری

5-واحد77
086-33682375:تلفن
086-33682984

:کارخانهآدرس
اراک-کیلومتر20جادهفراهان

2شمارهصنعتیشهرک
بلوارقائممقامفراهانی

:تلفن
086-33573215-6

www:dirgodaz.com
info@dirgodaz.com

D
es

ig
n b

y D
on

ya
ye

 N
am

a &
 Pa

nj
er

eh



021-88482850:تلفنIranupvc.profile@gmail.com www.iranupvc-dia.ir

خیابانمیرزایشیرازی-خیابانوزرا-کوچهاول-پالک6-طبقهدوم-واحد7

تالش همگانی 
کیفیت جهانی
رقابت شفاف

هم اندیشی و همکاری

با خرد جمعی و رفتار حرفه ای

جهت حمایت از تولید ملی 

صنعت پروفیل یو پی وی سی ایران

اولین انجمن تخصصی پروفیل در و پنجره UPVC در ایران

بازرگانیوتولیدیشرکتهایووابستهصنایعکلیه
UPVCپنجرهودروپروفیلصنعتبامرتبط
.پذیردمیعضویتبهاساسنامهمفادطبق





ساختمانآراموایمنباعایقهاینوین61 ساختمانآراموایمنباعایقهاینوین61

راستیآزماییمواداولیهیراقآالت44

آجرنسوزنمادیرگدازاراکدرجمعبرترینها19

راستیآزماییمواداولیهیراقآالت44
30دنیاسرآمدانجمعدرتکوین 30دنیاسرآمدانجمعدرتکوین

آجرنسوزنمادیرگدازاراکدرجمعبرترینها19
18

20

خدماتویژهوینکهاوسبرایاعضایانجمندروپنجرهیوپیویسی

تورسر؛محصولیایدهآلازخانوادهایدهآلبافناوریآلمان

18

15

17
16

مهندساکبرترکان:دولتبهتعویضپنجرههاکمککند

درخشانآیندهباپیشرفتجادهدربلندهایگامساتیان؛

آموزشمبانینظرییراقآالتدروپنجرهیوپیویسی

15
پنجرهتدبیر؛فرصتتغییر؟؟ ؟؟

فهرست مطالب

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: 
رضا کربالیى

قائم مقام: مهندس محمدرضا صفارى
سردبیر: بهاره صفارى

مشاور: مهندس مسعود صفارى
مدیر هنرى و طراح گرافیک : مهدى مهرابى

همکاران این شماره: 
شراره امینى نژاد، آرزو سازگار،  

مریم کربالیى، سمیه کربالیى 
نمایشگاه آنالین: سمیه کربالیى

عکس: جاوید تفضلى، سعید عامرى، حسین حاتمى، 
سیدمحمدرضا شریف و مرجان فعال علوى

تلفن: 77134710   نمابر: 77945231
www.donyayepanjereh.com :آدرس سایت

donyaypanjereh@gmail.com :پست الکترونیکى 

نشانى ما: تهران، نارمک، میدان نبوت، خیابان آیت جنوبى
خیابان شهید گلستانى، میدان 41، پالك4، طبقه همکف 

چاپ: صبا    توزیع: دنیاى نما و پنجره

نمایه

سایه   روشن صنعت پنجره32

پنجره هاي    فکرو    در    ایران40

پروفیل روزوین؛ وفادار به كیفیت47

پنجره   استاندارد  با  پروفیل  اوروین52

لحظه های خوش  با  آ  قای پروفیل55

گفتگوبامهندسوحیدجاللیپور

گفتگوبامهندسعباسهاتفی

گفتگوبامهندسروزبهتوکلی

گفتگوبامهندسرضاحسینی

صحنهرامینمهندسباگفتگوی

2336 جي اس اي؛ تحولي در صنعت پنجرهخاك را به هنر كیمیا كنیم

گفتوگوبامدیرانکارخانهکاشیسازیموسویزاده
کهصنعتکاشیهایسنتیوتاریخیرازندهنگهداشتهاند

آالتیراقرقابتنشیبوفرازدربارهعامريعلیدکترباگفتگو
دروپنجرهیوپیویسیایرانیباشرکتهایخارجی

58

گفتوگویبامهندسطاهرساکلی

آلدوراوین ؛ پروفیلي از ایران زمین

ود.
د ب

واه
 نخ

مه
هنا

ی ما
سم

ه ر
دگا

 دی
ای

معن
 به 

وما
، لز

ده
ر ش

تش
 من

ای
ه ه

دگا
 دی

ب و
طال

 و م
ارد

 ند
ی ها

گه
ی آ

توا
مح

ل 
 قبا

 در
تی

ولی
سئ

ه م
جر

و پن
ما 

ی ن
نیا

ه د
نام

ماه

ماهنامهصنعت
در،پنجره،شیشه
ونمایساختمان





سرمقاله

پنجره تدبیر؛ فرصت تغییر

آیادولتدوازدهمبهپیشنهادپرداخت
یارانهویاتسهیالتبرایتعویض

پنجرههایانرژیخوار،رایخواهددادیا
بازهماینفرصتطالییرابههدرمیدهد؟

خبری خــوب برای فعاالن ســاختمان 
ایران به ویژه در صنعــت در و پنجره و نما، 
اینکه باالخــره در آســتانه روی کارآمدن 
دولت دوازدهم به ریاســت جمهوری دکتر 
حسن روحانی با کابینه جدید، فرصت تغییر 
در نگرش ها و رویکردهــا برای بازنگری در 
سیاست های مبتنی بر صرفه جویی مصرف 
انرژی در ساختمان پیش آمده است. خبری 
خوب از ایــن حیث که باالخــره یک مقام 
نزدیک به رئیس جمهور، یعنی اکبر ترکان، 
معاون دکتر حســن روحانــی و از اعضای 
تاثیرگذار عضو ســازمان نظام مهندســی 
پیشنهاد داده، دولت نیمی از هزینه تعویض 
پنجره های قدیمی و جایگزینی پنجره های 
دوجــداره را بپــردازد و همچنین ضرورت 
کاهش مصــرف انرژی در ســاختمان ها با 
جدی گرفتن موضــوع هدررفت انرژی در 
پوسته خارجی ســاختمان را مطرح کرده 

است. 
چند سالی است که نوشته ایم کاهش مصرف 
انرژی در ساختمان های ایران تنها به توصیه و 
یا اتکای به الزام سازندگان ساختمان به رعایت 
مقررات ملی ساختمان به دست نخواهد آمد 
و وظیفه حاکمیتی دولــت و مجلس ایجاب 
می کند تا تســهیات و حمایت های ویژه ای 
را برای شهروندان در نظر بگیرد تا انگیزه آنها 
تقویت شود. چه اینکه بسیاری از کشورهای 
پیشرفته جهان از جمله آلمان، آمریکا و ژاپن 
و دیگر کشــورهای توســعه یافته، برای کم 
کردن میزان هدررفت انرژی در ساختمان ها، 
سرمایه گذاری وسیعی کرده اند، چرا که یکی 
از نشانه های توسعه یافتگی در جهان امروز، 
قرار گرفتن نام کشورها و ملت ها در فهرست 
دوستداران محیط زیســت و گام برداشتن 
آنها در مسیر کاهش میزان آالینده های کره 

زمین است.
غفلت دولت دوازدهــم در اولویت دادن به 
موضوع بهینه ســازی مصرف انرژی در همه 

بخش ها به ویژه در بخش ساختمان و مسکن 
دیگر قابل چشم پوشــی نیســت و هرگونه 
کوتاهی در اجرای برنامه های عملی به مصداق 
سوختن ثروت ملی اســت و نسل های آینده 
هرگز این ســوزاندان ثروت ملــی را نادیده 
نخواهد گرفت. از ســوی دیگــر باید توجه 
داشــت که کاهش مصرف و یا جلوگیری از 
هدررفت انرژی در ساختمان با سرمایه گذاری 
کمتری نسبت به سایر بخش ها همراه بوده و 
بازده ناشی از بازگشــت سرمایه هم بیشتر و 
سریع تر اتفاق می افتد و این موضوع در عرصه 
در و پنجره، نما، پوشــش های ســاختمانی، 
عایق های برودتی و حرارتی، شــیر آالت و ... 

شدنی است.
حاال که جرقه امید در ذهن مقامات دولتی 
زده شــده، باید فعاالن صنعت ســاختمان 
در همه بخش ها با یــک برنامه مدون و قابل 
اجرا، طرح های نهایی خود را برای استفاده از 
ظرفیت های قانونی به نهادهای تصمیم گیرنده 
ارائه دهند و با یک عزم واحد و اراده منسجم 
پیگیر اجرایی شدن طرح های پیشنهاد شده 
شــوند تا فرصت تغییر در پنجره تدبیر از بین 

نرود.
این مهــم با رایزنی های گســترده فعاالن 
صنعت ساختمان جهت اســتفاده از مصالح 
ســاختمانی نوین و مبتنی بر مصرف بهینه 
ســاختمان با رویکرد محیط زیســت بهتر، 
شدنی است. مشروط به اینکه این رایزنی ها و 
تاش ها در شعار باقی نماند و همگان در مسیر 

اجرا گام بردارند.
در روزگاری که کشــورهای توسعه یافته 
در زمینه احداث ساختمان های صفر انرژی 
سرمایه گذاری گســترده ای انجام می دهند، 
متوقف شدن برنامه های کاهش مصرف انرژی 
در ساختمان های ایران، یک شکست در تامین 
امنیت انرژی شــهروندان به شمار می رود و 
اســتقرار دولت دوازدهم فرصت مناســبی 
بــرای تغییر رویکردها و جهــت گیری های 
دولت از مدیریــت عرضه انرژی به ســمت 
مدیریت تقاضای انرژی اســت. حق مســلم 
شهروندان ایرانی است که در ساختمان های 
خود احساس آرامش و امنیت داشته باشند و 
بی جهت سرمایه های خود را به دلیل استفاده 
از ساختمان های انرژی خوار و دشمن محیط 

زیست هدر ندهند. 

اگر امروز از بحران آب به عنوان یک چالش 
جهانی به ویژه در کشــورهای توسعه نیافته 
نام می برنــد، تردیدی وجود نــدارد که این 
کشــورها از جمله ایران در آینده نه چندان 
دور با بحران های جدی تری در زمینه تامین 
انرژی برای شــهروندان مواجه خواهند شد. 
پس باردیگر تاکید می شــود که دیگر نباید 
پنجره امید به ســوی آینده روشن با مصرف 

بهینه انرژی بسته شود. 

آقای روحانی! رئیس جمهور محترم؛ انتظار 
داریم تا حق مسلم ایرانیان در برخورداری از 
محیط زیست سالم با خانه های کم مصرف از 
حیث انرژی را جــدی بگیرند و نگذارد چون 
چهار دهه گذشته، سهم نسل آینده از منابع 

انرژی ایران سوخته شود. 

آقای روحانی! اختصــاص یارانه به کاهش 
مصرف انرژی در بخش ســاختمان با تعویض 
پنجره هــا، اســتفاده از عایق هــای حرارتی 
و برودتــی در جداره های بیرونــی و داخلی 
ساختمان ها، یک ســرمایه گذاری منطقی و 
ضروری برای نجات ایــران از یک بحران ملی 
اســت. تا دیر نشده اســت، از وزرای مسکن و 
شهرســازی، نفت، نیرو و صنعت بخواهید تا 
برنامه عملیاتی خود را برای استفاده حداکثری 
از فرصت پنجره تدبیر بــرای تغییر در الگوی 

مصرف انرژی در ساختمان ها ارائه دهند.

آقای رئیس جمهور شما در برابر 80 میلیون 
ایرانی مســئول هستید و نباید اجازه دهید تا 
فرصت تغییر از بین برود. گام اول را باید دولت 
بردارد و مطمئن باشید که مردم این سرزمین 
همــان گونه که در انتخابات گذشــته با رای 
قاطع شــما را برگزیدند، در حرکت به سمت 
اصاحات بنیادین برای کاهش مصرف انرژی 

همراهی خواهند کرد. 

کربالییرضا
مــسئــولمــدیر
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دولت به تعویض پنجره ها كمک كند

می توانیم  اجرای طرح بهینه ســازی 
مصرف انرژی در ساختمان ها را  از اصاح 
پنجره ها شــروع کنیم. نیمــی از هزینه 
تعویض پنجره های قدیمی برای تبدیل 
پنجره های عایق حرارتی را دولت بدهد و 
نیمی را نیز مصرف کننده و هزینه اجرای 
این طــرح، از محــل صرفه جویی انرژی 

بازمی گردد.
واقعیت این است که کشور ترکیه 2.5 
برابــر ایران تولید ناخالــص داخلی دارد 
و این در حالی اســت کــه مصرف انرژی 
در آن کشــور نصف ایران است. هرچند 
سازمان نظام مهندسی ایران در طول 22 
سال گذشــته خود موفقیت چشمگیری 
داشــت که مهمترین آن اجرای مقررات 
ملی ساختمان بود.البته  این مقررات در 
22 مبحث نگاشته شده و ظرفیت بسیار 
خوبی دارد، به ویــژه اینکه چند بار مورد 
بازنگری قرار گرفت و تجربیات جدیدی 
به آن اضافه شــده است. ســازمان های 
نظام مهندسی ساختمان عاوه بر نظارت 
بر ســازه، نقشه طراحی شــده را کنترل 
مجدد می کننــد. این تأیید نقشــه ها، 
سرمایه گذار ساختمان را مطمئن می کند 
که ســاختمان مورد نظر وی از اســلوب 

مهندسی صحیحی تبعیت می کند.
نکته مهــم دیگر اینکــه 75 درصد از 
ســاختمان های موجود در کشــور بعد 
از تأســیس ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان و اجرایی شــدن قانون نظام 
مهندسی ساخته شــده است. یعنی 75 
درصد ساختمان های کشور تحت نظارت 
سازمان مهندســی بوده اند،  بنابراین از 
مرحله ســازه و پی عبور کرده ایم و حاال 
نوبت مکانیک ساختمان است که ارتقاء 

یابد.
در ســاختمان های با زیربنای کمتر از 
600 مترمربع، ســهم هزینه تأسیسات 
در آنها زیر 10 درصد اســت ، همزمان با 
افزایش متراژ ساختمانها و تبدیل شدن 
آنها به ســاختمان های گــروه ب، ج، د 
که بلندمرتبه ها هســتند، سقف هزینه 
تأسیســات باال رفتــه و بعضــا در گروه 
ساختمانی »د« بلند مرتبه ها، سهم هزینه 
تأسیسات از ساخت و ساز 30 درصد است. 

بنابراین اثر اقتصادی مهندسی مکانیک 
و تأسیسات بســیار باالست و باید به این 

بخش اهمیت بیشتری داد.
 پرمصــرف بودن ســاختمان های ما 
از نظر مصــرف انرژی یک چالش جدی 
برای آینده به شمارمی آید که بخشی از 
این پرمصرف بودن ما به عادات مصرف 
ما بر می گردد ولی ســهم تأسیسات در 
باالبودن مصرف انرژی در ساختمان نیز 
قابل توجه است. در حال حاضر 35 درصد 
هدررفت حرارتی ساختمان ها از پنجره 
است، بنابراین تنها با اصاح کارگزاری 
پنجره در ساختمان ها می توان 35 درصد 
هدررفت انرژی ساختمان را کاهش داد. 
نمای ساختمان شامل پوسته های جانبی 
و بیرونــی آن نیز اگر صحیح عایق بندی 
شــوند تا 15 درصد از هدررفت انرژی 
در ســاختمان کم می کند. بنابراین اگر 
میزان مصرف انرژی در ایران با ترکیه را 

مقایسه کنیم، حجم هدررفت انرژی را 
درخواهیم یافت. در این مقوله شاخصی 
به نام شدت انرژی وجود دارد که منظور 
از آن مقدار انرژی ای اســت که مصرف 
می کنیم تا هزار دالر تولید شود. شاخص 
تولید، تولید ناخالص داخلی )GDP( و 
شاخص انرژی از هر نوع آن شامل برق، 
گاز و ســایر حامل های انرژی، بشــکه 
نفت است. از سوی دیگر تولید ناخالص 
 GDP داخلــی ما ۴00 میلیــارد دالر و
ترکیه بیش از هزار میلیارد دالر اســت 
یعنی دو برابر ایران؛ امــا از طرف دیگر 
مصرف انرژی در ترکیه نصف ایران است. 
یعنی نشــان می دهد، ما به ازای هر یک 

واحد تولیــد، 5 برابر ترکیه انرژی صرف 
می کنیم. به این وضعیت مصرف بی رویه 

گفته می شود.
اگر در مصرف انرژی صرفه جویی شود 
و درآمد آن را به ســرمایه گذار بدهیم، 
کســب و کار بســیار بزرگی در کشور 
ایجاد خواهد شد بدون اینکه هزینه ای 
کرده باشــیم. سال گذشــته قرار بود 
نظام مهندسی استان اصفهان، 5 هزار 
موتورخانه را اصاح کنــد تا در انرژی 
صرفه جویی شــود. این وضعیت امکان 
تسری به ســایر شهرها و اســتان ها را 
نیز داراســت. اگر درآمد حاصل از این 
صرفه جویی به شــرکت های خدمات 
انرژی داده شــود، قــادر خواهند بود 
کسب و کارهای بسیار بزرگی در کشور 
ایجاد کنند. مــا در حال حاضر به اندازه 
۴00 هزار مهندس عضو سازمان نظام 
مهندسی ســاختمان، کار ساختمانی 
نداریم. باید پول اشــتغال و کسب و کار 
آنها را از راه های دیگری تأمین شود که 
صرفه جویی در مصــرف انرژی یکی از 
بهترین روش هاســت. می توانیم برای 
اجــرای این طرح، از اصــاح پنجره ها 
شــروع کنیم. نیمــی از هزینه تعویض 
پنجره هــای قدیمــی بــرای تبدیل 
پنجره های عایق حرارتی را دولت بدهد 
و نیمــی را نیز مصرف کننــده. هزینه 
اجرای این طــرح، از محل صرفه جویی 

انرژی بازمی گردد. 
نکته مهــم دیگر اینکه در حال حاضر 
به هــر روســتایی که ســفرمی کنیم، 
می بینم که بخش زیــادی از خانه های 
روستایی، بهسازی و مقاوم سازی شده 
اســت بنابراین ما در خصوص سازه، پی 
و مقاوم سازی ســاختمان دربرابر زلزله 
موفقیت داشته ایم این موفقیت باید در 
بخش مهندســی مکانیک و تأسیسات 

ساختمان ها نیز ایجاد شود.

مهندساکبرترکان
مشاورارشدرییسجمهور

در حال حاضــر 35 درصد 
تــی  ر ا حر فــت  ر ر هد
ســاختمان ها از پنجــره 
اســت، بنابرایــن تنها با 
اصالح کارگــزاری پنجره 
در ســاختمان ها می توان 
35 درصد هدررفت انرژی 

ساختمان را کاهش داد.
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پنجرهايجدیدگشودهایم
ساختماننمايوشیشه،پنجره،درصنعتنبض

دردنیايپنجرهمتفاوتمیزند
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مصرف انرژی را با پنجره هوشمند ۴0 درصد كم كنید

محققان، پنجره هوشمندی ابداع کرده اند که ضمن تامین انرژی مورد 
نیاز خود، با کنترل خودکار میزان نــور و کاهش اتاف گرما در خانه، به 

کاهش هزینه های انرژی کمک می کند. 
 محققان دانشگاه پرینستون در آمریکا با استفاده از فناوری جدید سلول 
خورشیدی شفاف، نوعی پنجره هوشمند متفاوت ابداع کرده اند که ساخت 
آن ارزان تر و نصب آن راحت تر است. این پنجره ها می توانند هزینه های 
مصرف انرژی را در خانه کاهش دهند. این پنجره، از نور نزدیک به فرابنفش 
برای تولید برق استفاده می کند که باعث بروز فعل و انفعاالت شیمیایی 
می شود و همین امر شیشه را بر حســب نیاز روشن و تیره می کند. تیره 

شدن شیشه می تواند بیش از 80 درصد نور را مسدود کند. 
پروفسور یه لین لو که ریاست این مطالعه را بر عهده داشت، گفت: نور 
خورشید ترکیبی از پرتو  الکترومغناطیس است که از اشعه های نزدیک 
به فرابنفش، نور قابل رویت و انرژی مادون قرمز و یا گرما تشکیل می شود. 
پنجره های هوشــمند عموما انتقال نور مرئی و حــرارت مادون قرمز به 
درون ساختمان را کنترل می کنند اما این نوع جدید سلول خورشیدی از 
نور نزدیک به فرابنفش برای تامین انرژی این سیستم استفاده می کند. 
محققان این فناوری را در واقع مدیریت هوشمند کل طیف نور خورشید 

توصیف کردند.

دوره آموزشــی یک روزه مبانی یراق آالت 
در و پنجره یوپی وی ســی با محوریت کیفیت 
فنی،ســاخت و تولید قطعات متعلقه،  بیستم 
تیرماه امسال در محل انجمن تولیدکنندگان 
در و پنجره یوپی وی ســی ایران برگزار شد. به 
گــزارش دنیای نما و پنجــره، کمیته آموزش 
انجمن یادشده، بر اساس تقویم آموزشی سال 
96 و در راستای رشد و ارتقاء سطح دانش علمی 
و فنی اعضــاء این صنعت اقدام به برگزاری این 
کاس  آموزشی کرد که با استقبال گسترده ای 
روبرو شد .در این دوره آموزشی دکتر عامری، 
مدیرعامل شرکت اسرار پویای شرق، آخرین 
مبانی نظــری در خصوص تولیــد یراق آالت 
و اســتانداردهای مربوطــه را ارائه کــرد و به 
پرســش های فنی و تخصصی حاضران در این 

دوره آموزشی پاسخ داد. 
برگزاریدورهآموزشتخصصیپروفیل

دروپنجرهیوپیویسی
دوره آموزشــی دو روزه پروفیل در و پنجره 
یوپی وی ســی به همت کمیســیون آموزش 
انجمن ملی پاستیک و پلیمر ایران و با همکاری 
شــرکت کیمیاران و انجمن ملی پاستیک و 
انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یوپی وی سی 
ایران روزهای اول و دوم مردادماه امســال در 
سالن خوارزمی پژوهشگاه پلیمر ایران برگزار 
شــد. به گزارش دنیــای نما و پنجــره در این 
کارگاه دو روزه که با حضور بیش از 60 شــرکت 
کننــده و رییس هیات مدیــره و دبیر انجمن 
تولیدکننــدگان در و پنجره یو پی وی ســی و 
مهندس غیاثی، مدیرعامل شرکت کیمیاران در 
پژوهشگاه پلیمر برگزار شده، آخرین روش های 

اپراتور کنترل کیفیت، اپراتور میکسر و اپراتور 
تولید به حاضران آموزش داده شد. گفتنی است 
سید رضا اخوان دستمالچی و وحید جالی پور، 
رئیس و دبیر انجمن تولیدکنندگان در و پنجره 
یوپی وی ســی ایران و خانم غیاثی، مدیرعامل 
موسسه تحقیقاتی کیمیاران از مهمانان ویژه 
این دوره آموزشــی بودند. این دوره آموزشی، 

اولین خروجی طرح تحول آموزش در صنعت 
پاستیک است که به همت کمیسیون آموزش 
انجمن ملــی طراحی و اجرا شــده  و محتوای 
دوره ی جدید، متناســب با نیــاز این صنعت 
می باشد و قبا ســابقه برگزاری نداشته است. 
قرار است این دوره آموزشی در ماه های آینده 

در استان های اصفهان و تبریز هم برگزار شود.

آموزش مبانی نظری یراق آالت در و پنجره یوپی وی سی

سرفصلدورههایآموزشیپروفیلیوپیویسی

سرفصلهاعنوانپودمان

اپراتورمیکسر

شناختمواداولیه

فرموالسیونونقشافزودنیهادرمواد

روشآمیزهسازی

اپراتورتولید

شناختتجهیزات،آمیزهسازیوسیستمهایجابجاییوانتقالمواد

توصیفاکسترودر،اجراوقطعاتونقشآنها

توصیفپایینخط،اجزاوقطعاتونقشآنها

روشآمادهسازیوراهاندازیخطوطتولید،تاسیساتوتجهیزاتجانبی

عیبیابیمحصولورفعآندرحینتولید

اپراتورکنترلکیفیت

آموزشاستانداردهاوروشهایکنترلکیفیمواداولیه

کنترلکیفیتحینتولید

آموزشاستانداردهاوروشهایکنترلکیفیتمحصولوانبارش
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شرکت ســاتیان صنعت ســاختمان با 
مدیریــت مهندس علیرضا صدقی نســب، 
در ادامه روند حرکت به ســمت پیشرفت، 
همچنان گام های بلندی برمی دارد و افزایش 
خیره کننده نمایندگان آن، نشان از آینده ای 
درخشــان دارد. آینده ای که البته خانواده 
بزرگ ساتیان را به یک هدف مشخص سوق 
می دهد؛ هدفی روشن و البته مبتنی بر یک 
راهبرد از پیش تعریف شــده که بر اســاس 
آن بیش از 1300 نماینــده و تولیدکننده 
در و پنجــره یو پــی وی ســی و آلومینیوم 
عضو خانواده ســاتیان را به ســمت تولید و 
نصب اســتاندارد در و پنجره ها با استفاده از 
یراق آالت ممتاز عرضه شده توسط ساتیان 
هدایــت می کند. چرا کــه امنیت و رضایت 
شهروندان ایرانی از نظر ساتیان باید مبنای 

فعالیت  خانواده بزرگ ساتیان باشد.
به گــزارش ماهنامه دنیای نمــا و پنجره، 
شرکت ســاتیان در راستاي دسترسي آسان 
و بی واســطه تولیدکننــدگان در و پنجره به 
محصوالت متنوع این شرکت، پس از تجربه 
موفق راه اندازي شعب شهریار و خاوران، حاال 
2 شعبه دیگر خود را یکي در مشهد مقدس و 
دیگري در منطقه حسن آباد تهران افتتاح کرد. 
این شرکت باسابقه، عرضه کننده یراق آالت 
در و پنجره یوپي وي سي و آلومینیومي است 
که در ســال جاري ابتدا شــعبه رسمي  اش 
را در شــهر مقدس مشــهد با هدف سهولت 
دسترســي مشــتریان و ارزیابــي کیفیت 
محصــوالت تولیدکننــدگان در و پنجره در 
شــهرهاي مختلف اســتان خراسان رضوي 
افتتاح کرد. اما این پایان سیاســت مدیریت 
شرکت ساتیان براي گسترش شبکه فروش 
نبود و مردادماه امســال، از شــعبه رســمي 
دیگري در قلب پایتخت در منطقه حسن آباد 

تهران رونمایي شد. 
این شــرکت هم اکنون نمایندگي رسمي 
VHS عرضه یراق آالت در و پنجره با برندهاي
Vorneh ، HAUTAU، ASO، Roto  و 
GEZE را بــر عهــده دارد و تولیدکنندگان 
صنعت ساختمان به ویژه فعاالن صنعت در و 
پنجره ایران مي توانند براي اطاع از مشخصات 

کلي، ویژگي هــاي فني و دانلــود کاتالوگ 
این برندها به وب ســایت رســمي شــرکت 
  www.satian.ir ساتیان به نشاني اینترنتي
مراجعه کنند. مهندس علیرضا صدقي نسب، 
مدیرعامل شرکت ساتیان هدف از گسترش 
شعب رسمي ســاتیان را تامین فوري و بدون 
واسطه یراق آالت و محصوالت این شرکت به 
مشــتریان و به ویژه اعضاي خانواده ساتیان 
اعام کرد و افزود: این حق مشتریان است که 
به صورت مستقیم از محصوالت این شرکت 
در شعب رسمي ساتیان بازدید و سواالت خود 
را درباره ویژگي هاي هرمحصول از نزدیک با 
کارشناسان و مدیران شــعب مطرح کنند تا 

پاسخ الزم به آنها ارائه شود. 
وي تاکید کرد: هرچند راه اندازي شــعب 
رسمي ساتیان دشواري هاي خاص خود را با 
صرف هزینه هاي سنگین به همراه دارد، اما ما 
این را نه یک هزینه که سرمایه گذاري مي دانیم 
و در راستاي سیاست مشتري مداري خود بر 
این باوریم که مشــتریان حــق دارند قبل از 
انتخاب محصوالت و یراق آالت مورد نیازشان، 
از خدمــات تخصصي مشــاوره اي برخوردار 
باشند و با این سیاست هزینه تمام شده تولید 
در و پنجره بابت انبار یراق آالت کم و نگراني از 
تحویل به موقع آن دیگر معنا نخواهد داشت. 
صدقي نســب باردیگر تاکید کرد که سیاست 
فروش محصوالت و ارائه خدمات به مشتریان 

در تمامي شعب چهارگانه این شرکت یکسان 
بوده و از سوي مدیریت ساتیان نظارت دقیقي 
بر فعالیت آنها صــورت مي گیرد. مدیرعامل 
شرکت ساتیان در عین حال راه اندازي شعب 
رسمي را یک نمایشگاه دائمي یراق آالت در و 
پنجره یوپي وي سي و آلومینیومي این شرکت 
دانســت و افزود: فرآیند لجســتیک کاالها و 
مدیریت انبار ســاتیان به صورت آناین رصد 
مي شــود و براي تامین نیازهاي مشــتریان 
رو به گســترش خود به هیچ عنوان تأخیر را 
نمي پذیریم و اعتقاد عملي ما این است که هیچ 
تولیدکننــده در و پنجره عضو خانواده بزرگ 
ساتیان نباید به هیچ عنوان با توقف فعالیت به 

دلیل نیاز به یراق آالت مواجه شود.
این گزارش مي افزاید: شــرکت ســاتیان 
صنعت ســاختمان که فعالیت رسمي خود را 
در سال 1382 با در اختیار گرفتن نمایندگي 
یراق آالت Roto  آلمان آغاز کرد، حاال پس از 
1۴ سال فعالیت مســتمر و روبه پیشرفت به 
یکي از پیشــگامان صنعت در و پنجره تبدیل 
شده و با راه اندازي و تجهیز آکادمي آموزشي 
کاما پیشرفته و همچنین برگزاري دوره هاي 
آموزشــي تخصصي تاش مي کند تا سطح 
مهارت و دانــش تولیدکننــدگان و فعاالن 
صنعت در و پنجره را ارتقا داده و آنها را تشویق 
به استفاده از مدرن ترین و پیشرفته ترین نوع 

یراق آالت کند.

ساتیان؛ گام های بلند در جاده پیشرفت با آینده درخشان 
مه

رنا
خب



 ۹۶
اد  

رد
- م

ه ۴
مار

- ش
م 

 یک
ال

- س
ره  

نج
 و  پ

نما
ی 

نیا
ه  د

نام
ماه

20

حمیدرضا ســیدی فر، مدیرعامل شرکت 
 WINKHAUS نماینده رسمي شرکت WBH
در ایران در جریان دیدار اعضای هیات مدیره 
انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو پی وی 
سی ایران از آمادگی رسمی این شرکت برای 
ارائه یراق آالت با خدمات ویژه به اعضای این 
انجمن خبر داد و تاکید کرد: ما آمادگی داریم 
تا با هدف ارتقای سطح استاندارد در و پنجره 
های یو پی وی سی در کشــورمان، خدمات 
ویژه ای را در اختیار اعضای انجمن قرار دهیم.
به گزارش دنیای نما و پنجره، دهم مردادماه 
امسال، اعضای هیات مدیره انجمن در و پنجره 
یو پی وی ســی ایران بازدید یــک روزه ای از 
انبار بزرگ یــراق آالت وینکهاوس در ایران 
داشتند و از نزدیک وضعیت کمی و کیفی سبد 
محصوالت این شــرکت را مورد ارزیابی قرار 
دادند و ضمن اعــام رضایت خود از وضعیت 
انبار و دپوی یراق آالت وینکهاوس، با مهندس 
حمیدرضا ســیدی فر در زمینه خدمات ویژه 
این شرکت باسابقه و خوشنام رایزنی و مذاکره 

کردند.
ســیدی فر در جریان این دیدار که آقایان 
سید رضا اخوان دستمالچی )رئیس(، وحید 
جالی پور )دبیر(، علی جوان، محمد عزیزی 
و پیمان خلیل زاده از اعضــای هیات مدیره 
انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو پی وی 
سی ایران حضور داشتند، اعام کرد: شرکت 
وینکهاوس آمادگی خود را بــرای ارائه یراق 
آالت در و پنجــره به اعضای ایــن انجمن با 
شرایط و خدمات ویژه اعام می کند و اعضای 
انجمن با معرفی رســمی از سوی این تشکل 
صنفی و تماس بــا مدیریت یا واحد بازرگانی 
و فروش وینکهاوس، مــی توانند یراق آالت 
دارای استاندارد بین المللی را به صورت ریالی 
و ارزی خریداری کنند. مدیرعامل شــرکت 
WBH  همچنین در پاســخ به درخواســت 
اعضاي هیات رئیســه انجمــن تصریح کرد: 
این شرکت همچون گذشــته آمادگی ارائه 
خدمــات آموزشــي تخصصي نصب نســل 
جدید یراق آالت را دارد و براي همین منظور 
تعدادي از نیروهاي این شرکت براي آموزش 
به کشور آلمان فرســتاده شده اند و به زودي 
دوره هاي آموزشي عملي را برگزار مي کنیم. 
ســیدي فر دلیل ســرمایه گذاري در زمینه 
آموزش را ضرورت افزایش سطح کیفیت در و 
پنجره هاي یوپي وي سي عنوان و خاطرنشان 
کرد: وینکهاوس براي افزایش سطح مهارت 

تولیدکنندگان در و پنجره یوپي وي سي عضو 
انجمن و همچنین تولیدکنندگان باســابقه 
مصمم اســت تا دوره هاي آموزشي تخصصي 
را برگزار کند و معتقد هســتیم این دوره هاي 
آموزشــي باعث خواهد شــد تا سطح کیفي 
در و پنجره ها از حیث امنیت ســاختمان ها و 
جلوگیري از هدررفت انرژي افزایش پیدا کند.
او بــا تاکید بــر اینکه برنــد وینکهاوس 
بعنوان اولین تامین کننــده یراق آالت در 
این صنعت همواره دنبال انتخاب مشتریان 
و تولیدکنندگان برتر اســت، افزود: واقعیت 
این است که متاسفانه در سال هاي اخیر به 
ویژه پس از اجراي طرح مسکن مهر، واردات 
یراق آالت فاقــد کیفیت  افزایــش یافته و 
ذهنیت مصرف کنندگان را مخدوش ساخته 
و به همین دلیل وینکهاوس بر روي استفاده 
از نســل جدید یراق آالت و افزایش ســطح 

آگاهي مردم سرمایه گذاري خواهد کرد.
این گزارش مي افزاید: اعضاي هیات مدیره 
انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یوپي وي سي 
ایران با قدردانــي از تاش ها و همکاري هاي 
شــرکت وینکهاوس در جهت افزایش سطح 
کیفیت در و پنجره ها بر ضرورت تغییر نگرش 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در انتخاب 
یــراق آالت در و پنجــره تاکید کردنــد. آنها 
همچنین به سیدي فر پیشــنهاد دادند تا در 
نامه اي مکتوب، جزئیات بســته پیشنهادي 
این شــرکت را با هدف ارائــه خدمات ویژه به 
اعضــاي انجمن اعام کند و این تشــکل هم 
آمادگــي دارد تا در یــک چارچوب همکاري 
مدون و تعریف شده، نسبت به معرفي رسمي 
شرکت هاي عضو انجمن یادشده براي استفاده 
از این خدمات ویژه اقدام کند. سید رضا اخوان 
دســتمالچي، رئیس انجمن تولیدکنندگان 
در و پنجره یوپي وي ســي ایران با اشــاره به 
ســابقه طوالني حضور برنــد وینکهاوس در 
صنعــت در و پنجره اظهار کــرد: این انجمن 
انتظار دارد تا شــرکت هاي داراي شناسنامه 
عرضه کننــده یراق آالت در و پنجــره، با ارائه 
پیشنهادهاي روشــن از تولیدکنندگان در و 
پنجره که همواره استانداردهاي مونتاژ و نصب 
را رعایت مي کنند، حمایــت کنند. جزئیات 
این بازدید یکروزه و دســتاوردهاي آن را در 
گفتگوي اختصاصي ماهنامه دنیاي نما و پنجره 
با مهندس حمیدرضا ســیدي فر، در شماره 

آینده بخوانید.

