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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیریت شرکت آبایان صنعت؛

آبایان
 پنجره ای به گستره آسمان

 پیشــینه و تاریخچه تاسیس و نحوه شــکل گیری فعالیت گروه 
تولیدی آبایان صنعت را بیان کنید؟

با توجه به اعالم تحقیقات ســازمان بهینه ســازی مصرف ســوخت در ایران، در 
حــدود 45درصد از اتالف انرژی از طریق دروپنجره صورت می گیرد. درواقع بخش 
ساختمان با داشتن سهم حدود 35 درصدی در مصرف انرژی یکی از صنایعی است 

که ســهم باالیی را در این زمینه به خود اختصاص داده اســت. با باالرفتن قیمت 
حامل هــای انرژی از یک  طرف و محدود بودن برخی از منابع تامین انرژی، امروزه 
بحــث جلوگیری از هدررفــت انرژی یکی از مهم تریــن دغدغه های ملی دولت و 
مردم است. ازاین رو در این راستا گروه تولیدی آبایان پروفیل با پیشینه ای درخشان 
در ایــن عرصه کارخانه ای به مســاحت 20 هزار مترمربــع در زمینه تولید پروفیل 

گروه تولیدی آبایان صنعت در ســال 1389 با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی و رفع نیاز فعاالن صنعت ساختمان فعالیت خود را 
در زمینه تولید دروپنجره یو.پی.وی.سی آغاز کرد. این مجموعه صنعتی پس از چند سال فعالیت و کسب تجارب ارزنده در این عرصه 
اقدام به راه اندازی کارخانه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی با برند »آبایان پروفیل« کرد. کارخانه آبایان پروفیل که با ظرفیت 4هزار تن 
در ســال و با 7 قالب اصلی در شهرک صنعتی شــماره دو دزفول احداث شد، در نظر دارد در فاز دوم با افزایش خطوط تولید و اضافه 
کردن 8 قالب تکمیلی دیگر ظرفیت تولیدش را به 8 هزار تن در سال برساند. سیاست اصلی گروه آبایان صنعت از ابتدا بر پایه کیفیت، 
اســتاندارد تولید و رعایت حقوق مصرف کننده بوده که به همین منظور با به کارگیری ماشــین آالت مدرن و پیشرفته به همراه پرسنل 
متخصص و کارآزموده، محصولی باکیفیت را تولید و به بازار عرضه کرده اســت. نشــریه پنجره ایرانیان در این شماره خود به سراغ 
گروه تولیدی آبایان پروفیل رفته و گفتگویی با امیر مسگرنژاد، مدیریت این مجموعه موفق انجام داده است. در ادامه توجه شما را به 

مشروح این گپ و گفت جلب می کنیم:

اشــاره
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دروپنجره های دوجداره یو.پی.وی.ســی با ظرفیتی بالغ بر 4هزار تن در سال و با 7 
قالب اصلی در شهرک صنعتی شماره دو شهرستان دزفول راه اندازی کرد. این واحد 
تولیدی با داشــتن استراتژی های توسعه بازار قصد دارد تا پایان سال 97 با افزودن 
8 قالــب تکمیلی ظرفیت تولیدش را به دو برابر میزان فعلی و معادل 8 هزار تن در 

سال برساند.
 در حال حاضر کیفیت پروفیل آبایان در چه سطحی قرار دارد؟

افزایش کیفیت هدف اول آبایان پروفیل اســت که با استفاده از مواد اولیه باکیفیت 
و مطــرح اروپایی، با درصد خلوص باال توانســته ایم در مدتی کوتاه جایگاهی باال و 
باکیفیت داشته باشیم. در این راستا آبایان پروفیل با تکمیل کادر و پرسنل کارآزموده 
خود در واحد کنترل کیفی، آزمایشگاه و تولید از زمان ورود مواد تا زمان میکس مواد 
و درنهایت تولید و بســته بندی، تست های مخصوصی را در نظر گرفته که تماما زیر 

نظر مدیران قسمت های مربوطه به بهترین نحو انجام می شود.
 محصوالت آبایان پروفیل تاکنون چه گواهینامه و استانداردهایی 

دریافت کرده است؟
پروفیــل آبایان دارای گواهی ایزو 9001 سیســتم مدیریت کیفیت و ایزو 10002 
مدیریت مشتری مداری و همچنین استاندارد اجباری است. پروفیل آبایان همچنین 

دارای 10 سال ضمانت واقعی است که معادل آن نزد بیمه ایران بیمه شده است.
 چــه برنامه ای بــرای به روزرســانی و ارتقای ســطح کیفی 

