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کارخانه واکا کرویتز 

با حضـور وزیـر صـنعت افتتاح شـد

کارخانه واکا کرویتز، بزرگ ترین واحد تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی 
شرق کشــور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان خراسان 

جنوبی افتتاح شد.
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح روز شنبه 9 شهریورماه 
1398 به همراه هیاتی عالی رتبه از مسئوالن کشوری و استانی با حضور 
در شــهرک صنعتی قائن، کارخانه بزرگ تولید پروفیل با نام تجاری واکا 
کرویتز را افتتاح کرد. محمدصادق معتمدیان اســتاندار خراسان جنوبی، 
فرهاد فالحتی نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسالمی، 
حجت االســالم موســی قربانی نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی، 
علی اصغر احمدی مدیر اجرایی نهاد ریاســت جمهوری، داود شهرکی 
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی، عباس 
جرجانی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی و 
جمعی از فرمانداران و مدیران کل شهرستان های خراسان جنوبی، وزیر 

صمت را در این مراسم همراهی کردند.
بنابر گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، کارخانه تولید پروفیل واکا کرویتز 
متعلق به شرکت گسترش صنایع قائن و با مدیریت مهندس سیدمجید 
میرجعفری در زمینی به مســاحت 24 هــزار مترمربع و با ظرفیت تولید 
ســالیانه 10هزار تن در شهرک صنعتی قائن اســتان خراسان جنوبی 
فعالیت خود را آغاز کرد. این کارخانه که در فاز اول خود زمینه اشــتغال 
بیش از 200 نفر نیروی کار را فراهم کرده است اقدام مناسبی در جهت 
اشتغال زایی در این منطقه محسوب می شود. مجموعه واکا کرویتز با در 
اختیار داشتن سه کارخانه تولیدی سبد کاملی از مقاطع پروفیل دروپنجره 

یو.پی.وی.سی را به بازار عرضه می کند.
در حال حاضر، ایــن مجموعه بزرگ تولیدی بــا بهره گیری از 9 خط 
اکســترودر به صورت فعال در 3 شــیفت 24 ســاعته مقاطع مختلف 
پروفیل دروپنجره یو.پی.وی.ســی را تولید و به بــازار عرضه می کند. 
مجموعــه واکاکرویتز که فعالیت تولیدی در زمینه پروفیل های دروپنجره 
یو.پی. وی. ســی را از سال 1386 آغاز کرده بود به دلیل تحریم اتحادیه 
اروپا با یک وقفه چندین ساله مواجه شد. قبل از خریداری سهام و امتیاز 
شرکت گسترش صنایع قائن توسط گروه واکا کرویتز، درصدی از سهام 
این مجموعه به ســازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تعلق داشت 
که با اعمال تحریم های اتحادیه اروپا و قرار گرفتن نام ایدرو در لیســت 
این تحریم ها، کارخانه تولید پروفیــل واکاکرویتز نیز با وجود این که به 
بخش خصوصی واگذار شــده بود دچار مشکل شد. در سال های گذشته 
مدیریت پرتالش و خالق مجموعه ضمن تالش برای رفع این مشکل و 
خارج کردن شرکت گسترش صنایع قائن از لیست تحریم ها، از توسعه 
و ارتقاء کمی و کیفی این مجموعه غافل نبوده تا در ســال 1397 موفق 

به راه اندازی آن شد.  
اهمیت و اولویت دادن به کیفیت محصول از سوی مجموعه واکا کرویتز، 
سبب شــده تا این مجموعه محصوالتی با کیفیت باال و دارای استاندارد 
در کالس جهانی را به بازار کشــور معرفی کند و در نتیجه این پروفیل با 
سابقه درخشانی که دارد همواره از استقبال خوبی در بازار برخوردار بوده 
اســت. مدیریت واکا کرویتز هم اینک با توســعه و تجهیز این مجموعه 
و تکمیل ســبد کاالیی، ضمن تالش برای عرضــه محصولی باکیفیت و 

بزرگ ترین واحد تولید پروفیل یو.پی.وی.سی شرق کشور؛
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استاندارد به بازار داخل، برنامه های مفصل و بلندمدتی 
برای حضور در بازارهای بین المللی و کشورهای همسایه 

در افق چشم انداز خود ترسیم کرده است.
متعهدانه  تخصــص  مدیریت،  کارشناســانه  نگرش 
مهندســان، تجربه و تالش کارگران و نیروهای فنی واکا 
کرویتز در کنار ماشــین آالت مدرن و پیشرفته، مواد اولیه 
درجه یک و بهره گیری از آزمایشــگاه کنترل کیفی مجهز، 

تولید و عرضه محصولی باکیفیت، استاندارد و منحصربه فرد را به بازار و 
صنعت دروپنجره کشور نوید می دهد. 