خدمات ویژه وینکهاوس برای اعضای انجمن در و پنجره یو پی وی سی
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بازدید مهندس حاجی پور رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی از شرکت دیرگداز اراک
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جشــن بزرگداشــت روز صنعت و معدن 
استان مرکزی شــامگاه سه شنبه 10 تیرماه 
امسال در سالن کوه نور هتل امیرکبیر اراک 
با مشــارکت و همکاری خانه صنعت ، معدن 
و تجارت اســتان برگزار  و از شرکت دیرگداز 
اراک به عنوان یکی از برترین تولیدکنندگان 
آجرهای نســوز نما در ایران تقدیر شــد.  به 
گزارش دنیای نما و پنجره،  این جشن با شعار 
تجلیل از مدافعین حریم توسعه اقتصادی با 
حضور دکتر رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، 
آیت اهلل دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه، 
اســتاندار اســتان مرکزی و دیگر مسئولین 
استان برگزار  شد که در این مراسم از مهندس 
گودرزی، مدیرعامل شرکت دیرگداز اراک، 
به عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 1396 
تجلیل به عمل آمد. این گزارش می افزاید: در 
فرآیند انتخاب واحدهای نمونه، شاخص هایی 
چون رعایــت مســائل زیســت محیطی، 
اشــتغال زایی، کارآفرینی، توجه به خدمات 
پس از فروش و مشــتری مداری، صادرات و 
توسعه اشــتغال ماک ارزیابی داوران بوده 
اســت. نوآوری، کاهــش هزینه های انرژی، 
عضویت در تشکل ها، دریافت گواهینامه های 
کیفی، زیســت محیطی و مدیریتی، بخش 
دیگــری از معیارهای انتخــاب برترین های 
عرصــه صنعت و معــدن به شــمار می آید. 
مهندس حاجی پور، رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان مرکزی در این مراسم 
اعام کرد: با توجه به نامگذاری ســال 96از 
ســوی مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد 
مقاومتی تولید و اشــتغال ،در همین راستا 
مراسم روز ملی صنعت و معدن امسال نیز با 
تاکید بر موضوعاتی همچون استفاده از کاالی 
داخلی ، توجه به تولید ملــی و نقش وزارت 
صنعت ، معدن و تجارت در حوزه اشــتغال و 

تولید متمرکز شده است .همچنین برای اولین 
بار در جشن بزرگداشت صنعت و معدن استان 
مرکزی از مدیر عامل شــرکت های دیرگداز 
اراک، یاسان و نصب نیرو که موفق به دریافت 
گواهینامه رعایت حقــوق مصرف کنندگان 

شدند، با اهدای لوح ویژه ای، تقدیر شد. 
گفتنی اســت در چندســال اخیر واحد 
صنعتــی دیرگــداز اراک به عنــوان یکی از 
واحدهــای صنعتی موفق، پیشــرو  و نمونه 
همواره به محلی برای بازدید مقامات دولتی و 
سرمایه گذاران تبدیل شده است. این شرکت 

هم اکنون بــا 100 درصد ظرفیت فعال بوده 
و ســهم خوبی از بازارهای داخلی و خارجی 
آجرهای نســوز را در اختیار دارد. خبر دیگر 
اینکه در مراسم تقدیر از صنعتگران و کارگران 
نمونه استان مرکزی هم، از مدیرعامل شرکت 
دیرگداز اراک به عنوان صنعتگر نمونه تجلیل 
به عمل آمد. به گفتــه، مهندس گودرزی، با 
توجه به توانایی ایران در تولید آجر های نسوز 
و مصالح ساختمانی با کیفیت و قابل رقابت با 
محصوالت اروپا و آمریکا باید گامی اساســی 

در جهت صادرات برداشته شود. 

آجر نسوز نما دیرگداز  اراک در جمع برترین ها

»نما« می تواند موجب افزایش ۴ برابری عمر ساختمان شود

کارشناس فناوری های نوین ساخت و ساز گفت: اهمیت توجه به پوسته 
بیرونی ساختمان ها به قدری است که به سادگی عمر مفید ساختمان ها از 
نظر فنی به ۴ برابر افزایش پیدا خواهد کرد.  حمید عرفانیان جم بیان کرد: 
بحث تکنولوژی ساخت که با هدف رعایت مشخصات فنی اجزاء ساختمانی 
به تنهایی و در ترکیب با دیگر عناصر ساختمانی مطرح می شود، از مهم ترین 
 حوزه های صنعت ساختمان به شمار می رود که موضوع علم ساختمان 
)Building Science( است. بخش مهمی  از علم ساختمان متمرکز است 
بر مشخصات فنی و اجرایی پوسته های بیرونی ساختمان که تعیین کننده 
مرز بین محیط طبیعی بیرونی و محیط مصنوعی داخلی ســاختمان ها 
است. مشاور معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی در امور 

فناوری و تشکل های  حرفه ای با تأکید بر اینکه صنعت ساختمان در کشور 
به شدت در این حوزه ضعیف بوده گفت: توجه به این حوزه یکی از مهم ترین 
نیازها و الزامات فنی کشــور در حوزه ساختمان به شمار می رود، اهمیت 
توجه به مشخصات فنی و اجرایی پوسته بیرونی ساختمان ها به قدری است 
که اگر این مشخصات در زمان طرح و اجرای ساختمان به درستی رعایت 
شود به سادگی عمر مفید ساختمان ها از نظر فنی به ۴ برابر افزایش پیدا 
خواهد کرد. وی با اشاره به اهمیت بحث جداره های شفاف ساختمان در 
این حوزه اعام کرد: اهمیت این بخش در ایران به دلیل تمایل استفاده از 
پوسته های شفاف شیشه ای در احداث ساختمان های متوسط و بزرگ 

کشور کاما مشهود است.
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حمایت وزارت نیرو از نصب پنجره  های دوجداره

مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو گفت: 
رعایت اصول ساخت و ساز به خصوص مبحث 19 مقررات ملي ساختمان 
نقش به ســزایی در تامین و حفظ دمای آرامش داشته و موجب کاهش 

هزینه های انرژی خانوارها می شود.
عبدالصاحب ارجمند اظهار داشــت: البته مهندسان ناظر ساختمان 
مکلف بــه نظارت بر اجرای مبحث 19 مقررات ملي ساختمان بوده و این 

مبحث در ساختمان های جدید رعایت می شود.
وی ادامه داد: بیشــترین مشکل و مســاله به منازل و ساختمان های 
قدیمی باز می گــردد که می توان با نصب پنجره های دو جداره و ســایر 
اقدام ها تا حدی از این مشکل کاست. مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر 
انتقال و توزیع برق با بیان اینکه دمای آسایش در تابستان برای ایران 25 
درجه سانتی گراد است، خاطرنشان کرد: اگر این دما رعایت شود، تاثیر 
بسزایی در کاهش مصرف انرژی داشته و با صرفه جویی حاصله می توان 

زیرساخت های کشور را گسترش داد.
ارجمند گفت: دمای 18 درجه ســانتی گراد به عنوان دمای آسایش 
در زمستان می تواند مطرح باشــد تا از مصرف انرژی زیاد برای گرمایش 
جلوگیری شــود. وی ابراز داشــت: به ازای هر متر مکعب گاز و هر لیتر 
گازوئیل سه کیلو وات ســاعت برق تولید و با یارانه بسیار باال و مستقیم 

تحویل مصرف کننده می شود.
وی یادآور شــد: قیمــت واقعی انرژی برق بســیار باالتر بــوده که با 
صرفه جویی می توان صادرات انرژی داشت و درآمد حاصله را برای سرمایه 
گذاری در توسعه کشور مانند ســاخت مدارس، بهسازی راه ها و مراکز 
درمانی صرف کرد. ارجمند اظهار داشت: برای تولید، انتقال و توزیع برق 

به ازای هر کیلووات باید 1500 دالر صرف شــود و از سوی دیگر میزان 
مصرف این انرژی در کشور باالست.

وی بیان کرد: متوسط مصرف انرژی برق خانوارها در ژاپن 900 کیلو 
وات ساعت ،در ایران 2500 کیلووات ساعت و درهرمزگان 12 هزار کیلو 
وات ساعت است.  به گفته مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع 
برق، با تولید هر کیلووات بــرق، 600 گرم کربن و آالیندگی وارد محیط 
زیست می شــود، که صرفه جویی مصرف آن می تواند به حفظ و پایداری 

محیط زیست کمک می کند.
ارجمند، فرهنگ مصرف انرژی در کشور هم باید مورد توجه قرار گیرد 
اما هم اکنون مشاهده می شود که چراغ های روشنایی در طول روز روشن 
اســت. وی ادامه داد: در کشور آلمان منشــورهایی را برای رساندن نور 
آفتاب بــه زیر زمین قرار می دهند تا انرژی برق کمتر و هزینه پایین تری 

بابت آن بپردازند.

گروه صنعتی اکسیرآسا آرا)ایده آل(، نسل 
پنجم پنجره را با هدف تحولی بزرگ در صنعت 
ســاختمان ایران رونمایی کرد؛ این محصول 
جدیــد و ایده آل از خانــواده صنعتی ایده آل 
برخاســته از فناوری روز دنیا بــوده و نتیجه 
حضور موفق این شــرکت خوشنام ایرانی در 
نمایشگاه صنعت در و پنجره نورنبرگ آلمان 
در سال گذشته میادی است که حاال با نشان 
تجاری Torser وارد بازار شــده است. تورسر 
به عنــوان تنها پنجــره کامپوزیتی در ایران، 
بر اساس اعام رســمی شرکت اکسیرآسا آرا 
)ایده آل(، تحت مالکیت این شرکت قرار دارد 
و هرگونه کپی برداری و مشابه ســازی از این 
طرح خاقانه تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. 
اما نخستین طرح پنجره کامپوزیتی در ایران 
با نشان تجاری تورســر چیست؟ این پنجره 
ترکیبــی از پنجره های قدیمی و بادوام باالی 
آلومینیومی و تکنولــوژی روز پروفیل های 
یوپی وسی  اســت که در یکدیگر مونتاژ شده 
است. به این ترتیب استفاده از این پنجره ها هم 
باعث ارتقای فوق العاده مصرف بهینه انرژی 
در ساختمان ها می شــود و هم اینکه پوشش 

بیرونی آلومینیوم آن باعث خواهد شد نمای 
بیرونی پنجره از جنــس کاور آلومینیومی با 
قابلیت رنگ پذیری، عمــر طوالنی و زیبایی 
دید باشد که در برابر شرایط جوی و تغییرات 
آب و هوایی کاما مقاوم بوده و بهترین گزینه 
برای معماران و مهندســان در جهت احداث 
ســاختمان های زیبا، ایمن و دارای باالترین 
ســطح کیفیت از حیث مصرف کمتر انرژی 
خواهد بود. گروه صنعتی اکسیر آسا آرا )ایده 
آل( که 10 سال پیش فعالیت رسمی خود را 

با هدف توســعه و نوآوری در صنعت پروفیل 
یوپی وی سی و همچنین شیت های پلی وود با 
تکنولوژی روز اروپا آغاز کرده، حاال اعام کرده 
است که امکان ارسال نسل پنجم پنجره ها با 
نشان تجاری تورســر به تمامی نقاط کشور و 
حتی کشورهای همسایه ایران فراهم شده و 
افزون بــر تضمین کیفیت آن، خدمات فنی و 
پس از فروش گسترده ای را تدارک دیده تا به 
خواست مشتریان خود در مقام عمل احترام 

بگذارد.

تورسر؛ محصولی ایده آل از خانواده ایده آل با فناوری آلمان

مه
رنا
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خاك را به هنر كیمیا كنیم
گفت وگو با خانواده اي كه 6 نسل صنعت كاشي هاي تاریخي و سنتي ایران را زنده نگه داشته است

ناموشــهرتخاندانموسويزادهدرشــهرگنبدهاي
فیروزهايایــرانیاهماناصفهاننصــفجهان،بهعنوان
پایتختفرهنگوتاریخمعاصرایرانباصنعتکاشــيهاي
سنتيوتاریخيگرهخورده،6نسلازاینخانوادهاهلفرهنگ
وهنراصیلایرانيواسالمي،عمروسرمایهخویشراصرف
صنعتيازصنایعبيبدیلدســتيایرانزمینکردهاندتانام
سرزمینکهنمانراباهنرنمایيخویشسرافرازنگهدارند.
دریکيازروزهايپایانيتیرماه،بهاتفاقهمکارانازشــهر
اصفهانبهسمتمنطقهصنعتيدولتآبادحرکتميکنیم.
جایيکهنبضتولیدبرترینوباکیفیتترینکاشيهايسنتي
معــرقوهفترنگایرانوجهاندرآنجــاميزند.خانواده
موسويزادهباعشــقتوامباتالشجهتصیانتازسابقه
بیشاز180ســالفعالیتدرزمینهتولیدکاشيهايسنتي
وتاریخيواجراينماهايتکرارناشــدنيدرداخلوخارج
ازایران،بهمیــراثپدرانخویشافتخارميکنند.هنريکه
نسلبهنسلتاامروززندهنگهداشتهشدهوامیدوارهستندتا
اینهنرخاصایرانیانبهعنوانیکسرمایهفرهنگيمليو
تاریخيبرخاستهازمعماريایرانيواسالميجديترگرفته
شود.بهمصداقآنچهازدلبرآیدالجرمبردلنشیند،گفتهها
وناگفتههايبسیاريازاینگفتگوراميتوانشنیدوخواندو
دریافتکهچرابایدماایرانیانبههنروصنایعدستيخویش

افتخارکنیم؟بهنظرهنرنمایيخاندانموسويزاده،مصداقي
استروشــنبراینکهآري؛هنرنزدایرانیاناستوبس؛به
شــرطاینکه،قدراینصنعتگرانهنرمندکهباقلبوعشق
ودســتخویش،نقشآفرینزیباترینمعماريبرگرفتهاز

کاشيهايسنتيوتاریخيهستند،راخوببدانیم.
اینگزارشوگفتگونتیجهسفرهیکروزهوحضور6ساعته
درکارخانهکاشيسازيموسويزادهاستکه6نسلصنعت
وهنربيبدیلکاشيهايتاریخيوسنتيرابهعنوانهنر
اصیلایرانيزندهنگهداشــتهاندوبایدگفتآنهاخاكرا
بههنرکیمیاکنند.دراینگفتگوحســبموضوعباآقایان
سیدمحمدعليوسیدمهديموسويزادهوالبتهبااحترام
ویژهوآرزويســالمتيهرچهزودتربرايآقایسیدرضا
موسويزادهوهمچنینگراميداشــتنیادزندهیادآقای
سیدعباسموســويزادهصحبتکردهایم.دراینگزارش
وگفتگوالبتهباصالح،امیرحســیندوپسرعموودختران
مرحومحاجسیدعباسموسویزادهدربارهچشماندازحالو
آیندهودشواريهاوفرصتهايپیشرويصنعتکاشيهاي
تاریخيوسنتيبهفراخورموضوعگفتگوکردهایم.گفتگوي
اختصاصيوگزارشویژهاینشــمارهدنیاينماوپنجرهبا
رویکردمعرفيیکيازهنرهاياصیلواثرگذاربرمعماري

ایرانيواسالمياختصاصدارد.

؟؟
؟؟
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ازچهزمانيوارداینصنعتشــدیدوباچههدفيتصمیم
گرفتیددراینعرصهواردشوید؟

محمدعليموسويزاده:فرزندان ما نسل ششم خاندان موسوي زاده 
هستند که در این صنعت گران سنگ و اصیل فعالیت دارند.از سید محمد، 
سیدرضا،  سید عبدالرحیم و سیدحسین تا حاال.یادم هست 17 ساله بودم 
که وارد این صنعت شدم و به همراه پدر راهي کرباي معلي شدیم.مرحوم 
پدر به عشق امام حسین علیه السام قصد سفر به کربا کرد و با راه اندازي 
کارخانه جدیدي در این شــهر، اجراي نماي کاشي کاري حرم امام سوم 
شــیعیان، حضرت امام حســین)ع( را برعهده گرفت.در سال 1330 به 
مدت 3سال با سرپرستی مرحوم حاج سیدحسین موسوی زاده کارگاهی 
در کربا احداث کردیم و در این مدت کاشــی های حرم امام حسین )ع( 
و حضرت ابوالفضل)ع( در کربا ســاخته و نصب شد و از آن زمان تا سال 
1359 کاشی ها در اصفهان ساخته می شد و برای عتبات عالیات ارسال و 
نصب می شد . انگیزه اصلي پدربزرگ براي احداث کارخانه در شهر کرباي 
معلي در کشورعراق، بیشتر ناشي از عشق پدر و خانواده موسوي زاده به اهل 
بیت پیامبر اسام و اجراي یکي از بي نظیر ترین نماهاي معماري اسامي با 
کاشي هاي معرق بود، افزون براینکه در حرمین شریفین هم ساخت و هم 
نصب کاشي ها توسط پدر و فرزندان صورت گرفته است. یکي از ویژگي ها 
و مزیت هاي کاشي سازي موسوي زاده این است که مي توانیم لعاب هایي 
را که بر روي کاشــي هاي قدیمي در اماکن تاریخي نصب شده به صورتي 

بازسازي کنیم که هیچ تفاوتي با اصل لعاب قدیم نداشته باشد.
مهديموسويزاده: البته صادرات کاشي هاي سنتي و تاریخي پس از 
بازگشت به ایران و احداث کارخانه جدید در اصفهان تا قبل از شروع جنگ 
تحمیلي ادامه داشت.براي کاشي سازي موســوي زاده، ساخت و اجراي 
کاشــي کاري در حرم امامان معصوم در عراق افتخار بسیار بزرگي است 
که مي توان از جمله به کاشیکاري ایوان حرم حضرت ابا عبداهلل الحسین 
اشــاره کرد.همچنین در نماهایي چون برج ساعت حرم امام حسین )ع(، 
اطراف صحن و ســفارت ایران در کویت، اداره اوقاف کربا، مسجد جامع 
دولت کویت، بیمارستان ایرانیان در دبي، برج کواالالمپور در مالزي، موزه 
هنرهاي اسامي در مالزي، مسجد امام حسین )ع( در دبي، مقبره شاعر در 
آلماتی قزاقزستان، خانه فرهنگ ایران در کراچي، امامزاده سید خوله در 
لبنان و تعدادي از مساجد و حسینیه ها و مراکز مذهبي در خارج از ایران 

فعالیت داشته ایم.
پسازبازگشتبهایران،چهاتفاقيافتاد؟

محمدعليموســويزاده:.بعد از مدتي فعالیت در بــازار عراق و 
خوزستان، با تقاضا در دیگر شــهرهاي ایران مواجه شدیم که یکي از این 

پروژه هاي مهم و تاریخي اجراي کاشــي کاري زیر برج میدان آزادي در 
تهران بود و پس از آن در مدارس قدیمي تهران طي ســال هاي ۴9 و 50 
خورشیدي هم پروژه هاي کاشي کاري را انجام دادیم.نکته قابل توجه اینکه 
فرآیند تولید کاشي هاي معرق و هفت رنگ، از تهیه خاک رس تا پردازش 
آن و تبدیل به گل اولیه تا اجراي طرح و نقش اولیه و پخت نهایي و اجراي 

نما را به طور تمام و کمال انجام مي دهیم.

فرآیندطراحيوتولیدکاشيهايتولیدشدهبهچهنحوياست
وکیفیتمحصوالتچگونهاست؟

مهديموسويزاده:فرآیند تولیدات ما از خاک رس شروع شده که با 
ترکیب سیلیس،  کائولن و غیره ترکیب شده، بسته به نوع آب و هوایي که 
منطقه دارد و به اشکال مختلفي که سفارش گرفته مي شود تولید مي شود. 
در این فرایند ابتدا خاک رس را آســیاب کرده، سپس ناخالصي هاي آن 
گرفته مي شــود و پس از عملیات لعاب و پخت در  کوره تحویل بازار داده 
مي شود. تمام تاش کارکنان ما بر آن است که با بهترین کیفیت کاشی ها 

را تولید کنند .

رازماندگاريصنعتکاشيسازيتاریخيوسنتيدرخاندان
موسويزادهآنهمبهمدت180سالچهبودهاست؟

محمدعليموسويزاده: یکي از دالیل اصلي ادامه فعالیت در این 
زمینه طي شش نسل، عاقه و عشــق به این صنعت و هنر بوده و هست.
حتي یادم هست یکي از مدیران سازمان میراث فرهنگي و گردشگري در 
بازدیدي که از این کارخانه داشت، گفتند شما عاشق این کار هستید وگرنه 

کسي حاضر به سرمایه گذاري در این صنعت دشوار و پرهزینه نمي شود.
مهديموسويزاده:سرمایه گذاري در این صنعت بسیار پرهزینه و با 
سختي هاي بسیاري همراه است. از تهیه مواد اولیه تا فرایند تولید و اجراي 
پروژه ها و آموزش نیروي انســاني همه و همه صد درصد بومي شده است  
بیشــتر فرآیند طرح و نقش یا پردازش لعاب براي به دست آوردن رنگ ها 
و طراحي به صورت دســتي انجام مي گیرد.البته در این سال ها برخي از 
فرآیندها با استفاده از ماشــین آالت ساخت داخل کشور و بهره گرفتن از 
توان نسل جدید، تغییر کرده اســت.واقعیت این است که فعالیت در این 
صنعت با بیماري هاي ناشي از ارتباط با مواد اولیه مواجه است، با این همه 
سختي ها و دشواري ها، همچنان مصمم به توسعه سرمایه گذاري ها هستیم 
و امیدواریم نسل جدید خاندان موسوي زاده به این فعالیت لذت بخش و 

سخت ادامه دهند.
محمدعليموسويزاده:سابقه کارخانه موسوي زاده در حال حاضر 

   استاد حاج سید محمدعلی موسوی زاده  و استاد حاج سید مهدی موسوی زاده 
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به یک تجربه بزرگ و قابل احترام و اعتمادي تبدیل شــده به گونه اي که 
در حال حاضر حتي اگر نماهاي اجرا شــده در طول تاریخ دچار تخریب 
شوند، امکان بازسازي آن به صورت اولیه کاما وجود دارد، به عنوان مثال 
کاشي کاري برخي از بناهاي تاریخي دوران صفویه نظیر مجموعه عالی قاپو 
و مسجد شیخ لطف اهلل و مسجد امام را در شهر اصفهان بازسازي کرده ایم 
و در حال حاضر در حال بازســازي مســجد امام در بازار تهران هستیم و 
کاشي هاي به کار رفته در این بناهاي تاریخي را با فرمول هاي خاصي تولید 

و دقیقا به همان رنگ و طرح اجرا کرده ایم.
مهديموسويزاده:کارخانه موسوي زاده عاوه بر فعالیت در عرصه 
تولید کاشي هاي سنتي و تاریخي معرق و هفت رنگ، در زمینه تولید صنایع 
دســتي نظیر تابلوها، گلدان ها و ...با استفاده از کاشي هاي سنتي فعالیت 
دارد، البته عمده فعالیت ما در زمینه تولیدکاشي هاي هفت رنگ و معرق 
اســت و همچنان تولید گلدان ها و کاشي هاي نقشي و تزییني را به دلیل 
تقاضاي مشــتریان ادامه مي دهیم، البته در سال هاي اخیر به دلیل ورود 
صنایع به اصطاح دستي به بازار عمدتا از سوي برخي کشورهاي خارجي، 

مصرف کاشی های سنتی و تاریخی در بازارکاهش یافته است.

عمدهمشــتریانمحصوالتکارخانهدرداخلکشــورچه
شرکتهاواشخاصيهستندودلیلاستقبالآنهاواستمرار
فعالیتکارخانهدرسالهاياخیرناشيازچهعوامليبوده

است؟
مشتریان داخلي کشــور عمدتا شــامل اماکن مذهبي،  شرکت هاي 
ساختماني،  هتل ها و رستوران هاي سنتي،  اماکن تاریخي،  تزیینات منازل 
مسکونی و ساختمان هاي دولتي مي باشند  . به دلیل استفاده از لعاب هاي 
سنتي در تولیدات این کارخانه سازمان میراث فرهنگي وادارات اوقاف از 
جمله مشتریان این کارخانه مي باشند . دلیل استقبال مشتریان را می توان 
تحویل به موقع طبق قرار داد با کیفیت مورد قبول مشــتري  و استفاده از 

مواد اولیه درجه یک عنوان کرد.
محمدعليموســويزاده: علت کاهش تقاضا، نبود حمایت هاي 
الزم براي صادرات صنایع دستي ساخته شده با کاشي هاي هفت رنگ به 
بازارهاي جهاني است، در گذشــته اقلیت کلیمي ها به صورت عمده این 
صنایع دستي را خریداري و به بازاردیگر کشورها صادر مي کردند، افزون بر 
اینکه کاهش تعداد توریست هاي خارجي در سال هاي اخیر هم بر تقاضا 
جهت این صنایع دستي تاثیرگذار بوده چرا که به دلیل نفیس بودن و قیمت 
باالي این صنایع دســتي منحصر به فرد، عمدتا در صورت افزایش تعداد 

توریست ها و بازاریابي امکان تولید بیشتر آن وجود دارد.

چگونهبهبازارهايدیگرکشورهاراهپیداکردیدوموفقشدید
اجرايبرخينماهايتاریخيدرکشــورهایيچونامارات،

عمان،عراقومالزيرابرعهدهبگیرید؟
محمدعليموسويزاده:راه ورود کارخانه موسوي زاده به بازارهاي 
خارجي و اجراي نماهاي تاریخي با کاشي هاي معرق و هفت رنگ عمدتا 
ناشي از عاقه و اعام آمادگي طرف هاي خارجي بوده که با ما قرارداد امضا 
کردند.البته الزم است از شهرداري اصفهان به ویژه شرکت سامان گستر به 
عنوان مجري کار در کواالمپور مالزي تشکر کنیم .ما عاوه بر تولید انواع 
کاشــي هاي تاریخي در اجراي نما هم،  برابر با نقشــه و پیشنهاد کارفرما 
فعالیت داریم، حتي با اجراي نماي یکي از ســفارتخانه هاي کشــورمان 
برابر با درخواست وزارت امور خارجه، نماي برخي سفارت خانه ها را هم به 
عهده گرفتیم، نظیر سفارت ایران در کویت یا امارات متحده عربي یا خانه 
فرهنگ ایران در شهر کراچي پاکستان.متاسفانه این فرایند در خصوص 
سایر سفارت خانه ها یا ساختمان هاي دولتي ایران در خارج از کشور ادامه 

پیدا نکرده است.
 به واقع باید بگویم ســابقه و اصالت این موسسه و همچنین تولیدات با 
کیفیت باال و تحویل به موقع و تحقیقات خود مشــتریان خارج از کشور 
در مورد موسسه کاشي ســنتي موسوي زاده دلیل حضور این موسسه در 

بازارهاي جهاني و اجراي پروژه هاي بین المللي بوده است.
مهديموسويزاده: یکي از فرصت هــاي پیش روي ایران در آینده 
مشــارکت در زمینه بازسازي بســیاري از نماهاي تاریخي از کشورهاي 
اسامي و همسایه درگیر جنگ است که باید براي آن برنامه ریزي دقیقي 
صورت گیرد و کارخانه موســوي زاده آمادگي اجــراي دوباره، مرمت و 
بازسازي این نماها از صفر تا صد را دارد.جالب این است کاشي کاري بناهاي 
مذهبي شهر رقه سوریه،  نظیر آرامگاه عمار یاسر و اویس قرني قبل از حمله 
داعشي ها توسط این واحد انجام شده و در صورت نیاز به بازسازي آمادگي 

مرمت بناهاي تاریخي را داریم.
رنگمورداستفادهبرايکاشيهايمعرقیاهفترنگچگونه

بهدستميآید؟
مهديموســويزاده:با ترکیب فرمول هاي مختلف و با اســتفاده 
طیفي از اکسید ها،  رنگ ها در همین  جا ساخته مي شود و تنها به صورت 
محدود از ماده اولیه اي به نام کبالت براي ساخت رنگ الجوردي استفاده 
مي کنیم.تمامي رنگ ها با فرمول مشخص کاما بومي شده نظیر اکسید 
کبالت، اکسید کروم، اکسید منگنزکه در داخل کشور تهیه شده و با ترکیب 
این مواد اولیه طیفي از رنگ ها تولیــد و لعاب مخصوص به هر رنگ تهیه 
مي شود.با تهیه لعابي از رنگ هاي مورد نیاز که هر لعاب ترکیبي از اکسید 

   استاد حاج سید محمدعلی موسوی زاده: قدر هنرمندان را نمی دانیم
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خاصي اســت.براي تولید رنگ مخصوص کاشي هاي معرق، اکسیدي از 
منگنز، شیشه، قلع و سرب بسته به نوع رنگ مورد نیاز روي گل خام توسط 
کارگران آموزش دیده قرار مي گیرد و این کاشي ها در دماي باالي 1000 
درجه سانتي گراد در کوره هاي پخت قرار داده مي شود که در یک فرآیند 
شیمیایي رنگ مخصوص به دســت مي آید.اما در کاشي هاي هفت رنگ، 
لعاب مخصوص هر رنگ روي قسمت هاي پیچیده طرح هاي کاشي توسط 
کارگران ماهر به صورت دستي و نقاشي مانند قرار مي گیرد و این کاشي ها 
در کوره هاي مخصوصي با درجه حرارت باالي 1000 درجه سانتي گراد 
قرار گرفته و پخته مي شــود تا رنگ و طرح مورد نظر به دست آید.کاشي 
مخصوص اجراي نماهاي معرق و هفت رنگ در اندازه 15 در 15 یا 20 در 
20 سانتي متر تولید مي شود.البته در هر فرایند تولید کاشي هاي معرق، 
بعد از تهیه نقشــه اولیه و برش کاغذ ها، هر قسمت از کاشي ها متناسب با 
نقشه طراحي شده، جدا جدا برش و تراش داده مي شود و تفکیک رنگ ها 

صورت مي گیرد.

اگربرگردیمبهدوران17سالگيآیاحاضربودیددوبارهوارد
اینحرفهشوید؟

محمدعليموســويزاده:)بلندبلند مي خندد( نه! چون امروزه 
همه دنبال تجارت آســان و پرسود و کم دردسر هستند و کمتر قدر هنر و 
هنرمندان صنایع دســتي را گرامي مي دارند.چرا که ادامه فعالیت در این 
صنعت بیش از آنکه برخاسته از سود و بازده اقتصادي باشد، عمدتا به دلیل 
عشق به صیانت از این هنر اصیل ایراني است.البته واقعیت این است که قبا 
سود اقتصادي این کار خوب بود، اما با توجه به اینکه این صنعت یک صنعت 
هنری، دستي، پرهزینه و بامشقت هاي فراوان است، سرمایه گذاري چندان 
توجیه اقتصادي ندارد.البته اگر االن هم با حمایت دولت در دانشــگاه ها و 
مدارس و مراکز عمومي استفاده از این هنر و صنعت جدي تر گرفته شود، 
بازهم ادامه فعالیت در این صنعت شاید توجیه پذیر باشد. متاسفانه نمونه 
مشابه کاشــي هاي هفت رنگ از کشور چین وارد کشور شده، درحالی که 
محصوالت به صورت دستي تولید نشده است.حقیقت این است که اینها 
بیشتر کار چاپي است تا صنایع دستي، ولیکن به دلیل نبود نظارت بر واردات 
این محصوالت و عدم تفکیک بین صنایع دستي ساخته شده با کاشي هاي 
معرق با نمونه صنعتي و با طرح هاي چاپ شده، شاهد نادیده گرفتن اهمیت 
هنر و تاش نیروهاي انساني شاغل در این صنعت هستیم .هرچند مدتی 
است که توجه ها به این صنعت و سایر صنایع دستي مشابه در دولت آقاي 

نقشدلبرسینهکاشیهامیزنیم
سیدنویدموسويزاده

طرح هاي پیشنهاد شــده ابتدا الگوبرداري شــده و بعد در بخش 
طراحي، طرح نهایي تهیه و اجرا مي شود، البته طرح و سبک کاشي هاي 
معرق با کاشــي هاي هفت رنگ کاما متفاوت بوده و زحمت طراحي 
را در حال حاضر حاج  اقا محمد علي برعهــده دارند. ابتدا طرح مورد 
نظر را روي کاغذ الگو اجــرا مي کنیم و براي انتقال طرح نهایي جهت 
کاشي هاي هفت رنگ، با استفاده از سوزن هاي مخصوص طرح اصلي 
به صورت برجســته روي کاغذ مخصوص در مي آید و در مرحله بعد با 
پاشــیدن گرد زغال روي کاغذ سوراخ شده، طرح هفت رنگ کاشي به 
روي قالب اولیه کاشــي منتقل مي شــود .پس از آن با رنگ مشکي یا 
اکسید منگنز متناسب با رنگ پیش فرض در طرح اصلي، فرمول تولید 
رنگ براي نیروي انساني شاغل تهیه مي شود. پس از این پشت کاشي ها 
شماره گذاري شده تا بعد از تثبیت رنگ در کوره هاي مخصوص دوباره، 
کاشــي هاي شماره گذاري شــده به صورت پازل چیده  شود و پس از 
بســته بندي دقیق بر اساس شــماره گذاري طبق نقشه اصلي طرح، 

محصوالت تولید شده براي نصب ارسال مي شود.
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روحاني بیشــتر شده، اما کافي به نظر نمي رســد و انتظار داریم در دولت 
دوازدهم نگاه ها و توجه به این صنعت بیشتر از گذشته شود.

مهديموســويزاده:  نوسان بازار کاشي هاي ســنتي و تاریخي تا 
حدود زیادي بستگي به رشد سرمایه گذاري در صنعت ساختمان و بودجه 
عمراني دولت دارد و اگر بودجه پروژه هاي بزرگ ملي تخصیص داده شود 
و دولت هم بر استفاده از نماهاي اجرا شده با کاشي هاي سنتي و تاریخي 
تاکید ویژه اي به خصوص در ســاختمان هاي ملي داشــته باشد، امکان 
جذب نیروي انساني تا 300 نفر را داریم.در حال حاضر بیشترین سفارش 
از سوي مجموعه شاهچراغ شیراز، مصلي بزرگ امام خمیني )ره(  و برخي 
پروژه ها در کشورهای امارات، کویت، عراق و افغانستان است. البته تقاضا 
در تهران براي استفاده از کاشي هاي نقیس تاریخي در خانه ها و آپارتمان ها 

با سفارش هاي تزئیني افزایش یافته است.

