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رئیس سازمان ملی استاندارد از مجموعه
                                            بازدید کرد

گروه صنعتی آدوپن پالســتیک پرشــین 
)وین تک(، شناخته شده ترین واحد تولیدکننده پروفیل  یو.پی.وی.سی 

در کشــور به شــمار می آید که در حال حاضر دارای  16 خط فعال اکسترودر با برند  
KRAUSS MAFFEI آلمــان بوده و تا پایان نیمه اول ســال 1398 با مونتــاژ و راه اندازی8 خط 

اکسترودر از همین برند، با 24 خط به عنوان بزرگترین تولیدکننده پروفیل های یو.پی.وی.سی ایران به فعالیت 
خود ادامه خواهد داد. محصوالت این مجموعه عالوه بر تامین نیازهای بازار داخل، به سایر کشورها نیز صادر می شود.

گروه صنعتی آدوپن پالســتیک پرشــین )وین تک( از ابتدای شــروع فعالیت خود تا به امروز، در حال توسعه و گسترش 
محصوالت و خدمات بوده و ساالنه با افزایش سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های تولیدی و صنعتی و با تالش مدیران و کارکنان 

خود همواره پیشــرفت های قابل توجهی داشــته است. از جمله پیشــرفت های این مجموعه می توان به تاسیس کارخانه تولید پانل های 
هایگالس )HighGloss(، کارخانه تولید درهای داخلی، همچنین به روزرســانی و استقرار خطوط جدید در تولید پروفیل های یو.پی.وی.سی و 

تجهیزات آزمایشگاهی مدرن اشاره کرد. البته پیشرفت های این مجموعه را باید فراتر از بخش های فنی و تولید ببینیم؛ چراکه دستیابی به بازارهای 
جهانی را نیز می توان در زمره دســتاوردهای این مجموعه موفق برشمرد. محصوالت وین تک در حال حاضر در جایگاهی قرار دارد که عالوه بر تامین 

نیاز بخش اعظم بازار داخلی، به کشورهای مختلفی از جمله افغانستان، عراق، امارات متحده عربی، تاجیکستان، قرقیزستان و سوریه نیز صادر می شود. 
روز شــنبه 19 مرداد ماه  1398، خانم مهندس نیره پیروزبخت، رئیس ســازمان ملی استاندارد ایران، به همراه هیاتی عالی رتبه از گروه صنعتی آدوپن 
پالســتیک پرشین )وین تک( بازدید کرد. شــاید بتوان این بازدید را در نوع خود در صنعت یو.پی.وی.سی کشــورمان بی سابقه برشمرد که البته نشان از 
پیشــگامی وین تک در این صنعت دارد. گروه خبری پنجره ایرانیان نیز به همراه خبرنگاران سایر جراید و رسانه های ملی، در این برنامه حضور داشتند. در 

ادامه، نظر شما را به گزارش مختصری از این بازید جلب می کنیم: 
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گروه صنعتی آدوپن پالســتیک پرشــین )وین تک( که 
سال هاســت با ســرمایه گذاری قابل توجــه در زمینه های 
تحقیقاتــی و آزمایشــگاهی در مســیر ارتقــای کیفیت 
محصوالت خود و نیز ارتقای کل صنعت یو.پی.وی.ســی 
کشورمان، گام های موثری برداشته است؛ مردادماه امسال 
پذیــرای رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایــران و هیات 

عالی رتبه همراه ایشان بود.
خانم مهندس پیروزبخت به همراه هیات همراه، ظهر روز 
شــنبه 19 مردادماه 1398 با حضور در محل کارخانه گروه 
صنعتی آدوپن پالســتیک پرشــین )وین تک(، تولیدکننده 
پروفیل های یو.پی.وی.ســی با برند وین تک، از بخش های 
مختلــف این مجموعه تولیدی بازدیــد کرد. در این بازدید 
خانم دکتر آقاپور، نماینده مردم شبســتر در مجلس شورای 
اسالمی، آقای دکتر فرشی حق رو، مدیر کل اداره استاندارد 
آذربایجان شرقی و تعدادی دیگر از مسئوالن و نیز اصحاب 
جراید و رسانه های ملی، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران 

