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 سبد کاالیی واناوین را به طور کامل شرح دهید.
ســبد محصوالت واناوین شامل پروفیل های ســري 60 بازشو و کشویی تک ریل 
اســت و درحال حاضر تعداد پروفیل های تولیدي در این شــرکت 13 نوع است. در 
ضمن کلیه پروفیل های این شرکت به صورت لمینیت در دو طرح نیز به بازار عرضه 
می شود. شایان ذکر است که پروفیل های سري 60 بازشو 5 حفره این شرکت نیز در 

تابستان سال جاري به بازار عرضه خواهد شد.
 محصوالت واناوین از چه استانداردها و گواهینامه هایی برخوردار است؟

شرکت تكنما پي وي سي ســپاهان دارنده گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت 
اســت. محصوالت این شــرکت عالوه بر اســتاندارد اجباري داراي بیمه 7 ساله و 

ضمانت نامه کیفي 15 ساله نیز هستند.

 واناوین برای اطمینان خاطر مشتریان خود چه اقداماتی انجام داده است؟
اســتفاده از مواد اولیــه باکیفیت همراه با فرموالســیون اســتاندارد باعث تولید 
محصوالتي باکیفیت توسط این شرکت شده است. عالوه بر آن ثبات مدیریتي، تیم 
فني متخصص، تحویل به موقع، قیمت مناسب، توزیع و خدمات پس از فروش جامع 
باعث ایجاد اطمینان هرچه بیشتر نمایندگان و مشتریان به این مجموعه شده است.

 شرکت شما تا چه حدی بر مونتاژکارانی که از محصوالت واناوین 
استفاده می کنند نظارت دارد؟

از ابتداي سال 94 با انگیزه کمک به صنعت یو.پی.وی.سی و همچنین حفظ بازار 
و افزایش رضایتمندي مشــتري، واحد خدمات پس از فروش این شرکت راه اندازی 
شد و درحال حاضر کلیه مونتاژکارهایی که در سطح کشور از محصوالت این شرکت 

تکنما پی.وی.ســی ســپاهان تولیدکننده پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.سی در استان اصفهان اســت. این مجموعه تولیدی صنعتی در سال 1392 در زمینی به 
مساحت 10 هزار مترمربع در شهرک صنعتی رازی اصفهان احداث و پروانه بهره برداری آن در سال 1393 صادر شد. از آن موقع تاکنون فعالیت این مجموعه که 
تولید پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.ســی بانام تجاری واناوین است ادامه دارد. در این مجموعه تعداد سه خط تولید پروفیل یو.پی.وی.سی فعال است درحالی که 
ظرفیت تولید، سوله و ساختمان ها، آب، برق و سایر زیرساخت ها برای فعالیت شش خط و تولید ساالنه شش هزار تن پروفیل پیش بینی  شده است. درحال حاضر 
تعداد نیروی کار در مجموعه واناوین 50 نفر اســت که در سه نوبت کاری در کارخانه اصفهان و دفتر تهران مشغول به فعالیت هستند و به دلیل رکود سنگینی که 
در بازار حاکم شده است تنها با 50 درصد ظرفیت خود کار می کند. مجموعه واناوین در 13 استان نمایندگی فروش دارد و پروفیل واناوین که داراي بیمه 7 ساله 
و ضمانت نامه کیفي 15 ســاله اســت فقط از طریق این نمایندگی ها به بازار عرضه می شــود. تاکنون برای صادرات پروفیل واناوین به چند کشور خارجی ازجمله 
تاجیکستان، عراق، عمان و افغانستان رایزنی هایی از طریق بخش بازرگانی مجموعه انجام گرفته که در آینده این کار صورت خواهد گرفت. نشریه پنجره ایرانیان 
بــرای آگاهی از آخرین فعالیت ها و دســتاوردهای این مجموعه موفق در صنعت پروفیل در و پنجره گفتگویی بــا علیرضا خان محمدي، مدیریت بازرگاني پروفیل 

واناوین انجام داده است که در ادامه توجه شما را به مشروح آن جلب می کنیم:

اشــاره

واناوین؛ چشـم انداز 
صـنعت نصـف جهـان

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانيان با عليرضا خان محمدي 
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اســتفاده می کنند ممیزي شــده و در صورت صالحیت موفق به اخذ گواهینامه فني 
می شــوند. افزایش ســطح کیفي و فني مونتاژکاران و ارائه در و پنجره باکیفیت به 
مصرف کنندگان نهایي هدف این شــرکت اســت. بازدیدهای فنی شرکت واناوین 

به صورت دوره ای حداقل یک بار در سال انجام می پذیرد.
 نام گذاری امســال، چه تاثیــری می تواند بر رونق کســب وکار 

تولیدکنندگان داخلی بگذارد؟
اینكه چه نامي براي هرســال انتخاب می شود مهم اســت اما مهم تر از آن ایجاد 
زیرســاخت های اصلي و مهم براي اجراي آن نام گذاری است. درهرصورت مطمئنا 
حمایت از کاالي ایراني و جلوگیــري از واردات محصوالت بی کیفیت خارجي تاثیر 

