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مجتمع کارخانجــات صنعتی آلوم جام مجموعه تولیدی خدماتی اســت که 
از ســال 1382 در منطقه آزاد ماکو در اســتان آذربایجــان غربی احداث و 
راه اندازی شــده است. آلوم جام مجموعه ای باســابقه و توانمند است که در 
شــاخه های متنوعی فعالیت داشــته و هم اینک نیز در زمینه تولید انواع در و 
پنجره آلومینیومی )ترمال بریک و نرمال(، انواع در و پنجره یو.پی.وی.ســی، 
انواع شیشــه دوجداره و انواع توری پنجره )پلیســه، رولینگ و ثابت( فعال 
بوده و کاالی تولیــدی خود را از تولید به مصرف ارائــه می کند. آلوم جام با 
شعار »خوش قولی، کیفیت و قیمت مناســب« هرساله با تحویل ده ها پروژه 
بزرگ، گام هایی موثر در پیشبرد اهداف تعیین شده برداشته و سهم بسزایی 
نیز در تحقق اهداف سیاست های بهینه ســازی مصرف سوخت کشور دارد. 
شهرســتان ماکو که دروازه اروپا نامیده می شود و در مسیر جاده ابریشم نیز 
قرار دارد، در پی اجرای سیاست های اقتصادی دولت در سال 1391 به منطقه 
آزاد تجاری و صنعتی تبدیل شــد و اهمیت دوچندانی پیدا کرد. قرار گرفتن 
مجتمع کارخانجات شرکت آلوم جام در شهرک صنعتی منطقه آزاد تجاری و 
صنعتی ماکو، موقعیت باارزشی برای این شرکت به وجود آورده تا با استفاده 
از امتیازهای ویژه مناطق آزاد که شــامل 20 ســال معافیت مالیاتی و معاف 
بودن از پرداخت گمرکی به میزان ارزش افزوده ایجادشــده می باشد، به یک 
شــرکت کم نظیر از لحاظ رقابتی تبدیل شود. مجموعه امتیازات قابل اعتنایی 
که منطقه آزاد ماکو دارد هر صاحب سرمایه ای را برای سرمایه گذاری در این 
منطقه ترغیب می کند. بر همین اساس یکی از برنامه هایی که مدیریت فعال 
و باتجربه آلوم جام در برنامه توسعه مجموعه خود پیش بینی کرده است طرح 
ایجاد شهرک بزرگ صنعتی در، پنجره و نمای کشور در منطقه آزاد ماکوست 
که در فرصت مناســب تری به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. در ادامه 
توجه شما را به مشروح گفتگویی که با رحیم عبداهلل نژاد، مدیرعامل مجموعه 

آلوم جام انجام داده ایم جلب می کنیم:

اشــاره

آلـوم جـام؛ 
پنجره ای به تماشای

جاده ابریشـم

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان 
با مدیرعامل شرکت آلوم جام؛



 برای شــروع ابتدا مختصری پیرامون تاریخچه و سابقه فعالیت 
شرکت آلوم جام توضیح دهید.

شرکت آلوم جام در ســال 1382 در منطقه آزاد ماکو استان آذربایجان غربی ثبت 
شــده و بالفاصله فعالیتش را آغاز کرد و تاکنون فعالیت های مختلفی را تجربه کرده 
اســت که در ادامه به صورت مفصل تر به معرفی آنها خواهیم پرداخت. اولین فعالیت 
شرکت آلوم جام در زمینه تولید شیشه های دوجداره بود و پس از 6 ماه فعالیت در این 
زمینه، ساخت و مونتاژ در و پنجره آلومینیومی را آغاز کردیم. ظرف دو سال توانستیم 
ماشــین آالت مونتاژ در و پنجره آلومینیومی را که ســت های یک و دو سر بود را با 
ماشین آالت مدرن و مجهز برای آلومینیوم از فوم ایتالیا و برای یو پی وی سی از ترکیه 
جایگزین کنیم. کارخانه آلوم جام در زمینی به مســاحت 4000 مترمربع احداث شده 
است که شامل سالن تولید )سوله( با مساحت 2500 مترمربع و ساختمان اداری 400 

متر و دو سوئیت 150 متری است.
 دلیــل انتخاب منطقه آزاد ماکو برای اســتقرار کارخانه و فعالیت 