را همراهی می کردند. 
در ابتدا، جلســه  کوتاهــی میان هیــات بازدیدکننده و 
مدیرعامــل وین تک در اتاق کنفرانس این مجموعه برگزار 
شــد. مهندس کاوه خداپرســت، مدیرعامل گروه صنعتی 
آدوپن پالستیک پرشــین )وین تک(، ضمن خوشامدگویی 
به ایشــان، با ارائه گزارش کاملــی از وضعیت و عملکرد 
واحد تولیدی وین تک کــه به عنوان بزرگترین تولیدکننده 
پروفیل های یو.پی.وی.سی در کشور مشغول به کار است، 
به بیان اهداف، خط مشــی و برنامه های توسعه شرکت با 
هدف ارتقای ســطح کیفی محصوالت پرداخت. همچنین 
وی از جملــه مشــکالت این صنعت را اختصاص ســهم 

عمده ای از بازار به محصوالت با کیفیت پایین عنوان کرده 
و از سوق داده شــدن اقبال عمومی به سمت محصوالت 
بی کیفیت به دلیل قیمت تمام شده پایین اظهار نگرانی کرد. 
مهندس خداپرســت در بخش دیگری از ســخنان خود 
ضمن اشاره به اینکه پروفیل های یو.پی.وی.سی به عنوان 
یکی از اجزای سازنده دروپنجره مشمول استاندارد اجباری 
بوده درحالی که خود دروپنجره مشــمول استاندارد تشویقی 
است، بر لزوم اجباری شدن استاندارد دروپنجره های ساخته 
شــده از پروفیل های یو.پی.وی.سی نیز در راستای حفظ و 
صیانت از حقوق مصرف کنندگان نهایی و افزایش ســطح 

کیفی محصول تمام شده، تاکید کرد.
خانــم پیروزبخت نیــز، ضمن قدردانــی از تالش های 
فراوان صورت گرفته و ســتودن دســتاوردهای به دست 
آمده در این مجموعه، به ارائه گزارشی از فعالیت  سازمان 
استاندارد در این خصوص پرداخته و نسبت به مرتفع کردن 
مشــکالت مذکور و اتخاذ تصمیمات مقتضی قول مساعد 
داد. پس از این جلســه، هیات بازدیدکننده از بخش های 
مختلــف کارخانه وین تک بازدید کــرده و مهندس کاوه 
خداپرست و ســایر مدیران وین تک توضیحات الزم را به 

مهمانان ارائه دادند.
یکی از بخش هایی که به  شــدت مورد توجه این هیات، 
به ویژه خانم پیروزبخت قرار گرفت، آزمایشــگاه تخصصی 
و مجهــز وین تک بود. آزمایشــگاه کنترل کیفی وین تک، 
که به عنوان آزمایشــگاه همکار سازمان استاندارد مشغول 
فعالیت است، با برخورداری از جدیدترین دستگاه ها، قابلیت 
انجام دقیق تریــن آزمون ها را بر روی پروفیل های تولیدی 
و همچنیــن درو پنجره هــای یو.پی.وی.ســی دارد. این 

آزمایشــگاه تمامی توان خود را در اختیار رشــد و پیشرفت 
صنعت کشورمان قرار داده است.

 در اثنــای بازدیــد، خانم مهندس مظفــری، مدیر 
آزمایشــگاه وین تــک، توضیحاتــی پیرامــون اهــم 
فعالیت هــای کنترلــی و تجهیزات مســتقر در واحد 
آزمایشــگاه  ارائه داد. وی، حین توضیحات خود، ضمن 
اشــاره به تجهیز آزمایشگاه بر اساس الزامات استاندارد 
مرجع صنعت یو.پی.وی.ســی،  به شماره 12291 ملی 
ایــران و همچنین اســتاندارد RAL GZ 716  آلمان 
و اســتقرار و پیاده ســازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت 
آزمایشــگاه مطابق با اســتاندارد ISO/IEC 17025  و 
متعاقــب آن اخذ گواهینامه از مرکــز ملی تایید صالحیت 
ایران برای آزمایشــگاه آزمون آدوپن پالســتیک پرشین 
)وین تــک(، بر ارائه خدمات مســتمر این بخش به ســایر 
تولیدکنندگان و فعاالن صنعت یو.پی.وی.ســی، عالوه بر 

محصوالت تولیدی وین تک، تاکید داشت.
وی در ادامه بیان داشــت: آزمایشــگاه وین تک، اولین و 
تنها آزمایشــگاه مرجع محصول محور، مطابق با  الزامات 
در صنعت پروفیل های   ISO/IEC 17025 اســتاندارد 
یو.پی.وی.سی است و عالوه بر آن مجهز به دستگاه آزمون 
تعیین نفوذپذیری دروپنجره ها در برابر شرایط جوی است.