بر اســاس این گزارش، در مراســم افتتاح کارخانه 
تولید پروفیل یو.پی.وی.سی واکا کرویتز از دو محصول 
جدید نیز که برای اولین بار در ایران به تولید و بهره برداری 
رسیده است رونمایی شــد. طراحی و تولید سیستم پنجره 
با پروفیل های یو.پی.وی.سی محصولی  نمای کرتین وال  و 
است که برای اولین بار در کشور و خاورمیانه توسط واحد 
طراحی و توســعه مجموعه واکاکرویتز طراحی و جهت 
عرضه به بازار کشــور ارائه شده اســت. این سیستم 
تماما از پروفیل های یو.پی.وی.سی است، نمای بیرون 
آن شیشــه بوده و هیچ تفاوتی از نظر ظاهری با نمای 
آلومینیومی ندارد؛ یعنی ضمن اضافه کردن  کرتین وال 
خواص پروفیل یو.پی. وی.ســی به ساختمان، از نظر 
هزینه بیــش از 40 درصد از آلومینیــوم ارزان تر 
تاشو  )کانکس(  اتاقک  بعدی  اســت. محصول 
یو.پی. وی.ســی بود که برای ســاخت آن از 
پروفیل ها و محصوالت ســاخت مجموعه واکا 
کرویتز استفاده شــده است. این محصول با 
وزن تقریبی یک و نیم تن از سایر نمونه های 
موجود در بازار بسیار سبک تر و از نظر قیمت 
نیز کامال رقابتی خواهد بود. مهم ترین ویژگی 
این محصول تاشو بودن آن است به نحوی که 
مدت زمان استقرار، بازکردن و قابل استفاده 
شــدن این اتاقک کمتر از 5 دقیقه است. 
می شــود  باعث  همچنین  ویژگــی  این 
بتوانید تعــداد 10 کابین، با فراهم آوری 
فضای اسکانی در حدود 150 مترمربع، 
آن را به راحتــی بر روی یک تریلی بارگیری و حمل کنید. 
با مشخصات ذکرشــده، این محصول برای استفاده در مواقع بحرانی و 

سوانح طبیعی نظیر سیل و زلزله بسیار مناسب خواهد بود. 
خبرنگار پنجره ایرانیان در خصوص فعالیت های این مجموعه گفتگویی 
با مدیرعامل گروه تولیدی واکا کرویتز، سید مجید میرجعفری، ترتیب داد 

که در ادامه توجه شما را به مشروح این مصاحبه جلب می کنیم:
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مختصری درباره سابقه و پیشینه فعالیت خودتان و مجموعه واکا کرویتز توضیح دهید.
اینجانب ســید مجید میرجعفری از ســال 1380 تحقیقات فنی و صنعتــی و مطالعات بازار برای تولید 
پروفیل های یو.پی.وی.سی و درو پنجره های یو.پی.وی.سی در داخل کشور را آغاز کردم. اولین مجموعه  
در این زمینه به نام پنجره عایق گلستان در شهرک صنعتی آق قال در شهر گرگان، استان گلستان احداث 
شــد. در این مجموعه تولید و عرضه دروپنجره های یو.پی.وی.ســی با استفاده از پروفیل های خارجی به 
 ویژه آلمانی انجام می گرفت. در ســال 1386 اولین واحد تولید پروفیل را در شــهرک صنعتی شمس آباد 
تهران با نام شــرکت پنجره هزاره ســوم پارس آغاز کردم. این مجموعه در زمینی به وســعت 30 هزار 
مترمربع با 18 هزار مترمربع ســوله و فضای مسقف احداث شد و دارای سه واحد مجزا شامل خط تولید 
اکســترودر پروفیل یو.پی.وی.سی، خط تولید شیشه دوجداره و خط تولید دروپنجره یو.پی.وی.سی است. 
مجموعه ما به همراه مجموعه بوتیا جزو اولین واحدهای تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی در داخل کشــور 

