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سفر به فراسوی کمیت و کیفیت

بازدید هیات  مدیره انجمن تولیدکنندگان دروپنجره ایران از مجموعه وین تک؛

اعضای هیات  مدیره »انجمن صنفــی کارفرمایی تولیدکنندگان دروپنجره ایران« آبان 
ماه ســال جاری از مجموعه وین تــک در تبریز بازدید کردند. اعضــای این انجمن روز 
یکشــنبه 12 آبان ماه 1398 بــه دعوت مهندس کاوه خداپرســت، مدیرعامل مجموعه 
وین تک از کارخانه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی و نیز کارخانه بزرگ تولید درهای داخلی 

مجموعه آدوپن پالستیک پرشین در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز بازدید کردند.
به گــزارش خبرنگار اعزامــی پنجره ایرانیان، در این بازدید کــه به منظور همگرایی و 
همکاری بیشتر میان انجمن دروپنجره و مجموعه های موفق این صنعت شکل گرفته بود 
آقایان ســید رضا اخوان دستمالچی، اکبر معتضدی، وحید جاللی پور، حمیدرضا سیدی فر، 
رضا کاظمی، علی شــهابی و خانم دّرین طه اعضای هیات  مدیره انجمن دروپنجره ایران 
به همراه مهندس شیری، مدیریت نشریه پنجره ایرانیان از کارخانه بزرگ و معظم وین تک 

در شهرک سرمایه گذاری تبریز دیدن کردند.
در جلســه ای که در ابتدای این بازدید تشکیل شد طرفین بر یافتن محورهای همکاری 
مشــترک و تالش برای ایجاد بســترهای همگرایی جهت کمک به بهبود شــرایط کلی 

صنعت دروپنجره تاکید کرده و چشم اندازهای همکاری را بسیار روشن ترسیم کردند.
مهندس خداپرست نیز ضمن خوشامدگویی به میهمانان ابراز امیدواری کرد که در آینده 
شــاهد ارتباطات بیشتری در این زمینه باشیم چراکه الزمه موفقیت در این صنعت، تفاهم 

و همفکری همه اعضاء و گروه های فعال در این عرصه است.
مدیرعامل وین تک افزود: این دیدار ضمن اینکه فرصت مغتنمی اســت برای آشــنایی 
بیشــتر با عزیزان، می تواند سرآغاز تالشی باشد برای یافتن راهکارهایی برای حل برخی 
مشکالت این صنعت که از سال های گذشته همواره بر رفع آنها تاکید شده ولی قدم عملی 
در این جهت برداشته نشده است. اگر ما تولیدکنندگان پروفیل و سایر اعضاء و گروه هایی 
که هرکدام در گوشــه ای از این صنعت فعالیت می کنیم بیشتر در کنار هم باشیم و نقطه 
نظرات همدیگر را بشنویم مطمئنا قدم های موثرتری در جهت بهبود شرایط کسب وکار و 

فعالیتمان در صنعت دروپنجره بر خواهیم داشت.
وی ضمن تاکید بر اهمیت همکاری های مشــترک اظهار داشت: پیدا کردن محورهای 

همکاری مشترک بین تمامی انجمن ها، گروه ها و مجموعه های فعال در صنعت دروپنجره 
مهم ترین هدف ما از این دیدار اســت که امیدواریم با دستاوردهای مثبتی که برای همه 
همکاران خواهد داشــت مورد استقبال سایر عزیزان نیز قرار گیرد. همه ما سرنشینان یک 
کشتی هســتیم که با تالش، همفکری و همدلی بیشتر می توانیم این کشتی را از دریای 
متالطم و غیرقابل  پیش بینی صنعت و اقتصاد کشــور به ســالمت عبور داده و به ساحل 

مقصود رهنمون شویم.
خداپرســت با اشاره به سرنوشــت صنعت یو.پی.وی.سی در کشــورهای دیگر افزود: 
متاسفانه صنعت یو.پی.وی.سی در کشور ما به سمت و سویی رفته است که اگر قدم های 
جدی در جهت فرهنگ ســازی برداشته نشود شاهد کاهش شــدید ارزش مادی، میزان 