کارخانهکاشيسازيموسويزادهتاچهمیزانآمادگيدارد
کهدرصورتنیازمشــتریانودرخواستطرحهايجدیدبا

رنگهايمتنوع،اقدامبهتولیدمحصوالتجدیدکند؟
محمدعليموسويزاده:در مورد میزان آمادگي،  ما توانمندیم که 
بنابر نیاز مشتریان و میزان درخواست آنها تولیدات خود را افزایش دهیم  
. چون کارخانه مجهز به دســتگاه هاي مدرن است و نیروي کار انساني ما 
نیز قابل افزایــش خواهد بود و در مورد هر نوع طراحي و رنگهاي متنوع از 
نوع سنتي و نوین پاسخگوي مشتري هستیم و هر نوع مشاوره ای را جهت 

طرح و تولید و جنس محصول به خریدار ارائه مي دهیم .
این واحد تولیدي عاوه بر ساخت کاشي هاي مخصوص اماکن مذهبي 
کاشي هاي تزییني به صورت تابلو با نقش و نگار و یا کاشي هاي تک رنگ 
در ابعاد مختلف با رنگهاي متنوع و شــبکه هاي کاشي، جهت استفاده در 

ساختمان هاي مسکوني،  تجاري و  رستوران ها را تولید مي کند.

مشتریانشمابرايارتباطباکارخانهودرخواستسفارشات
خودشانبهچهنحويبایداقدامکنندوبرايگسترشسطح

فعالیتخوددرکشوروخارجکشورچهبرنامهايدارید؟
مهديموسويزاده: مشتریان عزیز مي توانند با تماس از طریق تلفن،  
سایت،  و وسایل ارتباطي سفارش خود را ارائه دهند و مي توانند با حضور 
در کارخانه و مشاوره با کارشناسان به صورت حضوري به سفارش کاال یا 
عقد قرارداد بپردازند . البته براي معرفي محصوالت خود از طریق شرکت 
در نمایشگاه ها، سایت شرکت ، حضور در شبکه های خبری و اجتماعی، 

مجات و بروشــورهاي مختلف نمونه کارها و پروژه های انجام شده خود 
را معرفی می کنیم .

نظربهتخصصيبودنومتفاوتبودنکاربردکاشيهايسنتي
وخاصدرپروژههاوساختمانها،پیشنهادکارشناسيشمابه
افرادوشرکتهادرانتخابمحصولچیستوفکرميکنید
برايفرهنگسازياستفادهازکاشــيهايخاصسنتيبا

نماهايایرانيواسالميچهگامهایيبایدبرداشتهشود؟
محمدعليموسويزاده:متاسفانه در ســال هاي اخیر در نماهاي 
ساختمان به جاي استفاده از مصالح سنتي و هنري ایراني از نماهاي فلزي، 
شیشه و کامپوزیت استفاده مي شود، به طور مثال در شهر اصفهان که شهر 
گنبد هاي فیروزه اي نامیده شده استفاده از ورق هاي فلزي روي گنبدهای 
تاریخی رواج یافته که ایــن گونه فعالیت هــاي غیراصولي و غیرهنري 
مي بایست توسط مسوولین جلوگیري شــود، تا این هنر اصیل ایراني به 
فراموشي سپرده نشــود. بدون وجود حمایت از طرف دولت و ارگان هاي 
مسئول و با توجه به رشد صنعت و تکنولوژي در دنیا این هنر اصیل روز به 
روز به سمت رکود و نابودي پیش مي رود که مي توان با کمک هنرمندان 
و اســتادان خبره این فن و همکاري دولت در آموزشــگاه ها به توسعه و 
حمایت این صنعت کمک و با اســتفاده از تکنولوژي روز از منسوخ شدن 

آن جلوگیري کرد .

اســتاد  حاج ســید رضا موســوی زاده 
متولــد 1313 بزرگترین فرزنــد مرحوم 
اســتاد حاج ســید حسین موســوی زاده 
که پــس از تحصیالت ابتدایــی در کارگاه 
کاشی سازی پدر مشغول کار شد وتمامی 
فنون کاشی ســازی و ســاخت لعاب های 
سنتی را از پدر فرا گرفت و بعد ها به برادران 
کوچک تر و فرزندانش آموزش داد . ایشان 
عالوه بر تســلط بر ســاخت انواع کاشی 
و لعاب ســنتی ، در زمینه طــرح و اجرای 
رســمی بندی در مســاجد و اماکن مذهبی 
مهارت دارند.  متاســفانه استاد حاج سید 
رضا موســوی زاده چند سالی است بیمار 
هستند که از خداوند متعال، طلب سالمتی 

و شفای ایشان را داریم.
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لذتکمنظیرتماشاینماهایبینظیر
سیدامیرحسینموسويزاده

 وقتي یک پروژه اي را اجرا مي کنیم، در پایان کار به تماشاي 
این زیبایي و هنر اجرا شده مي نشینیم که باعث مي شود تمام 
خستگي ها و زحمت ها به فراموشي سپرده شود، چرا که تولید 
کاشي هاي معرق و هفت رنگ و اجراي نماهاي خاص، یک کار 
بسیار سخت و در عین حال لذت بخش به لحاظ نوع معماري 
و زیبایي شناختي اســت.بزرگان ما در پیشرفت جوانان نقش 
پررنگي داشــته و دارند و یادم هست که ایشــان اجازه خطا 
مي دادند و اشــتباهات جوانان را مي پذیرفتنــد تا این هنر و 
صنعت را به خوبي یاد بگیریم.حتــي ایده هاي موردنظر را با 
بزرگان در میان مي گذاریم و آنهــا را اجرا مي کنیم و با اینکه 
این کار هزینه زیادي را به همراه دارد اما با این وجود از هرگونه 
ایده اي استقبال مي شود تا بتوانیم متناسب با نیازهاي امروز 
جامعــه طرح ها و محصوالت متنوع را تولیــد و به بازار عرضه 

کنیم.
تنهــا عاملي که باعث ادامه فعالیت شــده، عشــق و عاقه 
خانواده موسوي زاده براي صیانت از این هنر خاص ایرانیان به 
عنوان یک سرمایه ملي با جایگاه جهاني برخاسته از اصفهان 
به عنوان شــهر هنر و فرهنگ اســت. یکي از بخش هایي که 
مي توانند در اجراي بخشي از نماي خود از کاشي هاي سنتي و 
تاریخي استفاده کنند، سفارتخانه ها و کنسولگري هاي ایران 
در دیگر کشورها، هتل ها، ایستگاه هاي مترو و ساختمان هاي 
دولتي به ویژه ســاختمان هاي متعلق به میــراث فرهنگي و 
شهرداري هاست که خود به خود به نمایشگاهي براي معرفي 

این هنر و صنعت ایراني تبدیل خواهد شد.
 در حال حاضر برخي کارگاه هاي تولیدکننده کاشــي هاي 
به اصطاح سنتي اما در واقع صنعتي زیر نظر سازمان میراث 
فرهنگي و گردشگري فعالیت مي کنند، در حالي که اصا جزو 
صنایع دستي به شمار نمي روند و انتظار ما این است که سازمان 
یادشده نظارت دقیق تري بر فعالیت این کارگاه ها داشته باشد 
و در صورت تولید کاشي هاي چاپي و سنتي آنها را از فهرست 
صنایع دســتي خارج کند. البته سازمان میراث گردشگري و 
صنایع دســتي با فعالیت این کارگاه ها مخالف است، ولیکن 

قدرت اجرایي براي برخورد با آنها را ندارد.

بهمیراثگذشتهوتجربهپدرانافتخارمیکنیم
سیدصالحموسويزاده

حقیقت این است که پدرمان همیشه یک توصیه جدي به ما 
داشت که اگر مي خواهید این صنعت و هنر نسل اندرنسل پایدار 
بماند، باید کار را به خوبي و شایستگي انجام دهید و این را یک آبرو 
براي خاندان موسوي زاده بدانید، به نحوي که نسل آینده به این 
تاریخ آبرومندانه و شغل پدرانه افتخار کنند و این راه را ادامه دهند 
و حاال ما نسل فعلي خانواده موســوي زاده به این سابقه افتخار 
مي کنیم و تاش داریم تا نسل بعدي هم همین راه را ادامه دهند.
در گذشته نســل پدران ما همه مراحل تهیه خاک رس یا گل 
و آســیاب کردن مواد اولیه را به صورت دستي انجام مي دادند و 
با گســترش تکنولوژي، قســمت هایي از کار در کارخانه توسط 
ماشین آالت انجام مي گیرد، ولیکن بخش هاي طراحي و هنري 
کار به صورت کاما دستي صورت مي گیرد و اعتقاد ما این است 
که امتیاز و برتري کارخانه موسوي زاده، اجراي طرح ها و نقش ها 
به صورت دستي است و هرگز به دنبال مواردي نظیر چاپ طرح ها 

و نقش ها براي کاهش هزینه ها نبوده ایم.
 انتظار ما از ســازمان ها و ارگان هاي دولتي حمایت از صنعت 
کاشي سازي سنتي و تاریخي به عنوان یک هنر و صنایع دستي 
اصیل ایراني است، گذشته از اداره اوقاف سراسر کشور، مساجد، 
مصلي هــا و متولیان بناهــاي تاریخي، انتظار ما این اســت که 
شهرداري ها به این هنر توجه بیشــتري نشان دهند، متاسفانه 
شــهرداري ها اجازه اجراي نماهاي کامپوزیت و شیشــه اي را 
در پروژه هاي ملي و اســتاني مي دهنــد، در حالي که مي توانند 
سیاست هاي حمایتي و تشــویقي استفاده از نماهاي تاریخي با 

معماري ایراني و اسامي را اجرا کنند.
 افسوس اینکه در حال حاضر اســتفاده از کاشي هاي سنتي 
جاي خود را به کاشــي ها و سرامیک هاي صنعتي و عمدتا چاپي 
داده و کمتر به کیفیت و استاندارد توجه مي شود و عما نظارتي 
وجود ندارد و عمده مصرف کنندگان تفاوت کیفیت را تشخیص 
نمي دهند و خیلي ها اصا متوجه صنعتي بودن یک کاشي یا تولید 
کاشــي هاي صنعتي در قالب صنایع دستي نمي شوند. . واقعیت 
این است که بازده ســرمایه گذاري در صنعت تولید کاشي هاي 
سنتي و تاریخي به عنوان یکي از رشته هاي صنایع دستي بسیار 

پایین است .
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هنریکهبایدمستندسازیشود
...موسويزاده

آموزش و تدریس هنر کاشی ســازی و کاشی کاری ســنتی و تاریخی به 
عنوان یکی از صنایع دســتی خاص ایران زمین در برخی از دانشگاه های 
ایران صورت می گیرد و گاهی اوقات از دانشگاه ها برای برای بازدید و کسب 
تجربه،  هنرجویان عاقه مند به موسســه کاشی سازی موسوی زاده اعزام 
می شوند. این موسسه تمایل خود را جهت توسعه و آموزش این هنر به دیگر 
عاقه مندان رشته کاشی سازی و کاشی کاری سنتی و تاریخی اعام می دارد 
و آماده هر گونه همکاری آموزشی با موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور 
است. حقیقت این است که سرمایه گذاری علمی و آموزشی در این هنر و 

صنعت باعث صیانت از این میراث تاریخی 
ایران زمین خواهد شد و نسل های آینده به 
تاریخ پرافتخار کاشی سازی و کاشی کاری 
سنتی و تاریخی در معماری ساختمان ها و 
بناهای تاریخی مباهات خواهند کرد. چرا 
که با اهمیــت دادن به این هنر و صنعت، 

هویت تاریخی کاشی کاری ســنتی در معماری ایران و دیگر کشورهای 
جهان اهمیت دوچندان یافته و برای این منظور ضرورت ایجاب می کند تا 
آموزش را بیش از گذشته جدی تر بگیریم و نگذاریم این هنر اصیل ایرانی 

به حاشیه رانده شود.

فقرآموزشهنریاصیلدردانشگاهها
زهراموسويزاده

پیش از این برخي نماهاي دانشگاه اصفهان، دانشگاه تهران و پارک 
ملت در تهران را این واحد صنعتــي اجرا کرده به این امید که این 
هنر مورد توجه مراکز علمي و دانشگاهي کشور قرار گیرد، ولیکن 
در حال حاضر استفاده از این کاشي ها در دانشگاه هاي ایران خیلي 
کمرنگ شده و به تبع آن وقتي دانشجویان و اساتید دانشگاه با این 
نماها در محیط آموزشي آشنا نباشــند، انگیزه اي براي صیانت از 
این هنر و صنعت به صورت آکادمیک و علمي هم ایجاد نمي شود.
پیش از این در هنرســتان هنرهاي زیباي اصفهان، فرایند تولید 
و اجراي کاشــي هاي معرق و هفت رنگ، توسط استاد حاج سید 

حسین موســوي زاده آموزش داده 
مي شد، اما افسوس که در حال حاضر 
به صورت خیلــي کمرنگ در برخي 
دانشکده ها، آموزش هاي محدودي 
داده مي شود.نظیر برخي واحدهاي 
دانشگاه پیام نور و مراکز علمي بخش 

خصوصي.  اینها نشان مي دهد به دلیل نبود اطاعات و دانش فني 
الزم به صورت مکتوب و مستند بسیاري از دانشجویان با مباحث 
کلي آشــنا مي شــوند و تدبیري براي تلفیق تجربه و دانش جهت 
انتقال تجربیات پیشکسوتان به نسل جوان و عاقه مند اندیشیده 

نشده است.

خطروارداتکاشیهایبهاصطالحدستی
مرضیهموسويزاده

متاسفانه واردات کاشي و سرامیک صنعتي حتي باعث تعطیل شدن 
برخي واحدهاي صنعتي هم شــده و خطر جدي این است که هنر و 
صنعت تولید کاشي هاي ســنتي به عنوان یکي از زیرمجموعه هاي 
صنایع دستي، ثبت جهاني نشده و مورد کم توجهي قرار گرفته، این 
در حالي است که تقاضا براي صنایع دستي ساخته شده از کاشي هاي 
سنتي هفت رنگ هرچند به صورت محدود وجود دارد و باید آموزش 
و فرهنگ سازي در خصوص این صنعت جدي تر گرفته شود.به دلیل 

بومي بودن این صنعــت، در صورت 
آموزش نســل جدید و توجه بیشــتر 
دولت امکان صادرات بیشتر و ارزآوري 
براي کشــور هم وجود دارد، افزون بر 
اینکه باعث ترویج معماري و صیانت 
از هنري ایراني و اسامي خواهد شد. 

ما به عنوان نســل جدید به صورت تجربي این هنر را یاد گرفته ایم و 
خیلي عاقه مند هســتیم که این صنعت در مراکز آموزشي جدي تر 

گرفته شود. 
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دختران مرحوم استاد حاج سید عباس موسوى زاده درحال اجراى طرح روى کاشى ها استاد حاج سید محمد على موسوى زاده در حال طراحى

تولید بیسکویت کاشى با فشار 110 تنى در 3مرحله

لعاب دستى کاشى هاى نفیس هفت رنگ با دقت و مهارت باال

سیلوى خاك؛ آغاز پاالیش خاك رس براى انتقال به بخش قالبگیرى

کاشى هاى شبکه اى پس از پخت در دماى باال لعاب دستى قطعات شبکه اى با فرموالسیون خاص

تفاوت رنگ کاشى قبل و بعد از پخت کوره هاى مخصوص پخت کاشى 
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دقت در تراش کاشى هاى معرق تراش کاشى هاى معرق توسط کارگران حرفه اى

چیدمان کاشى معرق قبل از مالت ریزى قالب و چیدمان کاشى مقرنس  

چیدمان گره چینى قبل از مالت ریزى آهن کشى و مالت ریزى کاشى معرق

نمونه هایى از نفیس ترین کاشى هاى هفت رنگ ، معرق و گره چینى تولید شده با طرح هاى بى نظیر توسط کاشى سازى موسوى زاده



گروه صنعتی آد پروفیل تولیدکننده پروفیل 
یوپی  وی سی با نشــان تجاری وین تک، موفق 
به دریافــت گواهینامه فنی رال شــد که این 
موفقیت در نتیجه درایت و پشــتکار مدیریت 
و تاش گروهی کارشناســان و نیروی انسانی 
شاغل در این شــرکت موفق به دست آمد. به 
گزارش دنیای نما و پنجره، بر اساس اعام روابط 
عمومی شرکت وین تک، موسسه RAL یکی از 
مطرح ترین، شایسته ترین و شناخته شده ترین 
موسسات در زمینه سنجش کیفیت محصوالت 
پیشــرفته پلیمری به ویژه در صنعت پروفیل 
یوپی وی سی جهان به شمار می آید که با هدف 
بررسی شــرایط فنی، کیفی و نظارت بر روند 
تولید بســیاری از محصوالت صنعتی تاسیس 
شــده اســت. این گزارش می افزاید: دریافت 
گواهینامه فنی موسسه رال از سوی شرکت های 
تولیدکننده پروفیل یوپی وی سی نشان می دهد 

که پروفیل های تولید شــده مطابق با مقررات 
GKEF بوده و از لحاظ استحکام و کیفیت در 
محدوده استاندارد RAL GZ-716 قرار دارند. 
وین تک چگونه این راه دشــوار را آسان طی 
کرد؟ ابتدا، بــا نمونه بــرداری از پروفیل های 
وین تــک توســط کارشناســان مســتقل، 
پروفیل هــای انتخاب شــده بــرای گذراندن 
تســت های فنی به موسســه SKZ آلمان به 
عنوان یکی از بزرگترین موسسات تحقیقاتی و 
آزمایشگاهی و همچنین ممیزی کیفیت پروفیل 
یوپی وی سی در جهان ارسال شد. اما این پایان 
کار نبود و همزمان با انجام آزمون های ســخت 
بر روی پروفیل وین تک مطابق با اســتاندارد 
RAL GZ-716، کارشناس خبره، فنی و ممیز 
SKZ با حضور در محل شرکت وین تک تمامی 
فرآیند تولید را با دقت و  وســواس زیاد زیر نظر 
گرفت و از مرحله ورود مواد اولیه به شــرکت، 

میکسر، فرایند تولید، کنترل کیفی حین تولید، 
آزمایشگاه، بســته بندی، انبار و هر آنچه که بر 
کیفیت محصول تولیــدی می تواند موثر واقع 

شود، بازدید و بازرسی کرد. 
حاال وین تک بــا دریافــت گواهینامه رال 
آلمــان در جمع باشــگاه برترین های صنعت 
پروفیل یوپی وی سی جهان قرار گرفته است، 
چرا که خبرگان و متخصصــان صنعت تولید 
پروفیل های یوپی وی ســی به خوبی می دانند 
کــه آزمون های دقیق، تخصصی و دشــوار در 
آزمایشــگاه موسســه SKZ با هدف بررسی 
خصوصیات مواد اولیــه و همچنین محصول 
نهایی یعنی پروفیل های یو پی وی ســی انجام 
می گیرد و دریافــت گواهینامه های صادره از 
SKZ بیانگر این اســت که کلیــه آزمون های 
تعریف شده در اســتاندارد RAL GZ-716 با 

موفقیت پشت سرگذاشته  شده است.

شــرکتآدپروفیلبامدیریتمهندسکاوهخداپرســت،بهعنوانبزرگترینتولیدکنندهپروفیلیوپیویسیایرانبانشان
تجارینامآشنایایرانیانیعنیوینتک،درجمعسرآمدانتولیدکنندگانپروفیلهاییوپیویسیجهانقرارگرفتهوبابهدست
آوردنگواهینامهرالآلمان،فصلتازهایازرقابتبرســرکیفیترارقمزدهاســت؛موفقیتیبزرگوقابلتحسینکهباتالشها،
سرمایهگذاریهایبسیار،درحرکتبهسمتکیفیتیفراترازاستانداردهایرایجبهدستآمدهوالبتهنمیتوانهدایتهایمدیرعامل
سختکوشوآیندهنگراینگروهصنعتیعظیموتیمحرفهایومتخصصوینتکرانادیدهگرفت.وینتکباموفقیتوقبولشدن
درآزمونهایسختوفنیموسســهرالآلمان،بهتولیدکنندگانونمایندگانخوددرسراسرکشورکمکمیکندکهتنهابهفکر
تولیدونصبدروپنجرههاییکبیندیشندودررقابتبرسرکیفیت،هموارهخودبهفکراولشدنوبیرقیبماندنبیاندیشیند.

نبضتولیددرشرکتآدپروفیلبا16خطاکسترودربهصورتشبانهروزیوباکوشش240نفردرکارخانهو50نفردردفترمرکزی
وینتکمتفاوتمیزند،چراکهمدیرانارشدوکارشناسانخبرهونیرویانسانیماهروآموزشدیدهوینتک،هرلحظهبهبرتریدر
کیفیتمیاندیشندوتحققشعاروینتک،پنجرهیکرابهیکباوروواقعیتتبدیلکردهاند.افزونبراینکهآزمایشگاهفوقپیشرفته
ومجهزوینتکدلیلمستحکمبرایاثباتکیفیتپروفیلهایتولیدیاینشرکتبهشمارمیآیدبااینهمهمدیریتوینتکگام

بلندیرابرداشتتااخذگواهینامهازموسسهبینالمللیومعتبررالآلمان،مهرتاییدجهانیبرکیفیتوینتکباشد.

وین تک در جمع سرآمدان  دنیا 
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موفقیت وین تک در به دست آوردن نشان 
کیفیت رال آلمان از برترین موسسه بین المللی 
جهان، مهر تاییدی اســت بــر کیفیت باالی 
محصوالت تولیدی وین تــک در ایران. البته 
مدیریت و کارشناســان شرکت وین تک گام 
بلندتری را هم برداشته اند و مصمم هستند تا 
نشان کیفیت رال برای پروفیل های لمینیت 
شــده تولیدی این شــرکت موفق را دریافت 
کنند و آخرین خبر اینکه الزامات اســتاندارد 
RAL GZ-716 آلمــان بــرای پروفیل های 
لمینیت شــده وین تک در حال پیاده سازی 

است. 

استقبالازوینتکدر2نمایشگاه
 استراتژی صنعتی و تجاری مدیریت شرکت 
آدپروفیل حمایــت از نماینــدگان برگزیده 
و برتــر وین تک در نمایشــگاه های تخصصی 
صنعت ساختمان در سراسر استان های ایران 
اســت.  خبر دیگر اینکــه بازدیدکنندگان از 
پانزدهمین نمایشــگاه تخصصی و بین المللی 
صنعت ســاختمان قائم شــهر و بیســتمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد 

از محصوالت عرضه شــده توسط نمایندگان 
ممتاز وین تک به شایستگی استقبال کردند. 
پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع 
وابسته استان مازندران با حضور شرکت های 
ایرانی و 2 کشور ترکیه و چین برگزار و نماینده 
رسمی وین تک با تمرکز بر محصوالت و خدمات 
مبتنی بر آخرین نسل فناوری تخصصی درب 
و پنجره، جدیدترین محصوالت وین تک را در 
این نمایشگاه به مخاطبان عرضه کرد. همچنین 
غرفه نماینده رســمی وین تک به عنوان غرفه 
نمونه در بیســتمین نمایشــگاه بین المللی 
صنعت ساختمان مشهد انتخاب شد. نماینده 
رسمی و دارای گواهینامه A+ این مجموعه با 
تمرکز بر محصوالت و خدمات مبتنی بر آخرین 
نسل فناوری تخصصی درب و پنجره عاوه بر 
به نمایش گذاشــتن قابل ستایش محصوالت 
وین تک، نشــان غرفه نمونه را از آن خود کرد.  
نماینده رســمی و دارای گواهینامــه A   این 
برند پرافتخار ایران در شانزدهمین  نمایشگاه 
ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 
بیرجند، جدیدترین محصوالت وین تک را در 

این نمایشگاه به بازدیدکنندگان عرضه کرد.

حضور موفق نماینده برتر وین تک در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان قائمشهر

حضور موفق نماینده برتر وین تک در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد

حضور موفق نماینده برتر وین تک در نمایشگاه صنعت ساختمان بیرجند
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سایه   روشن ؟
صنعت پنجره

فراز و نشیب هاي گذشته و چشم انداز 
آینده صنعــت پنجــره در گفتگوي 
اختصاصي با مهندس وحید جاللي پور، 
دبیر انجمن تولیدكنندگان در و پنجره 

یوپي وي سي ایران

رازماندگاریافرادوشــرکتهادراینصنعتراآهستهوپیوستهحرکتکردنوانتخاب
مسیردرستآنهامیدانم.ایندیدگاهمهندسوحیدجاللیپور،دبیرانجمنتولیدکنندگان
دروپنجرهیوپیویسیایراندرگفتگوباماهنامهدنیاینماوپنجرهاست.سایهوروشن

صنعتدروپنجرهیوپیویسیرابادبیرانجمنمطرحکردهایمکهمیخوانید:



35
 ۹۶

اد  
رد

- م
ه ۴

مار
- ش

م 
 یک

ال
- س

ره  
نج

 و  پ
نما

ی 
نیا

ه  د
نام

ماه
حبه

صا
م

دورههایآموزشیدرسال96باچههدفيشروعشدهودر
روندانتخابمدرسینچگونهعملميشود؟

یکي از اهداف انجمن بر طبق اساســنامه،  ارائه خدمات آموزشي به 
همکاران و مصرف کنندگان صنعت در و پنجره یوپي وي سي است و براي 
همین کمیته آموزش انجمن یکي از کمیته هاي فعال بوده و هست. در 
سال 96 با توجه به مشکاتي که کل صنایع ساختماني و بالطبع صنعت 
در و پنجره یوپي وي ســي با آن مواجه بود، به این نتیجه رسیدیم که با 
یک برنامه ریزي دقیق و قاطع، سطح علمي و فني همکاران و نیروهاي 
شــاغل در صنعت را افزایش دهیم. برنامه  آموزشي انجمن هم از ابتدا 
بر مبحث فني و علمي بنانهاده شده و تاش داریم در ارتباط تنگاتنگ 
بین انجمن و همکاران سرفصل هاي آموزشي را متناسب با نیاز فعلي و 
آینده تعیین کنیم. به همین دلیل برنامه هاي آموزشــي انجمن شامل 

برنامه هاي کوتاه   مدت، میان مدت و بلندمدت مي شود.
برنامهریــزيکوتاهمــدتومیانمدتچــهتفاوتيبا

برنامهریزيبرايبلندمدتدارد؟
در برنامه ریزی کوتاه مدت، هدف ما این است که در هر ماه یک جلسه 
آموزشی داشته باشیم که این جلسه برای کلیه اعضاء انجمن و تیم ها 
و گروه های شرکت کننده به صورت رایگان در محل انجمن با مدیریت 
انجمن و کمیته آموزش برگزار می شــود. در خصوص انتخاب افراد و 
مدرسین هم سعی شــده از اعضای انجمن که قبا در کمیته آموزش 
بوده اند واعام آمادگی نموده اند، استفاده کنیم؛ در حقیقت این پایه 
و اساس برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت در غالب سمینارهای 

بزرگ تر و قوی تر در سطح ملی خواهد شد.
چهمطالبهوانتظاريازانجمنميرودکهبهسمتبرگزاري

دورههايماهانهرفتید؟
ببینید ما در سال 9۴، فقط یک جلسه برنامه آموزشی داشتیم و بعد 
از آن متقاضیان زیادی برای برنامه های آموزشــی مراجعه می کردند. 
برای ســال 95 با تمام مشکاتی که داشــتیم، کاس ها برگزار شد و 
همکاران انجمن چه در قالــب تولید کننده در و پنجره، چه همکاران 
حامي انجمن کمک کردند تا این دوره هاي آموزشي بدون نام بردن از نام 
برندها و تبلیغات ادامه پیدا کند، اما با در نظرگرفتن خواسته هاي اعضا 
و برنامه ریزي هیات مدیره انجمن مبني بر استمرار دوره هاي آموزشي، 
برای سال 96 یک تقویم آموزشي ماهانه اي به تصویب رسید که در هر 
ماه یکي از مباحث فني و تکنیکي نظیر شیوه هاي نصب یراق آالت در و 
پنجره آموزش داده خواهد شد. البته همان گونه که اطاع دارید انجمن 
تولیدکنندگان در و پنجره یوپي وي سي ایران با همکاري انجمن ملي 
صنایع پاستیک ایران یک دوره آموزشي دو روزه در ارتباط با آشنایي 
با فرآیندهاي تولید پروفیل یوپي وي ســي برگزار کرد که با استقبال 
خوبي هم مواجه شد و ان شــااهلل این دوره هاي تخصصي آموزشي در 

سطح ملي ادامه خواهد داشت.
معیارشمابرایانتخابسرفصلهایآموزشومدرسین

چهبودهاست؟
محتوا و ســرفصل هایي که باید آموزش داده شود، ابتدا در کمیته 
آموزش، بررسي و کارشناسي مي شود تا محتواي آموزش داده شده، 
باعث بروز ابهام یا تردید و ایجاد دیدگاه منفي نزد شــرکت کنندگان 
نشود. مدرسین و اســاتیدی هم که انتخاب می شوند، عمدتا افرادی 
هستند که در این صنعت داراي سابقه و تجربه کافي بوده و مورد تایید 
این صنعت هســتند. به واقع در انتخاب افراد براي آموزش با دید باز و 
شناخت کامل تصمیم گیري مي شود و انجمن تنها به مباحث آموزشي 

و نه معرفي برندها توجه دارد. 

آیــاانجمنآمادگــیبرگزاريدورههايآموزشــيدر
مراکزاستانهاغیرازتهرانراداردوبرايآنفکريشده

است؟
برگزاري دوره هاي آموزشــي در دیگر استان ها در راستاي اهداف 
میان مدت و بلندمدت انجمن تعریف شده است و به این دلیل که هنوز 
شــناخت کافي از نیازها و خاءهاي آموزشــي در استان ها به صورت 
مدون و روشــن در دست نیست، فراخوان دوره اي آموزشي انجمن به 
گونه اي است که باید نیازهاي استان هاي متقاضي را در نظر بگیریم و از 
شرکت کنندگان در این دوره هاي آموزشي نظرسنجي اولیه شده باشد 
و محتواي آموزشي متناسب با نیاز و خواست آنها تدوین و آموزش داده 
شود. در حال حاضر از شــهرهاي یزد، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز 
درخواست برگزاري دوره هاي آموزشي به دفتر انجمن داده شده ولیکن 
تنها دنبال برگزاري دوره هاي آموزشي یک جانبه و بدون در نظرگرفتن 
نیازهاي مشــارکت کنندگان نیســتیم چرا که بهره وري آموزشي و 
عملیاتي و کاربردي بودن آموزش ها در جهت ارتقاي کیفیت ســطح 
تولید و نصب در و پنجره هاي یوپي وي سي از اهمیت فوق العاده اي براي 

انجمن برخوردار است.
ظاهرایکــيازاولویتهايانجمنتالشومشــارکت
درفرآیندتدویناســتانداردهايملــيیراقآالتدرو
پنجرهیوپيويســياســت؛وقتيکهعمدهیراقآالت
مصرفيازخارجکشورواردميشودوبهراحتيميتوان
اســتانداردهايبینالملليرامبنايتصمیمگیريدرباره
کیفیتیراقآالتقرارداد،چــهضرورتيبهتدویناین

استانداردهاوجوددارد؟
درســت است ما هنوز اســتانداردهاي ملي در زمینه یراق آالت در 
و پنجره یوپي وي ســي نداریم و مبنا فعا همان اســتانداردهاي روز 
بین المللي است، اما واقعیت این اســت که نداشتن استاندارد ملي و 
واردات یراق آالت با اســتانداردهاي مختلف به زیان هم تولیدکننده 
داخلي و هم شــرکت هاي عرضه کننده یراق آالت داراي شناســنامه 
و نمایندگي انحصــاري برندهاي معتبر خارجي اســت که در کل به 
نفع صنعت در و پنجره یوپي وي ســي نیست. براي همین با مذاکراتي 
که با مرکز تحقیقات راه، ســاختمان و شهرسازي و تولیدکنندگان و 
تامین کنندگان شناخته شده یراق آالت داشتیم، به این نتیجه رسیدیم 
که اســتانداردهای رایج و موجود در ارتباط با یراق آالت را جمع آوری 
کنیم و بر این اســاس تدوین  استانداردهاي ملي انجام پذیرد. در واقع 
نمي خواهیم دوباره چرخ را اختراع  کنیم و استاندارد جدیدي را تعریف 
کنیم، بلکه موضوع این اســت که عمده اســتانداردهاي ارائه شده از 
سوي شرکت ها عمدتا به زبان انگلیسی و دیگر زبان هاي خارجي است 
که در مرحله اول باید این اســتانداردها ترجمه شود و مرجعیت ملي 
کشور، آنها را به رسمیت بشناسد تا این استانداردها کد ملي بگیرد. به 
نحوي که برآیند تدوین این استانداردهاي ملي این شود که یراق آالت 
تولیدشــده در داخل یا وارد شده به کشور باید حداقل استانداردهای 
مورد نیاز مورد تایید ســازمان ملي اســتاندارد ایران را داشته باشند 
و به این ترتیــب از واردات یراق آالت بي کیفیت و فاقد اســتاندارد و 
شناسنامه فني جلوگیري شــود.پیش بیني ما این است که با تجمیع 
آراي صاحب نظران و تولیدکنندگان داخلي و کارشناسان شرکت هاي 
عرضه کننده یراق آالت، یک بسته اســتاندارد روشن و ضامن حقوق 
مصرف کننده در خصوص یــراق آالت در و پنجره تدوین و در اختیار 

همگان باشد. 
درحالحاضردرتدویناســتانداردهايیراقآالتدرو
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پنجرهیوپيويسيدرچهمرحلهایهستید؟
در حال جمع آوری استانداردهاي بین المللي هستیم و خوشبختانه 
در بحث پیش نویس ها وترجمه ها چون دوستان عمدتا مسلط هستند، 
روند کار به خوبي پیش مي رود و بعد از اینکه استانداردها آماده شد با 
کمک مرکزتحقیقات، تدوین آیین نامه صورت خواهد گرفت بلکه برای 

امسال بتوانیم کدملی پیش نویس سند استاندارد را دریافت کنیم.
بهعنــواندبیرانجمــنتولیدکننــدگاندروپنجره
یوپيويســيایران،ارزیابيتاننسبتبهافزایشتعرفه
وارداتپروفیلیوپيويسيبهمیزان55درصدکهمطرح
شده،چیستوآیافکرميکنیداینسیاستبهحمایتاز

تولیدمليخواهدانجامید؟
تجربه ثابت کرده که افزایش تعرفه ها و مانع تراشــی برای واردات 
کاال در هرمحصولــی، با چالش در آینده مواجه خواهد شــد. چرا که 
ما در فرآینــد واردات و تولید، نظارت هاي دقیقــي بر کیفیت کاالها 
نداریم و به همین دلیل دســت بــردن در تعرفه هــا چالش برانگیز 

خواهد بود. از سوي دیگر این صنعت، 
صنعتي نیســت که مردم عادي در 
مقام مصرف کننــده بتوانند درباره 
کیفیت نهایي به تشــخیص درستي 
برســند و به طور طبیعي بیشترین 
اثر را بر انتخاب مردم، ممکن اســت 
تبلیغات داشته باشد که نتیجه برخي 
روندهاي تبلیغاتي حتي به تخریب 
وجهه صنعت هم منجر شــده است. 
البته تا آنجــا که بنــده اطاع دارم 
هنوز افزایش تعرفه واردات پروفیل 
یوپي وي ســي به 55 درصد مصوب 
نشده ولیکن تاش هایي براي تصویب 
آن در جریان اســت. فکــر می کنم 
افزایــش تعرفه در نهایــت به ضرر 
خیلــی از تولیدکننده هایي خواهد 
بود که در تاش هستند که این تعرفه 
افزایش یابد. چرا که وضع تعرفه باال، 
شرکت های خارجی را وادار می کنند 

تا در این صنعت ســرمایه گذاري کنند و از آنجایي که دولت در حال 
حاضر آمادگی جذب سرمایه گذاری خارجي را دارد، وضع تعرفه باال، 
مشوقي براي ســرمایه گذاري خارجي و خطري براي تولیدکنندگان 
داخلي خواهد بود. بنابراین خیلی از دوستانی که افزایش تعرفه تا 55 
درصد را دنبال مي کنند، ممکن است با ورود سرمایه گذاري خارجي، 
ناچار به ترک صنعت شوند به ویژه اینکه سرمایه گذاران داخلي با نرخ 
سود تسهیات باال وارد این صنعت شده اند، اما سرمایه گذاري خارجي 

این گونه نیست. 
از ســوي دیگر گزارش ها نشــان مي دهد که اکثر شــرکت هاي 
تولیدکننده داخلي پروفیل یوپي وي سي با50 درصد ظرفیت، فعالیت 
دارند و فروش نسبتا خوبي هم دارند که به نظر مي رسد در شرایط رکود 
سنگین صنعت ســاختمان، فعالیت با 50 درصد ظرفیت، عالي باشد 
چرا که بسیاري از صنایع مرتبط با صنعت ساختمان تعطیل شده اند. از 
سوي دیگر ضرورت دارد تا در خصوص واحدهایي که با ظرفیت پاییني 
ادامه فعالیت مي دهند یک آسیب شناسي و ریشه یابي مشکات بیروني 
و داخلي بنگاه ها صورت پذیرد و چه بســا نسخه نجات آنها نه افزایش 

تعرفه واردات که اصاح ساختار درون و برون بنگاهي آنها باشد.