بعد از انقالب هستند.
در ســال 1388 در طرح آمایش صنعتی با مشارکت سازمان گســترش و نوسازی صنایع ایران، پروژه 
کارخانه گسترش صنایع قائن را طراحی کرده و همکاری مان را آغاز کردیم. این همکاری به همین شکل 
ادامه داشت تا این که در سال 1390 صددرصد سهام شرکت گسترش صنایع قائن را توسط گروه صنعتی 

تولیدی واکا کرویتز خریداری کردیم و این شرکت به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شد. متاسفانه 
در سال 1391 با وضع تحریم های اتحادیه اروپا علیه کشورمان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در 

لیســت این تحریم ها قرار گرفت و این موضوع باوجود این که مجموعه واکاکرویتز و شرکت گسترش صنایع قائن 
تماما به بخش خصوصی واگذار شــده بود و سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران دیگر دخل و تصرفی در 

آن نداشــت، باعث ایجاد وقفه ای غیرقابل پیش بینی در کار و فعالیت مجموعه شد. به هرحال تالش و پیگیری 
برای اثبات حقانیت ما در مالکیت مجموعه واکاکرویتز در دادگاه های بین المللی و اروپایی چند سالی به طول 

واکا کرویتز
 تقاطــع عـلــم و تجــــربه

گو
گفت
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انجامید تا توانســتیم این مســئله را حل وفصل کنیم. سرانجام با رفع این مشکالت، 
توسعه و راه اندازی شرکت گســترش صنایع قائن از زیرمجموعه های تولید پروفیل 
واکا کرویتز تا امســال به طول انجامید و هم اینک شــاهد افتتاح آن به دست وزیر 

محترم صنعت، معدن و تجارت در هفته دولت در سال 1398 هستیم.
درباره مشــخصات آماری و ظرفیت های کارخانه تولید پروفیل واکا 

کرویتز بیشتر توضیح دهید.
کارخانه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی گســترش صنایع قائن بانام تجاری »واکا 
کرویتز« با ســرمایه گذاری بالغ بر 100 میلیارد تومان در زمینی به وســعت 24 هزار 
مترمربع در شهرک صنعتی قائن استان خراسان جنوبی احداث شده است. سالن های 
تولید و فضای مســقف این مجموعه بالغ بر 10 هزار مترمربع شــامل خطوط تولید 
پروفیل به تعداد 6 خط اکســترودر که ظرفیت تکمیلی آن گنجایش استقرار 29 خط 
اکســترودر را دارد، خط تولید دروپنجره که البتــه  فعالیتی در زمینه تولید دروپنجره 
ندارد و به فعالیت های آموزش، تحقیق و توســعه محصــول در کارخانه اختصاص 
دارد و همچنین ســالن های دپوی مواد اولیه و محصول و سایر قسمت های اداری و 
لجستیکی، هستند. این مجموعه باعث ایجاد اشتغال برای 200 نفر در منطقه محروم 

قائنات شده است که امیدواریم با توسعه مجموعه این رقم نیز افزایش یابد.
مجموعه واکاکرویتز ســبد کاالیی کاملی از محصوالت یو.پی.وی.ســی را تحت 
لیســانس کشور آلمان به مشــتریان و بازار ارائه می دهد. برخی محصوالت تولیدی 
مجموعــه واکا کرویتز انحصاری اســت و در ایران و حتی ســایر کشــورها چنین 
محصوالتی تولید نمی شــود. از جمله سیســتم پنجره  و نماهای کرتین وال که تولید 

آن تاکنــون انحصارا با پروفیل آلومینیوم بوده اســت. سیســتم کرتین وال پروفیل 
یو.پی.وی.ســی با کمک طراحان ایرانی و آلمانی برای نخســتین بار با نام تجاری 
واکاکرویتز به تولید رسیده است. این خانواده عالوه بر مزایای پروفیل یو.پی.وی.سی 
از مزیت های سیستم های کرتین وال آلومینیوم هم برخوردار است و از نظر اقتصادی 

هم ارزان تر از محصول مشابه آلومینیومی است.
درباره سبد کاالیی و سیستم پروفیل های واکاکرویتز توضیح دهید.