سرمایه گذاری و حجم سرمایه در گردش این صنعت خواهیم بود.
مدیرعامل آدوپن پالســتیک پرشین با اشــاره به مبحث استاندارد در صنعت دروپنجره 
گفت: یکی از مهم ترین مشکالت ما در این صنعت موضوع استاندارد و نظارت هایی است 
که باید از سوی مراکز و مراجع قانونی بر این موضوع وجود داشته باشد. متاسفانه در این 
زمینه هم کاستی های فراوانی وجود دارد که عدم پرداختن به آنها عالوه بر تولیدکنندگان 
و مصرف کننــدگان نهایی در درازمدت باعث لطمه به کلیت این صنعت خواهد شــد. این 
مهم جز در ســایه همکاری تمامی بخش های این صنعت شامل پروفیل ساز، پنجره ساز، 
یراق آالت و... محقق نمی شــود که امیدواریم با تعامالت سازنده ای که میان این بخش ها 
ایجاد می شود شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر رعایت استاندارد و الزامات فنی در این 

صنعت باشیم.
خداپرست در پایان بار دیگر به اهداف این نشست اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری 
این برنامه نه مسائل مالی و تجاری است و نه بحث های تبلیغاتی بلکه همان طور که این 
مسائل برای بسیاری از شما دوستان و همکاران محلی از اعراب ندارد و فعالیتتان در این 
صنعــت نه از روی منافع مادی بلکه از روی عرق و عالقه اســت، من نیز اعالم می کنم 
کــه تمامی امکانات مجموعه وین تک به ویژه آزمایشــگاه کنترل کیفی این مجموعه، در 
خدمت ارتقای اســتانداردهای صنعت و نیز باال بردن آگاهی  مصرف کنندگان قرار خواهند 



ش
زار

گ
14

ه 6
ـار

شم
   

98
ذر 

  آ
م 

ده
سیز

ل 
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ

121

داشــت و در این راســتا دســت تمامی همکاران را در انجمن ها و تشکل های صنفی به 
گرمی می فشارم.

پــس از صحبت های مهندس خداپرســت اعضاء هیات مدیره انجمــن تولیدکنندگان 
دروپنجره نیز هرکدام در صحبت های کوتاهی ضمن تمجید و تشکر از مجموعه وین تک 
ابراز امیدواری کردند که این گونه برنامه ها در راســتای بهبود شرایط و ارتقاء سطح کیفی 

فعالیت های صنفی صنعت دروپنجره استمرار داشته باشد.
برنامه بعدی، بازدید از کارخانه تولید پروفیل های یو.پی.وی.ســی با برندهای وین تک، 
پالس پن و پالس تک بود که با همراهی مهندس خداپرســت و جمعی از مدیران کارخانه 

و مجموعه آدوپن پالستیک پرشین برگزار شد.
بازدید از آزمایشــگاه مدرن و پیشــرفته وین تک یکی دیگــر از بخش هایی بود که با 
توضیحات کاملی که خانم مهندس مظفری مدیر آزمایشــگاه ارائه کرد مورد توجه جدی 
مهمانان قرار گرفت. تجهیز و راه اندازی این آزمایشــگاه پیشرفته در راستای ارتقاء سطح 
کیفی محصوالت وین تک صورت گرفته که عالوه بر این به عنوان آزمایشــگاه همکار و 
مرجع سازمان استاندارد کشــور به  تمامی همکاران و فعاالن صنعت دروپنجره و پروفیل 
یو.پی.وی.ســی خدمات آزمایشــگاهی و کنترل کیفی ارائه می دهد. آزمایشگاه وین تک 
تجهیز شــده بر اساس الزامات اســتاندارد ISIRI 12291 و RAL GZ-716 آلمان، 
اولین و تنها آزمایشگاه محصول محور کشور در صنعت پروفیل های یو.پی. وی. سی است 
که توانسته »گواهینامه 17025« را دریافت کند. گفتنی است دستگاه تعیین کالس عایق 
بندی دروپنجره ها در برابر شــرایط جوی  از جمله دستگاه هایی بود که به طور ویژه توجه 
میهمانان را به خود جلب کرد. این دســتگاه یکی از پیشرفته  ترین دستگاه  های موجود در 
زمینه تست عملکرد دروپنجره ها در برابر عوامل محیطی بوده و قادر به انجام آزمون  های 
تعیین میزان نفوذپذیــری هوا )هوا بندی(، نفوذپذیری آب )آب بندی( و مقاومت در برابر 
بار باد اســت و نسبت به نمونه  های مشابه از محدوده کاربرد گسترده  تری برخوردار است. 
شــایان ذکر است، همزمان با اســتقرار و راه  اندازی این دستگاه در آزمایشگاه وین تک و 
انجام ممیزی، آزمون های مذکور به دامنه کاری گواهینامه  17025 این آزمایشگاه اضافه 
شده است به نحوی که آزمون های انجام شده در آزمایشگاه وین تک از نظر کیفیت قابل 
رقابت، مقایســه و هم تراز با آزمون  های انجام شــده در آزمایشگاه  های معتبر اقصی نقاط 
دنیا از جمله آزمایشــگاه Rosenheim در کشور آلمان بوده که صادر کننده گواهینامه 