 وی همچنین اظهار داشت فعالیت های واحد آزمایشگاه 
کنترل کیفیت و سایر واحدهای مرتبط با تولید و همکاری 
آنها با هدف تولید محصوالتی با کیفیت و استاندارد، عالوه 
بر دریافت پروانه استاندارد، گواهینامه فنی مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی، به اخذ گواهینامه »نشان کیفیت 
رال« از موسســه رال آلمــان )GKFP( برای محصوالت 

                                    پیشرو در ارتقای سطح استاندارد صنعت کشور
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تولیدی وین تک منجر شــده اســت. رئیس سازمان ملی 
اســتاندارد ایران نیز، بر کیفیت باالی محصوالت تولیدی، 
تکنولوژی روز و سیستم استقرار یافته در آزمایشگاه مجهز 
وین تک، صحه گذاشــته و بر لزوم همکاری سازمان ملی 
اســتاندارد و ســایر فعاالن این حوزه با این آزمایشــگاه و 

استفاده از ظرفیت های آن توصیه و تاکید کرد.
پس از پایان بازدید، رئیس ســازمان ملی اســتاندارد، در 
کنفرانــس مطبوعاتی، با حضور اصحاب رســانه های ملی 
شرکت کرده و به سواالت آنها پاسخ گفت. وی در بخشی 
از سخنان خود با اشاره به اعمال تحریم ها و شرایط سخت 
اقتصــادی به خصوص برای تولیدکننــدگان داخلی گفت: 
»ما جهــت کمک به تولیدکنندگان، بســیاری از فرآیندها 
را تســهیل کرده و بخش عمــده ای از نگرش ها را تغییر 
داده ایــم. با توجــه به تحریم ها، تصمیم بر این اســت که 
سازمان استاندارد، به واحدهای تولیدی کمک کند؛ بر این 
اساس سعی کرده ایم بیشترین همکاری را با تولیدکنندگان 
در زمینه های مختلف به ویژه در بخش واردات و تامین مواد 
اولیه داشته باشــیم و در همین راستا برخی از آیین نامه ها 

تغییر یافته است.«
خانــم پیروزبخــت همچنین در خصــوص فعالیت های 
انجام شــده برای  بســته صادرات اظهار داشت: »با توجه 
به اینکه مهمترین دغدغه صادرکنندگان، بحث اســتاندارد 
کشور مقصد بود؛ ما سعی کرده ایم استانداردهای خود را با 

کشورهای مقصد انطباق دهیم.«
وی در خصوص بسته واردات نیز اظهار داشت: »سازمان 
اســتاندارد یکی از 32 دستگاهی است که در مورد واردات 
تصمیم گیری می کند و اکنون که به سامانه گمرک متصل 
است، در خصوص هر کاالیی که گمرک به سازمان اعالم 
کند نیازمند اســتاندارد اجباری اســت، در همان ســامانه 
اظهارنظــر خواهیم کــرد و اگر در برخی مــوارد گمرک 
فرامــوش کند که یــک کاالیی نیاز به اســتاندارد دارد ما 

متوجه آن نخواهیم شد.«
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایران در بخش دیگری 
از ســخنان خود خاطرنشان ساخت: »در بخش واردات نیز 
ســازمان تفاهم نامه هایی با وزارت بهداشــت و کشاورزی 
منعقد کرده است. هماهنگی  بین 32 دستگاه، باعث شده که 
رتبه جهانی ما، در کســب و کار شاخص تجارت فرامرزی، 
45 رتبه ارتقا پیدا کرده و اکنون در رده 116 قرار بگیرد.« 
در پایان، خانم مهندس پیروزبخت ضمن ابراز خرسندی 
از بازدید صورت گرفته، نظم و هماهنگی حاکم بر سیستم 
فعالیت مجموعــه وین تک را مثال زدنــی تلقی کرده و با 
تقدیر از تعهد باالی مدیریــت و کارکنان وین تک و کلیه 
تالش های انجام شــده در ایــن واحد تولیــدی، به ویژه 
کوشــش های صورت گرفته در زمینه ارتقای کیفیت تولید 
و نیز باال بردن ســطح اســتاندارد برای صنعت در وپنجره 
کشورمان، بر حمایت از تولید کاالی با کیفیت ایرانی، رونق 
تولید، افزایش بیش از پیش همکاری ها در راستای  پیشبرد 
اهداف استاندارد تاکید کرد. وی همچنین اظهار امیدواری 
کرد برنامه های مجموعه صنعتی وین تک، به عنوان الگویی 

برای سایر واحدهای تولیدی قرار بگیرد.