بسزایي در بهبود وضعیت تولید داخلي خواهد داشت.
 به نظر شما چه راهکارهایی برای حمایت از کاالی ایرانی وجود دارد؟

براي حمایت از کاالي ایرانــي راهكارهایي زیادي وجود دارد که در زیر به برخي 
از آنها اشاره می کنم:

ـ فراهم کردن محیط کسب وکار کم مانع و کم هزینه
ـ تامین بازار بزرگ مصرف کشور با تولیدات داخلي

ـ مبارزه با فساد مالي و اقتصادي
ـ تشویق عمومي به مصرف کاالهاي داخلي

ـ کمک به تولیدکنندگان براي بهبود سطح فناوري و کیفیت
ـ کاهش هزینه نظام فروش و توزیع براي کاالهاي ایراني

ـ ثبات اقتصادي کالن )تورم، نرخ ارز، نرخ سود و...(
ـ اعطای یارانه سود تسهیالتي یا یارانه فروش در نمایشگاه های خارجي و اعتبار صادراتي

ـ رفع مشكالت تامین مالي، مالیات بر ارزش افزوده با بیمه و تامین اجتماعي
ـ ثبت قوانین و مقررات اقتصادي

 در مسیر تولید با چه مشکالت و موانعی روبه رو هستید؟
درحال حاضر موانع و مشــكالت بر ســر راه تولید در کشور ما بسیار زیاد است که 
بحث کردن در رابطه با آن زمان بیشتري الزم دارد اما درحال حاضر در وضعیتي که 

در حال فعالیت هستیم می توان به چند مورد اشاره کرد:
ـ کمبود نقدینگي

ـ عدم تامین مواد اولیه داخلي و خارجي با شرایطي مناسب
ـ نرخ باالي سود

ـ عدم حمایت دولت از این صنعت
ـ عدم توان صادرات به دلیل قیمت تمام شده باال و نوسان نرخ ارز

 نوسانات شدید ارز که این روزها شاهد آن هستیم تا چه حدی بر 
فعالیت های شما تاثیرگذار است؟

نوســانات نرخ ارز به لحاظ عملي و نظــري می تواند بر تصمیم گیری ها و عملكرد 
کسب وکارها تاثیر بگذارد. عدم پیش بینی الزم براي آینده باعث می شود برنامه ریزی 
بســیار دشوار و نامطمئن باشد. همچنین نوسانات نرخ ارز بر روی واردات و صادرات 
نیز تاثیر می گذارد و تنزل ارزش پول که سلب اعتماد سرمایه گذاران خارجي و داخلي 

را به دنبال داشته می تواند به کاهش تولید منتهي شود.
 وضعیت صنعت یو.پی.وی.سی کشــور را در سال جاری چگونه 

ارزیابی می کنید؟
مطمئنــا با توجه به عدم زیرســاخت الزم براي صادرات محصوالت این صنعت و 
کاهش ساخت وســاز در کشور فضاي بازار بســیار رقابتی تر خواهد شد. شرکت هایی 
که شــخصیت کاري دارند و می توانند محصوالت خود را با کیفیتی خوب و قیمتي 
مناسب تولید و به بازار عرضه کنند شانس بیشتري براي به دست آوردن سهم بازار 
خواهند داشــت. ایجاد مزیت رقابتي، ســرمایه در گردش کافي و روابط عمومي باال 

تاثیر بسزایي در سهم بازار شرکت ها خواهد داشت.
 به نظر شما، تولیدکنندگان پروفیل برای باال بردن سطح کیفی این 

صنعت چه نقشی می توانند ایفا کنند؟
ما تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.ســی براي باال بردن سطح کیفي این صنعت 
باید از خودمان شــروع کنیم. شرایط ســخت رقابتي بازار نباید ما را مجبور به تولید 

محصول بی کیفیت کند. 
تولید یک محصول باکیفیت بر اساس استاندارهاي موجود، نظارت بر تولید و نصب 
مونتاژکاران و باال بردن ســطح فني آنها و حذف مونتاژکاران بی کیفیت از لیســت 

مشتریان خود، باعث باال رفتن سطح کیفي این صنعت می شود.
 انجمن ها و تشــکالت صنفی در این خصــوص چقدر می توانند 

تاثیرگذار باشند؟
انجمن ها و تشــكل های صنفي به شرط انســجام گروهي و پیگیری های مداوم 
درصورتی کــه کلیه اعضاء متحد و داراي خواســته های قانوني و امكان پذیر با توجه 
به جمیع شــرایط موجود مملكت باشند بسیار مفید و کارساز خواهند بود، در غیر این 

صورت فقط اتالف وقت و هزینه است.
 در پایــان آرزوي موفقیت و ســالمتي براي جامعه صنعــت ایران به ویژه صنعت 
یو.پی.وی.ســی دارم و امیدوارم همه همكاران عزیز در تمامي مراحل زندگی و کار 

موفق باشند.