نشان کیفیت IFT است. 
بازدیــد از کارخانــه بزرگ تولید درهــای داخلــی wood-PVC مجموعه آدوپن 
پالســتیک پرشین که مراحل تولید آزمایشی اش را می گذراند و به زودی وارد مدار تولید 
می شــود یکی دیگر از بخش های این بازدیــد بود. این مجموعه با ظرفیت تولید روزانه 
2400 لنگه دِر داخلی در ســه نوبــت کاری، بزرگ ترین مجموعه تولید درهای جدید و 
مدرن کامپوزیتی و یو.پی.وی.ســی کشور اســت که با همت و سرمایه گذاری مجموعه 

وین تک به بهره برداری می رسد.

                         آزمایشگاه بسیار مجهز
                             ســید رضــا اخوان دســتمالچی: هیــات مدیره انجمن 
تولیدکنندگان دروپنجره ایران بر اســاس دعوت جناب آقای خداپرست و به منظور آشنایی 
با مجموعه وین تک و نحوه فعالیت تولیدی آن بازدیدی را با حضور اعضای هیات مدیره 
تدارک دید که بر اســاس آن با حضور جمعی از دوستان امروز از کارخانه بزرگ وین تک 
در تبریز دیدن کردیم. باعث خوشــحالی اســت که مجموعه ای با این سطح از کیفیت، 
نظم و هماهنگی در صنعت پروفیل یو.پی.وی.ســی کشــور فعالیت می کند. آزمایشگاه 
بســیار مجهزی در مجموعه وین تــک وجود دارد که من در هیــچ کجای ایران چنین 

آزمایشگاهی را ندیده ام. 
یکی دیگر از اهداف مهم این بازدید نزدیکی و همکاری بیش ازپیش پروفیل ســازها و 
دروپنجره ســازها و در یک نگاه کلی تر نزدیکی همــه اجزاء و بخش های مختلف صنعت 

دروپنجره اســت چراکه همه ما مانند اعضای یک خانواده و اجزای یک پیکر هستیم که 
فعالیتمان به هم مرتبط اســت و نمی توانیم جدا از هم تصمیم بگیریم و عمل کنیم. یکی 
از بزرگ ترین مشکالتی که این روزها در صنعت دروپنجره شاهد آن هستیم پایین آمدن 
کیفیت محصوالت اســت زیرا برخی به دلیل شرایط بد اقتصادی به دنبال جنس ارزان تر 
هستند. باید تالش کنیم تا جلوی این اتفاقات را بگیریم و اگر ما االن این کار را نکنیم در 
آینده همه اهالی صنف و صنعت دروپنجره لطمه آن را خواهند دید. امیدواریم با جلســات 
مشترکی که در آینده خواهیم داشت به برنامه مدونی دست پیدا کنیم که مشکالت صنعت 

را پله پله و با همکاری همه دوستان و همکاران در حد توان و امکاناتمان حل کنیم.

