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نشســت خبری انجمن صنفــی تولیدکنندگان دروپنجره ایران روز سهشــنبه 29
بهمنمــاه  1398با حضــور اعضاء هیات مدیره انجمن و جمعی از اصحاب رســانه
و نشــریات در دفتر مرکزی انجمن برگزار شــد .در این نشست که بهمنظور معرفی
انجمن ،تبیین عملکرد سال گذشته و ارائه برنامههای آتی آن برگزار شده بود ،آقایان
سیدرضا اخوان دســتمالچی رئیس هیات مدیره ،وحید جاللیپور دبیر و نایبرئیس
هیات مدیره ،اکبر معتضدی خزانهدار هیات مدیره ،حمیدرضا ســیدیفر عضو هیات
درین
مدیره ،علی شهابی عضو هیات مدیره ،رضا کاظمی عضو هیات مدیره و خانم ّ
طه عضو هیات مدیره حضور داشتند .در این جلسه آقایان کاظمی ،شهابی ،سیدیفر
و جاللیپــور درباره موضوعات مهم صنعت و فعالیتهــای انجمن در این زمینهها
سخنانی ایراد کرده و به پرسشهای خبرنگاران پاسخ دادند .در ادامه توجه شما را به
اهم این مطالب جلب میکنیم:
یکی از ســخنرانان این جلســه آقای رضا کاظمی بود که پیرامون مبحث قیمت
تمامشــده توضیحات مبســوطی ارائه داد .وی در بخشــی از ســخنان خود گفت:
«محاســبه قیمت تمامشده بر اســاس همه عوامل تولید منهای مواد اولیه ،یکی از
موضوعــات مهمی بوده که از همان اوایل شــروع به کار انجمن همواره مورد بحث
دوســتان و همکاران بوده و جلسات بسیار زیادی در انجمن و با حضور شرکتهای
تامینکننده مواد اولیه و غیره برگزار شــده است ،اما تابهحال به نتایج مثبتی نرسیده
چراکه محاسبه قیمت تابعی از یک معادله چند مجهولی است که خیلی از مجهوالت
آن بهمحض معلوم شدن ،تابع تغییرات غیرقابل پیشبینی میشود که اصل محاسبه
را زیر سوال میبرد .اما دوستان ما در انجمن با بهکارگیری تجربیات و پتانسیلها و
ظرفیت حداکثری اعضا اقدام به جمعآوری متغیرها و توابع محاســباتی برای شرایط
مختلــف با ظرفیتهای مختلف در شــرکتهای عضــو و غیرعضو کرده و به یک
جمعبندی نســبتا دقیق و قابل استناد رسیدهاند که میتوان آن را در اختیار صنعت یا
حتی عموم گذاشــت .ما این عملیات را صرفا جهت ســادگی و بررسی همهجانبه در
رابطه با دروپنجره با ساختار پروفیل یوپیویسی محاسبه کردیم که همین شیوه را
میتوان برای دروپنجرههای چوبی و آلومینیومی یا کامپوزیت نیز بررســی کرد .این
 39ردیف در قالب یک ماتریس قابلیت جاگذاری اعدادی است که نرخ آن بر اساس
جداول هزینههای اعالمی رسمی کشور قابلیت جایگزاری دارد».
ســخنران دیگر این نشســت آقای علی شــهابی بود که به تبیین موضوع تنظیم

قراردادهای مشــترک پرداخت و در بخشــی از سخنان خود اظهار داشت« :آنچه در
بسیاری موارد اعضاء انجمن و همچنین اعضا صنف را دچار مشکل و کمبود میکند
و از طرف دیگر مصرفکننده و مشتری هم با همین موارد مشکل داشته است فقدان
یک تفاهم یا یک قرارداد اصولی و جامع است .این موضوع ما را بر آن داشت که از
تجربیات همه دوستان استفاده کرده و پیشنویس یک قرارداد مشترک را که تقریبا
تمام موارد آن در قالب دغدغههای مشترک اعضا و مصرفکننده باشد تهیه کنیم».
