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همزمان با حضور رئیس جهمور در تبریز؛

بازدید وزیر صنعت، معدن
 و تجارت از آخرین دستاوردهای وین تک

وین تک یکی از بزرگ ترین مجموعه های تولیدی پروفیل یو.پی. وی. سی 

کشور به شــمار می آید که با بهره گرفتن از پیشرفته ترین فناوری های 

جهان همواره دستاوردهای قابل توجهی به ارمغان آورده است.

مجموعه صنعتی وین تک از ابتدای شروع فعالیت خود، در حال توسعه و 

گسترش محصوالت و خدمات بوده و ساالنه با افزایش سرمایه گذاری 

و توســعه زیرساخت های تولیدی و صنعتی و با تالش مدیران و پرسنل 

خود همواره پیشــرفت های قابل توجهی داشــته اســت که تاسیس 

کارخانه  تولید پانل هــای High gloss و کارخانه تولید در های داخلی 

و همچنین به روزرسانی و اســتقرار خطوط جدید در تولید پروفیل های  

یو.پی.وی.سی و تجهیز آزمایشگاه مدرن، تنها بخشی از پیشرفت های 

وین تک بوده است. 

تولیدات مجموعه صنعتی وین تک در حال حاضر در جایگاهی قرار دارد 

که به غیر از برآورده ساختن بخش اعظم نیاز بازار داخلی، به کشورهای 

مختلفی از جمله افغانســتان، عراق، امارات متحده عربی،گرجســتان، 

ترکمنستان و قزاقستان نیز صادر می شود.

در اردیبهشت ماه امســال و هم زمان با سفر ریاست محترم جمهوری، 

آقای دکتر روحانی  به شــهر تبریز کــه وزرای  محترم دولت دوازدهم 

ایشــان را همراهی می کردند، وزیر صنعت، معدن، تجارت جناب آقای 

دکتر شــریعتمداری به نمایندگی از ریاســت جمهوری از این مجموعه 

بازدید کرد. وی در این سفر، ضمن بازدید از بخش های مختلف وین تک 

و آشــنایی با فناوری های پیشرفته و دستاوردهای این مجموعه یکی از 

بزرگ ترین کارخانه های تولیدی پانل هــای  High gloss در ایران را 

نیز افتتاح کرد.

بازدید دکتر شــریعتمداری از وین تک فرصتی فراهم آورد تا ضمن ارائه 

گزارشی از این سفر مروری دوباره داشته باشیم بر فعالیت این مجموعه 

و آخرین دســتاوردهای وین تک. در ادامه توجه شمارا به این گزارش 

جلب می کنیم:

اشــاره
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وزیــر محترم صنعت، معدن و تجارت به همراه معاونان این وزارتخانه از مجموعه صنعتی وین تک بازدید کردند. دکتر محمد شــریعتمداری که 
ریاست جمهوری را در سفر به استان آذربایجان شرقی همراهی می کرد، از مجموعه وین تک در شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی استان آذربایجان 

شرقی بازدید به عمل آورد.
به گزارش پنجره ایرانیان، در این بازدید که در حاشــیه ســفر ریاست محترم جمهوری، دکتر حســن روحانی به استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز، در روز 
سه شــنبه 4 اردیبهشــت ماه 1397 صورت گرفت، دکتر نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی ایران؛ مهندس 
نیرومند، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی و معاونان مربوطه؛ مهندس نجاتی، رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

آذربایجان شرقی و سایر مقامات استانی، دکتر شریعتمداری را همراهی کردند.

حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش های مختلف وین تک
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یکی از بخش هایی که به طور ویژه مورد توجه و تحســین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت آقای دکتر شریعتمداری قرار گرفت، آزمایشگاه کنترل کیفیت 
وین تک بود. این آزمایشــگاه با برخورداری از جدیدترین دســتگاه ها، قابلیت انجام دقیق ترین آزمون ها بر روی پروفیل های تولیدی و همچنین در و پنجره های 
یو.پی.وی.سی را دارد و به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد تمامی توان و ظرفیت های علمی و فنی خود را  صرف رشد و پیشرفت صنعت کشورمان 

کرده است.
هنگام بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از آزمایشــگاه مجهز و مرجع وین تک، مدیر آزمایشــگاه ســرکار خانم مهنــدس مظفری ضمن عرض خیرمقدم، 
توضیحاتی پیرامون اهم فعالیت های آزمایشــگاه ارائه کرد. مدیر آزمایشــگاه وین تک در توضیحات خود خاطرنشان ســاخت: آزمایشگاه آزمون آدوپن پالستیک 
پرشــین )وین تک( با خرید تجهیزات بر اســاس الزامات استاندارد مرجع صنعت یو.پی.وی.سی، اســتقرار و پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر 
اساس استاندارد ISO/IEC 17025 و اخذ گواهینامه از مرکز ملی تائید صالحیت ایران، عالوه بر محصوالت تولیدی این شرکت به سایر تولیدکنندگان و فعاالن صنعت 