                         سطح بسیار باالیی از مدیریت 
                               وحیــد جاللی پــور: یکــی از اهــداف اصلی و مهم انجمن 
تولیدکنندگان دروپنجره از ابتدای شــکل گیری، ارتباط مفید و مســتمر با تمامی اعضاء و 
مجموعه های همکار در این صنف بوده اســت و بازدیــد از مجموعه وزین وین تک پیرو 
دعوت مهندس خداپرســت از اعضای انجمن در تاریخ 12 آبان ماه ســال جاری صورت 
گرفت. پیدا کردن مســیری که بتواند کیفیت و کمیــت را در روند تولید و مجموعه های 
تولیــدی صنعتی در کنار همدیگر قرار دهــد از مهم ترین اهداف انجمن بوده که با توجه 
به مشــترکاتی که در این زمینه میان ما و مجموعه وین تک وجود دارد امیدواریم به نتایج 

مثبتی نیز دست پیدا کنیم.
با توجه به صحبت هایی که در یازدهمین نمایشــگاه دروپنجــره در مردادماه با جناب 
خداپرست داشتیم مسائل مختلفی در خصوص کیفیت محصول و توجه به نیاز مصرف کننده 
مطرح شــد که خوشبختانه با بازدیدی که از مجموعه وین تک داشتیم شاهد مجموعه ای 
در ســطح بســیار باالیی ازنظر مدیریت و کیفیت بودیم که با توجــه به خوش نامی برند 
تالش می کند محصولی در سطح اول دنیا و مشابه محصوالت کشورهایی مانند آلمان به 
مشــتریان عرضه کند. تمامی بخش هایی که ما امروز در مجموعه وین تک دیدیم شامل 
تعداد خطوط تولید، چیدمان ماشــین آالت، انبارش قالب ها، مواد اولیه و کاال، آزمایشــگاه 
بســیار مجهز و پیشرفته، مجموعه لجستیک، پشتیبانی، فروش و... مشابه مواردی بود که 
ما در کارخانه ها و مجموعه های بزرگ اروپایی می دیدیم که باعث خوشحالی و خوشنودی 

من و همه اعضاء انجمن بود.
ایــن بازدید نقطه عطفی برای انجمن و مجموعه وین تک بود که امیدواریم با تاکید بر 
مشــترکاتی که بین ما وجود دارد و پیگیری اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده اقدامات 

مفیدی برای کل صنعت رقم زده شود.

                         بهتر از کارخانه های اروپایی
                             مهنــدس اکبــر معتضدي: هــدف اولیه ما از این بازدید 
آشنایی با یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.سی کشور بود. تشکیالت 
وین تک با توجه به تجربیات و بازدیدهای زیادی که ظرف 20 ســال اخیر در این صنعت 
داشــته ام یکی از بزرگ ترین مجموعه های تولید پروفیل یو.پی.وی.سی در ایران است که 
از مدیریتی منسجم، تشکیالتی منظم و سیستمی دقیق برخوردار است که شما می توانید 
ایــن نظــم و انضباط مدیریتی را از باال تا پایین و در همه ارکان آن مشــاهده کنید. این 
موضوع برای من بســیار جالب و قابل توجه بود که چنین تشکیالت منظم و منسجمی در 
صنعت دروپنجره کشــور وجود دارد به شــکلی که به نظر من حتی بهتر از کارخانه های 
اروپایی و درجه یک دنیا اســت. همین جا بازهم به ایــن عزیزان به ویژه مدیریت پرتالش 
و خالق مجموعه وین تک جناب مهندس خداپرســت جهت ســاختن چنین مجموعه ای 

تبریک می گویم و امیدوارم در همه امور موفق باشند.
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یکی از اهداف و برنامه های ما در انجمن بررسی پتانسیل های بازار است تا بر اساس آن 
بتوانیم با توجه به شــرایط بازار و مشکالتی مثل تحریم ها و نوسانات نرخ ارز مواردی را 
که می تواند به ما و سایر همکاران در این شرایط کمک کند معرفی کنیم. به نظر می رسد 
مجموعه وین تک با مجموع پتانســیل ها و توانایی هایی که دارد می تواند گزینه مناســبی 
برای این همکاری ها باشد. امیدوارم با تالش همه دوستان و همکاران هر چه زودتر از این 
شــرایط رکود خارج شویم و شاهد به ثمر نشستن تالش همکارانمان در همه عرصه های 

صنعت دروپنجره باشیم.