پروفیل های واکاکرویتز در 5 سیستم مختلف تولید و عرضه می شوند. اولین گروه، 
سیســتم سافت 52 میلی متراســت که از نظر کیفی در سطح باالیی قرار دارد اما به 
دلیل اندازه ســطح مقطع آن از قیمت رقابتی قابل توجهی برخوردار است. گروه دوم 
سیســتم دکوراتیو 60 میلی متر است که از نظر معماری دارای ظاهری بسیار شکیل 
و زیباســت و از جمله مشخصه های آن 3 گسکته بودن و داشتن درپوش های نصب 
مخفی اســت. سومین گروه محصوالت سیســتم میلینیوم 60 میلی متر سه گسکته 
بــا طراحی خطوط شکســته و ظاهری زیبا برای طراحی معماران اســت. مجموعه 
واکاکرویتــز اولین مجموعه در کشــور بود که دِر واقعی با ترشــولد یعنی دِر بدون 
پاخور )Door Threshold( را تولید و عرضه می کرد. سیســتم بعدی پروفیل 
رویال 70 میلی متر اســت که یکی از پروفیل های خاص و کم نظیر کشور است. این 
محصول 3 گسکته، دارای ظاهری بسیار زیبا و مورد پسند معماران و طراحان است. 
گروه پنجم محصوالت که انحصارا در مجموعه واکاکرویتز تولید می شــود سیستم 
کرتین وال )فریم لس( اســت که عمدتا برای ساختمان های اداری با نمای شیشه ای 
بــه کار می رود. این محصول نیز برای اولین بار در مراســم افتتاح کارخانه توســط 

گو
گفت
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وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت رونمایی شــد. تمامی محصوالت با نام تجاری 
واکاکرویتز موفق به اخذ نشان استاندارد ایران و  استاندارد CE گردیده اند.

نکته مهمی که در طراحی تمامی محصوالت وجود دارد این است که تیم طراحی 
پروفیل واکاکرویتز به ظاهر زیبا و شکیل پروفیل بسیار اهمیت می دهند به نحوی که 
دست معماران و طراحان در طراحی نمای زیبای ساختمان ها کامال باز است. پنجره 
بخش مهم و قابل توجهی از نمای ســاختمان را تشــکیل می دهــد به همین دلیل 
پروفیل ها باید به گونه ای باشــند که معماران را برای استفاده از آن پروفیل در نمای 
ساختمان ترغیب کنند و از نظر اصول زیبایی شناسی و معماری قابلیت های مناسبی 

داشته باشند.
محصــوالت مجموعــه واکا کرویتــز دارای چه اســتانداردها و 

ضمانت نامه هایی هستند؟
تمامی پروفیل های تولیدشــده در مجموعه واکاکرویتز تحت لیسانس کشور آلمان 
هستند و عالوه بر آن، استاندارد اجباری ایران و CE اروپا را نیز در اختیار دارند. نکته 
بســیار اشتباهی که در صنعت پروفیل کشــور متداول و مصطلح شده، این است که 
استاندارد را به 3 دسته A ،B ،C تقسیم بندی کرده اند! در تعریف استاندارد داریم که 
به حداقل سطح کیفی مورد نیاز برای تایید کیفیت یک محصول استاندارد می گویند، 

لذا اطالق استاندارد درجه 1 و درجه 2 و درجه 3 در اینجا دیگر معنی ندارد و در هیچ 
کجای دنیا هم قابل قبول نیست که برای یک استاندارد چند تقسیم بندی لحاظ شود.

برنامه تان برای دســت یابی به بازارهای هــدف و پیش بینی تان از 
میزان به دست آوردن سهم بازار در آینده چگونه است؟

بــا توجه به ســبد کاالی متنوع و کاملی که داریم و ســطح کیفی و اســتاندارد 
قابل قبــول محصوالتمان چندان نگرانی از این بابت نداریــم و امیدواریم با تالش 
مجموعه همکارانمان در ســطح کشــور به ســهم قابل قبولی که در گذشته داشتیم 
مجددا دست پیدا کنیم. ضمن این که برای صادرات و حضور در بازارهای منطقه ای و 
بین المللی به ویژه کشورهای همسایه برنامه های جامع و کاملی داریم. در حال حاضر 
برای کشــوری مثل افغانستان، با توجه به فاصله بســیار نزدیکی که با آنها داریم، 
همچنین برای کشورهای عراق، ســوریه و یمن برنامه هایی تدارک دیده ایم که در 