تولیدی مجموعه آلوم جام چه بود؟
عالوه بر آنکه ماکو زادگاه و محل زندگی ما بود، مزایای منطقه آزاد و معافیت های 
مالیاتی و امتیازات دیگری که این منطقه از نظر جغرافیایی داشــت، دالیلی بود که 
باعث شــد تا نســبت به احداث کارخانه تولیدی در این منطقه اقدام کنیم. ازجمله 
مزایــای فعالیت در مناطق آزاد تجاری مانند ماکو افزون بر ســهولت ترخیص کاال، 
معافیت مالیاتی بود که به مدت 10 ســال می توانستیم از این معافیت استفاده کنیم. 
از ســال 93 مطابق بخشنامه جدید و ثبت ماکو به عنوان منطقه آزاد تجاری صنعتی، 
شــرکت های تولیدی که دارای پروانه بهره برداری و مجوز تولید هســتند با توجه به 
استفاده از مواد اولیه داخلی و خارجی، نوع فعالیت و فرایند تولید و میزان ارزش افزوده 
کاالی تولیدی می توانند تا 20 ســال از این معافیت مالیاتی )شامل عوارض گمرکی 
و مالیات بر ارزش افزوده( برخوردار شــوند. شــرکت آلوم جام با توجه به نوع فعالیت 
تولیــدی اش که پروفیل )مواد اولیه( را از خارج وارد می کند و فرایند تولیدی خدماتی 
انجام می دهد، مطابق فرمول ســازمان امور مالیاتــی از 50 درصد معافیت مالیاتی 
برخــوردار اســت و چنانچه تولید پروفیل نیز در داخــل مجموعه صورت بگیرد این 

معافیت می تواند تا 100 درصد افزایش یابد.

 منطقه آزاد ماکو چه امتیازات دیگری برای جذب ســرمایه گذار در 
زمینه تولید صنعتی و سایر فعالیت ها دارد؟

منطقه آزاد ماکو بزرگترین منطقه آزاد زمینی کشور است و همان طور که می دانید همه 
مناطق آزاد تجاری با توجه به امتیازات خاصی که برای این مناطق در قانون عنوان شده 
است از جذابیت های خاصی برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف تولیدی، صنعتی و 
خدماتی برخوردار هســتند که منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو نیز از این امتیازات مستثنا 
نیســت. عالوه بر این امتیازات که بخشــی از آنها مانند معافیت های مالیاتی را در سوال 
قبل توضیح دادم، موارد دیگری مانند نزدیکی این منطقه به مرز زمینی اروپا و مســافت 
کوتــاه حدود 5 کیلومتری تا مرز ترکیه و هزینه نازل تــر حمل ونقل از جمله مزایای این 

منطقه به شمار می آید.
همچنین مجوز مرز هوایی بین المللی برای فرودگاه ماکو صادر شده است و منطقه آزاد 
ماکو با احداث شهر فرودگاهی در حال تبدیل شدن به مرکز لجستیک شمال غرب کشور 
اســت. فرودگاه ماکو یک شهر فرودگاهی 500 هکتاری است و تردد در منطقه آزاد ماکو 
با کمک پلیس امنیت تسهیل شده و اتباع خارجی می توانند بدون اخذ ویزا و درج مهر در 

پاسپورت به منطقه آزاد ماکو مراجعه کنند.
به منظور اتصال ماکو به شــریانات بین المللی، یک قرارداد با منطقه آزاد ارس و راه آهن 
منعقد شده که خط  آهن از ترکیه به چشمه ثریا و سپس به ماکو متصل و سپس از ارس به 
راه آهن سراسری ایران متصل شود، در این خصوص نیز مذاکرات از طریق راه آهن ایران 
و راه آهن ترکیه در حال انجام است و امیدواریم هرچه زودتر این موضوع نیز به سرانجام 

برسد چراکه کمک زیادی به شرایط اقتصادی منطقه خواهد کرد.
معافیت های مالیاتی، انرژی ارزان، امکان تامین مواد اولیه، دسترســی آســان به راه ها، 
بزرگراه ها و مسیرهای زمینی و هوایی جهت صادرات و واردات و نیروی کار ارزان از جمله 
مزیت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد ماکو است. مجموعه این عوامل دست به دست هم 
می دهند تا ســرمایه گذاران داخلی و خارجی با کمترین نگرانی نسبت به سرمایه گذاری در 

بخش های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی در منطقه آزاد ماکو اقدام کنند.
 در حال حاضــر مهمترین محصول و فعالیــت تولیدی مجموعه 

آلوم جام چیست؟
مجموعه آلوم جام در طول سال های فعالیت در بیش از 20 زمینه تولیدی و خدماتی 
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فعالیت داشــته ولی در حال حاضر مهمترین فعالیت ما تولیــد و مونتاژ در و پنجره 
آلومینیومی و یو. پی. وی. سی است.