سطح قابل قبولی از کیفیت                          
                          مهندس علی شــهابی: با توجه به شــرایط رکود بازار و 
نوســاناتی که در همه زمینه ها شاهد هستیم تعامل بین تامین کنندگان و تولیدکنندگان 
بســیار ضروری تر شده است. بر همین اساس ما هم تصمیم گرفتیم تا دعوت مجموعه 
وین تک را اجابت کرده و بازدیدی از این مجموعه بزرگ و معظم داشــته باشیم به این 
امیــد که با همفکری و تعامل بتوانیم به راهکارهای مشــترک جهت غلبه بر شــرایط 
دســت پیدا کنیم. از ســوی دیگر مجموعه وین تک یکی از بزرگ ترین مجموعه های 
تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی کشور اســت که با مدیریت مهندس خداپرست توانسته 
به ســطح قابل قبولی از کیفیت در محصوالتش دســت پیدا کند. مجموعه وین تک با 
امکانات پیشــرفته، تولیدات متنوع و آزمایشــگاه مجهزی که دارند فرصت مغتنمی برای 
همه ما و ســایر همکارانمان فراهم کرده تا با تعامل بیشــتر زمینه ای برای همکاری های 

آتی فراهم شود.
یکــی از مهم ترین مباحثی که در این بازدید و گفتگوهای دوجانبه مطرح شــد اهمیت 
موضوع آموزش و لزوم توجه به مبحث آگاهی رسانی به مصرف کنندگان به عنوان یکی از 
ارکان این صنعت بود که امیدواریم با همکاری همه عزیزان و پیگیری هایی که از ســوی 
انجمن و مجموعه وین تک صورت می گیرد شــاهد اتفاقاتی مثبت در این موضوع باشیم. 
مبحث آموزش و اطالع رسانی نیازمند یک عزم همگانی است و تمامی اهالی این صنعت 
به عالوه مهندسان ساختمان، پیمانکاران و همه کسانی که به نوعی در امر ساختمان سازی 
مشــارکت دارند باید تالش کنند تا با باال بردن اطالعات مشتری و مصرف کننده به تولید 

و عرضه محصوالت باکیفیت در صنعت دروپنجره کمک کنند.
در پایان تشــکر می کنــم از مجموعه وین تک کــه با این حجم از ســرمایه گذاری و 
توانمندی تالش می کند تا محصولی در ســطح و کالس باالی جهانی تولید و به دســت 

مصرف کننده ایرانی برساند.

                          مدیریت قوی و حساب شده
                               خانم مـــهندس دّرین طه: شرایط نابسامان و مشکالتی 
که این روزها در بازار و صنعتمان شاهد هستیم ما را وادار می کند تا با همدیگر ارتباط و 
همکاری بیشتری داشته باشیم چراکه گذشتن از این شرایط سخت جز در سایه همکاری 
و همراهی همه اجزای این صنعت میســر نیســت. ما باید خیلی زودتر از این ها این گونه 
مراودات و تعامالت را آغاز می کردیم و حاال هم دیر شــده است زیرا فرصت ها در بازار و 
اقتصاد به سرعت سپری می شوند و نباید دست روی دست گذاشت و منتظر آمدن روزهای 
آفتابی و شــرایط مساعد شد. این بازدید اتفاق بســیار فرخنده و بجایی بود که امیدواریم 

به زودی شاهد نتایج مثبت و دستاوردهای ارزشمند آن باشیم.
ظواهر امر و آنچه ما امروز دیدیم حکایت از این داشت که مجموعه وین تک دارای یک 
مدیریت قوی و حساب شده است که توانسته چنین مجموعه ای را در این سطح از کیفیت 

راه اندازی و اداره کند و از این بابت به همه این عزیزان تبریک می گویم.
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امیدوارم همه اعضاء، بخش ها و مجموعه های فعال در صنعت دروپنجره دست  به  دست 
هم دهند تا هرچه زودتر از این شــرایط نامطلوب خارج شــویم و بار دیگر شاهد رونق و 

شکوفایی این صنعت باشیم.