شرکت آدوپن پالستیک پرشین )وین تک( در راستای کنترل کیفیت محصوالت تولیدی، کاهش خطاهای احتمالی تولید 
و در نهایت ارائه  محصولی بدون خطا و ایراد به بازارهای مصرف با هدف رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشــتریان، به 
اســتقرار سیســتم های کنترل کیفیت و راه اندازی واحد آزمایشگاه اقدام و در راســتای نیل به این هدف با خرید تجهیزات 
به روز و منطبق بر تکنولوژی های مدرن دنیا بر اســاس الزامات اســتاندارد مرجع صنعت یو.پی.وی.ســی و با به کارگیری 
پرســنل مجرب و آموزش دیده در این واحد، فعالیت خود را آغاز کرده اســت. آزمایشــگاه کنترل کیفیت در همان ابتدای 
فعالیت با پیاده ســازی الزامات اســتاندارد 12291 ملی ایران، موفق به دریافت گواهینامه تائید صالحیت آزمایشگاه همکار 
ســازمان اســتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شد. سپس در راستای توسعه، بهبود و اعتباربخشی به آزمایشگاه و با استقرار 
و پیاده ســازی الزامات سیســتم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025، در سال 93 با انجام 
ممیزی موفق به دریافت گواهینامه  تایید صالحیت آزمایشگاه آزمون آدوپن پالستیک پرشین )وین تک( از مرکز ملی تایید 
 ISIRI 12291 صالحیت ایران،گردید. این آزمایشــگاه با افزایش دامنه کاری خود بر اســاس الزامات استاندارد
و RAL GZ-716 آلمان، امروز به عنوان پیشــرفته ترین، نخســتین و تنها آزمایشــگاه همکار دارنده گواهینامه 17025 
محصول محور در صنعت  یو.پی.وی.ســی در حال فعالیت و ارائه خدمات به شــرکت آدوپن پالســتیک پرشــین و سایر 
تولیدکنندگان اســت.کنترل های مستمر، انجام آزمون ها و تالش و همکاری همه جانبه و وحدت رویه در مجموعه وین تک 
برای تولید محصول باکیفیت و استاندارد، عالوه بر گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به اخذ گواهینامه 
نشــان کیفیت رال از موسسه رال آلمان)GKFP( منجر گردیده که موید کیفیت باالی محصوالت تولیدی وین تک است؛ 
چراکه موسســه رال یکی از مطرح ترین، شناخته شده ترین و شایسته ترین موسسات کیفیتی در دنیاست که با هدف بررسی 
شــرایط فنی، کیفی و نظارت بر روند تولید بســیاری از محصوالت صنعتی تاسیس شــده است. شرکت آدوپن پالستیک 
پرشــین در میان بیش از 70 واحد تولیدکننده  پروفیل یو.پی.وی.ســی در ایران، ازجمله معدود شرکت هایی است که موفق 

به اخذ گواهینامه RAL گردیده است.

کیفیت کم نظیر آزمایشگاه کنترل کیفی وین تک



نشان کیفیت موسســه بین المللی رال آلمان که از سوی شرکت آدوپن 
پالستیک پرشین )وین تک( در سال 1396 کسب شده بود در سال 1398 
نیز تمدید شــد. به عبارت دیگر تالش های فراوان وین تک برای باال نگه 
داشــتن کیفیت صرفا با اخذ این نشان متوقف نشد و در سال های 1397 
و 1398 نیز برای تمدید این نشان ادامه یافت؛ و براساس آنچه مدیران 

این مجموعه می گویند نشان رال وین تک هر ساله به روز خواهد شد.
توضیح آنکه، نشــان کیفیت رال برای سیســتم های پروفیل پنجره به 
شــرکت هایی ارائه می شــود که مطابق مقررات GKFP فعالیت کرده و 
از لحاظ اســتحکام و کیفیت در محدوده استاندارد RAL GZ-716 قرار 

داشته باشند.

گواهینامه RAL آلمان هرساله تمدید می شود 
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