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همایش بزرگ شرکت یلکن 
در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد

در پایان سومین روز از دهمین نمایشگاه دروپنجره تهران، شامگاه پنجم بهمن ماه 
1397 هتل پارســیان آزادی میزبان همایش بزرگی بود که از ســوی شرکت یلکن، 

تولیدکننده بزرگ یراق آالت کشور ترکیه، برگزار می شد.
به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، این همایش با حضور مدیران عالی رتبه شرکت 
یلکن از کشور ترکیه، و نیز مهمانان عالی قدر داخلی و نمایندگان این شرکت برپاشد. 
در این گردهمایی چند تن از مهمانان و نیز مدیران یلکن به ایراد سخنرانی پرداختند 
و دو تن از هنرمندان کشورمان با هنرنمایی های خود ساعاتی خوش را برای مهمانان 

خلق کردند. 
ســخنرانان این نشست عبارتند بود از: فاتح ساری، مدیرفروش شرکت یلکن؛ سید 
جالل ابراهیمی، دبیرکل اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و ترکیه؛ وحید جاللی پور، 
دبیــر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان در و پنجره ایران؛ حســین طوســی، 
رئیس انجمن صنایع پروفیل دروپنجره یو.پی.وی.ســی ایــران؛ یاعوس، مدیر فنی 
شرکت یلکن؛ همچنین مهدی ملکی پیام کتبی محمود صداقت، مدیرعامل شرکت 

ویستابست را قرائت کرد. 
در بخش هایی از این همایش طنزپرداز مطرح کشــور، حســن ریوندی به اجرای 
استندآپ کمدی و خواننده مشهور، رضا شیری به اجرای موسیقی پرداخت. در بخش 
دیگــری از این همایش نیز تعدادی از نمایندگان شــرکت یلکن در ایران با دریافت 

لوح تقدیر مورد قدردانی قرار گرفتند. 
علی ضیاء، مجری سرشــناس صدا و سیمای کشورمان، که اجرای این همایش را 
برعهده داشت، به عنوان نخستین سخنران از فاتح ساری، مدیرفروش شرکت یلکن 

دعوت کرد تا در جایگاه قرار گیرد.
مدیرفروش شــرکت یلکن با خوشامدگویی به مهمانان، سخنان خود را آغاز کرده 
و اطالعات مختصری در خصوص شــرکت یلکن ارائه داد. وی در بخشی از سخنان 
خود به آغاز تاســیس این مجموع بزرگ اشــاره کرده و گفت: »این شرکت در سال 
1969 میالدی توسط آقای سلیمان یلکن با شعار »هر زمان بهتر« آغاز به کار کرد. از 
همان روزهای نخستین با رویکرد امنیت و کیفیت، نخستین گام ها را استوار برداشته 



و در مدت زمانی کوتاه جایگاهی معتبر در بازارهای بین المللی کسب کردیم.«
وی ضمن تاکید بر تالش همیشــگی این شرکت برای رشــد و پیشرفت، اظهار 
داشت: »مجموعه یلکن با هدف پیشــرفت روزافزون، خیلی زود از حالت تک بعدی 
خارج و در مدت زمانی اندک به شــرکتی پرقدرت و وزین در این حوزه تبدیل شــد. 
درواقع این مجموعه از ابتدا تاکنون مطابق با برنامه ریزی های دقیق و بدون لحظه ای 

توقف به گسترش و توسعه خود ادامه داده و می دهد.«
فاتح ســاری در ادامه بیان داشــت: »شــرکت یلکن با قدرت هرچــه تمام تر به 
ســرمایه گذاری در حوزه سیســتم های اتوماتیک که الزمه عصر تکنولوژی اســت 
پرداختــه و آن را ادامــه می دهد، چراکه هــدف اصلی این شــرکت همواره تولید 
محصــوالت باکیفیت بوده و در این مســیر و با در نظــر گرفتن اصل رضایتمندی 
مشتری، خوشــبختانه موفق شده است به شــرکتی عظیم در بازارهای بین المللی 