 

                          باعث خشنودی و سربلندی است
                              مهندس حمیدرضا سیدی فر: مجموعه وین تک یک تشکیالت 
بزرگ، منســجم با دیدی وسیع و همه جانبه است که توانسته باالتر از سطح کمی و کیفی این 
صنعت در کشــور به فعالیتش ادامه دهد. اگر قضاوت منصفانه ای داشته باشم باید اذعان کنم 
وجود مجموعه وین تک باعث باال رفتن اعتمادبه نفس ما به عنوان همکار و یکی از اعضای این 
صنعت شده است. نگاه ویژه مدیریتی این مجموعه برای شخص من بسیار جذاب و قابل توجه 
بود. حجم ســرمایه گذاری، گســتردگی فعالیت و تنوع محصوالت با سطح کیفی بسیار باال در 
مجموعه وین تک قابل ستایش است و مهم تر از آن نقطه نظرات و دیدگاه های مثبت مدیریت 
مجموعه به ویژه در بحث تعامل با انجمن و سایر تشکل ها و بخش های این صنعت بود. دیدن 
این همه پتانســیل و توانمندی و حجم سرمایه گذاری در صنعت دروپنجره برای ما که چندین 
ســال است در این صنعت فعالیت می کنیم باعث خشنودی و سربلندی است. من سال ها است 
مهندس خداپرســت را می شناســم اما امروز با دیدن مجموعه وین تک بیش ازپیش به وجود 
ایشــان افتخار می کنم. مطمئنا مجموعه وین تک با این پتانسیل و توانمندی در کنار دغدغه و 
نگاه ویژه مدیریتی که دارد یکی از مجموعه های موفق این صنعت اســت که در آینده شاهد 

موفقیت های بیشتر آن نیز خواهیم بود.
امیدواریــم با توجه به صحبت های مطرح شــده که نشــان دهنده دیدگاه های مثبت و 
دغدغه های مشترک طرفین بود در آینده شاهد تعامالت بیشتر در راستای اقدامات عملی 

به سود همه صنعت باشیم.

                          در حد و اندازه های جهانی
                            مهندس رضا کاظمی: سفر به تبریز و بازدید از مجموعه بزرگ 
وین تک سفر بسیار خوبی بود که به زعم من و سایر دوستان چنین مراوداتی می تواند برای 
همه ما و حتی صنعت دروپنجره مفید باشــد. ما اگر تولیدکنندگان پروفیل و تولیدکنندگان 
دروپنجــره را به عنوان دو قطب صنعت دروپنجره بدانیم تــالش برای تعامل و همکاری 
بیشتر میان این دو بخش می تواند به نفع همه صنعت باشد. این بازدید به ما ثابت کرد که 
می توان این بخش ها و حتی ســایر بخش های این صنعت را در کنار هم و هم راستای هم 
قرار داد تا با همیاری و همفکری همه بخش ها به مقابله با مشــکالت عدیده ای برویم که 
صنعت و بازار ما را گرفتار کرده است. بدیهی است اگر ما انرژی و توانمندی هایمان را باهم 
جمع کنیم و در درون نیز دچار کشــمکش نشــویم بهتر می توانیم بر مشکالت فائق آییم. 
هرچند شــرایط فعلی اقتصاد، صنعت و بازارمان خوب نیست اما من به این سفر و این نوع 
ارتباطات بســیار خوش بین هستم و معتقدم خودمان باید با همکاری و همفکری به جنگ 
مشــکالت برویم. مطمئنا نتایج ثمربخش و خروجی های مثبت این ســفر در آینده بیشتر 
خواهد شــد و در صورت استمرار می تواند راهکارهای مفید بیشتری پیش پای همه ما قرار 
دهد. ما باید دست در دست همدیگر بگذاریم و از اهداف شخصی و بنگاه محور به نفع جمع 

و کل صنعت چشم پوشی کنیم تا در آینده شاهد روزهای خوبی برای این صنعت باشیم.
من بســیار خوشحال و خرســندم که چنینی مجموعه ای در حد و اندازه های جهانی در 
صنعت دروپنجره ما وجود دارد. مدیریت توانمند، ماشین آالت مدرن و پیشرفته، توانایی های 
فنی و آزمایشگاهی به روز و ... این نوید را به ما می دهد که در آینده شاهد مراودات بیشتری 
در راســتای تولید محصوالت باکیفیت تر باشیم. امیدوارم این سفر خروجی و دستاوردهای 

مثبتی برای همه صنعت دروپنجره کشور داشته باشد.
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