 مجموعه تولیدی صنعتی آلوم جام با توجه به زیرساخت ها، ماشین آالت و امکانات 
موجــود دارای ظرفیت اســمی تولید ســاالنه 500 تا 600 تن انــواع در و پنجره و 
محصوالت آلومینیومی است اما در حال حاضر با 11 نفر نیروی فنی در کارگاه تولید 
در و پنجــره آلومینیومی ماهانه بین 20 تا 30 تن ظرفیــت تولید دارد. در کنار خط 
تولید در و پنجره آلومینیوم، خط 4 سر با لوازم و ماشین آالت کامل تولید در و پنجره 
یو.پی.وی.سی نیز با ظرفیت تولید روزانه 240 عدد چارچوب پنجره )شامل یک لنگه 

بازشو و یک لنگه ثابت( مشغول به تولید است.
 خط تولید شیشــه دوجــداره نیز که به صورت تمام اتوماتیک اســت در کنار این 
خطوط، شیشــه های مصرفی مجموعه را تولید و عرضه می کند. تولید درزگیر شیشه 
دوجداره یکی دیگر از فعالیت های تولیدی مجموعه آلوم جام بوده است که متاسفانه 
به دلیل تحریم های اخیر و اینکه مواد اولیه این محصول از کشورهای آلمان و هلند 
وارد می شد، هم اینک این خط تولید متوقف شده است. تولید انواع توری های پلیسه 
و ثابت در و پنجره نیز یکی دیگر از فعالیت های مجموعه آلوم جام است که هم اینک 

در این مجموعه انجام می شود.
 آلوم جام از چه نوع مواد و متریالی برای تولید و مونتاژ محصوالتش 

استفاده می کند و دلیل انتخاب این مواد چیست؟
ما به دلیل ســابقه طوالنی و تنوع فعالیتی که ظرف این ســال ها داشتیم با انواع 
محصوالت و برندهای مختلف اروپایی و ترک کار کردیم و تجربه الزم را به دســت 
آوردیم. مدت 8 ســال اســت که در تولید در و پنجره هــای آلومینیومی از پروفیل 
یورو کامفورت )Euro Comfort( اســتفاده می کنیم. متاســفانه مونتاژکاران و 
پنجره ســازان ناوارد و کم تجربه با ســاخت در و پنجره های بی کیفیت باعث بدنامی 
برخــی برندهــا و تولیدکنندگان پروفیل شــده اند به همین دلیل در برنامه توســعه 
مجموعه آلوم جام در نظر داریم در ســال آینده پروفیــل اختصاصی با برند خودمان 

مافقطپنجرهمیسازیم
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را تولیــد و روانه بازار کنیم که امیدواریــم با توجه به تجارب زیادی که در مجموعه 
 )ALUMIL( آلوم جام در این زمینه وجود دارد تجربه موفقی باشــد. پروفیل آلومیل
یونان نیز از جمله پروفیل های باکیفیتی است که در مجموعه آلوم جام مورد استفاده 

قرار می گیرد.
در تولید محصوالت یو.پی.وی.ســی نیز مدت 12 ســال اســت از پروفیل وگا 
سیســتم )VEGA( اســتفاده می کنیم. پروفیل وگا سیستم شــامل 33 قطعه 
اســت که با توجه به نیاز بازار ایــران یکی از کامل ترین سیســتم های پروفیل 
یو.پی. وی. ســی است و خوشــبختانه تاکنون کوچک ترین مشکلی از لحاظ تغییر 
رنــگ و فرم، ترک خوردگی و ســایر ایرادات پروفیل ها نداشــته و همواره مورد 

رضایت مصرف کنندگان بوده است.
در زمینــه یــراق آالت نیز چون از ابتدا در بخــش بازرگانی و فروش یراق آالت 
فعالیت مختصری داشتیم با برندهای مختلفی کار کرده ایم. اولین بار در سال های 
80 ـ 81 یــراق آالت وینک هــوس )WINKHAUS( را وارد کردیم و در ادامه 
برندهایی مانند ورنه )VORNE( و جی یو )GU( آلمانی را نیز با توجه به نیاز و 

درخواست بازار وارد و عرضه کردیم. 
 گارانتی و خدمات پس از فروش محصوالت آلوم جام چگونه است؟

تمامی مواد اولیه ای که ما در تولید محصوالتمان از آنها اســتفاده می کنیم و برخی 
از آنها را در ســواالت قبل نام بردم، از برندها و شــرکت های معتبر اروپایی و ترک 
هســتند که عالوه بر ایران در سراسر دنیا محصوالتشان را عرضه می کنند به همین 
دلیل عالوه بر داشتن کیفیت بسیار مطلوب، برای آسودگی خیال مصرف کننده دارای 

گارانتی و ضمانت نامه های معتبر با مدت زمان مورد قبول هستند.
بر همین اســاس شــرکت آلوم جام چون نمایندگی رســمی این محصوالت را از 
شرکت های اصلی دارد تمامی محصوالت خود را با تضمین و گارانتی شرکت اصلی 
به مشــتریان عرضه می کند. کلیه محصوالت آلوم جام دارای 10 سال گارانتی برای 

پروفیل و 3 سال برای یراق آالت هستند.


