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گفتگوی پنجره ایرانیان با مدیر فروش یکی از بزرگترین
 تولیدکنندگان پروفیل های تقویتی گـالوانیزه ایران؛

مجموعه آهن و فوالد جهان پس از حدود 6 دهه فعالیت تولیدی مســتمر، امروزه به یکی از معتبرترین برندهای پروفیل تقویتی گالوانیزه تبدیل شده است. این واحد 
بزرگ تولیدی از ســال 1337 پا به عرصه وجود نهاد و در تمام این سال ها ضمن طی مســیری پر فراز و نشیب، تجربه ای گرانبها و پشتوانه ای پربار در زمینه تولید 
محصوالت فوالدی به دســت آورده است. تولید پروفیل تقویتی گالوانیزه فقط یکی از محصوالت این مجموعه عظیم است، با این حال بسیاری از تولیدکنندگان در و 
پنجره در اقصی نقاط کشــورمان از این برند در تولیدات خود بهره می برند. اما نکته ای که در این میان بیش از همه توجهات را به خود جلب می کند رشــد و پیشرفت 
مســتمِر فعالیت های آهن و فوالد جهان اســت. به ویژه در شرایط نابســامانی که در این چند ماه بر فضای اقتصادی و صنعتی کشورمان سایه افکنده است و غالب 
تولیدکنندگان با مشکالت عدیده ای از جمله دشواری در تامین مواد اولیه روبه رو هستند، مجموعه آهن و فوالد جهان با حفظ روند رو به رشد خود توانسته است رشد 
قابل توجهی در تولید و عرضه محصوالت خود در کشور داشته باشد. شاید بتوان فروش منصفانه و رعایت سود عادالنه در بازار را یکی از عوامل موفقیت این مجموعه 
در بازار پرتالطم امروز بر شــمرد. برای بررسی وضعیت این مجموعه به سراغ جلیل خیره مسجدی )خیری(، مدیریت فروش پرتوان بخش تولید پروفیل های تقویتی 

گالوانیزه آهن و فوالد جهان رفتیم و دالیل موفقیت آهن و فوالد جهان را از وی جویا شدیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:

اشــاره

 در خصوص پیشینه فعالیت های گروه صنعتی آهن و فوالد جهان 
توضیح دهید.

گروه صنعتی آهن و فوالد در ســال 1337 با محوریت تولید ســازه های فلزی در 
خطه آذربایجان بنیان نهاده شــد. 13 سال بعد طرح توسعه ای به اجرا گذاشته شد و 
با اخذ پروانه بهره برداری از صنایع و معادن، این مجموعه کار خود را در زمینه تولید 

مخازن ســوخت آغاز کرد. در سال 1365 تصمیم گرفته شد تولید پروفیل های باز در 
دســتور کار آهن و فوالد جهان قرار گیرد. در ســال 1371 این مجموعه باز هم سبد 
محصوالت خود را توسعه داد و فعالیت خود را در زمینه تهیه و توزیع مقاطع فوالدی 
و ورق آغاز کرد. با توجه به نیروی انســانی ماهر و کارآمدی که در خدمت این گروه 
صنعتی بود، و البته به واسطه تجهیزاتی که به مجموعه اضافه شد، آهن و فوالد جهان 

ثبت رکورد تولید در
آهن وفوالدجهان
در سایه فروش 
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توانست در زمینه تولید سوله و سازه های فلزی و تامین مواد اولیه کارخانجات صنعتی 
نیز وارد عمل شود. سرانجام آهن و فوالد جهان وارد صنعت در و پنجره هایی یو.پی.

وی.سی شد و واحد تولید پروفیل های تقویتی را راه اندازی کرد. الزم به توضیح است 
کــه  در حال حاضر گروه صنعتی آهن و فوالد جهان با داشــتن نیروهای متخصص 
و مجرب و با امکانات پیشــرفته، یکی از مطمئن ترین تولیدکنندگان قطعات ورقی با 
اســتانداردهای بین المللی در ایران اســت و قادر است کلیه سفارشات مشتریان را در 
اسرع وقت تولید کرده و تحویل دهد. در اینجا باید به این نکته نیز اشاره کنم که به 
واســطه رشد و پیشرفت دانش فنی کارشناسان آهن و فوالد جهان، طراحی و ساخت 
بسیاری از ماشین آالت صنعتی این مجموعه برعهده متخصصان خودمان بوده است.

پروفیل گالوانیزه یکی از تولیدات اصلی گروه صنعتی آهن و فوالد جهان اســت. در 
واقع یکی از پیشــگامان تولید این محصول در ایران آهن و فوالد جهان بوده است. 
البته ما نیز از زمان آغاز تولید این محصول تغییراتی را در فرایند تولید خود داشته ایم. 
قبال با دستگاه های پرس دومتری و سه متری کار می کردیم. اما با توجه به تقاضای 
بــازار، دســتگاه های مجهزتری را به خط تولید اضافه کردیــم و اکنون پروفیل های 

گالوانیزه را در شاخه های شش متری تولید می کنیم. 

