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زمانی برای اعتالی تولید داخلی!
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل ابزارسازی زمانی؛

کارخانه ابزارسازی زمانی از اولین تولیدکنندگان ایرانی است که تیغچه 
و قالب های مورد نیاز صنعت دروپنجره را باکیفیت صادراتی در داخل کشور 
تولید می کند. ابزارســازی زمانی که فعالیت خود را به صورت تخصصی از 
سال ۹۴ در زمینه ساخت و تولید تیغچه ها و سوپر تیغچه های یوپی وی سی 
و قالب های جوش و زهوار شروع کرده است در زمینه تولید انواع ابزارآالت 
و تیغچه هــای ام.دی.اف و چوب نیز فعالیت می کند. ابزارســازی زمانی 
فعالیت رســمی خود را از ســال 1386 در زمینه ساخت و سرویس انواع 
ابزارهای صنعتی چرخشی و برشی، ساخت انواع قالویزها و ابزار و قطعات 
مورد استفاده در صنعت هوایی کشور در شهرک صنعتی امیرکبیر اصفهان 
آغاز کرده و در سال 13۹۴ تمامی توان خود را به صورت تخصصی در زمینه 
طراحی و ساخت تیغچه های یوپی وی ســی، ام دی اف و آلومینیوم متمرکز 
ساخته است. ابزارسازی زمانی با به کارگیری بالغ بر 30 نفر نیروی انسانی 
به صورت مســتقیم و غیرمستقیم، توانسته عالوه بر تولید محصوالت مورد 
نیاز صنعت دروپنجره کشــور، در جهت کارآفرینی و ایجاد اشتغال سالم و 
توســعه دانش فنی خود گام موثری بردارد و جایگاه قابل قبولی در صنعت 
ابزارســازی به خود اختصاص دهد. این شــرکت کیفیت و دوام ابزارهای 
تولیدی خود و همچنین رضایتمندی و اعتماد مشتریان را پشتوانه کار خود 
قــرار داده و با اطمینان از مرغوبیت مواد اولیــه مصرفی، کلیه تیغچه های 
تولیدی خود را به مدت یک سال به صورت مکتوب ضمانت کرده و پس ازآن 
به صورت مادام العمر خدمات دهی می کند. تســریع در انجام تعهدات خود 
به مشتریان، جلوگیری از فرصت ســوزی در تولید و فروش محصوالت و 
رقابت موثــر از نظر کیفیت و قیمت با تولیدکنندگان خارجی به طوری که به 
میزان قابل توجهی از خروج ارز از کشور جلوگیری می شود از دیگر خدمات 
و توانمندی های این مجموعه تولیدی است. نشریه پنجره ایرانیان به منظور 
معرفی این مجموعه تولیدی گفتگویی با مهندس محمود زمانی، مدیرعامل 
پرتالش ابزارســازی زمانی انجام داده است که مشروح آن را در ادامه با 

هم می خوانیم:

اشـاره
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 ضمن معرفی کامل مجموعه ابزارســازی زمانی، درباره تاریخچه 
فعالیت شرکت توضیح دهید.

ابزارســازی زمانی در سال 1386 رســما کار خود را در زمینه ساخت و تولید انواع 
قطعــات و ابزارهای ســخت صنعتی و صنعت هوایی و انواع ابزارهای چرخشــی و 
قالویزها آغاز کرده و از ســال 1394 تمام انرژی و تخصص خود را در زمینه ساخت 
تیغچه های یوپی وی ســی و قالب های جوش و زهوار بکار برده است. در حال حاضر 
14 نفر به صورت مســتقیم و حدود 2۰ نفر به صورت غیرمســتقیم در این مجموعه 

مشغول به کار هستند.
 شرکت ابزارسازی زمانی درحال حاضر چه محصوالت و خدماتی 
به بازار ارائه می دهد؟ درباره انواع محصوالت و خدمات خود به صورت 

جداگانه و به تفصیل توضیح دهید.
 C و B و A در کارخانه ابزارســازی زمانی تیغچه هــای مولین ناخن دار در 3 گرید
تولید می شــوند. گرید A تیغچه مولین 6 پره، گرید B که پرمصرف ترین گرید است 
شــامل تیغچه های مولین 4 پره و گرید C شامل تیغچه های 2 پره است. تیغچه های 
فریم نیز در 3 گرید A و B و C به صورت 6 و 4 و 2 پره تولید می شود. تیغچه سش 
یا لنگه نیز در 3 گرید A و B و C و به ترتیب 6 و 4 و 2 پره تولید می شود. همچنین 
در ایــن کارخانه دو محصول دیگر به نام قالب جوش و قالب زهوار تولید می شــود. 
قالب جوش در ســه سایز 4۷ میلی متر و سایز 46 میلی متر و 43/5 میلی متری تولید 
می شــود که سایز این قالب به اندازه پروفیل بستگی دارد. قالب زهوار تنظیمی نیز از 
دیگر تولیدات ابزارسازی زمانی است. این قالب طوری طراحی شده که قابلیت تنظیم 