یو.پی. وی.سی به عنوان آزمایشگاه مورد اعتماد سازمان ملی استاندارد خدمات ارائه می دهد.
وی افزود: آزمایشــگاه وین تک با تامین دستگاه های جدید و با 
انجام ممیزی مجدد در زمستان 1396، توانسته است دامنه کاری 
خود را افزایش داده و به عنوان نخســتین و تنها آزمایشگاه دارنده  
گواهینامه 17025 محصول محور در صنعت یو.پی.وی.ســی به 

فعالیت خود ادامه دهد. 
فعالیت واحد آزمایشــگاه کنتــرل کیفیت و همکاری ســایر 
واحدهــای مرتبط با تولید، به ســاخت محصوالتــی باکیفیت و 
اســتاندارد منجر شده و وین تک موفق به کسب گواهینامه نشان 

کیفیت از موسسه بین المللی رال آلمان گردیده است.
در ادامــه، آزمون هــا و دســتگاه های آزمایشــگاه از جملــه 
دســتگاه های آزمون هوازدگی مصنوعی، آزمون تعیین کالس و 
میــزان  نفوذپذیری در و پنجره ها در برابر شــرایط جوی و.... به 

حضور وزیر محترم و هیات همراه معرفی شد.
دکتر محمد شریعتمداری تمامی مراحل تولید و همچنین میزان 
ســرمایه گذاری طرح های توســعه این مجموعه تولیدی را مورد 
بررسی قرار داده و از  اهتمام مدیران، کارکنان و دست اندرکاران 
مجموعه  صنعتی وین تک در تولید محصوالتی  باکیفیت و رقابت 
جهانی، اســتقرار پیشــرفته ترین تکنولوژی در مجموعه  صنعتی 
به ویژه در آزمایشــگاه کنترل کیفیت، همچنین آراستگی محیط 

و نظم حاکم  بر این مجموعه تشکر و قدردانی کرد.

بازدید وزیر از آزمایشگاه مدرن و پیشرفته وین تک
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تضمین کیفیت محصوالت تولیدشــده در راســتای 
رعایت حقــوق مصرف کنندگان و مشــتریان، همواره 
به عنوان یکــی از اهداف اســتراتژیک و مهم در گروه 
کارخانه هــای وین تک مطرح بوده اســت. این موضوع 
موجب استقرار سیستم های کنترل کیفیت فرایند تولید 
محصوالت، از مرحله تامین مواد اولیه تا محصول نهایی 
و با اســتفاده از منابع انسانی متخصص و کارآزموده به 
همراه تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و پیشرفته در واحد 
آزمایشگاه و کنترل کیفیت کارخانه وین تک شده است.

کارخانه وین تک طــی اولین ماه های تولید، عالوه بر 
دریافت گواهینامه اجباری کاربرد عالمت استاندارد ایران 
بر روی محصوالت تولیدی، بر اساس الزامات استاندارد 
ISIRI12291، با تجهیز آزمایشــگاه و پیاده ســازی 
الزامات اســتاندارد، موفق به دریافــت گواهینامه تائید 

صالحیــت آزمایشــگاه همکار ســازمان اســتاندارد و 
  ASH/2626  تحقیقــات صنعتی ایــران به شــماره
گردید. ســپس در راستای توسعه، بهبود و اعتباربخشی  
به آزمایشگاه، با استقرار و پیاده سازی الزامات استاندارد 
ISO/IEC 17025:2005 )سیستم مدیریت کیفیت 
آزمایشگاه(، موفق به دریافت گواهینامه تایید صالحیت 
آزمایشگاه آزمون آدوپن پالستیک پرشین )وین تک( از 
مرکز ملی تایید صالحیت ایران، پس از ارزیابی توســط 
ارزیابان محترم این مرکز، گردید. با توجه به اینکه یکی 
از هدف گذاری ها در وین تک، استقرار الزامات استاندارد 
RAL – GZ 716 آلمــان به عنــوان تاییدیه ای برای 
کیفیت محصوالت تولیدی بود، آزمایشــگاه نســبت به 
الزامات این استاندارد نیز تجهیز گردید. در زمستان 96 
پس از انجــام ارزیابی مجدد مرکز ملی تایید صالحیت 
ایران، گواهی 17025 آزمایشــگاه وین تک ارتقا یافته و 
با صدور مجدد، اکنون این آزمایشــگاه به عنوان اولین و 
تنها دارنــده گواهینامه 17025 محصول محور در زمینه 

صنعت یو.پی.وی.ســی برای محصــوالت تولیدی این 
شرکت و سایر تولیدکنندگان خدمات ارائه می دهد.