صنعتدروپنجرهایرانبهویژهدرپنجسالاخیرپساز
فروکشکردنتقاضادربخشمسکنمهروافزایشنرخ
ارزورکوددرصنعتساختمانبافرازونشیبهايجدي
مواجهشده،بهنظرشمارازماندگاريبرخيشرکتهاي
تولیدکنندهدروپنجرهدراینشرایطپرنوسانچهبوده

است؟
نیاز جامعه به مسکن هیچ وقت از بین نمي رود این تقاضا همواره به 
صورت بالفعل یا بالقوه وجود دارد. بنابراین ســرمایه گذاري در بخش 
ساختمان براي کساني که چشم انداز سرمایه گذاري مستمر و پیوسته 
دارند، همواره بازار مناســب و خوبي خواهد بود و دست کم تا 15 سال 
آینده تقاضا روندي صعودي خواهد داشــت. صنعت در و پنجره هم 
وابسته به بازار مســکن و صنعت ساختمان است و راز ماندگاری افراد 
و شرکت ها در این صنعت را آهسته و پیوسته حرکت کردن وانتخاب 
مسیر درست آنها می دانم. از سوي دیگر، شرکت هایی که قصد داشتند 
یک شبه، راه صد ساله را بروند و در دام دامپینگ افتادند و سرمایه شان 
را صــرف تبلیغات ســنگین کردند 
با چالش هاي جدي مواجه شــدند 
و در نهایت حبابــی حرکت کردن، 
باعث ریزش بســیاري از شرکت ها 

شده است.
ز نجمــنا دریــکدورهایا
کارخانههــایدروپنجرهبازدید
ميکرد،چرااینروندمتوقفشده

است؟
مــا در فــاز نخســت بــا هدف 
تشــویق تولیدکنندگان به رعایت 
اســتانداردهاي مونتــاژ و نصب و 
ارزیابي فرآینــد تولید در و پنجره و 
خطوط تولید آنها اقدام به بازدید از 
برخي واحدهاي عمدتا عضو انجمن 
کردیم که تمامي هزینه این بازدیدها 
را اعضــاي هیئت مدیــره پرداخت 
کردنــد و از بودجه انجمــن ریالي 
استفاده نشد. اما در ادامه مسیر برخي 
این بازدیدها را به عنوان یک مسیر تبلیغي قلمداد کردن و حرکت هاي 
به موازات آن با هدف تبلیغ کارگاه ها و کارخانه ها خارج از انجمن شکل 
گرفت و هیات مدیره انجمن به این تصمیم رسید که براي جلوگیري 
از تبلیغاتي شدن بازدیدها و کارشناسي باقي ماندن دوره هاي بازدید 
انجمن، رویه بازدیدها تغییر کند. براي همین در کنار این بازدیدها، 
قرار شد تا یک دوره آموزشــي هم برگزار شود و وقت اعضاي انجمن 
صرف بازدید تکراري و بدون نتیجه مطلوب از خطوط تولید و مونتاژ 
پنجره ها نشود. در واقع سیاســت انجمن از ادامه بازدیدها، ضرورت 
حرکت به ســمت شناســنامه دار کردن در و پنجره هاي نصب شده 
روي ساختمان هاست به نحوي که در این شناسنامه، مشخصات فني 
پروفیل، یراق آالت و کارگاه تولیدکننده در و پنجره و ... با هدف احترام 
به حقوق مصرف کننده مشــخص و مدون شود. البته اجرایي کردن 
این سیاست در زمره اهداف بلندمدت انجمن قرار دارد و باید جلسات 

کارشناسي و بازدیدها هدفمند شده باشد و نه تکراري.
روندرسیدگيبهشــکایتدرانجمنراچگونهارزیابي

ميکنید؟
حقیقت این اســت که کمترین شــکایت مطرح شــده در کمیته 

نداشتن استاندارد ملی و واردات 
یــراق آالت با اســتانداردهاي 
مختلف به زیان هم تولیدکننده 
داخلــی و هــم شــرکت هاي 
ت  ال ق آ ا ه یــر ضه کننــد عر
داراي شناســنامه و نمایندگی 
انحصــاري برندهــاي معتبر 

خارجی است
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رسیدگي به شکایت انجمن مربوط به اعضا بوده و تعداد آن به کمتر از 
یک درصد هم نمي رســد و بیشترین شکایت هاي مطرح شده متوجه 
کارگاه هــاي تولید در و پنجره اي بوده کــه در روش مونتاژ و انتخاب 
پروفیل یا یراق آالت دقت الزم را نداشته اند و حتی پروژه هایي را شاهد 
بوده ایم که کمیته تخصصي انجمن راي به تعویض پنجره ها هم داده 
است. سیاست انجمن در رسیدگي به دعاوي و شکایت ها، پایان دادن 
به اختاف نظرها و یادآوري خطاها و انحراف هاي رخ داده در کارگاه هاي 
ســاخت در و پنجره و آموزش آنهاســت تا به این ترتیب شکایت ها از 

استاندارد نصب و مونتاژ را به حداقل ممکن برسانیم.
یکيازانتقادهاازانجمنبهسختگیريوهزینهیباالي
عضویتبرميگردددرحاليکهبســیاريازتشکلهاي
صنفيباهدفگســترشچترنظارتــيوحمایتيخود،
اقدامبهپذیرشآســانتراعضادرسطوحملي،استانيو
شهرستانيوحتيپذیرشاعضايافتخاريميکنند.این

سختگیريهابهچهدلیليصورتميگیرد؟
سیاســت عضوگیري انجمن این 
است که کسی  که می خواهد تعهدی 
را قبول کند، باید هزینه این تعهد را 
بپردازد تــا دو طرف به قول همدیگر 
متعهد باشــند. هرچنــد مي توان با 
پذیــرش اعضاي افتخاري و ســایر 
روش ها، تعداد اعضا را افزایش داد، اما 
انجمن براي نظارت بر فعالیت اعضاي 
خود باید ابزار و اختیار الزم را داشته 
باشد، طبیعي اســت که این نظارت 
هزینه بر بوده و تــوان مالي و اجرایي 
انجمن به اندازه اي نیست که بتواند 
بر فعالیت اعضاي افتخاري و نظایر آن 
نظارت دقیقي داشته باشد. از سوي 
دیگر از نظر حقوقی و قانونی آنچه در 
اساسنامه براي انجمن تکلیف شده را 
مجبور هستیم رعایت کنیم و خارج 
از چارچوب اساســنامه نمي توانیم 
تصمیم گیري کنیم. افزون بر اینکه 

صــرف افزایش کّمي تعداد اعضا، مي توانــد کیفیت را در این صنعت 
مخدوش سازد که با ماهیت و فلسفه انجمن همخواني ندارد.

باتوجهبهفعالیتهایچندســالهانجمن،تاچهمیزاندر
میانسازمانهایينظیرنظاممهندسیومرکزتحقیقات
راه،ساختمانوشهرداريو...،اینتشکلصنفيبهمرجعي
برايمشاورهدرزمینهدروپنجرههايیوپيويسيتبدیل

شدهاست؟
در حال حاضر موسســه اســتاندارد و تحقیقات صنعتي ایران با  
انجمــن همکاري مطلوبي دارد و هر مــوردی در ارتباط با این صنف 
باشد، در مرحله اول با انجمن مکاتبه مي کند و با مرکز تحقیقات هم 
رابطه خوبي داریم که ثمره این همــکاري دوجانبه، تدوین کتابچه 
راهنمای آموزش مونتاژ و نصب در و پنجره هاي یوپي وي ســي بود. 
هرچند انجمن در سال هاي اخیر مکاتباتي با شهرداري ها داشته، اما 
آنها کمترین همکاري را با انجمن داشته اند و شاید مسیر انتخاب شده 
ما اشتباه بوده که امیدواریم در شوراهاي جدید شهرها بتوانیم سطح 
روابط خودمان را با اعضاي شــورا افزایش دهیم که یکي از مهمترین 
اولویت های ما موضوع شناسنامه دار کردن پنجره هاي به کار رفته در 

ساختمان هاســت. افزون بر این با سازمان نظام مهندسي ساختمان 
و ســازمان هاي دولتي و غیردولتي درگیر با مباحث بهینه ســازي 
مصرف انرژي رایزني هایي صورت گرفته که باعث شــده تا از نظرات 
کارشناسي انجمن استفاده کنند و حتي در مناقصات پروژه هاي بزرگ 
ســازمان هایي نظیر بنیاد مسکن اســتان هاي اصفهان، یزد، تهران، 
قرارگاه هاي ســازندگي خاتم انبیاء و خاتم االوصیاء اطاعات فني و 
استانداردها را از انجمن دریافت کرده اند. سیاست انجمن هرگز وارد 
شدن به حوزه تجارت و کسب و کار در پروژه هاي بزرگ نبوده و رویکرد 

ما ایفاي نقش به عنوان نهاد ناظر و مشاوره است.
چشماندازصنعتدروپنجرهایرانراچگونهميبینید؟

واقعیت این است که استفاده از پنجره ها بر اساس رعایت مقررات 
مبحث 19 ســاختمان در ارتباط با عایق بــودن پنجره ها و مصرف 
بهینه انرژي، به یک ضرورت و اجبار تبدیل شــده اســت. به همین 
دلیل شاهد اقبال خوب بازار نســبت به پنجره هاي یوپي وي سي در 
سال هاي گذشته بودیم که همین مساله انگیزه اي براي برخي شد که 
مي خواستند یک شبه ره صدساله را 
طي کنند و در نوسانات بازار در تولید 
و نصب دستکاري کردند بلکه بتوانند 
باقــي بمانند، اما در نهایت شــاهد 
ریزش آنها بودیــم. همین خطر در 
حال حاضر متوجــه صنعت تولید 
پنجره هاي آلومینیومی ترمال بریک 
شده و متاسفانه افرادي فرصت طلب 
و داراي نــگاه کوتاه مــدت وارد این 
عرصه شده اند و اگر بزرگان صنعت در 
و پنجره آلومینیوم هم غفلت کنند، 
در آینده نزدیک صنعت پنجره هاي 
ترمال بریک هم دچار چالش جدي 
خواهد شد. هرچند با توجه به سابقه 
فعالیت در هر دو صنعت و شناختي 
کــه از تحوالت جهانــي صنعت در 
و پنجــره دارم، تصــور مي کنم که 
همچنان اولویت نخست بازار، صنعت 
در و پنجره یوپي وي سي خواهد بود. 
البته پنجره هــاي آلومینیومي ترمال بریک هم جایگاه خاص خود را 
دارد، ولیکن به دلیل اینکه بخشــي از فرآیند تولید به صورت دستي 
صورت مي گــرد و آلومینیوم هم فلز گران بهایي اســت، نباید اجازه 
داد کیفیت پنجره هاي ترمال بریک دچار خدشــه شــود. همچنان 
که پنجره هاي چوبي هم جایگاه ویژه خــود را در جهان دارد و آنچه 
بیشتر جاي نگراني دارد، مخدوش شــدن چهره صنعت در و پنجره 
نزد مصرف کنندگان اســت، هرچند نیاز به در و پنجره هرگز از بین 
نمي رود، مهم این است که سطح دانش و آگاهي مردم را افزایش دهیم.
چهانتظاريازماهنامهتخصصيدنیاينماوپنجرهدارید؟

با آرزوی موفقیت برای نشریه تخصصي دنیای نما و پنجره، پیشنهاد 
مي شود به صورت کاما حرفه ای سعی کنید با افراد و موسسات حرفه ای 
درباره صنعت در و پنجره مشــورت کنید و با آنها گفتگوي اختصاصي 
داشته باشید تا سطح کیفي و محتوایي نشریه افزایش یابد. از سوي دیگر 
انتظار مي رود با آسیب شناسي چالش هاي موجود در صنعت ساختمان 
به ویژه صنعت در و پنجره، یک فضاي رســانه اي و چالش کارشناسي 
ایجاد شــود تا همــگان بدون پیشــداوري و قضــاوت و جهت گیري 

نقطه نظرات خود را شفاف با هدف حل مشکات صنعت بیان کنند.

انتظار می رود با آسیب شناســی 
چالش هــاي موجــود در صنعت 
ســاختمان به ویــژه صنعت در و 
پنجره، یــک فضاي رســانه اي و 
چالش کارشناســی ایجاد شود تا 
همگان بدون پیشداوري و قضاوت 
نقطه نظرات خود را شفاف با هدف 

حل مشکالت صنعت بیان کنند
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در گفتگوي اختصاصي دكتر علي عامري با دنیاي نما و پنجره عنوان شد:

اواخرسال1395سرانجامسرمایهگذاريشرکتاسرارپویايشرقبابرندتجاريجياسايمیوهداد؛میوهايشیریندر
صنعتیراقآالتدروپنجرههايدوجدارهچهاینکهباحضورمحمدرضــانعمتزاده،وزیرصنعت،معدنوتجارتدولت
یازدهم،نخستینکارخانهتولیدیراقآالتدوحالتهدروپنجرهیوپيويسيبهبهرهبرداريرسیدکهپیامآورتحوليشگرف

درتاریخصنعتدروپنجرهایراناست.
تحوليکهباواکنشجالباقايوزیرهمراهشــدکهگفت:بابهرهبرداریازاولیــنکارخانهتولیدیراقآالتدربوپنجره
دوجدارهدرکشور،چرخهتولیددرزمینهساختانواعدروپنجرههاییوپیویسیدرکشورکاملشد.دکترعليعامري،
مدیرعاملگروهصنعتياســرارپویايشرقبااشارهبهسرمایهگذاري200میلیاردریاليواشتغالمستقیمبرايبیشاز70
نفربرايتولیدباکیفیتترینیراقآالتدروپنجرهیوپيويسيبابرندجياسايدرگفتگوياختصاصيباماهنامهدنیاي
نماوپنجرهميگوید:آیندهروشنيدرانتظاربرندجياسايخواهدبودوخوشبختانهباتکمیلسبدکاالهایشرکتاسرار

پویايشرق،دیگرتولیدکنندگاندروپنجرهیوپيويسيدغدغهاينخواهندداشت.
مدیرعاملاینشــرکتدانشبنیاندرعینحالتاکیددارد:درصورتتدویناستانداردهايمليیراقآالتواجرايآن،
جلويوارداتیراقآالتفاقدکیفیتگرفتهخواهدشدوفضابرايرقابتسالمبینتولیدکنندگانداخليوخارجيتقویت
خواهدشــد.اومیافزاید:خوشــبختانهدرحالحاضرامکانصادراتیراقآالتجیاسایوجودداردوبرایصادراتبه
کشورهایتاجیکستانوافغانستانوعماناقدامکردهایموامیدواریمدرآیندهنیزامکانصادراتبهدیگرکشورهاحتی

برخیکشورهایاروپاییهمفراهمشود.
دکترعامریتاکیدمیکند:تمامییراقآالتجیاسایدارای10سالضمانتتعویضبدونقیدوشرطبودهوهموارهنسبت

بهتعهداتخوددرقبالمشتریانپایبندخواهیمبود.اینگفتگورابخوانید.

جي اس اي؛ تحولي در صنعت پنجره
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آغازتولیدانبوهیراقآالتجياساي

باافتتاحفازجدیدتولیدیراقآالتشرکتاسرارپویاي
شرقباحضوروزیرصنعت،معدنوتجارتدولتیازدهم
چهتحوليدربرندجياساينسبتبهگذشتهرخدادهو
چهپیاميبرايتولیدکنندگاندروپنجرهیوپيويسي

بههمراهخواهدداشت؟
اواخر سال گذشته با حضور آقاي مهندس نعمت زاده، وزیر محترم 
صنعت، معدن و تجارت فاز نخســت به بهره برداري رســید و به این 
ترتیب تولید انبوه یراق آالت دوحالته جي اس اي شروع شد که تحولي 
شگرف در صنعت تولید یراق آالت در و پنجره به شمار مي آید. در حال 
حاضر، تولیدات شرکت اسرار پویاي شرق شامل سري کامل یراق آالت 
تک حالته لوالیي، کلنگي، کشویي، درب سوئیچي، یراق آالت دوحالته 
و قطعات جانبي از قبیل انواع دســتگیره، قفــل، کانکتور، مولیون، 
الکینگ پلیت و ... مي باشــد و با عرضه یراق آالت دوحالته به عنوان 
کاالي پرمصــرف در صنعت در و پنجره یوپي وي ســي مي توانیم به 

نیازهاي تولیدکنندگان پاسخ شایسته دهیم.
اســتقبالتولیدکنندگاندروپنجره،در6سالاخیررا

چگونهارزیابیمیکنید؟
 ما با تکیه بر توان مدیران و مهندســین مجموعه صنعتي اســرار 
پویاي شرق، هر روز در راستای افزایش کیفیت و تکمیل سبد کاال قدم 
برمی داریم و در همین راستا با راه اندازی دستگاه های جدید در بخش 
پرســکاری و آبکاری اقدامات خوبی را انجام داده ایم. خوشبختانه با 
تکمیل سبد کاالی  جي اس اي، بسیاری از تولید کنندگان و انبوه سازان 
براي پروژه هاي خود دیگر شاهد کمبود بخشي از یراق آالت مورد نیاز 
در و پنجره هاي یوپي وي سي نخواهند بود و نتیجه آن افزایش تقاضا 
براي یراق آالت تولیدي در ماه هاي اخیر بوده است. در حال حاضر سبد 
کاالی جي اس اي کامل بوده و به جز، یک سری یراق  آالت لوکس و کم 
کاربرد از جمله سیستم هاي فولدینگ یا آکاردئونی و تیلت اساید یا 
فولکس واگنی، به تمامي نیازهاي تولیدکنندگان و مشتریان پاسخ 

مي دهیم.
بهعنواناولیــنتولیدکنندهیــراقآالتدروپنجره
دوجدارهدرایــران،درحالحاضرایــنصنعتباچه
چالشهاییدررقابتبایراقآالتخارجیمواجهاست؟

هرچند بــه دلیل سیاســت های حمایتی دولت و ســازمان ها و 
دستگاه های مســئول چشــم انداز این صنعت در آینده روشن تر از 
گذشته به نظر می رسد، اما یکی از مشکات به وضع مالیات بر تولید و 
همچنین تعرفه های گمرکی بر می گردد. در واقع مشکلی در ارتباط با 
واردات یراق آالت باکیفیت و استاندارد و رقابت با آنها نداریم و از آن در 
شرایط برابر استقبال هم می کنیم، مشکل اینجاست که واردات مواد 
اولیه جهت تولید یراق آالت در و پنجره یوپی وی سی در حال حاضر 
30 درصد اســت که باعث افزایش قیمت تمام شده تولید می شود؛ 
البته امیدواریم با توجه به برگزاری نشســت های کارشناسی متعدد 
با مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت و نظر موافق وزیر محترم 

این مساله به زودی سامان دهی شود.
شرکتجیاسایفعالیتخودراهمزمانباشدتگرفتن
تحریمهایخارجیعلیهکشــورمانکلیدزدودراین
شرایطدشواربهفعالیتخودباشعارکیفیتمتمایزادامه
داد.چهانگیزهایباعثســرمایهگذاریسنگیندراین
صنعتشددرحالیکهبرندهایخارجیدربازارداخلی
حضورپررنگیدارندوچهعاملیباعثشدبتوانیدازاین

دورانسختگذرکنید؟
ببینید واقعیت این است که گروه صنعتی اسرار پویای شرق با هدف 
ایجاد اشتغال، جلوگیری از خروج ارز از کشور و پاسخ به نیاز داخلی 
فعالیت خود را آغاز کرده و با ســرمایه گذاری های ســنگین صورت 
گرفته مصمم هستیم تا به رســالت خود در چارچوب اهداف ملی و 
رسیدن به قله های پیشرفت صنعتی عمل کنیم. نکته مهم این است 
که بسیاری از اقتصاددانان ریشــه مشکات فعلی رکود اقتصادی را 
ناشی از وابستگی کشــور به محصوالت خارجی و خروج ارز از کشور 
می دانند ،در حالی که تولیدات ملی، با کیفیت و استاندارد باال در کشور 
تولید می شود که ضرورت دارد مصرف کنندگان داخلی به این موضوع 
دفت کنند و از کاالهای ایرانی با کیفیت و دارای استانداردهای جهانی 

حمایت کنند.
باتوجهبهدراختیارداشــتنگواهینامهتستعملکرد
مکانیکیازشرکتIFTآلمان،مختصاتومزیتهایفنی
یراقآالتتولیدشدهبابرندجیاسایازمنظرمقاومت
دربرابرفشارهایواردهو...چگونهاست؟درحالحاضر
چهتســتهایکیفیوفنیدرآزمایشگاهشرکتانجام
میگیردوباتوجهبهشــرایطآبوهواییمتنوعایران،
نتیجهآزمونعملیعرضهیراقآالتدر6سالگذشته

چگونهبودهاست؟
تردیدی وجود ندارد که شــرط الزم تولید یــراق آالت با کیفیت، 
داشتن استانداردهای ملی و بین المللی است و یراق آالت جی  اس ای 
تاکنــون موفق به اخــذ گواهینامه های معتبــر از جمله گواهینامه 
IFT شده که یکی از معتبرترین اســتانداردهای بین المللی است. 
عاوه بر این محصوالت جی  اس ای همواره در آزمایشــگاه شرکت و 
آزمایشگاه های مرجع و همکار سازمان استاندارد، مورد آزمون قرار 
می گیرند که با موفقیت تست های فنی را پشت سرگذاشته اند و حتی 
در اســتاندارد IFT یراق آالت جی اس ای در بخش تست باز و بسته 
شدن مورد آزمایش قرار گرفته و گواهینامه فنی را در اختیار داریم. 
ما، در گروه صنعتی اسرار پویای شرق بر روی یراق آالت جی  اس ای، 
تست های مختلفی از جمله تســت عملکرد، تست مقاومت قطعه و 
آب بندی را در آزمایشگاه شرکت انجام می دهیم و تست هایی نظیر 
پاشش نمک و دیگر تست های فنی در آزمایشگاه های همکار موسسه 
استاندارد انجام می گیرد، البته در حال خرید دستگاه تست پاشش 
نمک هستیم. همان گونه که اطاع دارید گواهینامه های استاندارد 
ISO به معنای رصد فعالیت ها و بازخوردهای مدیریتی است که در 
راستای ارائه خدمات بهتر به مشــتریان اخذ شده تا بتوانیم سریع و 

بهتر به نیازهای مشتریان پاسخ دهیم.
باعنایتبهدراختیارداشــتنگواهینامهاســتاندارد
محصوالتدراروپاCEبــراییراقآالتجیاسای،آیا
فرصتصادراتیراقآالتومحصوالتتســهیلشده

است؟
خوشبختانه در حال حاضر امکان صادرات یراق آالت جی  اس ای 
وجود دارد و برای صادرات به کشــورهای تاجیکستان و افغانستان و 
عمان اقدام کرده ایم و امیدواریم در آینده نیز امکان صادرات به دیگر 
کشورها حتی برخی کشــورهای اروپایی هم فراهم شود. چرا که در 
افق بلندمدت شرکت اســرار پویای شرق با مدیریت چهره های ملی 
و کارآفرینان برتــر، صادرات یراق آالت به بازارهای هدف پیش بینی 
شــده اســت. فراموش نکنید که ما می توانســتیم با صرف هزینه و 
ســرمایه گذاری کمتر، یک شــرکت تجاری و بازرگانی تاســیس و 
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در امر واردات و تجارت وارد شــویم که بازده اقتصادی بیشــتری را 
هم به همراه داشــت، اما هدف اصلی ما ایجاد اشتغال، تولید ملی و 
جلوگیری از خروج ارز بوده و در این مسیر سختی های بسیاری را به 

جان خریده ایم.
شــرکتجیاسایبهعنوانیککارآفرینبرترایران
زمینویکشرکتدانشبنیانبااتکایبهنیرویانسانی
تحصیلکردهشناختهمیشود،درحالحاضرتاچهمیزان
ازحیثدانشنرمافزاریوطراحــیوتولیدیراقآالت

پیشرفتداشتهاید؟
شرط پیشرفت و دوام هر مجموعه صنعتی در گرو  برخورداری از 
بخش تحقیق و توسعه )R&D ( پیشرفته و دارای دانش روز جهانی 
اســت. این مجموعه صنعتی دارای توانایی بســیار زیادی در رشته 
مهندســی معکوس و ابتکارات خاصی در دستیابی به تکنیک های 
تولید یراق آالت در و پنجره بوده و ایده های بســیار زیادی را در حال 
اجرا داریم که نتیجه آن در آینده نزدیک رونمایی خواهد شد. شرکت 
اسرار پویای شرق با اتکا به مهندسان و نیروی انسانی تحصیلکرده و 
متخصص یک شــرکت دانش بنیان در زمینه ماشین آالت تولید به 
شمار می رود، به نحوی که حدود 50 درصد از ماشین آالت را خودمان 
طراحی و تولید کرده ایم و حتی برای انتقال تکنولوژی به کشورهای 

همسایه در حال مذاکره هستیم.
آیاتصمیمبهتولیدیــراقآالتدروپنجرهآلومینیومی
داریدوتاکنونبرایصادراتیراقآالتجیاسایمورد

حمایتقرارگرفتهاید؟
این مجموعه در حال طراحی قطعات جدید برای در و پنجره های 
یوپی وی ســی و همچنین بررسی و امکان ســنجی فنی و اقتصادی 
تولید یراق آالت نوین برای در و پنجره های آلومینیومی اســت و در 
خصوص حمایت های صادراتی هم باید بگویم که متاســفانه دولت 
در ایــن زمینه هیچ حمایت جدی از ما نداشــته کــه امیدواریم در 
آینده نزدیک مشــوق ها و حمایت های الزم صورت بگیرد. واقعیت 
این است که سیاست ها و مشــوق های حمایتی و صادراتی از تولید 
صنعتی درایران همانند کشورهای توسعه یافته مشهود و قابل اتکا 
نیست، درحالی که انتظار می رود دولت با تدوین بسته های تشویقی 
قابل اجرا و دارای رویکرد بلندمدت از ســرمایه گذاران و کارآفرینان 

در بخش های مختلف بــه ویژه صنعتی برای ورود به بازارهای هدف 
صادراتی حمایت کند.

باتوجهبهحضورتیمفنیومهندسیشرکتدرکارگروه
تدویناســتانداردهاییراقآالتدروپنجرهدوجداره،
فکرمیکنیدچهضرورتیبهتدوینایناســتانداردها
وجودداردوآیانمیتواناستانداردکشورهایدیگررا

مبناقرارداد؟
خوشــبختانه اقداماتی جهت تدوین اســتانداردهای ملی برای 
یراق آالت در و پنجره یوپی وی ســی با اســتناد به اســتانداردهای 
بین المللی شروع شــده که اگر زودتر این استانداردها تصویب و در 
عمل اجرا شود، می توان جلوی واردات بی رویه یراق آالت بی کیفیت 
به بازار داخلی را گرفت، چرا که استفاده از یراق آالت غیراستاندارد و 
بی کیفیت، ویژگی و مزیت پنجره ها را از حیث عایق صوت و انرژی و 

همچنین افزایش امنیت ساختمان ها مخدوش می سازد.
درحالحاضرارزیابیشماازکیفیتوسطحاستاندارد
یراقآالتعرضهشدهدرسطحکشورچگونهاستوبه
نظرتانبرایرصدوجلوگیریازیراقآالتفاقدکیفیتو

استانداردالزمچهگامهاییبایدبرداشتهشود؟
متاســفانه به دلیل رکود در بخش ســاختمان و مســکن، عمده 
مشــتریان به دنبال قیمت پایین تر محصوالت و مصالح ساختمانی 
هســتند و صنعت در و پنجره و یراق آالت هم از این قاعده مستثنی 
نیست و به دلیل رابطه مستقیم قیمت با کیفیت، تردیدی وجود ندارد 
که قیمت پایین تر به معنای کیفیت پایین تر خواهد بود. متاسفانه در 
حال حاضر به دلیل عدم کنترل استانداردها در مبادی ورودی کاالها، 
شاهد واردات یراق آالت فاقد کیفیت هستیم و به استثنای چند برند 
معروف، اکثر یراق آالت وارداتی دارای اســتانداردهای کیفی و فنی 
الزم نیســت که باید این مهم از سوی دستگاه های مسئول جدی تر 

گرفته شود.
باتوجهبهنوپابودنصنعتتولیدیراقآالتدروپنجره
دوجدارهدرایراننسبتبهدیگرکشورها،فکرمیکنید
آیابتــوانفاصلهفنیوتجاریبینکشــورمانبادیگر
کشــورهاراکمکردوهدفغاییوچشماندازشرکت

جیاسایچیست؟

بــا تکمیــل ســبد کاالی 
ی  ر ، بســیا ي س ا جــی ا
و  ن  گا لید کننــد تو ز  ا
ي  ا بــر ن  ا ز ه ســا نبو ا
پروژه هاي خود دیگر شاهد 
کمبود بخشی از یراق آالت 
مورد نیاز در و پنجره هاي 
یوپی وي سی نخواهند بود. 
یراق آالت جی  اس ای تاکنون 
موفق به اخذ گواهینامه های 
معتبــر از جمله گواهینامه 
IFT شــده کــه یکــی از 
معتبرترین استانداردهای 

بین المللی است
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ما همواره به دنبال کم کردن فاصله ها با رقبای جدی خود هستیم 
و با امید به خدا و همکاری دوســتان و کارشناسان تاش می کنیم 
دانش فنی خود را در صنعت یراق آالت به روز نگه داریم. البته هرچه 
به جلوتر می رویم طبیعی اســت که شرکت های خارجی هم به روند 
پیشــرفت خود ادامه می دهند و به همین دلیل با سرمایه گذاری در 
بخش تحقیق و توسعه مصمم هستیم تا برند جی  اس ای را در کاس 

جهانی تولید و عرضه کنیم. 
ضمانتکیفیتیراقآالتجیاسایدرحالحاضرچگونه
استوآیادربرنامهشرکت،برایآموزشتولیدکنندگان
دروپنجرههمفکریشدهاستوبهطورمشخصصدای

مشترینهاییشنیدهمیشود؟
تمامی یراق آالت جــی  اس ای دارای 10 ســال ضمانت تعویض 
بدون قید و شــرط بوده و همواره نســبت به تعهدات خود در قبال 
مشتریان پایبند خواهیم بود. در حوزه آموزش هم تیم فنی و آموزشی 
شــرکت در حال تدوین مقاالت آموزشی برای ارتقای سطح آگاهی 
تولیدکنندگان در و پنجره و شــناخت عمیق تر آنها نسبت به کم و 
کیف یراق آالت هستند و خوشبختانه دوره آموزشی که توسط این 
شرکت در انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یوپی وی سی ایران برگزار 
شد، با اســتقبال خوبی مواجه شده و مطالب مفیدی را ارائه کردیم. 
ما معتقد هســتیم که آموزش درست و بجا باعث افزایش بهره وری و 
تداوم کیفیت خواهد شــد و رسما به انجمن اعام کرده ایم که آماده 
هرگونه همکاری برای ارتقای سطح آموزش و مهارت اعضای انجمن 

و دیگر عاقه مندان هستیم
انتظارطبیعیایناستکهبابرداشتهشدنتحریمهاوعزم
دولتبرایحمایتازتولیدملیواشتغال،روندتوسعه
برندجیاسایسرعتبیشــترییابدویکیازاهداف
شــرکتدرزمینهجلوگیریازخروجارزمحققشود،
سیاستهای4سالگذشــتهدولتدرحمایتازتولید

ملیراچگونهارزیابیمیکنید؟
برداشته شدن تحریم ها، شرایط خوبی را در جامعه بین المللی برای 
ایران ایجاد کرده و فضای روانی منفی بر علیه کشورمان از بین رفته 
است که در کل برداشته شدن تحریم ها را به نفع کل کشور و اقتصاد 
و صنعت ایران می دانیم. در خصوص شرکت اسرار پویای شرق هم با 

توجه به زمینه فعالیت و نیاز به واردات ماشین آالت پیشرفته و واردات 
مواد اولیه شرایط بهتر از گذشته شده است و فضای رقابت در عرصه 
بین الملل مســاعدتر خواهد شــد که امیدواریم به حداکثر ظرفیت 
تولید طبق برنامه تدوین شده شــرکت با افتتاح فاز یک یراق آالت 

جی  اس ای برسیم.
شــماازمعدودتولیدکنندگانایرانیهســتیدکهبه
نظرمیرســدهیچگاهبرافزایشتعرفهوارداتاصرار
نداشتهاید.فکرمیکنیدبهترینراهحمایتازتولیدملی

چهسیاستصنعتیوتجاریاست؟
 ما هموراه بر افزایش بهره وری در عرصه تجارت آزاد اعتقاد داریم 
و بر این باوریم که در یک بستر رقابتی سالم و شفاف، تولیدکنندگان 
واقعی رشد خواهند کرد. تنها موردی که برای ما اهمیت دارد رعایت 
استانداردها در مبادی ورودی برای جلوگیری از واردات یراق آالت 
بی کیفیت اســت و هرگز دنبال ایجاد بازار انحصاری نیســتیم و در 

بازدید وزیر صنعت و معدن از مجموعه نیز بر این امر تاکید کردیم .
بــهعنوانیکشــرکتوبرنــدهمیشــهحاضردر
نمایشگاههایتخصصیمرتبطباصنعتساختمان،چه
انتظاریازشرکتهایبرگزارکنندهنمایشگاههاداریدکه

بتوانداهدافشرکتکنندگانرامحققسازد؟
متاسفانه شرکت های برگزار کننده نمایشگاه، صرفا مسائل مالی 
را مدنظر قرار می دهند، در حالی که نمایشــگاه های تخصصی باید 
در راســتای افزایش کارایی و بهره وری شــرکت ها گام بردارند و از 
شــرکت های دانش بنیان و پیشرو و تولیدی حمایت کنند، نه اینکه 

هزینه های شرکت در نمایشگاه را هر سال افزایش دهند.
انتظارشماازماهنامهتخصصیدنیاینماوپنجرهبرای
ارائهخدماترسانهایوپوششنیازهایفعاالنصنعت
ســاختمانبهویژهدر،پنجره،شیشهونمایساختمان

چیستوچهپیشنهادیدارید؟
تصور می کنم رســالت اصلی شما در ماهنامه تخصصی دنیای نما 
و پنجره توجه ویژه به مباحث آموزشی و اطاع رسانی صحیح است 
و باید این رســالت را به بهترین نحو انجام دهید تا با باال بردن سطح 
آگاهی مصرف کننده، استفاده از کاالی بی کیفیت به حداقل ممکن 

کاهش یابد.