آقای حمیدرضا ســیدیفر سخنران دیگر نشســت خبری انجمن بود که در زمینه
طراحی و موارد فنی ،به توضیح برخی مسائل مهم پرداخت .وی در بخشی از سخنان
خود گفت« :طراحی و محاســبات یکی از دغدغههای همیشگی اعضا انجمن بوده
اســت .در این خصوص در کمیتههای فنی و استاندارد تاکنون تالشهای بسیاری
صورت گرفته که امیدواریم هرچه زودتر این تالشها به بار بنشینند .در اینجا جا دارد
از آقای اسماعیلخانی و خانم طه که کوشش بسیاری در این زمینه داشتهاند و تجربه
و امکاناتشــان را در اختیار ما گذاشتند ،تشکر و قدردانی شود .نتایج این تالشها در
آینده نزدیک به اطالع شــما عزیزان خواهد رسید .در ضمن انجمن آمادگی خود را
جهت برگزاری دورههای آموزشــی مرتبط با طراحی و محاسبات انواع پنجره اعم از
آلومینیوم ،یوپیویسی ،چوبی و غیره برای سازمانهای نظاممهندسی و شهرداریها
دارد .از همین تریبون تقاضا دارم همه دوســتانی که نمونه کیفیت را دارند این موارد
انجمن را مطالعه کنند».
در ادامه آقای جاللیپور طی ســخنانی ضمن معرفــی انجمن ،بیان تاریخچه و
اهداف شکلگیری آن ،عملکرد ســال گذشته و گوشهای از برنامههای آتی انجمن
را نیز تبیین کرد .جاللیپور ضمن اشــاره به اهداف اولیه تشکیل انجمن ،گفت« :در
یکی از نقاط عطف صنعت دروپنجره ،این انجمن شــکل گرفت و به ثبت رسید .آن
زمــان مصادف با افزایش یکباره نرخ ارز بهصورت لحظهای بود .این ایام همچنین
مصادف بود با برپایی نمایشگاه دروپنجره که بهزعم برگزارکنندگانش ،از بزرگترین
نمایشــگاههای مرتبط با این صنف در منطقه خاورمیانه اســت .این امر در آن زمان
بــه بروز اتفاقی نادر در رابطه با قیمتهای مــواد اولیه نظیر یراق و پروفیل و اقالم
جانبی منجر شد و آنهم اعالم قیمت بهصورت لحظهای همانند نرخگذاری دالالن
خیابان فردوسی بود .این امر موجب شد که بزرگترین هدف انجمن بنا به درخواست
اعضا ،ســازمان دادن به نحوه تامین و توزیع مواد اولیه باشــد .ازآنجاییکه انجمن

گزارش
پنجـره ایرانیـان /سـال سیزدهم اسفند  98و فروردین  99شمـاره 149-150

جایگاه تامین مواد اولیه را میتوانست داشته باشد ما با یک اقدام اساسی و رایزنی با
تامینکنندگان این التهاب را آرامش دادیم .از این زمان شکلگیری و شروع فعالیت
کمیســیونها و کارگروههای مختلف انجمن شــامل کمیتههای بازرگانی ،حقوقی،
استاندارد ،فنی ،رسیدگی به شکایات و ...نیز کلید خورد؛ که همه این موارد اهداف و
برنامههای انجمن را شکل میدهد».
دبیر انجمن تولیدکننــدگان دروپنجره ایران با تاکید بر این نکته که پنجره فقط
پروفیل نیســت ،اظهار داشت« :پنجره یک سیستم است .در تعریف علمی سیستم
و ســامانه به مجموعه یا گروهی از اشــیاء مرتبط یا غیرمرتبط گفته میشــود که
هــدف یا اهداف خاصی را دنبال میکند بهگونهای که واحدی پیچیده را تشــکیل
دهند .با این تعریف میتوان دریافت که دروپنجره در قالب یک سیســتم ،تعریف
و تعبیــر خاص خود را دارد .این سیســتم از بخش طراحی ،مــواد اولیه ،قطعات و
الزامات مصرفی که شــامل پیچ ،یراقآالت ،پروفیل ،ملزومات نصب ،ماشینآالت
نرمافزاری و طراحی نرمافزار ساخت و محاسبات استاتیک و دینامیک و محاسبات
انرژی ،چگونگی اجرا ،محل اجرا و غیره تشــکیل میشــود .حال آیا ظلم به این
صنعت نیســت که وقتی میخواهیم یک سیستم دروپنجره را نام ببریم آن را فقط
با پروفیل که تنها یک بخش از پنجره است ،نامگذاری و برندسازی کنیم؟ واقعیت
این اســت که پنجره در معنای واقعی خود پروفیل نیست بلکه مجموعهای از اجزا
و فعالیتهای مختلف است».
