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 دوازدهم آبان ماه اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان دروپنجره ایران مهمان 
کاوه خداپرســت، مدیریت بزرگترین تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.سی کشورمان در 
شــهر تبریز بودند. در این سفر یکروزه رئیس انجمن، سیدرضا اخوان دستمالچی به 
همراه ســایر اعضای هیات مدیره از بخش های مختلف کارخانه های شرکت آدوپن 
پالســتیک پرشین بازدید کردند و از نزدیک با توانمندی های این مجموعه در زمینه 

تولید پروفیل یو.پی.وی.سی و همچنین تولید درهای داخلی آشنا شدند.
این بازدید به ظاهر ساده از یک منظر دارای قابلیت هایی است که اگر با هوشمندی 
و برنامه ریــزی مورد بهره برداری قرار گیرند، می توان به آغاز فصلی نوین در صنعت 
دروپنجره کشــورمان امیدوار بود. به هرحال حضور اعضای هیات مدیره این انجمن، 
کــه متولی اصلی صنعــت دروپنجره کشــورمان هســتند، در بزرگترین مجموعه 
پروفیل ســازی کشــور، که از مجهزترین و به روزترین آزمایشگاه کنترل کیفیت در 

ایران برخوردار است، اتفاقی روزمره به شمار نمی رود.
وضعیت فعلِی صنعت ســاختمان و به تبع آن دروپنجره کشور و رکود حاکم بر آن، 
بر هیچکدام از فعاالن این حوزه پوشیده نیست؛ و باز روشن بوده و بی نیاز از هرگونه 
توضیح، که غالبا در چنین اوضاعی است که کیفیت محصوالت، قربانی فروش بیشتر 
و فائق آمدن بر رقابت های بســیار نزدیک و عموما عاری از انصاف می شــود؛ حتی 
اگر در این میان ســودهای ناچیز و کوتاه مدت نیز نصیب برخی مجموعه ها شود، اما 
درنهایت آســیب جدی بر بدنه این صنعت وارد خواهد آمد و شاید در سحرگاِه رونق، 
این صنعت خســته و درمانده از رقابت های ناسالم، دیگر حال وروز و البته کیفیِت بقا 

در بازار را برای همیشه از دست داده باشد.  
باید بپذیریم، هرچند در کمال تاســف، که صنعت دروپنجره کشــور در وضعیتی 
مشــابه به سر می برد و مدت هاست بسیاری از دلســوزان فریاد هشدار سر داده و از 
هر ابزاری بهره می گیرند تا روشنگری کنند که هیچ چیز ارزش فدا کردِن کیفیت را 
ندارد، چراکه کیفیت هیچ جایگزینی ندارد و آنکه بر ســر کیفیت به معامله می نشیند، 

در ازای هیچ، همه چیزش را می بازد.
اما دوازدهم آبان می تواند آغازی باشد بر فصلی نوین، اگر به هوش باشیم و نگران؛ 

می تواند نقطه شروعی باشد بر هم نوایی کنشگران اصلی این عرصه، اگر جامع اندیش 
باشیم و دلسوز. 

مجموعــه وین تــک به عنــوان بزرگترین مجموعــه تولیدی پروفیل کشــور از 
توانمندی های بســیاری برخوردار اســت، که از جمله و از مهم ترین آنها می توان به 
آزمایشگاه بســیار مجهز و کم نظیر کنترل کیفیت آن اشاره کرد. طی بازدید صورت 
گرفته و همچنین مذاکرات انجام شــده، مدیرعامل آدوپن پالســتیک قول مساعد 
داده اســت که امکانات این مجموعــه از جمله این آزمایشــگاه در خدمت ارتقای 
اســتانداردهای صنعت و نیز باال بردن آگاهی  مصرف کنندگان قرار گیرد. دو عاملی 
که به طور قطع می توان آنها را عوامل اصلی حفاظت از کیفیت در صنعت برشــمرد. 
می دانیم تا زمانی که استانداردهای الزم در این حوزه به صورت یکدستی تنظیم نشده 
و همگان ملزم به رعایت آنها نباشــند، در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید؛ و 
از آنســو تا مصرف کنندگان اصلی دروپنجره آگاهی الزم را در این خصوص نداشته 
باشــند، میدان برای سوءاستفاده کنندگان از ناآگاهی ها همچنان باز خواهد بود؛ و در 

چنین فضایی هرگز نمی توان امیدی به بهبود اوضاع داشت.
همچنین انجمن تولیدکنندگان دروپنجره ایران، با کوله باری از تجربه متولی اصل 
صنعــت دروپنجره بوده و در طول تمامی ســال های فعالیت خــود و باوجود موانع 
ساختاری بســیار بر حفاظت و صیانت از مقوله کیفیت در این صنعت اهتمام فراوان 
ورزیده اســت. همکاری این دو مجموعه به طور قطع ثمرات بسیاری را در این زمینه 

می تواند به بار آورد.
روز  دوازدهم آبان یک بازدید ســاده صورت گرفــت، بازدید یک انجمن صنفی، 
از یک مرکز تولیدی؛ که شــاید روزانه چندین بازدید از این دســت در سراسر کشور 
صورت گیرند و هیچ نتیجه خاصی هم عموما در برنداشته باشند. بازدید 12 آبان هم 
می تواند بازدیدی ساده از همین نوع باشد بدون هیچ پیامد و ثمری. اما اگر هوشمند 
باشــیم حتما قابلیت های بســیاری را در این بازدید می بینیم؛ و تنها می توانیم امید 
داشته باشیم که کنشگران اصلی این میدان برای تحقق این قابلیت ها گام بردارند و 

از ثمرات آن، کل صنعت را بهره مند سازند. 

آیا می توان 
فصلی نو را انتظار کشــید؟ احسان مصحفی
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