اقداماتــی جهــت تدوین 
استانداردهای ملی برای 
یــراق آالت در و پنجــره 
یوپی وی سی به استناد به 
استانداردهای بین المللی 
شروع شده که اگر زودتر 
این استانداردها تصویب 
و در عمــل اجرا شــود، 
می توان جلــوی واردات 
بی رویــه یــراق آالت 
بی کیفیت به بازار داخلی 
را گرفت و زمینه را برای 

رقابت سالم  مهیا کرد
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پنجره هاي    فکرو    در    ایران
گفتگوي دنیاي نما و پنجره با مهندس عباس هاتفي، مدیرعامل شركت شهریاد آبادیس نماینده انحصاري شركت فکرو در ایران

مهندسعباسهاتفي،مدیرعاملشرکتشــهریادآبادیسبابیشازسهدههفعالیتتخصصيدرصنعتساختمانایران
موفقبهاخذنمایندگيانحصاريشرکتفکرودرایرانشدهاست،بااودربارهورودنسلجدیدپنجرههايسقفيفکروبه
کشورمانوچشماندازآنگفتگوياختصاصيداشتهایم.اوکهخودفارغالتحصیلرشتهمعماريودارايمدركکارشناسي
مدیریتبازرگاني)MBA(نیزهســت،درگفتگوباماهنامهتخصصيدنیاينماوپنجرهميگوید:پنجرههايمنحصربهفرد
فکروباوجودســابقهبیشازیکربعقرن،حاالبهیکبرندبینالملليدرصنعتپنجرههايسقفيیاRoof Windowتبدیل
شدهووروداینپنجرههابهبازارایرانميتواندبهنیازمعمارانومهندسانساختمانکهبهاستفادهبهینهازفضايساختمان
ونوردرمعمارياهمیتميدهند،پاسخشایســتهدهد.مهندسهاتفيدربارهسابقهشرکتفکرونیزتوضیحميدهدکه
شــرکتفکرویکيازبزرگترینشرکتهايتولیدکنندةپنجرههايسقفياستبهطوريکه15درصدازبازاراینمحصول
رادرجهانبهخوداختصاصدادهوهماکنوندارايواحدهايمتعدديدرانگلستان،اتریش،اسپانیا،هلند،ایرلند،آلمان،
لهستان،روسیهومجارستاناست.اینگفتگوميتواندراهنمایيبرايمعمارانومهندسانساختمانجهتآگاهيازکارایي

وویژگيهايمنحصربهفردپنجرههايفکروونحوههمکاريباشرکتشهریادآبادیسباشد.اینگفتوگورابخوانید.

آرینکربالیی



43
 ۹۶

اد  
رد

- م
ه ۴

مار
- ش

م 
 یک

ال
- س

ره  
نج

 و  پ
نما

ی 
نیا

ه  د
نام

ماه
جره

ی پن
دنیا

چهانگیزهايباعثشدتاشرکتشهریادآبادیسباشرکت
بینالملليفکروهمکاريکندوپنجرههايچوبيسقفيرا

بهسبدمحصوالتخودبیافزاید؟
 Family Business شهریاد آبادیس در واقع همانند فکرو، یک شرکت
است که فعالیت اصلي خود را حدود 35 سال پیش در صنعت ساختمان به 
صورت طراحي، نظارت و اجرای  در قالب یک شرکت پیمانکاري آغاز کرد. 
در ابتدا با همت و تاش پدر، فعالیت هاي شهریاد آبادیس از کارگاه هاي 
ساختماني کوچک آغاز و به تدریج دامنه فعالیت آن گسترش پیدا کرد 
به نحوي که در سابقه فعالیت شرکت مي توان از بازسازي یک آپارتمان 
150 متري در خیابان میرداماد تهران تا اجــرای پروژه 6۴ هزار متری 
در تهران پارس یعني مجتمع فرهنگیــان نام برد.  دلیل اصلي که باعث 
اضافه شدن واردات کاالها و مصالح ساختماني باکیفیت جهاني به سبد 
محصوالت و خدمات شرکت شهریاد آبادیس شد، عمدتا ناشي از بدقولي 
و تعهد ضعیف شرکت هاي داراي نمایندگي برخي محصوالت مورد نیاز 
ما به ویژه در پروژه هاي بزرگ بود. برآینــد خاطرات تلخ ما از محل این 
بد قولي ها و تعهد ضعیف شــرکت هاي طرف قرارداد این شد که هیات 
مدیره شرکت تصمیم گرفت تا وارد عرصه واردات و تجارت برنامه ریزي 
شده و مبتني بر نیازهاي واقعي بازار بر اساس استانداردهاي بین المللي 
کاالها و مصالح ســاختماني روز دنیا شویم. به همین دلیل از حدود 10 
سال پیش به سبب اجراي یک پروژه بزرگ ساختماني به این جمع بندي 
رســیدیم که به دلیل برخورداري از دانش فني و رعایت اســتانداردها 
و کیفیــت مصالح مورد نیاز و البته رعایت حقــوق مصرف کننده نهایي 
دست کم در دو بخش مجزا، واردات محصوالت ساختماني را آغاز کنیم. 
چرا که هم به خاطر دانش فنی و تجربه باال، مي توانســتیم بهتر کیفیت 
کاال را از مبدا کنترل کنیم و هم اینکه قیمت تمام شــده معقوالنه تری 
داشته باشیم و خیال مان بابت تحویل به موقع پروژه راحت باشد. با حذف 
واســطه ها و واردات تجهیزات مورد نظر، نتیجه خیلي خوبي گرفتیم و 
این سرآغاز و جرقه اولیه ورود شرکت شهریاد آبادیس به واردات خاص 

کاالهای ساختماني با کیفیت روز اروپا بود. 
چهشناختيازشرکتفکروداشتیدوفرآینداخذنماینده

انحصارياینشرکتراچگونهپشتسرگذاشتید؟
واقعیت این اســت که آقای مهندس جالي پور در طول ســال هاي 
اخیر، در زمینه تولید و نصب در و پنجره هاي یوپي وي سي در پروژه هاي 
شرکت شهریاد آبادیس همکاري داشته و حسن انتخاب ایشان و روابط 
حرفه اي و خوبي که ایجاد شــده بود، باعث شد تا از نظرات کارشناسي 
این تولیدکننده برتر در و پنجره ایران استفاده کنیم و بتوانیم محکم تر 
و مطمئن تــر براي انتخاب یک شــریک تجاري خــوب جهت پذیرش 
نمایندگي پنجره هاي ســقفي گام برداریم. از آنجا که کیفیت برتر خط 
قرمز ما در انتخاب هاي شــهریاد آبادیس محسوب مي شود از سال 92 
مذاکرات اولیه را آغاز کردیم و براي همین به سراغ شرکت ها و برندهاي 
چیني نرفتیم و به دلیل روابط تجاري ســال هاي اخیر با شــرکت هاي 
اروپایي، پس از بازدید از چندین نمایشگاه بین المللي تصمیم  گرفتیم تا 
نمایندگي انحصاري فکرو را انتخاب کنیم.  شرکت فکرو یک شرکت در 
کاس Family Business اســت که دفتر اصلي آن در 80 کیلومتری 
شهر کراکوی لهستان واقع شده است. فکرو حدود 26 سال پیش فعالیت 
خود را در قالب یک کارگاه کوچک شروع و در این مدت به سرعت توسعه 
پیدا کرد و به یک برند بین المللي به ویــژه در صنعت تولید پنجره هاي 
سقفي مدرن و استاندارد تبدیل شد به نحوي که االن در 12 کشور دنیا 

کارخانجات فکرو مشغول تولید هستند. 
اشارهکردیدکهعالوهبرشرکتفکرو،نمایندگيرسمی2
برندجهانيرادراختیاردارید.توضیحبیشتريميدهیدکه

اینشرکتهادرچهزمینهايفعالیتدارند؟
در حال حاضر نمایندگي رسمی شــرکت فاس سرامنتی، که داراي 
120 سال سابقه فعالیت در زمینه تولید در و پنجره هاي چوبي است را بر 
عهده داریم و محصوالت آن فوق العاده باکیفیت می باشد همچنین در 
حوزه پارکت لمینیت هم نمایندگي شرکت کرونو اوریجینال آلمان به 
صورت رسمی در اختیار این شرکت است. البته براي پذیرش نمایندگي 
هر سه برند بین المللي مذاکرات و جلسات زیادي را انجام دادیم و مبناي 
مذاکرات ما رعایت حقوق مصرف کننده، کیفیت و استاندارد بین المللي 
محصوالت و البته دسترسي و عرضه مستقیم آنها به صورت انحصاري در 
بازار ایران بود. براي همین از خطوط تولید بازدید و نحوه تامین مواد اولیه 
و تکنولوژي تولید را بررسي کردیم و در نهایت از بین شرکت هاي فعال در 
صنعت تولید پنجره هاي سقفي به این جمع بندي رسیدیم که انتخاب 

فکرو، بهترین گزینه براي پذیرش نمایندگي انحصاري در ایران است.
مگرپنجرههايتولیديشــرکتفکروچهمزیتينسبت
بهدیگربرندهاداردوچرافکــرميکنیدنیازبهعرضهاین
محصوالتدربازارایرانباتقاضايخوبيمواجهخواهدشد؟
ببینید این یک مزیت رقابتی بسیار مهم شرکت فکرو براي بازار ایران 
است است که ما در کشــورمان پنجره هاي چوبي قدرتمند و با کیفیت 
نداریــم، در حالي که در معماري ســنتي و قدیمي ایران، اســتفاده از 
پنجره هاي چوبي سابقه داشته و مردم خاطرات خوبي از آن دارند. دلیل 
کمرنگ شدن استفاده از پنجره هاي چوبي در ساختمان هاي ایران، این 
است که ما تولیدکننده خوب نداریم و شرکت هاي موجود هم نتوانستند 
با سرعت بقیه تولید کننده ها، تکنولوژي خود را ارتقا ببخشند و هم راستا 
با اســتانداردهاي جهاني حرکت کنند. بنابراین اگر شــما مي بینید که 
اســتفاده از پنجره هاي آلومینیومي یا یوپي وي سي در سال هاي اخیر 
رواج پیدا کرده، به این دلیل نیست که مردم عاقه اي به پنجره هاي چوبي 
ندارند،  بلکه به خاطر این است که پنجره هاي چوبي باکیفیت و استاندارد 
در اختیار مصرف کننده قرار نگرفته است.  در واقع انتظار مصرف کننده از 
پنجره هاي چوبي، پنجره هایي است که داراي کیفیت آب بندي، هوابندي 
و ماندگاري نسل جدید پنجره هاي یوپي وي سي یا ترمال بریک باشد که 
متاسفانه در ایران این محصوالت تولید نمي شود. پیش بیني مي کنیم که 
پنجره هاي شرکت فکرو با استقبال خوبي در بازار ایران مواجه شوند. کما 
اینکه هنوز بازاریابي گسترده اي براي این محصوالت را شروع نکرده ایم 
اما دوســتان معمار و مهندس که با سابقه شرکت شهریاد آبادیس آشنا 
هستند پس از اطاع از پذیرش نمایندگي انحصاري فکرو، چشم انتظار 
ورود نسل جدیدي از پنجره هاي چوبي شرکت فکرو به بازار ایران هستند 
و ما نیز در حال برنامه ریزي براي تحویل به موقع و تعیین قیمت تمام شده 
آن در بازار کشورمان هســتیم و فکر مي کنیم با اقبال مناسبي از سوي 

شرکت هاي معماري و مهندسي مواجه شود. .
ازحیثفنيواســتانداردهايکیفي،یکــيازمهمترین
دغدغههايمشتریاندربارهپنجرههايچوبيشرکتفکرو،
بحثامنیتاینپنجرههاستبهویژهاینکهاینپنجرههاروي
سقفوسطوحشیبدارساختمانهانصبميشود.پاسخ
فکروبهعنوانیکبرندجهانيبــهایندغدغههاوانتظار

امنیتبااليپنجرههايسقفيچیست؟
اتفاقا یکی از فاکتورهایی که ما  در شــرکت شهریاد آبادیس روی آن 
حســاس بودیم، بحث امنیت و البته مصرف بهینه انرژي و نفوذناپذیري 
آب بود. شرکت فکرو، پنجره ها را در کاس هاي مختلف متناسب با نیاز 
مشــتریان تولید و به بازارهاي دنیا عرضــه مي کند و یکي از اصلي ترین 
مزیت این شرکت، اهمیت فوق العاده باالیي است که به امنیت پنجره ها 
مي دهد به نحوي که شیشــه به کار رفته در جداره خارجي پنجره ها از 
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جنس شیشه هاي ضدسرقت بوده که به دلیل لمینیت بودن شیشه ها، 
حتي با ضربه ســنگین پتک هم نمي شکند. یراق آالت مورد استفاده در 
پنجره هاي فکرو نیز داراي باالترین سطح استانداردهاي کیفیت و امنیتي 
است که به سادگي قابل بازشــدن نبوده و از امینت باالیي حتي نسبت 
به در و پنجره هاي یوپي وي سي و آلومینیومي متعارف برخوردار است. 
وضعیتآببنديپنجرههايتولیديشــرکتفکروبهچه

نحوياست؟
اساســا زمینه اصلي فعالیت شرکت فکرو، تولید پنجره هاي سقفي 
Roof Window  است، مشــکل اصلي پنجره هاي دیواري یا عمومي 
Vertical ســاختمان ها این اســت  که اگر این پنجره ها روي سقف یا 
سطوح شیب دار ساختمان نصب شــود، حتما از جداره ها و درزها آب 
به داخل ساختمان نفوذ خواهد کرد. اما در پنجره هاي سقفي تولیدي 
فکرو، هم در نوع پروفیل و ادوات و یراق آالت نظیر فلشینگ ها و الیه هاي 
عایق بندي و هم از حیث طراحي به گونه اي تولید و نصب مي شوند که 
هیچ مشکلي از حیث آب بندي پنجره ها و جلوگیري از نفوذ آب باران 
یا برف به داخل ســاختمان نخواهیم داشــت. حتي شیارهایي روي 
پنجره ها تعبیه شــده که آب به فضاي بیروني پنجره ها و ســاختمان 
هدایت مي شود و اصا شاهد نفوذ آب به داخل و یا جمع شدن آن پشت 
پنجره هاي ســقفي نخواهیم بود. مزیت و برتري پنجره هاي ســقفي 
فکرو این اســت که تمامي پروفیل ها و یراق آالت و ادوات مورد مصرف 
در ساخت پنجره ها را خودش تولید مي کند و پنجره ها به صورت یک 
بسته و پکیج کامل وارد بازار ایران خواهد شد و اگر کوچک ترین قسمت 
از پنجره ها، خارج از استاندارد بوده و تولید فکرو نباشد، طبق قرارداد، 
این شرکت پنجره هاي نصب شده را به هیچ وجه گارانتي نخواهد کرد. 
تمامي پنجره هاي ســقفي فکرو داراي یک سال گارانتي تعویض و 20 
سال خدمات پس از فروش اســت به نحوي که در هر پکیج خریداري 
شده، یراق آالت و ادوات و ملزومات و گسگت ها براي ارائه خدمات پس 
از فروش تحویل شرکت شهریاد آبادیس مي شود و در انبار شرکت براي 

موارد ضروري نگهداري می گردد.
باتوجهبهپیچیدگينصبپنجرههايسقفي،چهتمهیداتي

براينصباستاندارداینپنجرههااندیشیدهاید؟
افزون بر برگزاري دوره هاي آموزشــي نصب براي تیم نصاب شرکت، 
امکان اعزام اکیپ نصب به سراســر کشــور را داریم و چنانچه نیازي به 
حضور تیم نصاب از خارج کشور هم باشــد، شرکت فکرو طبق قرارداد 
ملزم به اعزام نیروي نصاب با هزینه خودش بوده و یک دوره آموزشي 3 
روزه براي حدود 20 تا 30 نفر نیروي نصب در هر ســال پیش بیني شده 
تا اکیپ نصب با اســتانداردهاي مورد نظر سفارشات مشتریان را به نحو 

شایسته اي انجام دهند. 
پروفیلبهکاررفتهدرپنجرههايسقفيفکروازجنسچوب

است،آیااینپروفیلهادربرابرتغییراتآبوهوایيمتنوع
ایرانمقاومخواهدبود؟

این موضوع خیلی مهم اســت اول اینکه  پروفیل چوبي استفاده شده 
در پنجره هاي فکرو از جنس چوب چندالیه است و تکنولوژي فرآوري 
چوب به گونه اي است که کاما با شــرایط Out door  یا بیرونی پنجره 
سازگار بوده و از ماندگاري و مقاومت خیلي باالیي برخوردار است. دوم 
اینکه تکنولوژي رنگ فوق العاده پیچیده و به روز فکرو باعث شده تا تمامي 
سطح مقطع پنجره ها از جمله شیارهاي داخلي و خارجي در برابر نفوذ 
آب کاما مقاوم بوده و هیچ گونه پوسیدگي یا دفرمه شدن پنجره ها رخ 
نخواهد داد. شما مي دانید که میزان رطوبت هوا و بارش در قاره اروپا به 
مراتب بیشتر از ایران است و نمونه پنجره هاي چوبي استفاده شده در اروپا 
حتي بعد از یک قرن هم مقاومت خود را حفظ کرده و پنجره هاي سقفي 
فکرو به دلیل تولید با تکنولوژي روز دنیا هیچ مشکلي از حیث تغییرات 

آب و هوایي در کشورمان نخواهند داشت. 
پنجرههايسقفيفکرودربرابرتابشمستقیمنورآفتابچه

میزانمقاومهستند؟
خود شرکت فکرو براي مقاوم سازي پنجره ها در برابر تابش مستقیم 
نور آفتاب و اثرات احتمالي آن، یک الیــه آلومینیومي را براي نصب در 
بخش بیروني پنجره ها پیش بیني کرده است تا نور شدید آفتاب تاثیري بر 
پروفیل چوبي پنجره ها نداشته باشد. نکته خیلي مهم و جالب اینکه الیه 
آلومینیومي پیش بیني شده حتي یک مزیت در معماري ساختمان هاي 
ساخته شده با پنجره هاي فکرو ایجاد کرده به نحوي که سازندگاني که 
مي خواهند از نماي کامپوزیت اســتفاده کنند، با استفاده از پنجره هاي 
فکرو، هم از مزیت پنجره هاي چوبي برخوردارند و هم نماي متناسب با 
رنگ دلخواه خود را بر اساس نماي کامپوزیت در اختیار خواهند داشت. 
استفادهازپنجرههايچوبيشــرکتفکروچهمیزانبه

مصرفبهینهترانرژيدرساختمانهاکمکميکند؟
واقعیت این است که مصرف بهینه انرژي در ساختمان ها یک موضوع 
بسیار مهم در کشورهاي پیشرفته اروپایي است و به دلیل ضریب انتقال 
حرارت بســیار پایین چوب، این مزیت پنجره هاي چوبي اســتاندارد و 
باکیفیت ساخت شرکت فکرو، از پنجره هاي یوپي وي سي و ترمال بریک 
بسیار باالتر و بهتر است، چرا که پروفیل هاي آلومینیوم یا یوپي وي سي 
جزو متریال هاي توخالي و با ضخامت پایین بوده که با استفاده از ملزومات 
دیگر، تاش شده تا هدر رفت انرژي را کنترل کنند، اما پنجره هاي چوبي 
شــرکت فکرو این مشکات را ندارند به ویژه اینکه خود چوب یک عایق 
حرارتي به شــمار مي رود و ضریب انتقال حرارتي آن بسیار پایین است 
و ضریب جلوگیري از هدررفت انرژي پروفیل هاي چوبي بسیار باالتر از 
دیگر پنجره هاست. به همین دلیل شرکت هاي کنترل مصرف انرژي اروپا 

به پنجره هاي چوبي اهمیت و امتیاز ویژه اي مي دهند.
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استفادهازپنجرههايســقفيچهمزیتيبهساختمانها
اضافهميکند؟

پنجره هاي سقفي یک نور جدیدي به ساختمان ها اضافه مي کند 
که در معماري مدرن بسیار اهمیت دارد و فضاهاي به اصطاح مرده 
را در خانه ها، ویاها و پنت هاوس ها زنده خواهد کرد. در معماري قدیم 
ما از نورگیرها در ســاختمان ها استفاده مي کردیم و بعدا این مزیت 
به تدریج حذف شــد، اما در دنیاي امروز، معمارها همیشه دنبال نور 
جدید و فضاهاي تازه اي هســتند. پنجره هاي سقفي فکرو در عمل 
باعث خلق فضاهاي  جدید و یک منظر و دید تازه براي مصرف کننده 
نهایي مي شود که مي تواند در قالب پنجره هاي بالکن شو روي سطوح 
شیب دار ساختمان ها نصب شــود. اگر در معماري ساختمان هاي 
اروپایي دقت کنید، به وضوح مي بینید که با اســتفاده از پنجره هاي 
سقفي، همین فضاهاي مرده داخل ساختمان ها و ویاها را از حالت 
بااستفاده و انباري، به جاي خواب، مطالعه و ... تبدیل کرده اند. ما با 
استفاده از پنجره هاي سقفي فکرو االن براي فضاهاي کمتر استفاده 
شده و عمدتا بدون کاربرد خاص درون ساختمان ها یک راه حل جالب 
در اختیار داریم به نحوي که در ســطوح شیب دار، مي توان با پنجره 

بالکني دیدي وسیع به بیرون ساختمان ایجاد کرد. 
فکرميکنیدباعرضهپنجرههايسقفيفکرودرایران،
آیاتحوليدرمعماريساختمانهايایرانرخخواهدداد؟
در گام نخست وقتي این پنجره ها را در یکي از نمایشگاه ها عرضه 
کردیم، تعدادي از معماران ایراني تحصیل کرده در خارج از کشور که 
با این پنجره آشــنا هستند خیلي خوشحال شدند که نسل جدیدي 
از پنجره ها وارد بازار ایران شده و به آنها امکان خلق فضاهاي جدید، 
بهره مندي از نور سقف و ... را مي دهد. حتي معماراني که پیش از این 
با این پنجره ها آشنا نبودند هم استقبال خوبي داشتند که مي تواند 
یک دگرگوني جدي در معماري ســاختمان ها ایجاد کند و مردم با 
پنجره هاي سقفي فکرو مي توانند مثل قدیم، حتي ستاره هاي آسمان 
را در شب مشاهده کنند و یا از نور مستقیم عمومي از محل پنجره هاي 

سقفي بهره ببرند.
آیاکاربردپنجرههايســقفيفکروتنهامختصسطوح

شیبدارساختماناست؟
خیــر.roof window حتما به این معنا نیســت که روي ســقف 

شیب دار نصب مي شود، بلکه مي توان روي سقف صاف هم نصب کرد 
که روي باالترین طبقه هر ساختمان نظیر پنت هاوس ها و ساختمان  
ویاها و ... از این پنجره ها استفاده می شــود. نکته مهم دیگر اینکه 
بازشو پنجره هاي سقفي تنها به صورت سنتي تیلت یا تیلت اساید 
نبوده، بلکه با استفاده از یراق آالت پیشرفته، ما شاهد تنوع بازشوها 
روي پنجره هاي سقفي خواهیم بود. به گونه اي که با تعبیه یک کلید 
در بخش دروني پنجره هاي ســقفي فکرو، مي توان محل بازشــدن 
پنجره را تغییــر داد و پنجره ها چندحالته خواهند بود. موضوع مهم 
دیگر توجه به ســهولت نظافت پنجره هاي سقفي است به شکلي که 
این پنجره هــا 180 درجه قابلیت چرخش داشــته و امکان نظافت 
بخش بیروني پنجره ها با این چرخش 180 درجه اي آســان و بدون 

دردسر خواهد بود. 
باتوجهبهنصبپنجرههايسقفيرويسطوحشیبداریا
سقفساختمانها،دسترسيبهدستگیرههابرايبازوبسته

کردنپنجرهچگونهاست؟
اگر پنجره نصب شــده در دسترس افراد باشــد، به طور طبیعي 
امکان باز و بسته کردن آنها فراهم خواهد بود، اما اگر پنجره در ارتفاع 
نصب شده باشد، امکان باز و بسته کردن آن به وسیله یک دستگیره 
مکانیکي یا ریموت کنترل هم وجود دارد و به همین دلیل پنجره هاي 

سقفي، کاما بازشو هستند.
آیاامکاننصبپردهدرپنجرههايسقفيوجوددارد؟

قطعا همین طور است و مي توان هم در بخش بیروني و هم دروني 
پنجره پرده نصب کرد و این پرده ها هم حالت بازشــو خواهد داشت 
که تولید شرکت فکرو بوده و مشتریان مي توانند پرده ها را با سلیقه 
خود سفارش بدهند. توضیح اینکه پرده هاي Out Door از مقاومت 
باالتري در برابر نور خورشید برخوردارند و در برابر تابش نور از غرب 
و یا در شــهرهایي که تابش نور آفتاب مســتقیم است، گزینه بسیار 
خوبــي خواهد بود. به ویژه در شــهرهاي مرکزي ایــران نظیر یزد، 
کاشــان، قم و ... که جهت ساختمان ها شــرقي – غربي است. براي 
چنین ساختمان هایي سایبان هاي مخصوصي طراحي شده که روي 
پنجره ها نصب مي شود و 9 برابر بیشتر گرما را کنترل مي کند و مانع 
گرماي بیشتر ساختمان در شهرهاي گرم ایران خواهد شد. در واقع 
پرده خارجي مانع از تابش مستقیم نور خورشید به پنجره ها مي شود.
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خاء ناشی از عدم راستی آزمایی و استفاده از روش های اصولی و 
علمی در شــناخت هر چه بیشتر محصوالت مورد استفاده در تولید 
پنجره سبب شده، امکان تشخیص سره از ناسره عمًا امکان ناپذیر و 
در نتیجه کیفیت، قربانی رقابت های قیمتی کاذب شود. یعنی ما شاهد 
آن باشیم که یا ارائه دهندگان محصوالت بی کیفیت که اجناس شان، 
بهای تمام شــده به مراتب پایین تری نســبت به با کیفیت ها دارند، 
با بهره برداری از آب گل آلود ناشــی از بی اطاعی مصرف کنندگان 
به رقابــت با محصوالت با کیفیــت باال بپردازند و یــا محصوالت با 
ویژگی های متفاوت با سوء استفاده از همین عدم آگاهی با قیمت های 

غیر واقعی و گزاف عرضه شوند.

لذا اهتمام تولید کنندگان گرامی برای آشــنایی هر چه بیشتر با 
روش های بررســی کیفی محصوالت و بکارگیری این متد ها امری 
اســت که توجه به آن می تواند به طور قابل ماحظه ای پایان بخش 

سودجویی های ناشی از عدم آگاهی باشد.
روش های متعددی برای آزمون و یا شناخت کیفیت قطعات وجود 
دارد کــه از هر کدام از آن ها می توان در تشــخیص توان و کارآمدی 
محصول در زمینه های مختلف بهره جســت . روش تعیین ترکیب 
مواد بکار رفتــه، تعاریف و جداول اســتاندارد بین المللی و یا نتایج 
حاصل از انجام عمل آزمایشــات در شرایط تعریف شده از جمله این 

موارد هستند.

راستی  آزمایی مواد  اولیه  یراق  آالت

برزگرفراز
مهندسصنایع

اینمقالهآموزشیبخشسومازسلسلهمقاالتیاستکهباهمکاریشرکتنویدتجارت
آرسام،دفترمشتركالمنافعKALE KILIT تهیهشدهاست.همانگونهکهدرقسمتاول
ودومازبخشنخستآشناییبایراقآالتازنظرگذراندید،اصلیترینمواداولیهبکار
رفتهدریراقآالتوهمچنینروشهایپوششدهیآنموردبررسیقرارگرفت.حال
دربخشدومبهســراغروشهایراستیآزماییونحوهدستیابیبهترکیبمواداولیه
بکاررفتهدرتولیدیراقآالتمیپردازیم.توجهبهاینمهمکهیراقآالتمورداستفاده
درفرآیندتولیددربوپنجرههاازچهمواداولیهایتشــکیلشده،کیفیتموادمورد
استفادهوترکیبعناصرآلیاژیآنبهچهصورتبودهاست،روشتولیدبکاررفتهدر
تولیداینقطعاتچهبودهوچهویژگیهایموثریدرعملکردوطراحییراقآالتلحاظ
شدهاست،ضرورتیاستکهنبایدازسویتولیدکنندگانگرامیمورداغفالواقعشود؛
چراکهمیتوانازرهگذراینشناخت،معیاردرستیدرانتخابملزوماتتولیدومونتاژ

حاصلنمودومالكمناسبیبرایارزشگذاریاجناسارائهشدهتوسطتامینکنندگانمختلفبدستآورد.
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تعیینعناصرآلیاژیازطریقکوآنتومتری
در قسمت اول و دوم از بخش نخست در خصوص آلیاژ زاماک و 
فوالد، ترکیب عناصر بکار رفته در آن ها و ویژگی هایی که هر یک از 
این اجزاء و عناصر بکار رفته در آلیاژهای مورد اشاره ایجاد می کند، 
توضیحاتی را ارائه کردیم که می توانید به شــماره 2و 3 ماهنامه 
تخصصی دنیای نما و پنجره و یا وب سایت دنیای پنجره به نشانی 
اینترنتی www.donyayepanjereh.com  مراجعه کنید.  حال 
برای آنکه بتوانیم به صورت شهودی دریابیم که آیا ترکیب درستی 
از عناصر در قطعه مورد استفاده بکار گرفته شده و یا میزان خلوص 
آلیاژی قطعه چه مقدار است و برای یافتن ترکیب عناصر آلیاژی 

می توان از روش کوانتومتری استفاده کرد.
 کوانتومتری روش آنالیــز و اندازه گیری دقیق عناصر آلیاژی 
موجود در یک نمونه آزمایشــگاهی بر پایه طیف ســنجی نوری 
است. پیشتر اشــاره شده بود که جنس قطعات یکی از مهمترین 
فاکتورهای دخیل در کارایی قطعات می باشد، این بدان معناست 
که هر قطعه ای با توجه به شرایطی که تحت آن باید مورد استفاده 
قرار گیرد، محیط استفاده، جنس قطعات متصل شونده و یا درگیر 
با آن، بارها و نیروهای وارده، دمای محل استفاده، وظیفه و کارکرد 
و سایر عوامل دخیل در کارایی، از لحاظ ترکیب، تعیین تکلیف، 
طراحی و ساخته می شود. بنابر این و با در نظر داشتن توضیحاتی 
که پیشتر در خصوص این دو آلیاژ ارائه شده بود، به استناد نتایج 
حاصل از کوانتومتری و با توّجه به درستی و یا عدم درستی ترکیب 

مواد قطعه می توان از عملکرد موثر قطعه اطمینان حاصل کرد.
 در این روش نمونه آزمایشــگاهی از قطعه مورد نظر که بیشتر 
سطح آن از طریق سنگ زنی از هرگونه آلودگی پاک  و آماده شده 
اســت، در معرض تخلیه الکترونیکی قرار می گیرد. در اثر تخلیه 
الکتریکی بخشــی از نمونه در محل اصابت جرقه تبخیر شــده و 
یون های حاصل از تبخیر، تحریک و تابش می نمایند. انتقال نور 
حاصل از این تابش از طریق یک فیبر نوری به طیف ســنج نوری 
منتقل و با توجه به طول موج نشــر نور هر عنصر، غلظت و میزان 
حضور آن عنصر در آن نمونه مشــخص می شود. نتایج حاصل از 
این روش آزمایشــگاهی را می توان با جداول استاندارد مربوطه 
به ترکیب عناصر آلیاژی مربوط به آن قطعه مقایســه و به وضوح 
ماحظه کــرد که آیا آن قطعه بر اســاس ترکیب صحیح عناصر 
بدســت امده و یا اینکه میزان ناخالصی موجود در آن تا چه حد 

است؟

مراجعهبهاستانداردها
برای آنکه بتوان از راه مراجعه به اســتانداردها به شناخت دقیقی 
در خصوص کیفیت و کارایی قطعات و محصوالت تولیدی رســید، 
می بایست در ابتدا بدانیم که اســتاندارد چیست؟ استاندارد یعنی 
تدوین تنظیم و کاربرد قواعدی مبتنی بر نتایج استوار حاصل از علوم، 
فنون و تجارب علمی، با هدف بوجود آوردن معیار و مقیاســی که با 
تکیه بر آن بتوان کیفیت و کمیت امور را مورد ســنجش قرارداد. در 
واقع و از نگاه سازمان جهانی استاندارد ISO، استاندارد کردن یعنی 
تنظیم نوشته هایی که محتوای آن حاکی از راه حل انجام دادن یک 
عملیات فنی تکراری اســت، به گونه ای که نتایج حاصل از آن معیار 
شفافی برای تعیین درســت یا نادرست بودن عملکرد کیفی و کمی 

یک محصول یا خدمت باشد.
بر این اساس استاندارد ها به 6 دسته و یا سطح از لحاظ دامنه نفوذ 

و کاربرد تقسیم می شوند:
اســتاندارد های کارخانه ای: این گونه اســتانداردها سطح  1
فن آوری یک کشور را نشــان داده در حوزه فعالیت یک کارخانه و یا 
شرکت معتبر می باشد. در اســتاندارد های کارخانه ای فعالیت های 
انجام شده در حوزه های تولید، طراحی، آزمون، خدمات پس از فروش 
خط مشــی های مدیریت، به طور کلی هر آنچه که در سیســتم یک 
کارخانه قراردارد در چهارچوب اصولی قرار می گیرد نظیر استاندارد 

VOLVO، FORD،GE و.....