وی در ادامه با اشاره به اهمیت کیفیت محصوالت تولیدی ،گفت« :انجمن بهعنوان
نماینــده صنعت با توجه به پتانســیلها و امکاناتی که دارد و با توجه به تشــکیل
کمیتههای کاری مرتبط با مبحث کیفیت توانســته است استانداردها و آییننامههای
اجرایــی را تدوین کرده و همچنین در حال ویرایش و تدوین اســتانداردهای جدید
است .حدود  45استاندارد و آییننامه و دستورالعمل تدوینشده و آیتمهای بیشتری
در دستور کار قرار دارد .بیشتر این آیتمها که به تایید سازمان ملی استاندارد رسیده در
ســایت انجمن موجود و قابلدسترسی و همواره در حال بهروزرسانی است .همچنین
دســتورالعملهایی را در رابطه با الزام اســتفاده و بهکارگیری مصالح اســتاندارد به
اعضای عضو و غیر عضو ابالغ و اطالعرسانی کردهایم .البته نیاز به حمایت و کمک
شما اصحاب رسانه و نشریات داریم تا مصرفکننده را از حقوق خود در مورد کیفیت
محصــوالت آگاه کرده و بهنوعی توقع بهحــق از ناحیه مصرفکننده ایجاد کنیم ،تا

شــرایطی محقق شود که محصوالت تولیدی با کیفیت باالتری به دست آنان برسد.
ســازمان نظاممهندسی ،شهرداریها ،وزارت مســکن و ...نیز میتوانند جهت ارتقاء
کیفیــت گامهای موثری بردارند و با کمک انجمن و پتانســیل موجود در آن به این
کار سرعت بیشتری بدهند .برای این کار باید آییننامه اجرایی صادر کرد که در این
خصوص آماده هرگونه همکاری با ســازمانهای فوق هســتیم .رسانهها هم اگر به
اطالعرسانی این امر کمک کنند رسالت خود را جهت رسیدن مصرفکننده به حقوق
حقه خود انجام دادهاند .ســازندگان و مصرفکننــدگان نیز باید بدانند کیفیت هزینه
دارد که باید از راه درســت پرداخت شــود .هیچ ارزانی بیعلت نیست! ما در انجمن
پاسخگوی هرگونه ابهام در رابطه با کیفیت و قیمت تمامشده هستیم تا پاسخی باشد
به اینکه هر ارزانی بیعلت نیست».
جاللیپور با اشاره به ســهم پنجرههای دوجداره در کاهش آلودگی محیطزیست،
خاطرنشان ساخت« :زمانی که مصرفکننده به حقوق خودش آشنا نباشد ،تولیدکننده
هــم نداند که چه حقوقی بر عهدهاش اســت ،درنهایت جامعــهای هم که ما در آن
زندگی میکنیم و حقی برابر و یکســان از هوای پــاک و محیطی عاری از آلودگی
را باید طلب کند ،حقوحقوق خودش را نمیداند .مشــارکت ما حقیقتا در کجاست؟
آیا میدانیم برچســب انرژی چیست؟ آیا میدانیم یک مترمربع پنجره چه سهمی در
کاهش مصرف انرژی دارد؟ آیا میدانیم هر واحد پنجره عایق دوجداره اســتاندارد با
کیفیت که در کشور تولید میشود چه سهمی در آلودگی هوا و چه سهمی در کاهش
بیماریهای تنفســی ،روحی و روانی و غیره دارد؟ ساختمانهایی که میسازیم چند
سال عمر دارد؟ آیا پنجرههای تولیدی ما عمر متناسب با عمر ساختمان دارد یا خیر؟
همــه اینها ما را آگاه میســازد که در زمان تصمیمگیــری برای خرید یک پنجره
ســهم تصمیمگیری خود را برای آلودگی محیطزیســت مشخص کنیم .پس بیایید
دستبهدست هم دهیم تا بهترین تصمیمها را با آگاهی بگیریم».
دبیر انجمن تولیدکنندگان دروپنجره ایران در پایان خاطرنشــان کرد« :انجمن در
سنوات گذشــته در نمایشــگاههای مرتبط با این صنعت که در تهران با همین نام
برگزار میشــود شرکت داشــته و طی برگزاری این نمایشگاهها دورههای آموزشی
بســیاری را برگزار کرده است .انجمن همچنین در همایشها و سمینارهای مختلف
مرتبط با این صنعت و صنعت ســاختمان حضور داشته و از آنها پشتیبانی کرده است
و این رویکرد را همچنان ادامه خواهد داد».
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