واحد کنترل کیفیت
واحد کنترل کیفیت وین تک با اتکا به پرسنل مجرب 
و بر اســاس طرح های کنترلی تدوین شــده مطابق با 
  RAL GZ-716 و ISIRI12291 الزامات استاندارد
توســط واحد فنی مهندســی و همچنین با استفاده از 
امکانات و تجهیزات واحد آزمایشگاه مستقر در کارخانه 
وین تــک، از طریق نمونه بــرداری و کنترل از مرحله 
تامین مواد اولیه تا محصول نهایی، کیفیت محصوالت 
تولیدی کارخانه را تحت کنترل دارد  و توانســته است 
عالوه بر گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مســکن 
و شهرســازی، گواهینامــه نشــان کیفیــت رال را از 
موسسه بین المللی رال آلمان برای محصوالت تولیدی 
دریافت کند که خود یکی از مهمترین اســتانداردهای 
تضمین کننده کیفیت پروفیل های یو.پی. وی.سی تولید 

شده در سطح دنیاست.

مجموعه صنعتی وین تک در ســال گذشــته، موفق به 
کسب نشان کیفیت از موسسه بین المللی رال آلمان شد که 
موید کیفیت باالی  محصوالت تولیدی وین تک می باشد. 
نشــان کیفیت رال برای سیســتم های پروفیل پنجره به 
 "GKFP" شــرکت هایی ارائه می شود که مطابق مقررات
فعالیت می کنند و از لحاظ استحکام و کیفیت محصول در 
محدوده اســتاندارد RAL GZ-716 می باشند. مجموعه 
صنعتی وین تک با فراهــم آوردن تمهیدات الزم و انجام 
 RAL اقدامات مورد نیاز، پیاده ســازی و اســتقرار الزامات
GZ-716 را میســر ساخته اســت. ممیزی فرآیند تولید 
از مرحله  ورود مواد اولیه تــا مرحله نهایی تولید محصول 

و نمونه برداری از محصوالت تولیدی وین تک، توســط 
موسســه تحقیقاتی، آزمایشــگاهی و ممیــزی کیفی 
بین المللی SKZ که در کشــور آلمان واقع اســت انجام 
شده وگواهینامه های صادره SKZ، بیانگر این است که 
کلیه آزمون ها محدوده های تعریف شــده در اســتاندارد 
RAL GZ-716 را پوشــش داده اند. با ارائه گزارش های 
SKZ به موسسه رال، نهایتا گواهینامه "نشان کیفیت رال" 

توسط این موسسه برای وین تک صادر گردید.
 عضویــت وین تک به عنــوان یکــی از تولیدکنندگان 
پروفیل های یو.پی.وی.سی دارنده گواهینامه ی کیفیت رال، 
در وبســایت موسسه رال )GKFP(، نشــان از عزم راسخ 
مدیران این مجموعه، جهــت اعتالی کیفیت محصوالت 

تولیدی وین تک دارد.

آزمایشگاه

گواهینامه RAL آلمان 
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بر اســاس این گزارش، گروه صنعتی وین تک، طرح دیگری را نیز در دســت اجرا دارد که در مراحل پایانی قرار داشــته و تا پایان ســال 97 به مرحله 
بهره برداری خواهد رســید. با بهره برداری از این پروژه نیاز بازار ایران به در های داخلی ســاختمان که به صورت انبوه و صنعتی تولید می شــوند به طور کامل تامین 

خواهد شــد. محصوالت تولیدی این کارخانه که از لحاظ اقتصادی برای مصرف کنندگان بســیار مقرون  به  صرفه خواهد بود، از لحاظ کیفی نیز نیاز مهندسان و معماران 
داخلی ساختمان را کامال پوشش خواهد داد.

این کارخانه که به تولید انواع مصنوعات ازجمله درهای داخلی جهت پروژه های ســاختمانی اختصاص داده  شده، در مراحل پایانی آماده سازی خود قرار دارد. همچنین 
ماشین آالت مورد نیاز  این کارخانه خریداری شده و به محل کارخانه تبریز، واقع در شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی منتقل گردیده است.

این مجموعه مدرن صنعتی که در نوع خود در منطقه بی نظیر است در زمینی به وسعت 30 هزار مترمربع و فضای سرپوشیده 20 هزار مترمربع احداث می شود و توان 
تولید ســالیانه 850 هزار لنگه انواع در های ســاختمانی از جنس چوب پالست )WPVC( را دارا خواهد بود؛ که عالوه بر تامین نیاز داخلی، بخشی نیز برای صادرات به 

سایر کشورها اختصاص خواهد یافت. 