اســتاندارد های صنفی: این نوع استانداردها از مستندات و  2
قراردادهای گروهی از متخصصان در یک حوزه صنعتی و یا فنی و با 
هدف تعیین و تبیین تعاریف مشخص و دستیابی به یک زبان گروهی 
واحد ایجاد شده اســت. تخصصی بودن این اســتاندارد ها به آن ها 
اعتبار جهانی بخشیده است. استاندارد هایی نظیر انجمن مهندسین 
مکانیک آمریکا)ASME(، موسســه نفت آمریــکا)API( و انجمن 

مهندسان خودرو)ASE( از این دسته استاندارد ها هستند.
اســتاندارد های ملی: این نوع اســتانداد ها در یک کشور در  3
مورد محصوالت تولیدی در داخل کشــور و یا محصوالتی که در آن 
کشور اجازه فروش دارند، تدوین می گردد و شامل مقررات، تعاریف، 
روش های آزمون تائید شــده توسط همه طرفین ذی نفع در تولید و 
یا عرضه آن محصوالت و یا خدمات می باشــد. استانداردهایی نظیر 
)ISIRI( اســتاندارد ملی ایران، آمریکا) ANSI( و آلمان)DIN( و 

انگلستان)BSI( از این دست استانداردها هستند.
البته استاندارد های ملی به دو دسته کلی استاندارد های اجباری 
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و تشویقی تقسیم می شوند.
اســتانداردهای مرتبط با ایمنی، بهداشــت، محیط زیســت و 
تجــارت اجباری بوده و به طور قانونی مــورد اعمال قرار می گیرند و 
استانداردهای تشویقی استانداردهایی هستند که تولیدکننده و یا 
عرضه کننده با توجه بــه توان و ظرفیت خود و همچنین عاقمندی 
در راستای توســعه، مایل به اجرای آن است. از جمله استاندارد های 
ملّی که در صنعت درب و پنجره شناخته شده تر بوده و به واسطه آنکه 
صنعت تولید درب و پنجره یو پی وی سی از آلمان به ایران وارد شده 
 RAL اســت مورد توّجه تولیدکنندگان قرار گرفته است، استاندارد

می باشد.
 در سال 1925 کشــور آلمان، در صنعت خود، سازمانی به عنوان 
Reichsausschusses Fur Lieferbedingungen را بنــا نهــاد. 
هدف این سازمان که به اختصار RAL نامیده می شود، تعیین شرایط 
فنی عملکرد محصوالت تولیدی با هدف نشان دادن شرایط کیفی و 
همچنین نظارت بر تولید محصوالت می باشد. ۴ وزارتخانه،3 آژانس 
فدرال و 15 سازمان فراگیر هیات امنای RAL را تشکیل می دهند. 
اعضای عادی این ســازمان هر ۴ ســال یکبار توسط مجمع عمومی 
انتخاب می شوند که بی طرفانه و منصفانه بودن تصمیمات را تضمین 
می کند. این موسسه یکی از شناخته شده ترین موسسات کیفی است 
که تاکنون بیش از 160 گواهینامه کیفی در سراسر دنیا در ارتباط با 
محصوالت مختلف صادر کرده است که استاندارد مربوط به رنگ ها و 

پروفیل های یو پی وی سی از شناخته شده ترین آن ها هستند.
این سازمان به عنوان یکی از مجموعه های استاندارد ملی در کشور 
آلمان شناخته شــده و درخصوص یراق آالت استانداردهایی نظیر 
RAL-RG607/13  و RAL-RG 607/ 03  ازجمله اســتانداردهای 

تدوین شده توسط این مجموعه هستند.
اســتانداردهای منطقــه ای: اشــتراکاتی نظیــر موقعیت  4
جغرافیایی، فرهنگ، سیاست، روش های تولید مشابه موارد مصرف 
و یا ســایر مواردی از این دست سبب می شوند که برخی از کشورها، 
مبادرت به تدوین اســتاندارهای منطقه ای نمایند. به عبارت دیگر 
مســتندات و مدارک فنی گروهی از کشــورهای همسایه به منظور 
بهره مندی از کیفیت مشــترک، زبان فنی یکســان، تجارت تبادل 
فی مابین آن ها این استاندارد ها را بوجود می آورند. استاندارد هایی 
نظیر اســتاندارد اتحادیه اروپا )EN(، اســتاندارد کشورهای عربی 
)ASMO(و یا کشورهای آمریکای التین )COPANT(  از این دست 

استانداردهای منطقه ای به شمار می روند.
5  استانداردهای دارای همپوشانی منطقه ای و ملی: این گونه 
استانداردها از یکسان سازی استانداردهای تدوینی ملی و منطقه ای 
به لحاظ سیســتم های اندازه گیری )یکایا واحدهای اندازه گیری(، 
روش های آزمون، مستندات و مدارک و زبان فّنی و سایر موارد الزم 
بدست آمده و مورد وثوق، هم در سطح منطقه ای و هم در سطح ملی 
کشورها دخیل است. اســتاندارد هایی مانند انگلستان اتحادیه اروپا 
BSEN و آلمان اتحادیه اروپا DINEN را از این دسته می توان نام برد.

استانداردهای بین المللی : استانداردهای بین المللی از رهگذر  6
گسترش و ســهولت ارتباطات و با رفع موانع ایجاد هماهنگی و سایر 
مشکات، جهت همگون ســازی رویه های پیاده شده در کشورهای 
عضو و تعمیم استانداردهای بین المللی در زمینه های علمی و فناوری 
و اقتصادی با هدف توانایی عملکرد در تمام ســطوح تدوین و اعمال 
می شوند. این گونه استاندارد ها با توّجه به ضریب نفوذ جهانی آنها به 

میزان قابل توجهی قابل اتکا و مورد وثوق هستند. 

مهمترینســازمانهایتدوینونشــراستانداردهای
بینالمللیعبارتنداز:

ISO سازمان بین المللی استاندارد.
IEC کمیسیون بین المللی الکترونیک
 CAC کمیسیون مقررات مواد غذایی

حال با توجه به تقسیم بندی ارائه شده در خصوص سطوح مختلف 
استاندارد، پر واضح اســت که با توجه به فراگیر بودن استانداردهای 
منطقه ای و بین المللی نظیر EN,DIN,BS و ISO در قیاس با سایر 
سطوح استاندارد، مراجعه به این دو دسته می تواند معیار بهتری برای 
سنجش کیفی محصوالت ارائه شده باشد، چرا که بسته کامل تری را 
ارائه داده و مجموعه به مراتب جامع تری از رویه ها را شامل می شود.

بازخوانیاستانداردیراقآالتپنجرهها
در ارتباط با یراق آالت درب و پنجره،  اســتانداردهای ذیل جهت 

بررسی مورد آزمون قرار می گیرند:
Air Permeability نفوذ پذیری هوا 1

According to EN 12207:1999-11

مقاومت )فشردگی و یا تنگی( در برابر نفوذ آب 2
Water Tightness

According to EN 12208:1999-11

Resistance to Wind Load مقاومت در برابر باد 3
According to EN 12210:1999-11/AC: 2002-08

اجرای تست:
Testing referring to Basis EN 14351-1:2006 +A: 2010

نفوذ پذیری هوا 4
 Testing methods of EN 1026:2000-06 windows and

doors- Air Permeability

مقاومت )فشردگی و یا تنگی( در برابر نفوذ آب  5
 Testing methods of EN 1027:2000-06 window and

doors- Water tightness

مقاومت در برابر هوا 6
 Testing methods of EN 12211:2000-06 windows and

 doors- Resistance to wind

عملکرد یراق آالت دو حالته، ابتدا بازشو عمودی و یراق آالت  7
بازشو تک حالته

 Window hardware for tilt & turn, Tilt first and Turn-
 only windows according to classification of the building
 products in accordance with EN 13126-8:2006 clause

7.3.2.6 and clause 7.3.4 and clause 5.6 and clause 5.8

مقاومت در برابر خوردگی ) اکسیداسیون( 8
 Window hardware corrosion resistance (Salt Spray
(fog( Test( as per EN 1670-1998-12 Class 3 and ISO 9227

بدیهی است که صرف ثبت نام شرکت ها و پرداخت حق عضویت 
برای شرکت در مراحل تست و انجام فرآیندهای آزمایشگاهی مرتبط، 
دال بر اخذ و احراز شــرایط اســتاندارد برای آن ها نمی باشد و کلیه 
استانداردهای قید شــده به انضمام ضمائم اجرایی آن ها می بایست 
در آزمایشگاه های اســتانداردی نظیر IFT ROSENHEIM مورد 

آزمایش قرار گیرد.
در شــماره های آتی کلیه اســتانداردهای ذکر شــده و شرایط 
پیوســت های اجرایی آن به تفصیل جزئیات به اطاع شــما عزیزان 

خواهد رسید.
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شرکتروزوینابتدافعالیتخودراباتولیدباکیفیتتریندرو
پنجرههاییوپيويسيآغازکرد،چهاهدافیباعثشدتادر
زمینهتولیدپروفیلهاییوپيويسيسرمایهگذاریکنید؟

شرکت روزوین در ســال 1375 مطالعات خود را در زمینه تولید درب 
و پنجره از جنس یوپي وي ســي آغاز کرد، در آن سال ها با توجه به ارزانی 
حامل های انرژی توجه چندانی به هدررفت انرژی در ساختمان ها نمی شد، 
اما آینده نگری و توجه به ویژگي هاي پنجره هاي یوپي وي سي از حیث عایق 
صوت و حرارت، دوام و زیبایی باعث شــد وارد این صنعت شویم. سه سال 
مطالعات اولیه سرانجام باعث شــد تا شرکت روزوین به عنوان یکي از سه 

شرکت تولیدکننده در و پنجره یوپي وي سي ایران در سال 1379 فعالیت 
خود را آغاز کند. سیاســت گذاری شرکت از ابتدا بر پایه کیفیت بود، حتی 
در آن زمان به دلیل آگاهی بســیار کم جامعه از این صنعت با اقبال روبرو 
نمی شد یا اگر می شد، مشتری هر آن چیزی که ارائه می شد، را می پذیرفت. 
ولی روزوین با توجه به منشور اخاقی خود همواره از بهترین مصالح اولیه 
اعم از پروفیل و یراق آالت اســتفاده می کرد و به دلیل وفاداري به کیفیت، 
بسیاری از پروژه های مهم ساختمانی را به دلیل باالبودن استعام قیمت 
نسبت به دیگر رقبا از دست داد. با تاش ها و پیگیری های بسیار و همزمان 
با تاسیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، اهمیت استفاده از 

پروفیل روزوین؛ وفادار به كیفیت
كالبدشکافي كیفیت پروفیل هاي یوپي وي سي روزوین در گفتگوي اختصاصي دنیاي نما و پنجره با مهندس روزبه توكلي

»پنجرهساختهشدهبهدستشما،همیشهپنجرهشماست؛حتیاگردرســاختمانمشترینصبشدهباشد،شماباید
مادامالعمرپاسخگوباشــید«.ایننهیکشعارکهباورمدیرانشــرکتروزوین،ازبرترینتولیدکنندگانایرانيپروفیل
یوپيويسياستکهبانمایندگاندرمیانميگذارند.مهندسروزبهتوکلي،مدیرعاملشرکتروزوینازوفادارياینبرند
باکیفیتجهانيبهاستانداردهاورعایتحقوقمشتریانخبرميدهدودرگفتگوياختصاصيباماهنامهدنیاينماوپنجره
Aتاکیدميکند:هموارهکیفیتواستانداردرااولویتاولخودقراردادهوتمامپروفیلهایروزوینمطابقبااستانداردرال
آلمانتولیدمیشوند.بااودربارهچگونگيتبدیلیکيازبرترینشرکتهايتولیدکنندهدروپنجرهیوپيويسيایراندر
سالهاينهچنداندوربهیکيازبهترینبرندهايایرانيبااستانداردهايروزدنیادرعرصهتولیدپروفیلیوپيويسيصحبت
کردهایمواینمدیرخوشناموفعالاقتصاديکشورازدستاوردهاواقداماتيسخنگفتکهروزوینرادرزمرهشرکتهاي
دانشبنیانقراردادهاست.اینگفتگورابخوانیدتامتوجهشویددلیلورازقرارگرفتنبرندروزویندرجمعسرآمدانصنعت

پروفیلیوپيويسيایرانچیست؟
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پنجره های یو پی وی ســی در برنامه های متعدد تلویزیونی مطرح و تبلیغ 
شــد، به طوری که نمونه پنجره به نمایش گذاشــته شده توسط سازمان 
بهینه سازی مصرف سوخت کشور، توسط روزوین تهیه شده بود. با وجود 
سختي ها و بي مهري ها، به تدریج فرهنگ سازي ها نتیجه داد و توجه بازارها 
به در و پنجره هاي یوپي وي سي بیشــتر شد و این وضعیت تا سال 1388 

ادامه پیدا کرد. 
چهاتفاقيباعثشــدازتولیدکنندهپنجرهبهسمتتولید

پروفیلیوپيويسيتغییرمسیردهید؟
 روزوین در آن سال ها پروفیل های مورد نیاز خود را از ترکیه و آلمان تهیه 
می کرد. در سال 88 به دلیل مدیریت نابسامان کشور و استفاده ناصحیح 
از منابع، دو پدیده بزرگ در کشــور آســیب جدی به صنعت کشور وارد 
ساخت. پدیده اول مسکن مهر بود که به دلیل عدم نظارت و ارزان سازی، 
مرکز تامین مصالح بنجل و بي کیفیت شده بود و بازار محصوالت خوب و 
عالی ســاختمانی محدود شد و عمده تولید کنندگان بی اصالت، کیفیت 
محصوالت خود را براي فروش بیشتر کاهش دادند، از طرف دیگر همین 
بازار زخمی شــده محصوالت خوب و عالی، تحت تاثیر پدیده دوم یعنی 
تحریم ها قرار گرفت و این اوضاع را به شدت برای تولیدکنندگان اصیل درب 
و پنجره سخت می کرد، به نحوي که تامین پروفیل از کشورهای اروپایی به 
دلیل تحریم ها بسیار دشوار شده و پروفیل های ترکیه ای هم به اصطاح 
مســکن مهریزاسیون شــده بود، این دو اتفاق تلخ جرقه سرمایه گذاري 
روزوین براي تولید پروفیل هاي یوپي وي ســي را روشن کرد. با توجه به 
تجربه 13 ساله روزوین در تولید در و پنجره هاي یو پي وي سي، مطالعات و 
تحقیقات خود را شروع کردیم و تیم توسعه و تحقیق شرکت از سال 88 تا 
91 اقدام به مطالعه، طراحی پروفیل و طراحی فرموالسیون و بومی سازی 
دانش فنی کرد و در نهایت در سال 91 استارت خرید تجهیزات زده شده 
و سال 92 اولین متر از پروفیل روزوین متولد شد و همانند دوران فعالیت 
در زمینه تولید پنجره با برند روزوین، سیاست تولید پروفیل نیز بر مبنای 

کیفیت بود اما شدیدتر!!
واکنشبازارنسبتبهتولدپروفیلروزوینچگونهبود؟

استفاده روزوین از پروفیل های آلمانی ما را برآن داشت تا در صدد تولید 
محصول مشابه کیفیت محصوالت آلمانی باشیم که این اتفاق هم رخ داد. 
با توجه به اینکه تولید پروفیل در ایران صورت می گیرد، قیمت تمام شده 
محصول در مقایسه با نوع آلمانی کمتر بود و این شگفتی ساز شد و نقطه 
عطفي در تاریخ روزوین. چرا که با توجه به اینکه محصول تولید شده قیمت 
تمام شده کمتری نســبت به نوع آلمانی خود با کیفیت برابر داشت و به 
دلیل حسن سابقه روزوین در بازار، تصمیم گرفتیم تا این اختاف قیمت را 
صرف سرمایه گذاري براي ارتقاي هرچه بیشتر کیفیت کنیم. این مسئله 
به واحد توسعه و تحقیقات روزوین اباغ و مطالعات الزم صورت گرفت که 
ماحصل این تصمیم تولید پروفیل با قیمت یکسان محصوالت آلمانی ولی 
با کیفیت بســیار فراتر از آنها بود و این مسئله برای روزوین بسیار خوش 

یمن بوده است.
درحالحاضرچهمقاطعیازپروفیلیوپيويســيتولید
میشــودوپروفیلهایتولیدشــدهازچهسطحکیفیت

برخورداراست؟
در حال حاضر روزوین بزرگترین کارخانه تولید پروفیل یو پی وی سی 
ایران از نقطه نظر تنوع محصول و سبد کاالست. روزوین 55 مقطع پروفیل 
در 5 ســری قابل عرضه با نام های برلیان 6000، ســوالس 7000، رنوا 
6000، کامفورت 110 و کامفورت سوپر دولوکس 110 و هم چنین سری 
جدیدی که در نمایشگاه امسال رونمایی خواهد شد با نام پاتینیوم 6000 
را تولید مي کند. شاید در مورد کیفیت بهتر است از مصرف کنندگان و یا 
فعاالن این صنعت استعام شود، به لطف خداوند متعال تا کنون روزوین 

به عنوان برندی با سطح کیفیت باال در ایران شناخته شده، به طوری که در 
مقام مقایسه تنها با پروفیل های آلمانی مقایسه می شود. پروفیل روزوین 
استاندارد A9 در آب بندی، استاندارد A4 در هوابندی و استاندارد  A6 در 
عایق بندی صوتی که هر سه باالترین درجه کیفی به شمار می آیند را کسب 
 1/RAL GZ716 کرده و تمامی پروفیل های روزوین مطابق با استاندارد

تولید می شوند. 
کیفیتمواداولیهاســتفادهشــدهبــرایتولیدپروفیل
یوپيويسيروزوینچگونهاستوآیاازرونددسترسیبه
مواداولیهازجملهپودرپیویسیوافزودنیهارضایتدارید؟
عوامل بسیاری در دستیابی به کیفیت بسیار باال در پروفیل یوپي وي سي 
دخیل هستند که از جمله این موارد می توان به مواد اولیه و فرموالسیون 
مواد اشاره کرد. روزوین یک تولید کننده ایرانی است، بنابراین اعتقاد به 
اســتفاده از محصوالت داخلی در اولویت اول ماســت. همواره این سوال 
مطرح است که چرا روزوین از محصوالت و مواد اولیه تولید داخل استفاده 
نمی کند، اعتقاد ما این است که اگر بهترین مواد اولیه در ایران تولید شود، 
روزوین حتما از آن استفاده خواهد کرد. اما در حال حاضر با توجه به عدم 
دسترسی به مواد درجه یک در داخل کشور، روزوین تمامی مواد افزودنی 
خود را از کشورهای اروپایی نظیر آلمان، بلژیک، اتریش و هلند و هرکدام 
را از تولید کننده درجه یک خود تهیه مي کند؛ چه آنهایی که مقدار قابل 
توجهی در فرموالســیون دارند و چه حتی آنهایی کــه کمتر از 50 گرم 

مصرف می شوند.
در مورد تامین پودر پی وی ســی متاسفانه در ســال 95، چالش های 
غیرمنطقی در تامین مواد به دلیل ســوء مدیریت و سو ءاستفاده دالالن 
بوجود آمد که با پیگیری های بی وقفه و تاش های شــبانه روزی انجمن 
محترم تولیدکنندگان پروفیل یو پی وی ســی تا حدودی این مشکات 

رفع شده است.
خطمشیکیفیمدیرانارشــدروزوینبرایجلبرضایت
مشــتریانوحمایتازتولیدکننــدگاندروپنجرهبرچه

محورهاییاستواراست؟
اولین درخواست روزوین از نمایندگان ساخت درب و پنجره شرافت، 
تعهد و برخورد اصالت مند اســت، این جمله که »پنجره ساخته شده به 
دست شما همیشــه پنجره شماســت، حتی اگر در ساختمان مشتری 
نصب شده باشد و شــما باید مادام العمر پاسخگو باشید« جمله ای است 
که همواره به مدیران و مشتریان گوشزد می شود، جمله ای که به سادگی 
تمام درخواست روزوین از نماینده هایش را بیان می دارد. روزوین انتظارات 
معقولی از نماینده هایــش دارد و نیازهای آنها را درک می کند، همانطور 
که اشــاره کردید روزوین ابتدا خود پنجره ســاز بود و تمام دغدغه های 
پنجره سازان را لمس کرده است. روزوین در انتخاب نماینده بسیار حساس 
بوده و وسواس به خرج می دهد، ولی شرایط سختی در نظر نمی گیرد و هم 
چنین در هر شهر تعداد بسیار محدودی نماینده می پذیرد، تمرکز روزوین 
روی بخش لوکس بازار و با کیفیت ایران است، از این رو در هر شهر تعداد 
انگشت شــمار نماینده که مونتاژکارهای با سابقه و مشتری مدار هستند 

را انتخاب می کنیم.
شماخودرایکشــرکتدانشبنیانمیدانیدآیادرطراحی
محصوالتومقاطعپروفیلازدانشفنیمتخصصینداخلی
اســتفادهمیکنیدوچرامعتقدهستیدروزوینیکشرکت

دانشبنیاناست؟
فعالیت های علمی و آکادمیک روزوین نه تنها در پیشبرد اهداف شرکت 
در امر نوآوری، خاقیت و پیشتازی کمک شایانی کرد، بلکه سبب تبدیل 
شــدن روزوین به یک شــرکت دانش بنیان به معنی و مفهوم امروزی آن 
شد. ســرآغاز این فعالیت های علمی از همان ابتدا تصمیم، برای طراحی 
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محصوالت تولیدی بود. روزوین برخاف اکثر همکاران خود که در طراحی 
قالب های خود اقدام به کپی کردن از طرح های شرکت های دیگر به خصوص 
ترکیه کرده اند و یا طراحی محصول آنها را شرکت های قالب سازی بر عهده 
داشته اند، خود تمامی مقاطع پروفیل ها را در انستیتو تکنولوژی پاستیک 
روزوین طراحی و توسعه داده است. هدف از این کار تسلط کامل بر صنعت 
تولید پروفیل و بومی ســازی تکنولوژی اکســتروژن پروفیل بوده است و 
دستاوردها تنها به این نقطه ختم نمی شود. طراحی پروفیل ابتدایی ترین 
توانایی است که یک پروفیل ساز باید داشته باشد، فعالیت هایی که تاکنون 
در زمینه تکنولوژی مــواد، نوار درزبندی، خــواص مکانیکی پروفیل که 
مربوط به محصول هستند و هم چنین فعالیت های پایین دستی در زمینه 
تکنولوژی پاســتیک و قالب اکستروژن در انستیتو تکنولوژی پاستیک 
روزوین صورت گرفته بســیار درخشان بوده و به عنوان یک نمونه روزوین 
تنها شرکت پروفیل سازی است که تاکنون به تکنولوژی بسیار پیشرفته فلو 
کنترل دست یافته، که این تکنولوژی توسط روزوین به ثبت رسیده است. 
 )R&D( بیشترین سرمایه گذاری روزوین تاکنون در امر تحقیق و توسعه
بوده به طوری که ساالنه حدود 10 میلیارد ریال هزینه انستیتو تکنولوژی 

پاستیک شرکت می شود.
سیستمهایپروفیلروزوینشاملسریهایبرلیان6000،
ســوالس7000،کامفورت110ورنوا6000میشــود.مزیتو
ویژگیهــایهرکدامازاینمحصوالتچیســتوبرایچه

مصارفیتولیدمیشود؟
سبد محصول کامل داشتن به این معنی است که شما باید برای هر نیاز 
و یا سلیقه ای پاسخی داشته باشید. شعار روزوین در سایت اینترنتی: »هر 
چیزی بیانگر ویژگی های فردی خود اســت«، با استفاده از سیستم های 
پروفیل روزوین می توانید پاسخ گوی هر سلیقه ای باشید؛ خواه از پروژه های 
انبوه سازی گرفته تا پروژه های لوکس ساختمانی، ساختمان های کوچک 
شخصی تا برج ها و آسمان خراش ها که نیاز به پنجره های مخصوص دارند، 
ســاختمان هایی که نیاز به پنجره های کشــویی دارند و یا در نهایت برای 
ساختمان هایی که نیاز به بازسازی و تعویض پنجره های قدیمی دارند؛ اینها 
نشان دهنده نوع نگرش صنعتی روزوین به بازار هدف است تا بخوبی بتوانیم 
پا به پای یک تولید کننده خوب آلمانی در کشــور عزیزمان به مشــتریان 
خدمات ارائه دهیم و نیاز کشور را از واردات محصوالت آلمانی مبری سازیم.

به همین دلیل سری برلیان مجموعه پروفیل 60 میلی متر ۴ کاناله است 
که در خانواده خود ســبد کامل و حتی حرفه ای را دارد. هدف از تولید این 

سری ارائه یک سیستم اقتصادی پنجره برای مصرف کنندگانی است که 
نیازی به سیســتم های خاص نداشته و به راحتی می توان با استفاده از این 
سری پروفیل های روزوین نیاز عایق بندی آنها را تامین کرد. البته توجه به 
این نکته مهم است که منظور از اقتصادی در واقع سیستم اقتصادی در بین 
سیستم های پروفیل روزوین بوده و این ترجیحا به معنی اقتصادی در بین 
دیگر تولیدکنندگان پروفیل های سری 60 ۴ کاناله نبوده و تقریبا سری 60 
روزوین در مقایسه با دیگر رقبا از جمله پروفیل های لوکس و گران قیمت 
محسوب می شــود. دلیل این امر این اســت که روزوین همواره کیفیت و 
استاندارد را اولویت اول خود قرار داده و تمام پروفیل های روزوین مطابق با 

استاندارد رال A آلمان تولید می شوند. 
سری سوالس 7000 مجموعه پروفیل 70 میلی متر 5 کاناله جهت تامین 
نیاز پنجره با عایق بندی باالتر، استحکام بیشتر و مقاومت در برابر فشار هوای 
بیشتر طراحی و به تولید رســیده است. سری 7000 در بحث عایق بندی 
توانایی رقابت با محصوالت آلمانی خاص را دارد و ثمره بیشتر فعالیت های 
علمی روزوین در ســری 7000 به بار نشسته اند که شامل تکنولوژی های 
شامل SBW، HDS، RGI، CSI می شوند، در واقع سری 7000 سوالس 

با عنوان سفیر تکنولوژی روزوین یاد می شود. 
سری رنوا 6000 سیستم پنجره سری 60،  ۴ کاناله به منظور بازسازی 
پنجره هــای قدیمی آلومینیومی و چوبی یا فلزی اســت با توجه به اینکه 
صنعت پنجره یوپي وي ســي نوپا بوده بنابراین درصد باالیی از پنجره های 
موجــود هم چنان قدیمی بوده و نیاز به تعویض دارند. به منظور پوشــش 
کامل و ایجاد عایق بندی کافی بدون تخریب خانه، این سری از پروفیل ها 
طراحی و به تولید رسیده اند. سری کامفورت 110 مجموعه پروفیل کشویی 
روزوین بوده که اولین پروفیل کشــویی تک ریل تولید شده در ایران است 
که دارای عرض 110 میلی متر اســت، به یقین این سیســتم کشویی از 
لحاظ کارایی منحصربفردترین سیستم کشــویی موجود در ایران است. 
سیستم های کشویی علی رغم مزیت شان در باز و بسته شدن با چالش هایی 
از قبیل عایق بندی هوا و آب روبرو هســتند. انستیتو تکنولوژی پاستیک 
روزوین برای به حد اعا رساندن و رفع این مشکل بعد از بررسی مشکات 
این سیستم کشویی، ســری جدید سیستم کشویی با نام کامفورت سوپر 
دولوکس را طراحی و معرفی کرد که این سیستم از لحاظ آب بندی و هوا در 
شرایط جوی حاد، غیر از بایای طبیعی مانند سیل کاما مشابه سیستم های 
بازشــو عمل می کند. نکته قابل توجه اینجاست که این سیستم کشویی 
از لحاظ عایق بندی صوتی و حرارتی بســیار قوی تر از حتی سری 7000 
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روزوین است. سری پاتینیوم 6000، ســری60 سوپر سنگین، ۴ کاناله 
روزوین است که به جهت ارتقا سطح کیفی پنجره توسعه داده شده است و 

ویژگی های مخصوص آن بعد از رونمایی معرفی خواهند شد. 
برایتســتهایفنیوارزیابیکیفیپروفیلهایتولیدی،
درحالحاضرآزمایشــگاهروزوینچهآزمونهاییراانجام

میدهد؟
روزوین در حال حاضر نه تنها یکی از مجهزترین آزمایشــگاه آزمون 
پروفیل یوپي وي سي را داشته بلکه آزمایشگاه روزوین به طور تخصصی 
به منظور آزمون پلیمرها نیز تجهیز شــده است. از جمله این آزمون ها 
مي توانم به آزمون کشش یونیورسال، آزمون کنج پروفیل، آزمون کشش 
کنج پروفیل، آزمون ضربه آیزود و چارپی، آزمون ضربه وزنه آزاد، آزمون 
پخش شوندگی مواد، آزمون رطوبت سنجی مواد، رنگ سنجی و براقیت 
 SEM، اتاق یو - وی  ،DSC  ،ســنجی، شــاخص جریان مذاب، رئومتر

FTIR، XRD، DMTA و Failure Test اشاره کنم.
توصیهوپیشنهادشمابهانبوهسازان،تولیدکنندگاندرو

پنجرهوهمچنینجامعه
مهندســاندرانتخــاب
پنجرههایمورداستفاده
ازســاختمانچیستوتا
چهمیزاندرصددارتقای
دانــشفنــیومهارت
نماینــدگانخــودبرای
تولیدونصبپنجرههای

استانداردبرآمدهاید؟
رســالت پنجره دوجــداره با قاب 
یو پی وی سی تامین عایق بندی کامل از 
هر لحاظ برای خانه است. یوپي وي سي 
به عنوان یک متریــال لوکس در دنیا 
شناخته نمی شود، یک کاالی الکچری 
نیســت، بلکه یک کاالی مهندســی 
است، این یعنی کارایی در کنار صرفه 
اقتصادی. در حــال حاضر تکنولوژی 
پروفیــل یوپي وي ســي، باالتریــن 
تکنولــوژی و یکــی از پیچیده ترین 

روش های شکل دهی مواد است. روزوین همواره با محصول ارزان سازی شده 
مخالفت و تا حد توان خود با آن مقابله کرده است. ما هیچگاه در برابر خواسته 
بازار که محصول بی کیفیت و ارزان است سر خم نکرده و زیر بار تولید این 
چنین محصوالتی نرفته ایم. نمایندگان روزوین همگي دســتچین شده 
بهترین تولیدکنندگان درب و پنجره هستند که همواره همانند روزوین 
به دنبال فرهنگ ســازی استفاده از محصول اســتاندارد هستند. معموال 
انبوه سازان به منظور کاهش هزینه سعی بر استفاده از محصوالت با قیمت 
پایین تر دارند. اما به یقین رعایت استاندارد در تولید با خود محدودیت هایی 
به دنبال دارد که یکی از آنها قیمت تمام شده است، البته استفاده از محصول 
استاندارد حتی در پروژه های انبوه به صرفه تر از محصوالت ارزان قیمت است 
چراکه سودآوری محصول با کیفیت در دراز مدت نمایان می شود. ما همیشه 
برای حقوق مصرف کننده نهایی احترام قائل بوده ایم و راحتی و آسایش هر 
خانواده ای که در خانه ای زندگی می کنند که پنجره هایش روزوین است، 

برای ما بسیار حائز اهمیت و ارزشمند است.
چشماندازآیندهشرکتروزوینراچگونهمیبینیدوآیاباتوجه
بهکیفیتباالواستانداردجهانیپروفیلروزوین،برایصادرات

بهبازارهایهدفبرنامهایدارید؟

همواره محصوالت اســتاندارد و با کیفیت، با توجــه به اینکه قیمت 
باالتری نســبت به محصوالت کم کیفیت دارنــد، در ابتدا،با بی مهری 
بیشتری از طرف بازار مواجه می شوند، ولی تجربه به ما ثابت کرده اصالت،  
رمز ماندگاری و موفقیت است. روزوین همواره به رفتار اصیل خود پایبند 
خواهد بود و مطمئن هستیم که آینده ازآن ماست. در سال های گذشته، 
راه صادرات روزوین به کشور اســترالیا و استقبال عالی چند تن از تولید 
کنندگان محلی استرالیا باز شده بود که تمام مراحل قانونی آن طی شد، 
اما متاسفانه شرایط خاص سیاســی در آن سال ها، باعث ممانعت دولت 
استرالیا از صادرات پروفیل روزوین به آنجا شد که این امر بسیار برای ما 
ناخوشایند بود. امید داریم تا بار دیگر با یاری خدا و تاش های دولت تدبیر 

و امید بتوانیم این مهم را به سرانجام برسانیم.
بهعنوانیکیازشــرکتهایفعالعضــوانجمنصنایع
تولیدکنندگانپروفیلیوپيويسي،فکرمیکنیدعملکرد
اینانجمنتاچهمیزانتوانســتهاهدافومطالباتاعضارا
برآوردهسازدوپیشنهادشــمابرایتقویتهرچهبیشتر
انجمنومحورهایــیکهبایددنبال

شود،چیست؟
کارایی یک کانال یا سد مادامی که 
آبی در آن جریان نیافته و یا پشــت آن 
جمع نشــود، معین نمی شــود. رکن 
اساسی هر تشکلی چه در قالب انجمن، 
کارگروه و ... اعضا و فعالیت آنهاســت. 
قوت انجمن به قــوت اعضا، تاش و از 
خودگذشــتگی و همکاری بین آنها 
وابسته اســت. انجمن تولیدکنندگان 
پروفیل یک تشــکل نوپا است و تعداد 
اعضا محدودی دارد، از این رو در مسائل 
صنفی که نیازمنــد تصمیم گیری در 
سطح ملی توســط مسئولین باالرتبه 
اســت، وقتی مورد مقایســه با دیگر 
انجمن هــای با ســابقه و قدیمی قرار 
بگیرید، به دلیــل محدود بودن تعداد 
اعضا، مورد کم توجهی مسئولین قرار 
می گیرید. البته در طی این ســال ها 
با تاش های هیئت مدیره، کارگروه های داخــل انجمن و فعالیت های 
اعضا بخشــی از مطالبات بر حق و ضروری این صنف تامین شده است. 
محور و جهت گیری فعالیت های انجمن کاما در راستای حل مشکات 
و پیگیري مطالبات صنفی بوده و هســت. به نظــرم نیاز انجمن همدلی 
تمام اعضا، هدف گذاری و رســیدن به یک نقطه مشــترک است و باید 
به دور از منافع شــخصی و یا منافع گروهی خاص حرکت کرد. تشکیل 
کارگروه های مختلف برای مســائل گوناگون اعم از فنی و اســتاندارد، 
آموزشــی، نمایشگاهی و... و مشــارکت تمام اعضا در این امور به منظور 
تسریع در گشایش الزامی می باشــد که طی جلسات متعدد الزامات آن 

فراهم آورده شده است. 
بهنظرشــماافزایشتعرفهوارداتپروفیلیوپيويســي
تاچــهمیزانبهتقویــتوضعیتتولیدملــیوحمایتاز
تولیدکنندگانایرانیکمکمیکندوآیاباتوجهبهنیازبازار
داخلی،تولیدکنندگانداخلیتوانپاسخدادنبهنیازواقعی

بازاردرشرایطرونقبازارمسکنوساختوسازرادارند؟
بسیاری با افزایش تعرفه مخالف هستند و آنرا به ضرر مصالح این صنعت 
می دانند و عواقب آن را با مشــکاتی که اکنون گریبان گیر صنعت خودرو 

عــدم توجه بــه اســتاندارد هم در 
واردات و هم در بین تولیدکنندگان 
ایرانی سبب تضعیف جایگاه پنجره 
یو پی وی سی شده است، چرا که دود 
مشکالت، عیوب، ناکارآمدی و دوام 
کم محصــوالت بی کیفیت وارداتی 
و داخلی چشــم همه تولید کنندگان 

معتبر ایرانی را نیز سوزانده است.
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شده، مقایسه می کنند. توجه به این مســاله که رقابت آزاد یکی از ارکان 
نوآوری و پیشروی است، غیر قابل انکار اســت، ولی این مساله در شرایط 
اقتصادی و سیاسی ســالم و صادق، امکان پذیر است. در این شرایط رکود 
بی سابقه مسکن که بشــدت در چرخه اقتصادی صنایع وابسته به صنعت 
ساختمان ایجاد اخال کرده ، واردات بی رویه و بدون کنترل پروفیل های 
ترکیه با قیمت های بسیار نازل و کیفیت بسیار پایین سبب به هم ریختگی 
بازار و هم چنین فرهنگ  سازی و عادت اشتباه مصرف کننده شده است. الزم 
به توضیح می دانم که پروفیل های یوپي وي سي با برند ترکیه در میان مردم با 
توجه به اینکه مردم تجربه خوبی از کیفیت محصوالت ساخت ترکیه در دیگر 
زمینه ها به خصوص پوشاک دارند، به اشتباه پروفیل خوب نام برده می شوند، 
در حالی که بیشتر پروفیل های وارداتی ســاخت کشور ترکیه از کیفیت 
بسیار پایینی برخوردار هستند و در اصطاح مسکن مهریزاسیون شده اند؛ 
به طوری که حتی پروفیل های چینی بی کیفیت هم نمی توانند در قیمت با 
ترکیه رقابت کنند، وجود این محصوالت در بازار به فروش تولیدکنندگان 
میان رده و اقتصادی ایرانی آســیب وارد کرده که به ســختی قابل جبران 