مبدل شود.«
وی ضمن اشــاره به همکاری بلندمدت این شــرکت با ایــران گفت: »اینک به 

واســطه شما شرکای ارزشمند، ظرف مدت 10 ســال تمامی سیستم های دروپنجره 
یو.پی. وی. ســی و آلومینیومی ما در بازار ایران به جایگاه باالیی دست پیدا کرده اند و 
مطمئن هستیم این تجارت دوستانه تداوم خواهد داشت. این عزم و اراده و همکاری 
مستمر شما عزیزان، ما را همانند برادر همچنان در کنار هم حفظ خواهد کرد. شرکت 
یلکن در مســیر پیشرفت و گسترش، همواره حمایت و پشتیبانی از دوستان همراه را 
در سرلوحه کارهای خود قرار داده است. در حال حاضر در بازار ایران انبارهای ما در 
شــهرهای تهران و تبریز آماده ارائه خدمات به مشتریان است و در آینده ای نزدیک 
بــرای افزایش توزیع و پخش محصــوالت fornax به اعطای نمایندگی در دیگر 

شهرهای ایران خواهیم پرداخت.«
مدیرفروش شرکت یلکن در پایان ســخنان خود به نمایشگاه تویاپ ترکیه که از 
15 تا 18 اســفندماه 1397 برگزار خواهد شد اشــاره کرده و بیان داشت: »از همین 
جا اعالم می داریم که زیارت شــما در نمایشــگاه پنجره استانبول موجب سعادت و 
خرســندی ما خواهد بود. در اینجا از طرف مدیریت شــرکت یلکن، هیات مدیره و 
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کارمندان از تمامی شما عزیزان کمال سپاس و تشکر را دارم.«
در بخشی دیگری از این نشست مهدی ملکی، نماینده شرکت ویستابست، پشت 
تریبــون قرار گرفت. وی در ابتدا ضمن خوش آمدگویی به حضار گفت: »از آقایان 
یلکن و فاتح ســاری تشکر ویژه دارم همچنین از آقای مهندس نخجوانی به خاطر 
زحماتی که برای برگزاری این همایش متقبل شــده اند سپاسگذاری می کنم. قرار 
بر این بود که مهندس صداقت در این نشســت حضور داشــته باشند ولی به دلیل 
مســئله ای که پیش آمد به بنده امر کردند تا پیام ایشــان را خدمت شــما عزیزان 

قرائت کنم.«
پیام محمود صداقت به همایش یلکن:

به نام آنکه جان را فکرت آموخت   
                                                 چراغ دل به نور جان برافروخت

ز فضلش هر دو عالم گشت روشن   
                                               ز فیضش خاک آدم گشت گلشن

در آغاز از این که به دلیل عذر پیش آمده توفیق حضور در جمع شما عزیزان میسر 
نشــد پوزش می طلبم. از مدیریت محترم شرکت یلکن که چنین دورهمی را جهت 
دیــدار افراد مرتبط با این صنعت فراهم آوردند تشــکر می کنم و در این فرصتی که 
به اینجانب داده شــد به صورت بسیار مختصر پیرامون کیفیت، مطالبی کوتاه از باب 

یادآوری و تاکید و تذکر، تقدیم شما میهمانان عزیز و گرامی می کنم.

همکاران گرامی، اول این که بازار هوشمند است و چنانچه انتخاب اشتباهی انجام 
دهد تاوان آن را در کوتاه مدت خواهد داد؛ همانند سیســتم دفاعی بدن، اگر قسمتی 
از بازار در انتخاب نیاز خود، مواد مصرفی ناسالم را انتخاب کند دیر یا زود با واکنش 

منفی سایر اعضا مواجه خواهد شد و به مرور از بازار حذف می  گردد.
دوم آنکه در صنعت دروپنجره و فرایند ســاخت و تولید آن، پنجره با برند پروفیل 
شــناخته می شــود و اگر در مونتاژ و نصب خطایی رخ دهد انگشت اتهام به سمت 
و ســوی برند پروفیل خواهد بود و چنانچه برای پروفیل مشــکلی به وجود آید به 
قطع و یقین صنعت یو.پی.وی.ســی محکوم بوده و این صنعت آسیب جدی خواهد 
دید و تقصیر این آســیب متوجه برندها نیز خواهد بود که تصویر این بی کیفیتی را 

ترسیم کردند!
هر انســانی در هرجای این پهنه گیتی که ایران عزیز ما هم بخشــی از آن است 
با واژه خیانت آشناســت و آن را بد می داند ولی در تعریف و تفســیر آن دچار اشتباه 
می شــود. و اما سوال: آیا تولید پروفیل بی کیفیت که فاقد استانداردهای اولیه از نظر 

درصد مواد اولیه و میزان افزودنی هاست، خیانت محسوب نمی شود؟
برادران، دوستان و همکاران ارجمند؛