در آینده ای نزدیک:

راه اندازی کارخانه ای با توان تولیدی ساالنه 850 هزار لنگه در

مجموعه صنعتی وین تک ایران با توجه به نیاز بخش ســاختمان و نیز شناخت بازار از کیفیت محصوالت تولیدی وین تک و افزایش نیاز مصرف کنندگان 
این محصوالت، همواره در حال توســعه بوده، به طوری که در ســال 97 نیز عالوه بر 16 خط اکسترودر فعال استقراریافته، نسبت به خرید 8 خط جدید از شرکت 

Krauss maffei آلمان اقدام کرده که تا پایان تیرماه نصب و راه اندازی خواهند شــد. در حال حاضر  مجموعه صنعتی وین تک با داشــتن باالترین ظرفیت اســمی 
تولید و با دارا بودن زیرساخت های الزم جهت توسعه، بزرگ ترین مجموعه تولیدی پروفیل های یو.پی.وی.سی در ایران به شمار می آید. زیرساخت های ایجادشده برای 
توســعه مجموعه صنعتی وین تک عالوه بر تامین بازارهای داخلی، با هدف توســعه و دستیابی به بازارهای فروش در کشورهای همسایه و به خصوص کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و آســیای مرکزی بوده و قراردادهای تجاری مختلفی جهت توســعه صادرات پروفیل های یو.پی.وی.سی با کشورهای افغانستان، عراق، عمان، قطر، امارات 

متحده عربی و... منعقد شده است. 

توسعه مجموعه صنعتی وین تک در سال 97
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هم زمان با بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجموعه بزرگ وین تک، کارخانه تولید پانل های ام دی اف  هایگالس با نام تجاری ALKI افتتاح گردید. با راه اندازی این 
کارخانه که از نظر میزان ســرمایه گذاری، فناوری، ماشــین آالت صنعتی و ظرفیت تولید، بزرگ ترین کارخانه تولید پانل های High gloss در کشور می باشد، برگ زرین دیگری بر 

افتخارات و فعالیت های گروه صنعتی وین تک افزوده شد.
این کارخانه در زمینی به وســعت 20هزار مترمربع و با  فضای سرپوشــیده 10هزار مترمربع با به کارگیری آخرین فناوری های تولید در صنعت ام دی اف هایگالس احداث شده است. 
تمامی مراحل ساخت و خرید ماشین آالت و استقرار و پیاده سازی این مجموعه در عرض14 ماه به اتمام رسیده که با افتتاح این واحد صنعتی نیاز کشور به ورق های ام دی اف با روکش 

هایگالس )High gloss( با کیفیت درجه یک و قابل رقابت با نمونه های مشابه درجه یک وارداتی از طریق این کارخانه تامین خواهد شد.
گفتنی است به دلیل اینکه بخش عمده ای از نیاز کشور به ام دی اف با روکش هایگالس از طریق واردات از کشورهــــای اروپایـــــی و به ویژه ترکیه انجام می گیرد ضرورت داشت 
تا جهت تولید محصولی با تکنولوژی روز اروپا و مواد اولیه درجه یک اقدام گردد. بر همین اســاس با راه اندازی این کارخانه که توان تولید یک میلیون و ســیصد هزار پانل در ســال را 
دارد بخــــش عمده ای از نیـــاز کشـــور به واردات ام دی اف روکش شده هایگالس تامین خواهد شد. این محصول که در سطح باالیی از تکنولوژی تولید و عرضه می شود و توانایی 
رقابت با انواع محصوالت خارجی را نیز دارد، در طرح ها و رنگ های مختلف و به صورت عمده با ارزش افزوده حاصل از تولید، در کشــور ســاخته و آماده عرضه به بازار های داخلی و 

صادرات به کشورهای هم جوار می باشد.
دکتر شریعتمداری در پایان بازدید خود، از مدیران مجموعه کارخانه های وین تک تقدیر و تشکر کرده و از مدیرعامل مجموعه وین تک، به دلیل مدیریت و سازمان دهی مجموعه ای 
پویا و به روز، نســبت به بازدید از مجموعه وین تک به عنوان یکی از کارخانه های منظم و دارای تکنولوژی روز با آزمایشــگاه مجهز و مدرن ابراز خرسندی کرده و اظهار داشت: »کشور 
به توســعه صنایع و انتقال دانش و فناوری روز، نیاز مبرم دارد و پیشــرفت های وین تک را می توان به عنوان الگویی در این زمینه مد نظر قرار داد«. وزیر صنعت در ادامه تاکید کرد که 

دولت حمایت های الزم را از مجموعه های موفقی مانند وین تک به عمل خواهد آورد.

افتتاح بزرگ ترین کارخانه تولید پانل های
 High gloss در ایران توسط وزیر صنعت 