است. هم چنین در سطح پروفیل های با 
کیفیت نظیر آنهایی که از اروپا و یا آلمان 
وارد می شــوند، حتی با وجود برتری 
کیفی بعضی از تولید کنندگان داخلی، 
هم در بحث مــواد و هــم در طراحی 
پروفیل به دلیل برند بودن و لیبل آلمانی 
داشتن، ســبب تحرکات منفی در بازار 
این دسته از تولیدکنندگان و از جمله 
روزوین نیز شده است. روزوین همواره 
ســعی کرده که از فرصت های بوجود 
آمده اســتفاده صحیح کرده و آن را در 
اختیار مشــتریانش قرار دهد. الزم به 
ذکر می دانم که افزایش تعرفه واردات 
در هیچ برهه از زمان، ســبب افزایش 
قیمت بی منطق و بی دلیل پروفیل های 
روزوین نشده است. در حال حاضر هم 
تولیدکنندگان ایراني کاما نیاز بازار را 
هم از لحاظ کمی، هم از لحاظ کیفی و 

حتی تنوع به خوبی پاسخگو هستند.
ارزیابیشماازکیفیتپروفیلهایخارجیعرضهشدهدرایران
چیستوچهمیزاننهادهاینظارتیبرکیفیتواستاندارداین

پروفیلهانظارتدارند؟
به طور مسلم تکلیف پروفیل های وارداتی از آلمان مشخص است. اما 
متاسفانه عمده واردات پروفیل به ایران از مقصد ترکیه بوده که کیفیت 
بسیار نازلی دارند و نهادهای نظارتی همانند سازمان استاندارد و گمرک 
نیز هیچ ممیزی اصولی و دقیق روی کیفیت پروفیل های وارد شده از ترکیه 
ندارند. در پیگیری های انجام شده از طرف انجمن تولیدکنندگان پروفیل 
یوپي وي سي ایران با این پاسخ از طرف مسئولین روبرو شده ایم که به دلیل 
حجم انبوه و تنوع واردات، ســازمان استاندارد تنها در موارد حیاتی ملی 
همانند بهداشــت و درمان و تغذیه ممیزی های اساسی و دقیق را در نظر 
مي گیرد و نظارت دقیقی بر دیگر محصوالت ندارد. همین عدم توجه به 
استاندارد هم در واردات و هم در بین تولیدکنندگان ایرانی سبب تضعیف 
جایگاه پنجره یو پی وی سی شده اســت، چرا که دود مشکات، عیوب، 
ناکارآمدی و دوام کم محصوالت بی کیفیت وارداتی و داخلی چشم همه 

تولید کنندگان معتبر ایرانی را نیز سوزانده است.
درحالحاضرتولیدکنندگاندروپنجرهیوپيويسيبراي

همکاريباشرکتشماچهمراحليرابایدطيکنند؟
نخست اینکه ما از تمامی نمایندگان با احترام درخواست کرده ایم که 
در روند ساخت و مونتاژ، تمامی استانداردهای ساخت و نصب در و پنجره 
مورد نظر روزوین را رعایت کنند، دوم اینکه تحویل کاالها همواره به موقع 
و ســروقت صورت مي گیرد و امکان ارسال پروفیل به تمامی استان های 
کشور را داریم. با توجه به اینکه روزوین، سیاست فروش فله ای ندارد هیچ 
گاه در هیچ یک از اســتان ها  انبار ایجاد نمي کند و تمامی نمایندگان به 

صورت مستقیم از خود کارخانه نیازشان را تامین می کنند. 
درسال96بهنامســالاقتصادمقاومتي،تولیدواشتغال
بهنظرتاندولتچــهحمایتهایيرابایدازتولیدکنندگان
داخليانجامدهدکهشاهدرقابتســالموشفافدربازار

داخليباشیم؟
دولت باید همانند طرح ســامت، طرح حمایــت از تولید ارائه کرده 
و با پرداخت یارانــه به بخش صنعــت و از آن مهم ترخارج کردن بخش 
مســکن از رکود به فکر گره گشایي از مشکات بنگاه هاي تولیدي باشد. 
نرخ تسهیات بانکی براي تولید کاما 
غیر منطقی و حســاب نشده است و 
تمامی تولیدکنندگان بــرای بهبود 
تکنولــوژی در واحد تولیدی شــان، 
نیازمند کمک های دولتی هســتند، 
چرا که یکی از ارکان مهم ماندگاری در 
بازار بروزرسانی تجهیزات است. البته ما 
به سیاست های اقتصادی دولت معتقد 
هســتیم و آنرا گره گشای مشکات 
موجــود می دانیم و حتــی علی رغم 
عوارض جانبی این سیاســت ها براي 
بنگاه هاي تولیدي، بــه خروجی این 
سیاست ها در ســال های آتی امیدوار 

هستیم و خوش بینانه می نگریم.
برنامهشرکتروزوینبرايمعرفي
هرچهبیشتربرندروزویندرسطح
کشورچیستوچهحمایتهایياز

نمایندگانخوددربرنامهدارید؟
روزوین در حال توسعه و گسترش 
سایت تولید خود بوده تا بتواند نیاز تمامی نمایندگان خود را به موقع پاسخ 
دهد. هدف اول ما حفظ کیفیت بیشینه در کنار سرویس و خدمات فنی و 
علمی به مشتریان است. روزوین از فعالیت های تبلیغاتی نمایندگان خود 
در شهرستان ها حمایت کرده و طبق سیاست فروش خود از تعدد نماینده 
برای حفظ کیفیت و هم چنین جلوگیری از جنگ قیمتی ممانعت مي کند. 
ما آغازگر برخورد علمی و فنی با نیاز مشتری در ایران بوده و در این راستا 
انستیتو تکنولوژی پاستیک روزوین با همکاری دیگر نهادهای فعال اقدام 
به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه تولید پروفیل و پنجره کرده است.
باتوجهبهبرنامههايشرکتجهتحضوردرنمایشگاههاي
تخصصي،چهانتظارمشخصوشفافيازشرکتبرگزارکننده

نمایشگاهدارید؟
در حال حاضر روزوین تنها در نمایشگاه های تخصصی درب و پنجره 
حضور فعال و گسترده دارد. با توجه به اهمیت این صنعت، نمایشگاه های 
برگزار شــده معموال از اســتقبال خوبی مگر در بعضی از شرایط رکود 
برخوردار است . ما نمایشــگاه نه چندان پر تردد هم تجربه کرده ایم که 
البته بخشی از این مساله از عدم اطاع رسانی صحیح و کافی شرکت های 

برگزارکننده نشأت می گیرد.

روزوین تمامی 3 ســایت مجهز 
پنجره سازی خودش را در اردبیل 
و تهران به طــور کامل در اختیار 
انســتیتو تکنولوژی پالستیک 
روزوین به منظور تحقق اهداف 
آموزشی نمایندگان قرار داده و در 
زمینه ساخت تجاری در و پنجره 

هیچ فعالیتی ندارد.



 ۹۶
اد  

رد
- م

ه ۴
مار

- ش
م 

 یک
ال

- س
ره  

نج
 و  پ

نما
ی 

نیا
ه  د

نام
ماه

54

ل
وفی

ی پر
دنیا

پنجره   استاندارد  با  پروفیل  اوروین
گفتگوی دنیای نما و پنجره با مهندس رضا حسینی، مدیرعامل شركت آلتین پلیمر ایرانیان

2ســالتالششــبانهروزیبرایمعرفیمحصولیتولیدایرانزمینجهتمصرفدرزمینهساختونصبپنجرههای
یوپیویسیاســتانداردوباکیفیتحاالبهتولدبرندیجدیدبانامتجاریاوروینانجامیدهاست.سختکوشیوپشتکار
مدیران،کارشناسانونیرویانسانیشاغلدرشرکتآلتینپلیمرایرانیانبهمدیریترضاحسینی،حاالبهمیوهایشیرین
بهناماوروینتبدیلشــده؛میوهایازخطهآذربایجانغربیوشهرارومیهبرایآنهاییکهدوستدارندباساختونصب
پنجرههاییوپیویسی،زندگیدلنشینرادرخانههایایرانیانباکمترینمیزانسروصداوایمندربرابرآالیندههاوالبته
عایقکاملدربرابراتالفانرژیساختمانهابرایمردمرقمبزنند.وقتیدومبهمنماهسال1392سنگبنایشرکتآلتین
پلیمرایرانیانباثبترسمیآنگذاشتهشد،کمترقابلباوربودکهمحصوالتتولیدیاینشرکتباناماورویندرسال1394
واردبازاردروپنجرهایرانشــود.اوکهبهخوبیمیدانددرمسیریسختوبارقابتسنگینگامنهاده،امیدواربهآیندهای
روشناستوچهاینکهزمانتولدشرکتآلتینپلیمرایرانیانبهگفتهآقایحسینیهمزمانشدباافزایشتحریمهاعلیه
ایرانودراینشرایطسختگامنهادنوسرمایهگذاریکردندربخشتولیدیوصنعتییکریسکبزرگبهشمارمیرود.
حاالباعبورازتنگناهایناشیازتحریمهاودرفضایپسابرجام،پروفیلاوروینحتیچشمبهصادراتهمدارد.بامدیرعامل

جوانوالبتهجسوراینشرکتایرانیگفتگوکردهایمکهمیخوانید.

چهانگیزهايباعثشدتاســال92آنهمدربیموامید
ناشیازتحریمهایخارجیعلیهکشورمان،درصنعت
تولیدپروفیلهايیوپيويسيسرمایهگذاريکنید؟

انگیزه و هدف مؤسسین با توجه به شرایط بد اقتصادي و سیاسي 
زمان تاسیس شرکت یعني سال 1392 و همزمان شدن با افزایش 
تحریم ها و فشــار هاي اقتصادي و سیاسي آمریکا و اروپا به مردم و 

کشــور ایران ، کمک به افزایش تولید داخلي و کاهش وابستگي به 
کشور هاي خارجی، به ویژه در صنعت درب و پنجره بود ، مهمترین 
عاملي که باعث ایمــان آوردن اعضای هیات موســس و مدیران 
شــرکت به گذرا بودن این شرایط بد اقتصادي بود، اعتقاد به توان و 
هنر ایرانیان و برخورداری کشورمان از منابع عظیم نفتي و معدني 
بــود. از اهداف دیگر ما، باور عمیق به تولید پروفیل هاي با کیفیت و 
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جلوگیري از واردات پروفیل هاي نامرغوب و بدون استاندارد از برخی 
کشــور ها از جمله ترکیه بود، چرا که ماده اولیه اصلي این محصول 
یعنی پودر پی وی سی S65 در مجتمع های پتروشیمی داخل تولید 
و به کشور ترکیه صادر می شود که مصداق خام فروشی و خروج ارز 

از ایران است.
چهمقاطعيازپروفیلبراياســتفادهتولیدکنندگان
پنجرههايیوپيويسيدرشرکتآلتینپلیمرایران
تولیدميشــودوبرنامهشمابرايگســترشوتنوع

بخشیدنبهمحصوالتچیست؟
 در حال حاضر پروفیل هاي درب و پنجره سري 6000 با سیستم 
باز شونده تولید می شوند و قدم بعدي در جهت افزایش محصوالت، 
افزودن تمامي رنگ هاي پروفیل ها با پوشــش لمینت و کاور هاي 

آلومینیومي با رنگ هاي آنادایز خواهد بود.
ازجملهمزایايپروفیلاوروینداشتنناخنهايبیروني
بلنداست،استفادهازپروفیلهايیادشدهچهتاثیريبر

کیفیتپنجرههاخواهدداشت؟
 مزیت بلندي ناخن هاي بیروني، ابتدا رضایت مونتاژکاران را به 
همراه خواهد داشــت، چرا که ناخن هاي بیروني به منظور کوپل با 
پروفیل هاي کمکي دیگر طراحي شــده اند و بلند بودن آن ها باعث 
افزایش خاصیت االستیسیته )تغییرشکل بازگشت پذیر یا ارتجاعی 
محیط و مواد( ناخن ها شــده و نصب و کوپل پروفیل هاي کمکي را 
راحت تر می کند ، در ضمن اســتفاده دیگر ایــن ناخن ها به هنگام 
نصب پنجره در داخل قاب )فریم( آهني اســت، یعني زماني که به 
هر علتی پنجره بزرگ تر از قاب باشد، می توان این ناخن ها، خطاي 
مونتاژکاران، قاب آهني و یا پنجره هاي یوپی وی سی را هر کجا که 
الزم بود، رنده کرد و بدون اینکه ایزوالســیون یا عایق بودن پنجره 
کاهش یابد، پنجره را داخل قاب نصب کرد. البته تا جایي که طول 

ناخن به مونتاژ کار اجازه رنده کردن را بدهد.
پروفیلاورویندارايچهاستانداردهایياستوتاچه
میزانباشــرایطآبوهوایيشهرهايمختلفایرانو

تغییراتجغرافیایيهمخوانيدارد؟
 پروفیل هاي اوروین دارنده نشان ملي استاندارد ایران و 9001 
گواهی نامه اســتاندارد اروپا )CE( بوده و با توجه به واقع شــدن 

کارخانه در یکي از سردســیرترین مناطق کشورمان این شرکت 
محصوالت خود را در برابر احتمال شکستگي هاي زمان مونتاژ بسیار 
مقاوم سازی کرده و این عمل باعث افزایش تعداد پیوندهای ایجاد 
شده بین اتم های پی وی سی با استفاده از افزایش دما و فشار پخت 
اکسترودر سیستر می شــود . در خصوص شرایط گرم آب و هوایي 
هم باید بگویم گسگت هاي پروفیل هاي اوروین در خود این شرکت 
تولید و طراحي می شوند و از لحاظ طراحي تنها پروفیلي است که بعد 
از بسته شدن لنگه پنجره، گسگت آن بیرون نمي زند، یعني احتمال 
زرد شدن و پوسیدن گســگت ها را با این ترفند کاهش و طول عمر 
گسگت و آب بندي پنجره را افزایش داده ایم. در ضمن این شرکت 
ادعا می کند که سفیدترین پروفیل هاي کشورمان را تولید می کند 

که معموالً مقاومت در برابر اشعه UV آفتاب را افزایش می دهد.
کیفیتپروفیلهايیوپيويسيبابرنداورویندربرابر
پروفیلهايمشــابهداخليوخارجيچگونهاستو
استقبالتولیدکنندگاندروپنجرهازمحصوالتشرکت

تاکنونچگونهبودهاست؟
 با توجه به اینکه محصوالت این کارخانه یکسال پس از شروع به 
تولید این کارخانه وارد بازار شده و در طول این یکسال سعي بر رفع 
تمامي مشکات کوچک محصوالت و ست کردن قالب ها با طراحي 
اورجینال و طراحي گسگت مناسب و آموزش اپراتور هاي حرفه اي 
شده، بنابراین پروفیل هاي اوروین در رده پروفیل هاي با کیفیت براي 
مونتاژکاراني که با این پروفیل آشنا هستند، به شمار می آید. در حال 
حاضر اعضای هیات مدیره شرکت بر توانایي صادرات این پروفیل 
به کشور روسیه و دریافت استاندارد روسیه ایمان داشته و اقداماتي 
را برای تحقق این هدف انجام داده اند . در خصوص مقایسه پروفیل 
اوروین با پروفیل هاي وارداتي از کشــور ترکیه که بیشترین مقدار 
واردات پروفیل را به خود اختصاص داده اند ، بنده با توجه به اینکه 
قبل از شــروع به تولید از وارد کنندگان پروفیل هاي ترک بوده ام، 
اعتقاد بر این دارم که حتي بي کیفیت ترین پروفیل هاي ایراني باز با 

کیفیت تر از بسیاری پروفیل هاي وارداتي هستند.
ماشــینآالتواکسترودرهاياســتفادهشدهداراي
چهســطحازتکنولوژيبودهوازچهشرکتوکشوري
خریداريشــدهومواداولیهمورداستفادهبرايتولید
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پروفیلاوروینچگونهکنترلکیفيميشود؟
 ماشین آالت این شرکت از شرکت لیدر ماکینا خریداري شده که 
یک شرکت ترکیه ای مطرح بوده، ولي کلیه قطعات به کار رفته در 
ماشین آالت از کشــور ایتالیا با برند Zambello و ژاپنی Omron و 
اشنایدر فرانسه خریداری و شرکت لیدرماکینای ترکیه این قطعات 
را مونتاژ کرده و پشــتیباني آن را بر عهده دارد که توانایي رقابت با 
برند هاي معروف در صنعت ساخت اکسترودر را دارا بوده و از مزیت 

هم مرز بودن با کشورمان نیز برخوردار است.
توصیهیاپیشنهادشــمابهتولیدکنندگاندروپنجره
یوپيويسيچیستوبهنظرتاندرانتخابپروفیلباید

بهچهمسایليدقتکنند؟
استفاده از یراق آالت مناسب و با کیفیت، استفاده از گالوانیزه هاي 
کمکي با ضخامت حداقل 1.25 میلي متر و از همه مهمتر داشــتن 
وجدان کاري در ســاخت و مونتاژ درب و پنجره یک ضرورت برای 
تولید پنجره های یوپی وی سی است. در نهایت از مونتاژ کاران تقاضا 
دارم در انتخاب پروفیل ها فقط به شهرت پروفیل هاي موجود در بازار 
اکتفا نکرده و براي راحتي کار خود، مشتریان شان را قانع نکنند و به 
کیفیت واقعي پروفیل ها توجه داشته باشند، چه بسا پروفیل های با 

اسم و رسمی که بعد ها با کیفیت و دقت پایین تری تولید شده اند.
درحالحاضرتولیدکنندگاندروپنجرهیوپيويسي
برايهمکاريباشرکتشماچهمراحليرابایدطيکنند
ونحوهوزمانتحویلکاالهايمورددرخواســتآنها
بهچهنحوياســت؟آیاامکانارسالپروفیلبهتمامي

استانهايکشوروجوددارد؟
تعهد به کیفیت مونتاژ درب و پنجره هاي ســاخته شده یکي از 
شرایط مونتاژکاران عاقه مند به مصرف پروفیل هاي اوروین است 
و زمان تحویل پروفیل هاي درخواست شده حداکثر 10 روز کاري 
خواهد بود و امکان ارســال محصوالت به تمامي نقاط کشورمان را 

داریم.
درسال96بهنامسالاقتصادمقاومتي،تولیدواشتغال
بهنظرتاندولتچهحمایتهایيرابایدازتولیدکنندگان
داخليانجامدهدکهشاهدرقابتسالموشفافدربازار

داخليباشیم؟
 ایجاد شــرایط رقابت مســاوي براي پروفیل هــاي وارداتي با 
پروفیل هاي ساخت داخل از لحاظ استاندارد هاي اخذ شده و اجباري 
کردن اســتاندارد براي پروفیل هاي وارداتــي و همچنین حذف 
قانون قبول استاندارد هاي کشور صادر کننده توسط شرکت هاي 
بازرسي COI از جمله انتظارات ماست، چون اغلب این شرکت های 
بین المللی به ویژه در کشــور ترکیه هیچ تعهــدي را در رد یا قبول 
گواهی نامه هــای COI نمی پذیرند. همچنین تزریق ســرمایه در 
گردش با سود بانکي حداکثر 8 درصد مناسب براي تولیدکنندگان 
با سررســید متناســب، باالبردن امنیت تامین مواد اولیه و ایجاد 
ثبات قیمت مواد خــام PVCS65 از طریق کنترل مدیریت فروش 
پتروشــیمي ها براي تولید کنندگان داخلي، اصاح سیاست هاي 
بانکداري خصوصا کاهش نرخ ســپرده و مجبور کردن بانک هاي 
خصوصي و دولتي با انجام بازرســي هاي مکرر و وضع جریمه هاي 
ســنگین براي بانک هایي که از این مورد تعدي کنند، به نظر برای 
خروج صنایع گرفتار به رکود صنعت ساختمان یک ضرورت است.
برنامهشرکتآلتینپلیمرایرانیانبرايمعرفيهرچه
بیشــتربرنداورویندرسطحکشــورچیستوچه

حمایتهایيازنمایندگانخوددربرنامهدارید؟

حفظ کیفیت محصوالت و تاش بــراي افزایش کیفیت و تنوع 
محصوالت، اولین و مهمترین اصل در معرفي و برندسازي پروفیل 
اوروین می باشد چرا که از معروف ترین برند ها با گرایش به افزایش 
سود و کاهش کیفیت با رعایت نکردن استاندارد بعد از مدتي بازار 
فروش خود را به نحوي از دســت داده اند که ایجاد اطمینان دوباره 
در مصرف کنندگان امري محال و بسیار پرهزینه به نظر می رسد. از 
روش هاي موثر دیگر تبلیغات تلوزیوني و شرکت در نمایشگاه هاي 
داخلي و خارجي اســت. البته در شــرایط بد اقتصادي، قوي ترین 
کارخانجات در تامین حقوق کارکنان شان با مشکل مواجه هستند 
و تنها هدف مالکان این کارخانجات، جلوگیری از تعطیل شــدن 

واحدهای صنعتی است.
انتظارشمابهعنوانیککارآفرینوتولیدکنندهایراني
ازدولتجدیدچیستوچهخواستهايازمقاماتاستاني

بهویژهجهتحمایتازتولیدکنندگاندارید؟
نخست اینکه ســازمان مالیاتي کشور باید معافیت هاي مالیاتي 
چندین ســاله براي تولیدکنندگان وضع کند. دوم اصاح سیاست  
بانک هاي خصوصي و دولتي در زمینه نرخ سود و سررسید تسهیات 
و بخشودگي  دیرکرد هاي پرداخت اقساط  را انتظار داریم و در نهایت 
کمک به ایجــاد زمینه هاي معرفي و فروش تولیــدات داخلي در 
کشور هاي دیگر و کمک به شرکت در نمایشگاه هاي بین المللي هم 
می تواند در سبد سیاست های حمایتی دولت از تولید ملی قرار گیرد.
الســتیکهايدرزگیردوجزئيتولیدشرکتشماچه
ویژگيومزیتيداردواســتفادهازآندرپروفیلهاي
یوپيويســيچهتاثیريبرکیفیتواستاندارددرو

پنجرههاخواهدداشت؟
گفته بودم که قبل از شــروع به تولید از واردکنندگان پروفیل از 
کشور ترکیه بودم .آن زمان پروفیل هاي وارداتي مشمول استاندارد 
اجباري بودند و به راحتي استانداردهای مربوطه را از شرکت هاي 
بازرســي براي محموله مورد نظر در کشور مبدا می گرفتیم، البته 
این استاندارد COI  شامل گســگت ها نمي شد و گسگت ها مورد 
آزمایش قرار نمي گرفتند. این امر باعث شد که هم اکنون گسگت 
پروفیل هاي وارداتي از چندین ســال پیش همگي دچار پارگي و 
پوسیدگي شــده اند. ما به منظوراطمینان از کیفیت گسگت هاي 
استفاده شده در پروفیل هاي اوروین با خرید خط تولید گسگت از 
کیفیت گرانول هاي خریداري شده اطمینان حاصل می کنیم چرا 
که امکان تشخیص ایرادات و عدم مرغوبیت گسگت ها معموال نیاز 

به گذر زمان دارد .
باتوجهبــهبرنامههايشــرکتجهــتحضوردر
نمایشــگاههايتخصصيمرتبطباصنعتساختمان،
چهانتظارمشخصوشفافيازشــرکتبرگزارکننده

نمایشگاهدارید؟
 دقت در تعیین زمان برگزاري نمایشگاه یعني قبل از اوج فصل کار 
و نیز عدم تداخل آن با تعطیات یا مناسبت هایي که باعث کاهش 

حضور مشتریان خواهد شد  از جمله انتظارات ماست.
بهعنوانعضــوانجمــنتولیدکننــدگانپروفیل
یوپيويســيایران،بهنظرشــمااینانجمنبایدچه

مسایليرادراولویتکارياشقراردهد؟
 کمک به پیدا کردن راه و روشي که بتوان مشکات تولیدکنندگان 
را به گوش مسئولین رساند و نهایتا با رسانه اي کردن این مشکات 
مســئوالن و مدیران پتروشــیمي ها را ملزم به تامیــن مواد اولیه 

تولیدکنندگان داخلي کرد.
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لحظه های خوش  با  آ  قای پروفیل
گفتگوی اختصاصی دنیای نما و پنجره با مهندس رامین صحنه مدیرعامل شركت آق پروفیل گلستان

بیشازیکدههتالشواستمراربرارتقایکیفیتباعثشدهتاحاالتولیدکنندگاندروپنجرههاییوپیویسیبااستفاده
ازپروفیلهایساختشرکتآقپروفیلگلستانبابرندآقایپروفیل،شروعلحظههایخوشراباآسودگیخیالدرتولیدو
نصبنسلجدیدپنجرههایساختمانیتجربهکنند.مهندسرامینصحنه،مدیرعاملجواناینشرکتخوشنامایرانیموفق
شدهبانظمواقتداردرصنعتتولیدپروفیلهاییوپیویسیایرانسبدیکاملازمحصوالتموردنیازمشتریانراروانه
بازارکند.اوحاالبایکتجربه10سالهوبادیدیوسیعتروافقیروشنترازگذشتهامیدواراستتااعتمادمصرفکنندگان
راباخلقایدههایجدیدتربیشازپیشبهدستآوردودراینمســیرپرفرازونشیبگامبردارد.افزونبرتولیدپروفیل
باکیفیتواستانداردباال،مشتریانآقایپروفیلخیالشانازحیثپروفیلگالوانیزه،دیوارپوشهاوشیشههایدوجداره
ساختشرکتآقپروفیلگلستانراحتاست.محصوالتتولیدشدهاینبرندایرانیقابلاحترامهرچنددریکیاززیباترین
وسرسبزتریناستانهایکشورمانیعنیگلستانتولیدمیشود،امادردیگراستانهایایرانزمینهمبااستقبالخوبو

شایستهایمواجهشدهاست.اینگفتگورابخوانید:

شرکتآقپروفیلگلستاندرچهسالیباچههدفيتاسیس
شدوچهانگیزهايباعثشدتادرصنعتتولیدپروفیلهاي

یوپيويسيسرمایهگذاريکنید؟
شرکت آق پروفیل گلستان در سال 1388 و با هدف کمک به صنعت 
ساختمان و ایجاد اشتغال برای نسل جوان و تحصیلکرده ایران در منطقه 
صنعتی آق قای گلستان راه اندازی شد تا بتواند با تولید پروفیل و درو 
پنجره های یوپی وی سی نقش و سهمی هرچند اندک اما تاثیرگذار در 

بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان های ایران داشته باشد.

درحــالحاضرچهمقاطعــيازپروفیلبراياســتفاده
تولیدکنندگانپنجرههايیوپيويسيدرشرکتتولید
ميشودوبرنامهشمابرايگســترشوتنوعبخشیدنبه

محصوالتچیست؟
در حال حاضر سیســتم لوالیی ۴ کاناله سری 60 و سیستم کشویی 
تک ریل و جفت ریل در مجموعه صنعتی آق پروفیل با نشــان تجاری 
آقای پروفیل تولید و به بازار عرضه می شود و تمامی این مقاطع به صورت 
سفید و لمینیت قابل عرضه به شرکت ها و کارگاه های تولید در و پنجره 
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یوپی وی سی ایران اســت. عاوه بر آن در کنار پروفیل، اقدام به تولید 
پروفیل های ترکیبی یوپی وی سی و آلومینیوم کرده ایم تا بدین صورت 
بتوانیم پاسخگوی مشــتریانی باشیم که به دنبال استفاده از رنگ های 
خاص آلومینیوم در نمای ســاختمان های خود هســتند. در رابطه با 
گسترش ســبد محصوالت هم مجموعه صنعتی آق پروفیل، همواره 
به دنبال این مســئله هست که بتواند در زمینه کیفیت، تنوع محصول، 
خدمات و آموزش به سطح قابل توجهی دست یابد. در همین راستا و با 
توجه به نیازسنجی که از مشتریان صورت می گیرد، تمرکز براین است 
که بتوانیم کلیه مواردی را که موردنیاز مونتاژکاران و مصرف کنندگان 
برند آقای پروفیل است، با تاش و نوآوری برآورده کرده و سبد کاالیی 

کامل تری را برای همکاران فراهم آوریم.
پروفیلهاییوپیویسیآقایپروفیلازچهمزیتهایی

نسبتبهسایربرندهابرخورداراست؟
کیفیت خوب و قیمت مناسب و همین طور قالب های مدرن و متنوع 
و داشتن دپوی قوی در استان هایی که به نحوی قطب های ساخت و ساز 

کشور هستند، از مزیت های برند آقای 
پروفیل به شمار می آید و عاوه بر آن 
نظارت مســتمر واحد فنی کارخانه و 
نمایندگان هر استان به نحوه ساخت 
و ســاز پنجره های برند آقای پروفیل 
باعث شده است که در نهایت پنجره ای 
استاندارد روانه بازار شده و در اختیار 
مردم کشــورمان به عنــوان مصرف 

کنندگان نهایی قرار گیرد.
پروفیلهايتولیديشرکت
بابرندآقایپروفیلداراي
چهاستانداردهایياستو
تاچهمیزانباشــرایطآب
وهوایيشهرهايمختلف
ایرانوتغییراتجغرافیایي

همخوانيدارد؟
آقای پروفیل دارای استاندارد های 

ISO 9001 و OHSAS 18001 و ISO 14001 و اســتاندارد سیســتم 
مدیریت یکپارچه و همین طور 10 ســال بیمه ایران اســت ودرسال 
گذشته نیز این شــرکت موفق به اخذ گواهینامه استانی رعایت حقوق 
مصرف کننده شد. مســلما چون این محصول یک برند ایرانی هست و 
در داخل کشور تولید می شــود، کاما همخوان با شرایط آب و هوایی 
کشــور خواهد بود و حضور متداوم و موفق این برند در بازار حاکی از آن 
است که این پروفیل قابل استفاده در سردترین تا گرم ترین نقطه ایران 
است. افزون بر اینکه تمامی محصوالت این مجموعه با کیفیت یکسان 
به مشتریان عرضه می شود. یکی از بزرگترین اهداف شرکت اق پروفیل 
در تولید برند آقای پروفیل، ارتقای ســطح کیفی محصول خود بوده و 
هرگز به منظور ارزان ســازی پروفیل خود تغییــری در ترکیب فرمول 

محصول ایجاد نخواهد کرد.
کیفیتپروفیلهايیوپيويسيبابرندآقایپروفیلدر
برابرپروفیلهايمشــابهداخليوخارجيچگونهاستو
استقبالتولیدکنندگاندروپنجرهازمحصوالتشرکت

تاکنونچگونهبودهاست؟
عدم شکست در برش و چســبندگی عالی پس از جوش و استحکام 
پروفیل، رنگ ســفید و شــفاف متداوم و در کل مونتاژ و نصب آســان 

پروفیل های آقای پروفیل، اشــاره به کیفیت خــوب و قابل قبول این 
برند دارد. با توجه به میزان فروش و روندی که در ســال های اخیر با آن 
مواجه بوده ایم، می توان گفت که از جانب مشتریان هم استقبال خوب 
و گسترده ای بوده و هست و امیدواریم همین روند رو به رشد را در آینده 
نیز شاهد باشیم. الزم است اینجا به نکته ای شاره کنم که سیاست فروش 
شرکت آق پروفیل در درجه اول براصل صمیمیت و دوستی استوار است 
و مشتری قبل از آنکه این مجموعه را به عنوان تامین کننده تلقی کند، 

ما را به عنوان دوست خود می داند.
توصیهیاپیشــنهادشــمابهتولیدکنندگاندروپنجره
یوپيويسيچیستوبهنظرتاندرانتخابپروفیلبایدبه

چهمسایليدقتکنند؟
اینکه به رعایت اســتانداردهای الزم و اساسی در تولید یک پنجره 
ملزم باشند، چرا که سازندگان درو پنجره مشخص کننده کیفیت نهایی 
پروفیل هستند و درواقع از حیثیت و کیفیت برند مورد استفاده خود با 
تولید استاندارد می توانند دفاع کنند؛.در غیر این صورت در این فضای 
رقابتی هم خود آسیب می بینند، هم 
به شرکت تولید کننده پروفیل آسیب 
خواهنــد زد.و درنهایت کل جامعه با 
شک و تردید نسبت به صنعت پروفیل 
یوپی وی ســی می نگرد. نکته مهم تر 
اینکه در انتخــاب پروفیل مصرفی، 
ابتــدا به مرغوب بودن و اســتاندارد 
بودن آن اهمیت دهنــد و با مطالعه 
و تحقیق بیشتر پروفیل های مدنظر 
خود را انتخاب کنند و ســنگ بنای 

فعالیت خود را برکیفیت بگذارند.
درحالحاضرتولیدکنندگاندرو
پنجرهیوپيويسيبرايهمکاري
باشرکتشماچهمراحليرابایدطي
کنندونحوهوزمانتحویلکاالهاي
مورددرخواستآنهابهچهنحوي
است؟آیاامکانارسالپروفیلبه

تمامياستانهايکشوروجوددارد؟
در اســتان هایی که نمایندگی آقای پروفیل وجوددارد، کافی است 
به دفاتر نمایندگی این شــرکت مراجعه کنند و بعد از آن هم نماینده با 
بررسی که از محیط کار مشــتری دارد و بعد از انجام ممیزی های الزم 
و رعایت اســتانداردهای اولیه، اطاعات ثبت و پس از انجام موارد مالی 
تحویل بار انجام می گیرد. در اســتانهایی هم کــه نماینده وجود ندارد 
دفتر فروش تهران آقای پروفیل آماده پاسخگویی است و کارشناسان 
فنی و فروش هم،  در دفتر مرکزی شرکت آماده ارائه مشاوره های فنی 
و تخصصی به مشتریان هســتند و در حال حاضر امکان ارسال پروفیل 

یوپی وی سی با برند آقای پروفیل به تمامی نقاط ایران وجود دارد.
درسال96بهنامســالاقتصادمقاومتي،تولیدواشتغال
بهنظرتاندولتچهحمایتهایيرابایدازتولیدکنندگان
داخليانجامدهدکهشــاهدرقابتسالموشفافدربازار

داخليباشیم؟
انتظار ما این است که دولت توجه جدی به حل مشکات این صنعت 
داشته باشــد، چرا که تولیدکنندگان پروفیل یوپی وی سی کشور،  از 
نظر تامین مواد اولیه مصرفی به دلیل مشــکات بانکی و نقل و انتقال 
ارز دچار مشکل هســتند، همچنین حمایت واقعی از تولیدکنندگان 

انتظار ما این اســت که دولت توجه 
جدی به حل مشــکالت این صنعت 
داشته باشد، چرا که تولیدکنندگان 
پروفیل یوپی وی سی کشور،  از نظر 
تامین مواد اولیــه مصرفی به دلیل 
مشــکالت بانکی و نقل و انتقال ارز 

دچار مشکل هستند.
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و نظارت همیشگی دســتگاه های نظارتی برتولید پروفیل وتولید در و 
پنجره یوپی وی ســی باعث خواهد شد تا اعتماد عمومی نسبت به این 
صنعت تقویت شود و تولیدکنندگان ایرانی بتوانند محصوالتی دارای 
قدرت رقابــت با محصوالت خارجی به بــازار داخلی و خارجی عرضه 
کنند. نکته مهم دیگر اینکه بر واردات پروفیل به کشــور نظارت های 
جدی تری صــورت گیرد. افزایش واردات در واقع باعث می شــود که 
ظرفیت فعلی تولید پروفیل یو پی وی سی در داخل کشور کمتر شود و 
سهم واردکنندگان افزایش پیدا کند که نتیجه قطعی آن عدم بازدهی 
سرمایه گذاری داخلی، تشدید نرخ بیکاری و فشار به خانواده شاغان 
در بخش های تولیدی کشور خواهد بود. امیدواریم که در سال پیش رو، 
دولت جدی تر و عملیاتی تر به مشکات صنعت پروفیل یوپی وی سی 
داخل کشــور از جمله بازنگری در قیمت تمام شده مواد پتروشیمی 
برای صنایع، رفع مشکات بانکی واحدهای تولیدی و تامین سرمایه در 
گردش آنها، رفع مشکات تامین اجتماعی و مالیاتی فعاالن اقتصادی 