 درحال حاضر مجموعه آهن و فوالد جهان چه محصوالتی به بازار 
عرضه می کند؟

 درحال حاضر تولیدات انواع محصوالت فلزی اعم ازمقاطع گالوانیزه، پروفیل های 
آهنی و همچنین تولید سازه های فلزی سنگین و اجرای پروژه های صنعتی در دستور 

کار این مجموعه قرار دارد.
 آیا برنامه ای برای توسعه فعالیت های شرکت در دستور کار قرار دارد؟

بله، شرکت آهن وفوالد جهان در حال اجرای پروژه جدیدی در مساحتی بالغ بر 22 
هزار مترمربع اســت که با شتاب هرچه تمام تر درحال انجام است، که پس از تکمیل 
کمک شــایانی به افزایش تولید شرکت خواهد کرد. همچنین درآینده ای نزدیک به 
ســبد تولیدات این شــرکت محصوالت جدیدی اضافه خواد شد که در آینده به آنها 

خواهیم پرداخت.
 برای تولید پروفیل های تقویتی چه فرایندی طی می شود؟ 

مواد اولیه مورد نیاز برای تولید پروفیل های تقویتی، ورق رول گالوانیزه است. این 
ورق ها پس از ورود به کارگاه، وارد خط تولید می شوند. در ابتدا ورق های رول مسطح 
شده و سپس وارد دستگاه های برش نوار رول فرمینگ و بسته بندی می شوند. ورق ها 
در این دســتگاه ها در ابعاد و اندازه های مختلف برش داده شده و آماده بهره برداری 
می شــوند. پــس از این مرحله، ایــن ورق ها برای تبدیل به عنصر مقاوم ســاز در و 

پنجره های یو.پی.وی.سی، آماده می گردند.

 میزان اســتقبال از محصوالت آهن و فوالد جهان در بازار چگونه 
است و آیا سهم مناسبی از بازار ایران را در اختیار دارد؟ 

درحال حاضر بزرگترین ســهم از تولید و عرضه پروفیل های تقویتی گالوانیزه در بازار 
کشور را دارا و طبق آخرین برآوردها بیش از 60 درصد از بازار کشور را در اختیار داریم.

 طبق اخبار رسیده شــرکت آهن و فوالد جهان موفق شده است 
در این شــرایط نابسامان ارزی و مشــکالت تامین مواد اولیه، رشد 
قابل توجهی در تولید و عرضه داشــته باشــد. دلیل این موفقیت را 

توضیح دهید.
فروش منصفانه و رعایت سود عادالنه در بازار پرتالطم فعلی باعث افزایش فروش 
مجموعه آهن و فوالد جهان شــده است؛ زیرا به نظر من تا امروز مشکل خاصی در 
تامین مواد اولیه وجود نداشته و عدم عرضه به موقع بنگاه داران و تولیدکنندگان باعث 

ایجاد التهاب در بازار شده است. 
البتــه باید قبول کرد که افزایش نــرخ ارز و جذابیت بازار صادرات نیز در قیمت ها 
تاثیر داشــته، ولی اگر تولیدکننده یک برنامه ریزی استراتژیک را مبنای کار خود قرار 
دهد، بدون تردید موفق خواهد شــد فروش خــود را مدیریت کرده و رضایت هرچه 

بیشتر نمایندگان و مشتریان خود را به دست آورد.
 گروه صنعتــی آهن فوالد جهان از چه  اســتاندارد و گواهینامه 

معتبری برخوردار است؟
گروه صنعتی آهن فوالد جهان تنها دارنده گواهینامه ایزو 9002 سال 2008 تولید 

گالوانیزه در ایران، از دی.کیو.اس کشور آلمان است.
 با توجه به رکود حاکم بر بازار و نابسامانی های اقتصادی موجود 

در کشور، چه توصیه ای به همکاران و فعاالن این صنف دارید؟
 دراین شرایط خاص هم همکاران و فعاالن صنعت و هم مشتریان و خریداران باید 
به نحوی با وضعیت موجود کنار آمده تا از این طریق بتوانند همکاری های الزم را با 
یکدیگر داشته باشند. همچنین فعاالن صنعت در و پنجره اگر رویکردی استراتژیک 

و بلند مدت در این زمینه اتخاذ کنند می توانند به موفقیت برسند.
 مهم ترین مشــکالت فعلی شرکت آهن و فوالد جهان چیست و 

چه راهکاری برای برون رفت از این مشکالت پیشنهاد می دهید؟ 
در بخش تولید نیز همانند سایر بخش ها، در تامین مواد اولیه برای تولید، مشکالت 
بسیاری وجود دارد. ضمن اینکه قطع مدام برق نیز در حال حاضر مزید بر علت شده 
و متاسفانه بر میزان تولید شرکت تاثیر گذاشته است. البته مشکل تامین مواد اولیه تا 

حدودی رفع شده اما قطعی برق کماکان تاثیر منفی بر تولید می گذارد.
 با توجه به لــزوم حمایت از کاالی ایرانــی و تولید ملی، نقش 
دولت و سیاست های کالن اقتصادی کشور را در ایجاد شرایط موجود 

چگونه ارزیابی می کنید؟
 به نظر من بخش خصوصی باید مستقل و جدا از شرایط موجود به حل مشکالت 
خود بپردازد، زیرا در شرایط حاضر، انتظار وضع قوانین بلندمدت و کالن و حمایت های 
ویژه دور از ذهن است، اتفاقا به نظر می رسد سهم  مردم در حمایت از کاالی داخل و 

سهم تولیدکننده در باال بردن کیفیت مهم تر از تصمیمات دولت می باشد. 