محصوالتتان دارید؟
همان طور که قبال اشــاره کردم پروفیل آبایان هــر روز از نظر کیفیت در جایگاه 
باالتری قرار گرفتــه و محبوبیت باالیی در بین مصرف کنندگان پیدا کرده اســت، 
به طوری که با پیش بینی های به عمل آمده پروفیل آبایان در نیمســال اول سال آینده 
از لحاظ کیفیت و گسترش آن در کشور )برندینگ( جزو 5 پروفیل اول کشور خواهد 
شــد. درحال حاضر توان تولید مجموعه 4هزار تن در ســال است که با چشم اندازی 
مشخص و اهداف تعیین شده و با گسترش شبکه های فروش داخلی، از جمله داشتن 
نمایندگانی های قدرتمند با انبارش بســیار قوی در کشور و همچنین رایزنی هایی که 
با تجار خارجی جهت صادرات محصول به کشــورهای عراق، پاکستان، عمان انجام 
شده است، با توسعه خطوط و افزایش تولید به ظرفیتی معادل دو و سه برابر ظرفیت 

فعلی خواهیم رسید.
 با توجه به شــرایط خاصی که این روزها بر اقتصاد مملکت حاکم 
است شرایط فعلی بازار و صنعت دروپنجره را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

مهم ترین عوامل موثر بر بازار را چه می دانید؟
متاسفانه، شرایط بد اقتصادی در ابتدای سال 1397 باعث توقف فعالیت واحدهای 
تولیدی بســیاری شــد. با این حال، آبایان پروفیل در این وضعیت توانست با حفظ 
مشــتریان خود و همچنین تامین نیازهای آنها شــرایط مناسبی را ایجاد کند. به نظر 

می رسد وضعیت خوبی در انتظار صنعت دروپنجره باشد. با اجبار دولت به بهینه سازی 
مصرف ســوخت و الزامات اســتفاده از پنجره دوجداره ازیک طرف و از طرف دیگر 
مقرون به صرفه بودن پروفیل یو.پی.وی.ســی نسبت به سایر پروفیل ها، این صنعت 

روز به روز گسترش خواهد یافت.
 چه تمهیداتی برای گذار از بحران فعلی بازار کشــور )تحریم ها، 
تورم، نوســانات قیمــت ارز، گرانی و کمبود مــواد اولیه، رکود بازار 
مسکن و...( اندیشیده اید؟ وضعیت فروش در این شرایط چه تفاوتی 

با شرایط عادی دارد؟
تابه حال بحران تحریم ها، تورم و نوســانات نتوانســته برکیفیت ما اثر منفی بگذارد. 
در چند ماه اخیر فشــارهای زیادی به خاطر نوسانات بازار و تهیه مواد اولیه به شرکت 
وارد شــد اما به هیچ وجه باعث نشــد تا بر کیفیت محصوالت ما خدشه ای وارد شود و 
شــاید یک علت ثبات و ماندگاری مشــتریان همین باشد. خیلی از واحدهای تولیدی 
برای حفظ تولید و پایین کشیدن قیمت، هر موادی را با هر کیفیتی برای تولید استفاده 
کردند که نتیجه ای جز نارضایتی مشتری در برنداشت. قیمت ها فقط به صورت مقطعی 
می تواند مشــتری را حفظ کند و در آینده کوتاه سابقه بدی برای تولیدکننده و نماینده 
به جا می گذارد. ما در بخش بازرگانی مدیران کارآمدی داریم که از منابع مختلف برای 
تهیه مواد اولیه باکیفیت و باثبات برنامه ریزی هایی داشــته اند و همچنین توانایی های 

زیادی درخصوص تامین مواد حتی در شرایط تحریم و بحران دارند.
 مجموعه آبایان صنعت در چه شــهرهایی نمایندگی فروش دارد؟ 

نحوه اعطای نمایندگی فروش به چه صورت است؟
درحال حاضر نمایندگان بسیار توانمندی در اســتان های همدان، تهران، کرمانشاه، 
هرمزگان، مرکزی، خوزســتان، کردســتان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، قم، 
کهگیلویه و بویراحمد، یزد، فارس، خراســان جنوبی، خراسان رضوی، بوشهر، اردبیل، 
البــرز و... داریم که ضمن قدردانی از زحمات بی وقفه این نمایندگان، به حضورشــان 
اعالم می کنیم که خبرهای خوب و امیدبخشی در راه است، با شروع تبلیغات رسانه ای 
در بهمن و اســفندماه به همراه حمایت های آبایان پروفیل از نمایندگان عزیز و به تبع 
آن، آشــنایی بیشتر هم وطنان با این محصول باکیفیت و ماندگار، به فروش مطلوب و 

منافع مشترکی خواهیم رسید.
 وضعیت فعلی و آینده بازار و صنعت دروپنجره یو.پی.وی.ســی را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
پروفیل یو.پی.وی.سی به دلیل دارا بودن مزایای خاص خود، از جمله عایق مناسب 
و مقرون به صرفه بودن آن می تواند گزینه بســیار مناســبی برای ســاخت دروپنجره 
باشــد، گاهی پروفیل هایی ارزان قیمت و به مراتب بی کیفیت به همراه مونتاژ نامناسب 
می توانند دیدگاه و تصور بدی بــرای مصرف کننده نهایی به جای بگذارند که این امر 

می تواند برای آینده این محصول بسیار خطرناک باشد.