گام بردارد.
مهمترینمشکليکهشرکتآقپروفیلگلستاندرزمینه
تولیدباآنمواجهاســتازجملهدسترسيبهمواداولیه،
استفادهازتســهیالتبانکيوموانعکسبوکارهمچون

قوانینمالیاتيوتامیناجتماعيچیست؟
با توجه به برخی تنگناها و تحریم هایی که وجود دارد شرکت ما هم 
مثل بقیه شرکت ها در تهیه مواد اولیه با مشکل مواجه است و این مسئله 
باعث می شود واســطه ها وارد بازار شوند و در نهایت این اتفاق منجر به 
گران تر شدن مواد اولیه و افزایش قیمت تمام شده محصوالت صنعتی 

می شود.
برنامهشرکتآقپروفیلگلستانبرايمعرفيهرچهبیشتر
برندآقایپروفیلدرسطحکشورچیستوچهحمایتهایي

ازنمایندگانخوددربرنامهدارید؟
در اولین قدم تعویض نام برند از AKPROFILE  به یک نام ایرانی و 
تغییر کلیه متدها و روش های تبلیغاتی و اثرگذاری روی جامعه مصرف 
کننده بود. در جهت حمایت از نمایندگان هم تکمیل سبد کاالی برند 
آقای پروفیل با توجه به نیاز بازار ومشــتریان فعلــی و ارتقای کیفیت 
محصوالت شرکت آق پروفیل را هدف گذاری کرده ایم که بدون دغدغه 

بتوانند به فروش و تولید پنجره های استاندارد بپردازند.
باتوجهبهبرنامههايشرکتجهتحضوردرنمایشگاههاي

تخصصيمرتبطباصنعتساختمان،چهانتظارمشخصو
شفافيازشرکتبرگزارکنندهنمایشگاهدارید؟

نمایشــگاه برای ما مکانی جهت عرضــه و معرفی محصوالت جدید 
است. نمایشــگاه به عنوان یک راهکار صحیح و اصولی برای معرفی از 
یک سو و از ســوی دیگر ارائه برنامه های آتی و به اشتراک گذاشتن آنها 
با مشــتریان، نمایندگان و همکاران گرامی یاری گر ما در این امر است. 
تولیدات جدید خود را معرفی می کنیم و به دنبال ایجاد همکاری های 
مطمئــن و کاملی برای افزایش توان شــبکه های فروش و خدمات در 
سراسر کشور هستیم. پویایی نمایشگاه به ما کمک می کند تا از نظرات 
و ایده های جدیدتری بهره مند شویم و از آن در تولید و برنامه ریزی های 
خود استفاده کنیم. بیشتر خواهان حضور در نمایشگاه های تخصصی 
هستیم که متاسفانه فصل زمستان برای برگزاری نمایشگاه در و پنجره 
فصل خوبی نیست و ساعت و زمان برگزاری نمایشگاه و نداشتن تبلیغات 
گســترده از عمده ترین مشکاتی هست که حاضرین در این نمایشگاه 

با آن مواجه هستند.
بهعنوانعضوانجمنتولیدکنندگانپروفیلیوپيويسي
ایران،بهنظرشمااینانجمنبایدچهمسایليرادراولویت

کارياشقراردهد؟
در سال 95 قیمت مواداولیه برای تولید پروفیل یوپی وی سی، رو به 
افزایش نهاد و تولیدکنندگان جهت تامین مواد اولیه با مشکات زیادی 
روبرو هســتند و به طور طبیعی هزینه تولیــد پروفیل و در نهایت در و 
پنجره یوپی وی سی افزایش یافته اســت، در برهه ای نوسان نرخ ارز و 
دسترســی به آن هم مزید برعلت شد و بسیاری از فعاالن این صنعت را 
با گرفتاری های زیادی مواجه کرد که انتظار می رود این مســائل جز  ء 
اولویتهای انجمن باشد تا بتواند مشــکات تولیدکنندگان داخلی در 
این زمینه را حــل کند.عاوه برآن نظارت بر کیفیــت تولید داخلی و 
توجه جدی به ارتقای کیفیت می تواند از مســائلی باشد که انجمن به 

آنها رسیدگی کند.
بنظرشماافزایشتعرفهوارداتپروفیلیوپیویسیتاچه

میزانبهتولیدداخلیکمکمیکند؟
بی تاثیر نیســت؛ اما تعرفه واردات به تنهایی نمــی تواند کمکی به 
جلوگیری از واردات بی رویه پروفیل داشــته باشــد، به نظرم عاوه بر 
تعرفه های واردات باید استاندارد سازی برای واردات پروفیل انجام شود 

وحجم واردات نیز کنترل و سقف معینی برای آن تعریف شود. 
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آلدوراوین ؛ پروفیلي از ایران زمین
گفت و گوی اختصاصی دنیای نما و پنجره با مهندس طاهر ساكلی مدیرعامل شركت آلدوراوین

پنجرهايبرايزندگيباپروفیليازایرانزمینبهیکشــعارتجاريوباورعمليدرشرکتيتبدیلشدهکهمدیریتآنرا
مهندسطاهرساکليبرعهدهدارد.برندينوظهوردرصنعتپروفیلیوپيويسيبهنامآلدوراوینکهسبدمحصوالتآن
روزبهروزتکمیلترشــدهوروندسرمایهگذاريوپیشرفتآنميتواندشــهرتاینمحصولایرانزمینرابیشازپیش
افزایشدهد.آلدوراوینراميتوانبرنديازخانوادهصنعتيآلدوراچلیکدربارومیهدانستکهازسال1388درعرصه
تولیددربهايضدســرقتفعالیتداردوکامالشناختهشدهاست.مدیرجواناماباسابقهفعالیتحرفهايآلدوراویندر
گفتگوياختصاصيباماهنامهدنیاينماوپنجرهتاکیدداردکهباوجودوروداینبرندازحدود2ســالپیشبهصنعتدرو
پنجرهیوپيويسيایران،امارضایتمشتریانواستقبالتولیدکنندگانخوبوامیدوارکنندهوحتيفراترازانتظاربوده
است.مهندسساکليميگوید:باطراحیواجرایسیاستهایمبنیبرتولیدباکیفیتوبرخورداريازمشخصاتتکنولوژی
مدرنوزیبا،اینشــرکتهرگزکیفیتومرغوببودنکاالوخدماترابرايبهدســتآوردنبازارورقابتبادیگرانرها
نميکند.مدیرعاملآلدوراوین،رضایتمشتريرااساسفعالیتصنعتيوتجارياینشرکتاعالمميکندوميافزاید:روند
سرمایهگذاريبرايتولیدمحصوالتباباالتریناستانداردراادامهخواهیمدادوبااتکابهسابقهفعالیتدرصنعتدربهاي
ضدسرقت،تالشخواهیمکردتااینبرندنوظهوررابهیکيازبرندهايمليدارايقدرتصادراتيباآیندهروشنتبدیلکنیم.

شرکتآلدوراویندرچهسالیوباچههدفيتاسیسشد
وچهانگیزهايباعثشدتادرصنعتتولیدپروفیلهاي

یوپيويسيسرمایهگذاريکنید؟
فعالیت اصلي شــرکت آلدوراوین از ســال 139۴ با هدف پاسخ 
به تقاضاي صنعت در و پنجره یوپي وي ســي به پروفیل باکیفیت و 
استاندارد آغاز شد و تاش کردیم تا در تولید پروفیل هاي یوپي وي سي 
حتما به خواسته هاي تولیدکنندگان در و پنجره یوپي وي سي توجه 
نشــان دهیم. البته قبل از آن گروه صنعتي آلــدورا، در زمینه تولید 

باکیفیت ترین درب هاي ضدسرقت فعالیت خود را آغاز کرده و تولد 
آلدوراوین هم در راستاي توسعه ســرمایه گذاري ها جهت تولیدي 

شایسته ایران زمین و با قدرت صادراتي باال صورت گرفت.
درحالحاضــرچهمقاطعيازپروفیلبراياســتفاده
تولیدکنندگانپنجرههايیوپيويسيدرشرکتتولید
ميشودوبرنامهشمابرايگسترشوتنوعبخشیدنبه

محصوالتچیست؟
در حال حاضر  پروفیل ســری 60 را در برنامه تولید قرار داده ایم 
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و سیاست شــرکت بر این است که ســری 70 و سری کشویی را در 
سال های آینده تولید و روانه بازار کند، در حال حاضر در این شرکت 
13 نوع ســطح مقطع متفاوت تولید مي شــود که پاسخگوي نیاز 
حداکثــري تولیدکنندگان محترم بوده و براي تولید ســري جدید 
پروفیل ها حتما شــرایط بازار و تقاضاي صنعت را در نظر مي گیریم 
و مبناي ســرمایه گذاري ما در این صنعــت، نهایت دقت در رعایت 

استانداردهاست.
پروفیلهاییوپیویسیآلدوراوینازچهمزیتهایی

نسبتبهسایربرندهابرخورداراست؟
در اصل پروفیل  آلدوراوین مطابق با استانداردهای جهانی و گرید 
باال با  استفاده از مواد خام اولیه خالص  نظیر پودر پي وي سي و سایر 
افزودني ها تولید و عرضه مي شــود و رویکرد مــا تولید پروفیلي در 
اندازه استاندارد اروپایي است، هرچند مي دانیم که راهي طوالني و 
رقابتی ســخت در پیش داریم ولیکن برتري آلدوراوین این است که 
یک پروفیل کامل بوده و همکاراني کــه از این برند براي تولید در و 
پنجره یوپي وي سي استفاده مي کنند، هیچ نیازي به برندهاي دیگر 
نخواهند داشت. افزون بر اینکه تولید ورق هاي گالوانیزه هم در این 

شرکت براي تامین نیاز همکاران صورت مي گیرد. 
پروفیلهايتولیديشــرکتآلدوراویــندارايچه
استانداردهایياستوتاچهمیزانباشرایطآبوهوایي
شهرهايمختلفایرانوتغییراتجغرافیایيهمخواني

دارد؟
بــا وجود نوظهور بودن برند آلدوراویــن در صنعت تولید پروفیل 
یوپي وي ســي تاش کرده ایم که اســتاندارد ملي ایران و همچنین 
استاندارد عمومي اروپا در خصوص کیفیت )CE(   را به دست آوریم 
که این اتفاق خوشــبختانه رخ داده و همچنین استانداردهاي ایزو 
9001-18001-1۴001-10002 را در اختیــار داریم. واقعیت 
موضوع این است که در مدت دو سالي که از عرضه این محصول به بازار 
مي گذرد، هنوز گزارش از اشــکاالت فني در پروفیل هاي آلدوراوین 
گزارش نشده و فرمول مواد اولیه و فرآیند تولید به گونه اي است که 
این محصول با شرایط آب و هوایي مختلف کشور سازگار بوده و حتي 

در شهرهاي گرمســیر و داراي تابش نور مستقیم خورشید در برابر 
اشعه یو - وي مقاومت داشته است.

کیفیتپروفیلهايیوپيويسيشرکتآلدوراویندر
برابرپروفیلهايمشابهداخليوخارجيچگونهاستو
استقبالتولیدکنندگاندروپنجرهازمحصوالتشرکت

تاکنونچگونهبودهاست؟
کیفیت پروفیــل آلدوراوین داراي گرید +A  ارزیابي مي شــود و 
استقبال مشتریان تا به حال خوب بوده و هیچگونه شکایت یا ایرادی 
تا کنون مطرح نشــده  و تاش ما این اســت که در صورت گزارش 
هرگونه ایراد، ســریع در صدد رفع آن برآییم چــرا که اعتقاد ما این 
اســت که کیفیت یک کاال، خط پایان ندارد، بلکه فرآیندي ادامه دار 
بوده و بایــد هر تولیدکننده اي خود را ملزم بداند در مســیر ارتقاي 
کیفیت فني محصوالت و ارائه خدمات پیشرفته تر به مشتریان گام 
بردارد و آلدوراوین سرمایه گذاري در عرصه کیفیت را به طور عملي 

و همیشگي دنبال مي کند.
ماشینآالتواکســترودرهاياستفادهشدهدارايچه
سطحازتکنولوژيبودهوازچهشرکتوکشوريخریداري
شدهومواداولیهمورداستفادهبرايتولیدپروفیلشرکت

آلدوراوینچگونهکنترلکیفيميشود؟
ماشین آالت و اکسترودرهای خط تولید پروفیل آلدوراوین ساخت 
کشــور ترکیه با برند میکروسان اســت که طبق آخرین تکنولوژی 
جهان در صنعت تولید پروفیل طراحی و ســاخته شده اند . چرا که 
در فرآیند تولید پروفیل یوپي وي ســي، سرعت و دقت تولید، ماک 
عمل و  امکان مدیریت کیفیت فرآینــد تولید  از اهمیت فوق العاده 
باالیي برخوردار اســت و از لحاظ کنترل کیفیت هم باید بگویم که 
این شــرکت در خطوط تولید با استفاده از مهندسین مجرب و طبق 
آخرین اســتاندارد مورد نظر، فرآیندهاي کیفیت را از مخلوط شدن 
مواد اولیه و رعایت فرموالسیون تولید و دیگر مراحل زیرنظر دارد و 
تمامي استانداردهاي اجباري از ورود مواد اولیه تا محصول خروجي 
کنترل مي شود چرا که پروفیل یوپي وي سي داراي استاندارد اجباري 
است و مبناي سیاســت صنعتي و تجاري آلدوراوین بر کیفیت برتر 
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و استاندارد باالتر قرار گرفته اســت. شعار و توصیه شرکت آلدورا به 
همه تولید کنندگان فقــط  تولید و نصب پنجره هاي با کیفیت باال و 
همچنین رعایت اصل مشــتری مداری و خدمت  شایسته به صنعت 

ساختمان ایران و مردم است.
درحالحاضرتولیدکنندگاندروپنجرهیوپيويســي
برايهمکاريباشرکتشماچهمراحليرابایدطيکنند
ونحوهوزمانتحویلکاالهايمورددرخواستآنهابهچه
نحوياست؟آیاامکانارسالپروفیلبهتمامياستانهاي

کشوروجوددارد؟
ارتباط برقرار کردن با شرکت آلدوراوین خیلی آسان و فاقد هرگونه 
بوروکراســي اداري است. عاقه مندان مي توانند از طریق وب سایت 
شرکت یا تماس تلفني با کارشناسان بخش فروش شرکت همکاري 

خود را اعام کنند و این شرکت حتي 
سیاست فروش اعتباري در قالب چک 
یا سفته و وثایق الزم را براي کمک به 
تولیدکننــدگان در و پنجره در نظر 

گرفته است. 
درســال96بهنامسال
اقتصادمقاومتي،تولیدو
اشــتغالبهنظرتاندولت
چهحمایتهایــيراباید
ازتولیدکنندگانداخلي
انجامدهدکهشاهدرقابت
ســالموشــفافدربازار

داخليباشیم؟
انتظار همــه صنایع و تولیدکنندگان داخلــي به ویژه در صنعت 
پروفیل یو پي وي سي ایران پیشــتیباني عملي دولت از تولید ملي و 
کمک به معرفي برندهاي ملي از طریق رسانه ملي و عمومي و حمایت 
از آنها براي مشارکت در نمایشگاه هاي تخصصي است و از سوي دیگر 
نبایــد اجازه عرضه محصوالتي را داد که نمونه مشــابه داخلي آن با 
کیفیت باالتر تولید و جوابگوي نیاز داخلي و حتي بازارهاي صادراتي 
اســت. چرا که واردات کاالهایي که مشــابه داخلي آن با کیفیت و 
استاندارد باال تولید مي شود، هم باعث از دست رفتن اشتغال جوانان، 
هم تضعیف تولید ملي و کاهش انگیزه ســرمایه گذاران و هم باعث 

خروج ارز از کشور مي شود.
شرکتآلدوراویندرزمینهتولیدپروفیلیوپيويسي

باچهمشکالتيمواجهاست؟
یکي از جدي ترین مشــکات، دسترسي دشوار و پرهزینه به مواد 
اولیه اســتاندارد و باکیفیــت تولید داخــل و افزودني هاي وارداتي 
برمي گردد. از سوي دیگر کند شدن و منفي بودن سرمایه گذاري در 

بخش مسکن و ســاختمان و وضع مالیات هاي سنگین بر بنگاه هاي 
تولیدي و داخلي و هزینه هاي ناشــي از تامیــن اجتماعي و ... باعث 
تضعیف تولید ملي و صنعتي در کشور شده که عما بخش قابل توجهي 
از سرمایه گذاري ها و نقدینگي در گردش را از چرخه واقعي تولید خارج 
کرده اســت که امیدواریم در دولت آینده توجه جدي تر و عملي تری 

به مشکات صنایع داخلي شود.
برنامهشــرکتآلدوراوینبرايمعرفيهرچهبیشــتر
محصوالتدرسطحکشورچیستوچهحمایتهایياز

نمایندگانخوددربرنامهدارید؟
آلدوراویــن اولویــت نخســت را ارتقاي هرچه بیشــتر کیفیت 
محصوالت خود و ارتباط مســتقیم با مشــتریان قرار داده و تاش 
داریم از طریق اطاع رســاني مطلــوب در رســانه هاي عمومي و 
نشــریات تخصصي، برند آلدوراوین 
را معرفي کنیم. یکي از سیاست هاي 
حمایتي و اطاع رساني ما حضور در 
نمایشگاه هاي تخصصي و حمایت از 
نمایندگان خود جهت شــرکت در 

نمایشگاه هاي استاني است.
بــهعنــوانعضــوانجمــن
فیــل و پر  ن گا کننــد لید تو
یوپيويسيایران،بهنظرشمااین
انجمنبایدچهمسایليرادراولویت

کارياشقراردهد؟
جلوگیری از واردات پروفیل های 
خارجی و همچنین تدبیر اندیشیدن براي دسترسي آسان تر به مواد 
اولیه جهت تولید پروفیل، دو انتظار مشخصي است که از هیات مدیره 

انجمن داریم.
بنظرشماافزایشتعرفهوارداتپروفیلیوپیویسیتا

چهمیزانبهتولیدداخلیکمکمیکند؟
افزایش تعرفه تا انــدازه زیادي مي تواند به تولیدکنندگان داخلي 
کمک کند، اما مشکل اصلي اینجاست که گرایش مردم به طور کلي 
به خرید محصوالت خارجي افزایش یافته اســت که باید براي تغییر 
الگوي مصرف مردم در همه زمینه ها گام هاي جدي برداشــته شود. 
این واقعیت را باید جدي بگیریم که واردات کاالهاي مصرفي خارجي 
باعث خروج ارز از کشور، کاهش سطح اشتغال و بیکار شدن جوانان 
ایراني و همچنیــن تضعیف ســرمایه گذاري و رنگ باختن روحیه 
کارآفریني در کشور خواهد شد و از سوي دیگر به دلیل عدم نظارت 
و کنترل هاي کافي بر کاالهاي وارداتي، بسیاري از این کاالها به ویژه 
پروفیل هاي وارداتي یوپي وي سي داراي استانداردهاي الزم نبوده و 

با شرایط آب و هوایي ایران سازگار نیست. 

پروفیــل  آلدوراویــن مطابق با 
اســتانداردهای جهانی و گرید 
باال با  استفاده از مواد خام اولیه 
خالص  نظیر پودر پی وي سی و 
سایر افزودنی ها تولید و عرضه 
می شــود و رویکــرد مــا تولید 
پروفیلی در اندازه اســتاندارد 

اروپایی است
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ساختمان  آرام و ایمن با عایق های نوین
با عایق های صوتی و حرارتی در برابر هدررفت انرژی و سر و صدا ایمن شوید 

اتالفانرژیدرساختمانهایایرانبهیکیازچالشهای
جدیتبدیلشده،درحالیکهبهراحتیمیتواننهتنهااز
هدررفتانرژیمصرفیســاختمانهاجلوگیریکردبلکه
اینامکانوجودداردکهمیزانمصرفانرژیراتاحدزیادی
کاهشداد.امروزهکشورهایمختلفجهانباهدفکاستن
ســهمخوددرافزایشدمایکرهزمیــنوالبتهکمکردن
وابستگیشانبهانرژیدیگرکشــورهاتالشمیکنندتا
ازانتقالحرارتدرساختمانهاجلوگیریکنند.آمارهاي
رسمينشانميدهدکهحدود35درصدازانرژیساختمان

توســطدیوارهاهدرمیرود،واقعیتایناستکهبهدلیل
عایقنبودنپوستهخارجیساختمانها،بهطورمیانگین
وتقریبی،حدود35درصداتالفانرژیدرساختمانهاي
ایرانازدیوارهایجانبی،25درصدازسقفو10درصدازکف
ساختمانهاو20تا30درصداتالفانرژیازپنجرههاودربها
رخمیدهد.اینمقالهایاستکهباهمکاریبخشتحقیق
وتوسعهشــرکتتارابگینازجملهبرندهایمطرحدراین
صنعتبا40سالسابقهفعالیتباهدفارتقایسطحآگاهی

فنیفعاالنصنعتساختمانتنظیمشدهکهمیخوانید:
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البته رد و بدل شدن سر و صدا در ساختمان ها هم دردسر دیگری 64
است که بسیاری از شــهروندان ایرانی با آن مواجه هستند و انگار نه 
انگار که دیوارها باید مانع انتقال صدا و البته حرارت باشند. استفاده 
از مصالح ســاختمانی نوین و عایق های صوتی و حرارتی و همچنین 
 LPMW دیوارهای ســبک داخلی عایق شده با پشم های معدنی
می تواند پیام آور تولد ساختمان های آرام و ایمن باشد. سوال اصلی 
اینجاست که این عایق ها و دیوارهای سبک داخلی عایق شده با پشم 
معدنی بایــد دارای چه ویژگی هایی باشــند و مصرف کنندگان در 

انتخاب خود چه ماکهایی را باید در نظر بگیرند؟

معرفیعایقهایحرارتی
عایقتختهای)پانل(:پانل تخته ای جرم حجمی  باالتری نسبت 
به پشم رولی دارد، در این عایق از پشم رزین داراستفاده می شود که 
توسط پرس  های سنگین گرم فشرده شــده و به صورت تخته های 
سخت و یا نیمه سخت بســته به نیاز مشتری به بازار عرضه می شود، 
البته این محصول در دانسیته های 30 الی 500 کیلوگرم بر متر مکعب 
و ضخامت هــای 20 الی 100 میلی متر از عــرض 500 الی 1000 

میلی متر طول 1000 الی 1500 میلی متر تولید می شود.
از مهمترین ویژگی های این محصول مي توان به ایســتایی موثر 
آن در برابر حرارت تا دمای ۴50 درجه ســانتي گراد، ، نقش موثر در 
کاهش اتاف انرژی، داشتن استحکام بسیار مطلوب، دارای کاربرد 
بسیار وسیع و گسترده در صنعت و ساختمان به دالیل ویژگی های 
آکوستیکی، مانع موثر گسترش آتش، کاهش دهنده موثر وزن و حجم 
ســازه، همچنین حمل و نقل، برش و نصب آسان و مقاومت فشاری 

بسیار باال و... اشاره کرد.

عایقهایتختهای: ایــن عایق ها در ســاختمان ها به منظور 
بهسازی فضای داخل و بیرونی آن و کاهش وزن سازه، بین جداره های 
دیوار های گچی، دیوار های کناف و 3D پانل ها، یا پارتیشــن ها، کف 
و روی بتن بین طبقات، ســطح خارجی و زیر طاقی ها )شیروانی ها(، 
اســتودیو های صدابــرداری و تونل های مترو جهــت جذب صدا و 
جلوگیری از انتقال ارتعاشــات، ساخت ســاندویچ پانل ها و... مورد 

استفاده قرار می گیرد. 

عایقلولهای)ایزوپایپ(: این نوع عایق از الیاف پشــم خام به 
همراه مقدار معینی رزین )که نقش فرم دهی الیاف را بر عهده دارد( 
طی فرایند پخت در قطرهای مختلف و ضخامت های متفاوت از 25 تا 
100 میلی متر( از دانسیته 100 الی 1۴0 و با روکش کاغذ آلومینیوم 
مســلح و یا کاغذ کرافت و بدون روکش با طول 500 میلي مترتولید 
می شــود. از مهمترین ویژگی های این محصول می توان ایســتایی 
موثر آن در برابر حرارت تا حدود دمای 650 درجه سانتي گراد، عایق 
صوتی و حرارتی مناسب، نصب آسان، مقاوم در برابر ارتعاشات شدید، 

دارابودن خواص شیمیایی و فیزیکی پایدار و ... اشاره کرد.
ازمهمتریــن کاربردهــای این محصول می توان بــه عایق کاری 
لوله هایی که سیاالت ســرد و گرم در آن جریان دارد، سیستم های 
حرارتی، برودتی، تهویه مطبوع و حتــی در دماهای زیر صفر درجه 
اشــاره کرد. این عایق های لوله ای می تواند نقش بسیار مهمی  را در 
بهبود مصرف انرژی و صرفه جویی در بخش های مختلف صنایع نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی، نیروگاه ها، صنایع فوالد و سیمان و مس، 

تاسیسات صنعتی، ساختمانی و ... به خود اختصاص دهد.

عایقلحافیرزیندار)فنوفل(: در این نوع محصول از پشــم 
دارای رزیــن فنولیک )به عنــوان عامل پیوندی و بــه جهت ارتقا ء 
استحکام مکانیکی( استفاده شده و به صورت رول و یا قطعه ای )بسته 
به سفارش مشتری( و با پوشش های کاغذ کرافت و کاغذ آلومینیوم 
مســلح و یا تور ســیمی  در تلورانس ضخامت 25 الی 75 میلی متر، 
دانســیته های 30 الی 60 کیلوگرم بر مترمکعب و عرض 950 میلی 
متر تا طولی برابر 12 متر و بر مبنای سفارش مشتری تولید می شود. 
از ویژگی های مهم این محصول مي توان به ایستایی موثر آن در برابر 
حرارت تا دمای ۴50 درجه سانتی گراد، انعطاف پذیری، وزن سبک، 
مقاومت بــاال در برابر نفوذ رطوبت به داخل عایق ) در نوع پوشــش 
آلومینیوم دار آن(، مقرون به صرفه و مناســب به جهت استفاده در 
دماهای پایین )به دلیل پوشش المینه کرافت و فویل آلومینیوم که 
محتوی مقداری پلی اتیلن است( و ... نام برد. از مهمترین کاربردهای 
آن در عایق کاری و پوشــش ســقف های کاذب و ســوله ها، سقف 
سالن های کنفرانس و ســاختمان های صنعتی، کانال های گردش 
هوا و سیستم های تهویه مطبوع، اگزوزســازی ها و آب سردکن ها، 

سیستم های سرمایشی و گرمایشی منازل و ... می توان نام برد.

عایقپتویییابالنکت:در این محصول پشم خام پس از انسجام 
الیــاف به صورت  متراکم با ســیم گالوانیزه به تــوری گالوانیزه گرم 
ضدزنگ با چشمه 3/۴ اینچ دوخته و به صورت یک طرف و یا دو طرف 
توری و با روکش هایی از جنس کاغذ آلومینیوم مسلح، فویل آلومینیوم 
و کاغذ کرافت تولید می شــود. از مهمترین ویژگی های این محصول 
می توان به محدوده دمایی و مقاومت موثر آن تا 950درجه سانتی گراد  
به دلیل وجود حداقل ناخالصی، اشــاره کرد کــه باعث تحمل زیاد 
تنش های دینامیکی و لرزشی در این محصول شده و زمان بهره وری آن 

مقایسهعایقهایحرارتیپشممعدنیوپلیاستایرن

پلیاستایرنپشممعدنیمشخصات

عایقحرارتیعایقحرارتیوصوتیکاربردعایق

دودزاوسمیمشتعلنمیشودعملکرددرآتشسوزی

بدونعوارضوذراتبدونعوارضوذراتعوارضزیستیوایجادامراض

متالشیمیگرددمقاوممقاومتدرشرایطبدآبوهواییوUVخورشید

دارایچندمرحلهدارایچندمرحلهنصب

نسبتابلندمدتنامحدودتعمیراتدورهایوبازرسی
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را به شدت افزایش می دهد، این عایق داراي خاصیت مقاومت در برابر 
ارتعاشات، مقاومت کششی و خمشی می باشد. همچنین از مهمترین 
مصرف کنندگان این محصول می توان به صنایع نفت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی، نیروگاه ها، صنایع فوالد، صنایع سیمان، ماشین سازی 
و عایق نمودن تانکرهای حمل مواد نفتی و ... اشــاره کرد. البته از این 
عایق ها می توان برای عایق کاری سطوح مسطح و منحنی در صنایع، 
لوله های با قطر بزرگ، کوره ها، گرم خانه هــا، توربین ها و اگزوز آن، 
دودکش های بلند، شــیرها، فلنج ها، دیگ های بخار و مخازن ثابت و 

سیار و عایق جداره تانکرهای حمل قیر استفاده کرد.

ایزوترم)پشمخامفلهای(: این نوع پشم مستقیما از خط تولید 
گرفته می شود و فاقد هرگونه عامل پیوندی است.این محصول به عنوان 
پایه تولیدی دیگر محصوالت )عایق( قلمداد شده و برای عایق کاری 
در حوزه های دارای ابعاد نامنظم بسیار مناسب می باشد. از مهمترین 
ویژگی هــای این محصول ســهولت در بکارگیری و شــکل پذیری، 
محدوده حرارتــی و مقاومت موثر تا دمای 950 درجه ســانتی گراد 
و پایداری شیمیایی و ..اســت. از موارد کاربرد این محصول می توان 
عایق کاری بین جدار دیوارهای ساختمان، بین درب های چوبی، جدار 
دودکش ها، سازه های غیر منظم و تجهیزات صنعتی، بتن های سبک، 
ایزوگام های رطوبتی و بین دو جداره دیوارهای کوره ها و ... را نام برد.

چراعایقهایتارابگین؟
پشم تولیدی این شرکت بر اساس استاندارد ASTM 0406 تولید شده 
و به دلیل دارا بودن PH مناســب 8 الی 10 و همچنین داشتن یون کلر 
کمتر از 3ppm هیچ گونه اثر خورندگی بر روی فلزات ندارد. همچنین 
شــات یا ناخالصی در الیاف پشم سنگ تارابگین در حداقل میزان قابل 
قبول بوده که باعث افزایش مقاومت الیاف شده و می تواند زمان بهره وری 
و ماندگاری محصول را به شدت افزایش داده و از شکستن و خرد شدن 

الیاف در شرایط گرمایی باال و لرزش جلوگیری کند.
یکی از مهمترین ویژگی های عایق های تولیدی این شرکت، ایستایی 
اســتثنائی آن در برابر آتش اســت به گونه اي که به هیچ عنوان آتش 
نمي گیرد، مشتعل نمی شود و در نتیجه به عنوان نوعی حفاظ در برابر 

آتش شناخته می شود. از سوي دیگر، الیاف پشم های تولیدی تارابگین، 
ذاتا اســتریل و دارای خاصیت بیولوژیکی هستند، در نتیجه این نوع 
عایق، محیط مناسبی برای رشد آفت، قارچ، باکتری و حشرات موذی 

نبوده و به عنوان یک ماده معدنی در برابر این موارد مصونیت دارد.
این گروه از عایق ها با توجه به دارا بودن ویژگی های خاص بهداشتی 
و ایمنی، مطابق با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی بوده و به 
پوست آسیبی نمی رساند، باعث سوزش آن نمی شود و در هنگام وقوع 
حریق دود و ترکیبات مسموم کننده از آن متصاعد نمی شود. مزیت 
مهم تر اینکه قابلیت رسانایی حرارتی این نوع عایق یکی از مهمترین 
ویژگی های آن به شمار می آید به این صورت که از هدایت و تابش منبع 
گرم به سمت منبع سرد که در پدیده همرفت وجود دارد، جلوگیری 
می کند و این مبنای استفاده ی آن به منظور صرفه جویی در مصرف 
انرژی است. همچنین ایستایی موثر محصوالت تولیدی این شرکت 
در برابر دما تا 950 درجه ســانتیگراد بوده که این ویژگی منحصر به 
فرد باعث کاربرد زیاد آن در صنایع مختلف شده است. از سوي دیگر، 
ویژگی های آکوسیتکی و جذب باالی صوت عایق های الیاف معدنی 
از دو طریق به کاهش صدا کمک می کند؛ نخســت کاهش صدا در 

میان اجزای سازه و دوم جذب صدا در سطح.

LPMWمعدنیپشمباشدهعایقسبکهایدیوارفنیهایویژگی

مشخصاتفنیدیوارLPMWویژگی

بدوناحتساباندود12کیلوگرموزنتمامشدهتقریبی)کیلوگرمبرمترمربع(

کاربردایندیوارهابهصورتداخلیوبینواحدیاستفادهمیگرددمقاومتخمشی)فشارباد(

ایننوعدیوارها،جهتدیوارباربراستفادهنمیگرددمقاومتفشاری)کیلوگرمبرسانتیمترمربع(

درفرکانسهایباالHZ500،میزانجذبوکاهشصوتبیشاز%80است.مقاومتصوتی

60مترمربعدریکروزکاریسرعتنصبباگروه3نفره

ایننوعدیوارعایقشدهباپشممعدنینسوزمیباشدمطابقبااستاندارد7271ملیایرانغیرقابلسوختنمیباشدضدحریق

نعلدرگاهحذفشدهاستحذفنعلدرگاه

بهمراتببهترازسایردیوارهابهخصوصدیوارهایDRYWALLمیباشدامنیتروانیمصرفکننده)کوبیدنمیخ،سروصداو...(

ایننوعدیوارداراینصبراحتمیباشدوبهلوازمخاصینیازنداردنصبراحتوبدونلوازمخاصوانحصاری

تاقبلازاجرایکاشیوسرامیکحذفماسهوسیمان

تاقبلازکاشی،گچوخاکازآباستفادهنمیگرددحذفآبشرب

تاقبلازاندودکاریتخریب،ترمیمآسانوقابلبازیافتمیباشدتخریبوترمیمآسان

مطابقباآییننامهمقرراتملیایران2800مقاومتدربرابرزلزله

تاقبلازگچوکاشینزدیکبه%90امکانپذیرمیباشدقابلیتجابهجاییمحصولپسازنصب

دارایمانورباالمیباشدقدرتمانورباالدرایجاداشکالهندسیونامنظم

مشکالتزیستمحیطینداردعدممصرفموادآالیندهزیستمحیطیدرتولیدمحصول

استفادهازایننوعدیوارهاباعثافزایشفضایمفیددرساختمانهامیگرددافزایشفضایمفیدساختمان

کلیهتاسیساتوخطوطآبوبرقدرداخلدیوارمیباشدونیازبهشیارزنینداردسهولتاجرایشیارتاسیساتیباحداقلتخریب
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اصفهان-دولتآباد
آباددولتصنعتیمنطقه
46بهــــارستـــانخیـــابان
کاشــیســازیموســویزاده
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�ر��ر�ن و با سا��ه ��ن �و�ید ��نده کا�ی ���ی  � خاور�یا� و �ھان اسالم

گزیده افتخارات ما: 

حسینیه گراشیها (دبی)
بیمارستان ایرانیان (دبی)

مسجد دولت کویت (کویت)
گنبد شاعر قزاقستان (آلماتی)

مسجد شیخ لطف اهللا  (اصفهان)
حرم مطهر حضرت معصومه س  (قم)
برج مخابراتی مالزی (کواالالمپور)

مسجد امام حسین (ع) امارات (دبی)
مصالی بزرگ امام خمینی ره (تهران)

موزه هنرهای اسالمی مالزی (کواالالمپور)
حرم مطهر حضرت شاه چراغ ع (شیراز)
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