ما در سراسر ایران پهناور با پنجره سازان زیادی در ارتباط هستیم. اکنون که اقتصاد 
و بازار ایران رکود ســنگینی را تجربه می کند شــاهدیم آنان که در انتخاب پروفیل، 
یراق و گالوانیزه اســتاندارد و مونتاژ و نصب، کیفیت را رعایت می کنند و اکنون هم 



13
7-

13
ه 8

ـار
شم

  
 98

ن 
ردی

فرو
 و 

97
ند 

سف
  ا

م 
ده

واز
ل د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

151

پاسدار این سنگر کیفی هستند حضورشان در بازار قوی تر بوده و موفقیت نسبی آنها 
بیشــتر بوده است و این به معنای پافشــاری و ثبات در تصمیم گیری درست است. 
بیاییم برای ســود کوتاه مدت کیفیت را فدا نکنیم و تجربه ناموفقی را که انتهای آن 
راه بی بازگشت است برای خودمان رقم نزنیم. از متولیان محترم اداره استاندارد قویا 
خواستاریم از آنجا که اســتاندارد پروفیل یو.پی.وی.سی اجباری است، اوال آن را به 
صورت جدی برای تمامی تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.ســی منظور کنند؛ ثانیا 
برای ایجاد وحدت رویه، تمام پروفیل های یو.پی.وی.ســی کشور در یک مرکز واحد 

و با یک تراز واحد ممیزی شوند.
در پایان خاطر نشان می سازم بیاییم با ایجاد تشکل های همگن استانداردهای این 
صنعت را ترویج دهیم که این مصداق خدمت به میهن، ملت عزیز و صنعت اســت. 
مجددا از شــرکت محترم یلکن و مدیران و پرســنل خدوم دفتر تهران و ایران که 
همکاری خوبی را در جهت تامین قطعات و ملزومات تولید پنجره با شــرکت ویستا 

بست و نمایندگان خوب ما در سراسر کشور دارند، تشکر می کنم.
 خدایا چنان کن سرانجام کار         تو خشنود باشی و ما رستگار

محمود صداقت، 5 بهمن ماه 1397
از دیگر سخنرانان این گردهمایی یاعوس، مدیر فنی شرکت یلکن بود. وی ضمن 
به نمایــش درآوردن فیلمی درباره روند تولید محصوالت یلکن، طی ســخنانی در 
خصوص کارخانه یلکن در خصوص تولیدات و نوآوری های این شــرکت توضیحاتی 

به شرح زیر ارائه داد:
» محصوالت یلکن با نام های تجاری فورناکس )Fornax( و پاوو )Pavo( به 
سراســر جهان ارائه می شوند. تمامی این محصوالت دارای 10 سال گارانتی هستند. 
مســاحت کل کارخانه 24190 مترمربع است. خطوط تولید کارخانه عبارتند از سالن 
ریختگری، ســالن پرس قطعات کوچک، ســالن پرس قطعات بزرگ، سالن تزریق 
پالستیک، سالن روکش، ســالن رنگ کاری، سالن مونتاژ، ســالن کنترل کیفیت و 
ســالن فرزکاری. اولویت استخدام افراد در شــرکت یلکن داشتن تخصص، تجربه 
و توانایی های فنی بوده و تعداد 600 پرســنل در دو شــیفت مشغول به کار هستند. 
محصوالت آلومینیوم و یو.پی.وی.ســی یلکن عبارتند از دوحالته ها، دســتگیره های 
دروپنجره، فولکس واگنی ها، سیســتم های لیفت انداسالید و سیستم های آکاردئونی. 
سیســتم های دوحالته آلومینیوم و سیســتم های فولکس واگنی دارای قدرت تحمل 
130 کیلو گرم هســتند. سیســتم های لیفت انداســالید دارای قدرت تحمل 300 تا 
400 کیلوگرم بوده و سیســتم های آکاردئونی قابلیت اجرای 7 لنگه بازشــو را دارند.

محصوالت جدید دیگری نیز عرضه شــده اســت که هر کدام قابلیت تحمل 1000 
کیلوگرم را دارند.«

در انتها، به رســم قدردانی شماری از نمایندگان شــرکت یلکن در ایران به روی 
صحنه رفته و لوح تقدیر دریافت داشتند. پایان بخش این نشست صمیمانه پذیرایی 

شام در تاالر زرین هتل پارسیان آزادی بود.