برای همه پروفیل های ایرانی و خارجی را دارد.
 ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی در شــرکت ابزارســازی 

زمانی به چه صورت انجام می گیرد؟
 تمامی محصوالت ما دارای یک سال گارانتی بوده و پس ازآن به صورت مادام العمر 
خدمات پس از فروش ارائه می شــود. ضمن این کــه تمامی محصوالت ما از لحاظ 

قیمت تمام شده برای مشتری، اختالف بسیار زیادی با نمونه خارجی آن دارد.
 آیا برنامه ای برای ارائه محصول جدید به بازار دارید؟

ابزارســازی زمانی در نظر دارد در ســال 99 حدود 2۰ محصول دیگر به ســبد 
تولیدات خود اضافه کند که در زمان مناســب خبــر تولید و عرضه این محصوالت 

اطالع رسانی می شود.
 چه برنامه ای برای به روزرســانی و ارتقاء ســطح کمی و کیفی 

محصوالت و خدماتتان دارید؟
این کارخانه با بهره گیری از بهترین و فنی ترین پرســنل همواره در پی باال بردن 
ســطح معلومــات و دانش فنی روز دنیا در همه ســطوح بوده تا کیفیت ارائه شــده 
محصوالت هیچ کم و کاستی نسبت به محصوالت خارجی نداشته باشد. همان طور 
که گفته شــد تمامی محصوالت ما دارای یک ســال گارانتی بــوده که به صورت 
کتبی بر روی محصوالت درج شــده است. این امر نشــان از اطمینان ما به کیفیت 

محصوالتمان است که امیدواریم اعتماد مشتریان را نیز جلب کرده باشیم.
 کیفیت ابزارآالت چه میزان در کیفیت نهایی پنجره تولیدشــده 

تاثیر دارد؟
هیــچ محصول باکیفیتی را نمی تــوان با ابزار بی کیفیت تولیــد کرد پس کیفیت 
مونتاژ و ســاخت دروپنجره )محصول تولیدی( رابطه مستقیم با کیفیت محصوالت 

ابزارسازی )ابزار تولید( دارد.
 مهم ترین مشــکالت فعلی صنف و فعالیت شــما چیست و چه 

راهکاری برای برون رفت از این مشکالت پیشنهاد می دهید؟
مهم ترین مشــکالتی که در حال حاضر با آن روبه رو هســتیم نوسانات ارز و تهیه 
مواد اولیه و سنگ دیاموند است که با توجه به تحریم های موجود مشکالتی را برای 

فعالیت تولیدی کارخانه ایجاد کرده است.
 به نظر شــما واردات بیش ازاندازه کاال چه تاثیری بر روند تولید 

داخلی دارد؟
واردات بی رویه قطعا می تواند به ضرر هر شــرکت و کارخانه ای باشــد اما با توجه 
به مشکالت واردات برای شــرکت های رقیب خارجی و قیمت غیرقابل رقابت ما در 
داخل و البته اعتماد و اســتقبال شــرکت های تولیدکننده پروفیل در ایران، ما بر این 

مشکل فائق آمده ایم.
 با توجه به این که بخش عمده کار شــما به مسائل تولید مرتبط 
است و امسال نیز به نام »سال جهش تولید« نام گذاری شده، دولت 
و برنامه های حمایتی آن، چه نقشــی در بهبود وضعیت فعالیت شما 

می تواند داشته باشد؟
در رابطه با ســال جهش تولید ما با اتکا به نیروهای قدیمی و استخدام و آموزش 
نیروهای جدید و به روز رســانی دستگاه ها و ابزارآالت خود سعی در افزایش تولید به 
میزان قابل توجهی در این ســال داریم که البته دولت نیز می تواند با ارائه تسهیالت 

بانکی کم بهره به این کارخانه نقش مهمی در جهش تولید ما ایفا کند.
 وضعیت کلی صنعت تولید ابزار در داخل کشور به چه صورت است؟

متاســفانه وضعیت کلی صنعت ســاخت ابزارآالت در ایران بسیار ضعیف و ناچیز 
است و برندها و شرکت های خارجی نیز از این فرصت به نفع خود استفاده می کنند.

 آیا تبلیغات تاثیری در پیشرفت کسب وکار و رونق بازار شما دارد؟ 
بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی می دانید؟

قطعا تبلیغات بوده که توانســته ما را به مشــتریانمان معرفی کند و در این زمینه 
جا دارد تشــکر ویژه ای از نشــریه پنجره ایرانیان داشته باشــیم که ما را در این راه 

همراهی کردند.
و حرف آخر...

از تمامی شــرکت ها و افرادی که در این راه پرفرازونشــیب از ما حمایت کرده و 
با صبر و شــکیبایی انتقادات خود را در راه پیشــرفت مجموعه به ما گوشزد کردند، 

تشکر می کنم.