آینده نزدیک بیشتر از آنها خواهیم گفت.
نحوه فروش و عرضه محصوالت واکاکرویتز در سطح کشور چگونه 
خواهد بود و مصرف کننده از چه راهی می تواند پروفیل واکاکرویتز را 

تهیه کند؟
مــا در قدم اول تعدادی از همکاران قدیمی را که در گذشــته به عنوان نمایندگان 
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اســتانی و منطقــه ای واکاکرویتــز فعالیت می کردنــد فراخوان کردیــم و در حال 
ســازمان دهی این عزیزان هســتیم. نحوه فروش محصوالت واکاکرویتز به صورت 
مستقیم است. نمایندگان اســتانی ما باید از فیلترهای فنی و نظارتی مجموعه عبور 
کننــد و از حداقل الزامات فنی مورد نیاز ما برخوردار باشــند. ضمن این که مجموعه 
واکاکرویتز وظیفه خود می داند که به رشد و ارتقاء دانش فنی و مهارت این همکاران 
کمک کند. در این راه با برگزاری دوره های آموزشــی در داخل مجموعه واکاکرویتز 
یــا اعزام مربی به کارگاه های آن عزیزان تــالش می کنیم تا از جدیدترین متدهای 

آموزشی جهت ارتقاء سطح کیفی تولید و دانش فنی افراد استفاده کنیم.
پیش بینی تان درباره آینده صنعت و بازار دروپنجره یو.پی.وی.سی چیست؟

همانطور که می دانید ســاختمان الزام و نیاز هر بشــری اســت، جمعیت کشور ما 
هم یک جمعیت جوان و پویاســت که مســکن نیز یکی از نیازهای اولیه آنهاســت 
و مجبوریم برای این جمعیت جوان مســکن جدید تهیــه کنیم یا خانه های قدیمی 
را بازســازی کنیم. پنجره نیز بخش الینفک و جدانشــدنی از ســاختمان اســت و 
زیرمجموعه مهمی از این صنعت مادر به حســاب می آید. با همه مشــکالتی که در 
سال های گذشته در صنعت دروپنجره یو.پی.وی.سی وجود داشت ازجمله ورود برخی 
افراد ســودجو به این صنعت که حتی صنعتگر هم نبودند و باعث شدند شرایط برای 

فعاالن این صنعت مشــکل شود، اما باید بدانیم وضعیت همیشه این گونه نمی ماند و 
ما بسیار امیدواریم که با تالش همین جوانان و نیروی کار سخت کوش دوباره شرایط 
را به نحو احســن تغییر دهیم. عالوه بر این، بازارهای هدف در کشورهای همسایه 
نیز فرصت بســیار مهمی برای صنعتگران و فعاالن عرصه پروفیل و دروپنجره است 
تا با حضور در این کشــورها که عموما درگیر جنگ و ویرانی بوده اند و هم اینک نیاز 
به ساخت وساز و بازسازی دارند خون تازه ای به رگ های صنعت کشور تزریق کنند.

و حرف آخر...
همه ما وظیفه داریم در جهت آگاه ســازی و دانش افزایی مشتری و مصرف کننده 
تالش کنیم. ما معتقدیم مشتری آگاه حتی اگر از ما هم خرید نکند، به رشد و ارتقاء 
صنعت کمــک خواهد کرد چراکه با نخریــدن کاالی بی کیفیت باعث از دور خارج 
شــدن محصوالت بی کیفیت خواهد  شد. مشتری آگاه قدرت تمیز کاالی خوب و بد 
را دارد و بــا انتخاب آگاهانه به تبلیــغ کاالی باکیفیت کمک می کند. تصور می کنم 
مردم ما آن قدر پول ندارند که کاالی ارزان و بی کیفیت بخرند! پس الزم اســت که 
بــا باال بردن آگاهی و دانش فنی آنها درباره پنجره که نه یک کاالی مصرفی بلکه 
کاالی سرمایه ای اســت در این شرایط سخت اقتصادی به اقتصاد خانوار ایرانی نیز 

کمک کنیم.
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