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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل آلوم کاردینه؛

راهی بیابیم یا راهی بسـازیم

شــرکت آلوم کاردینه بانام تجاری آلوکد از ســال 1386 فعالیت خود را در تهران آغاز کرده است. شرکت آلوکد با بیش از یک دهه سابقه در زمینه 
طراحی، ســاخت و اجرای نما و پوسته خارجی ســاختمان های مســکونی، تفریحی، صنعتی، تجاری و... با بهره گیری از بهینه ترین و جدیدترین 
نوآوری های صنعت ســاختمان در دنیا، خدمات متنوعی به مشتریان خود ارائه می دهد. شــرکت آلوکد عالوه بر محصوالت تولیدی خود، هم زمان با 
چندین کارخانه ترک و اروپایی در ارتباط بوده و در پروژه های خود بنا به درخواســت خریدار نسبت به تهیه سیستم های موردنظر اقدام می کند. این 
شــرکت در سال ۲۰1۴ با شرکت sima cephe مجری سیســتم های آلومینیومی قرارداد همکاری مشترک امضا کرده و هم اکنون پروژه هایی را در 
ایران و کشــورهای همسایه در حال اجرا دارد. شرکت آلوکد همچنین با همکاری شرکت FTI-Facade Testing Institute در پروژه های بزرگ در 
ایران، ســرویس و خدماتی مانند انجام تســت های نما، دروپنجره و یراق آالت را با تایید استاندارد CE اروپا ارائه می کند. مهندس شهرام علیزاده، 
مدیرعامل فرهیخته و پرتالش آلوکد چندین ســال است که همکاری مستمری با واحد تحریریه پنجره ایرانیان داشته و با نگارش مقاله های فنی و 
تخصصی متعدد و مختلفی در حوزه نما و دروپنجره، نقش مهمی در زمینه آگاهی بخشــی و ارتقای مهارت های فنی فعاالن این عرصه داشــته است. 
واحد تحریریه پنجره ایرانیان همواره سپاســگزار زحمات ایشان بوده و امیدوار است این همکاری تداوم داشته باشد. در ماه گذشته فرصتی پیش 

آمد تا گفتگویی با این مدیر موفق داشته و از چندوچون فعالیت های این مجموعه باخبر شویم. در ادامه این گفتگو را باهم می خوانیم:

اشــاره

 در خصــوص فعالیت های تــازه آلوکد 
توضیح دهید.

ابتدا الزم اســت به دو موضوعی کــه با این گفتگو 
هم زمان شــده است اشاره ای داشــته باشم. نخستین 
موضوع ســانحه دلخــراش واژگون شــدن اتوبوس 
حامل دانشــجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 
اسالمی است که باعث کشته و مصدوم شدن تعدادی 
از دانشجویان عزیز شــد که من هم این حادثه ناگوار 
را به همه بازماندگان تســلیت عرض می کنم. از سوی 
دیگر این ایام مصادف شــده با آغاز سال نوی میالدی 
که این مناسبت را نیز به عموم مسیحیان جهان به ویژه 
هم وطنان مسیحی تبریک و تهنیت می گویم و امیدوارم 

سال 2019 ســالی سرشار از صلح و آرامش برای همه 
جهانیان باشد.

 همان طور که می دانید شــرکت آلوکد چندین سال 
اســت در زمینه محصوالت و مصنوعات آلومینیوم در 
صنعت ساختمان و نما فعالیت می کند و عالوه بر لوورها، 
سرامیک ها و مصنوعات رایج آلومینیومی مورد استفاده 
در نمای ساختمان، مدت دو سال است که در زمینه نوع 
خاصی از لوورها و مش ها که در نمای ساختمان به کار 
گرفته می شود فعالیت بیشــتری داریم. دو دلیل عمده 
برای این کار، یعنــی پرداختن به مش ها و یا لوورهای 
ویژه نما، داشــتیم که اولین دلیل مبحث سرعت عمل 
و زیبا بــودن این متریال بوده که جدیــدا در خارج از 

کشور نیز بسیار مورد توجه واقع شده است و بحث دیگر 
مربوط به اقتصادی بودن و قیمت مناسب این محصول 
است به گونه ای که صرفه اقتصادی مناسبی دارد به ویژه 
برای پروژه هایی که حجم باالیــی از این محصول را 
اســتفاده می کنند. لوور ها در نما به صورت پوشش نما 
تاکنون توســط مجموعه آلوکد برای اولین بار در ایران 
در دو پروژه در شــهر تهران مورد اســتفاده قرار گرفته 
اســت. در این پروژه ها که نمای ساختمان ها به صورت 
کامل با لوور پوشــیده شده اند یک مورد به صورت لوور 
عمودی و دیگری به صورت لوور افقی کار شــده است. 
این نوع لوور یک سیستم اختصاصی است که مجموعه 
آلوکد مدت دو ســال روی طراحــی و تولید آن وقت 
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صــرف کرد و هم اینک آن را با موفقیت مورداســتفاده 
قــرار می دهد. بحث دیگر مربوط به مش ها و اســترچ 
متال ها اســت که هرچند مــا تولیدکننده این محصول 
نیستیم اما مباحث مربوط به طراحی و اجرای آن را در 

مجموعه آلوکد انجام می دهیم.

 این لوورها چه مزایای خاصی دارند؟
همان طور که اشــاره کردم ایــن محصوالت عالوه 
بر زیبایی ظاهری فوق العاده ای که دارند بســیار سبک 
هســتند و این مزیــت با توجه به مهــم بودن مبحث 
سبک ســازی در ساختمان بســیار مورد توجه معماران 
و کارفرمایان اســت. عالوه بر اجرای سریع و آسان تر، 
لوورها نسبت به سایر مصنوعات آلومینیومی که در نما 
به کار گرفته می شوند قیمت مناسب تری دارند و از نظر 

اقتصادی نیز بسیار به صرفه تر هستند.

 وضعیت کلــی بازار آلومینیــوم به ویژه 
نمای ساختمان  در  که  آلومینیومی  مصنوعات 
بــه کار می رود بــا توجه به شــرایط فعلی 

اقتصادی چگونه است؟
همان طــور که خودتان نیز در مقــاالت، گفتگوها و 
مطالــب مختلف نشــریه پنجره ایرانیــان بارها به این 
موضوع پرداخته ایــد، مهم ترین نکته ای که می توان به 
آن اشــاره کرد این اســت که عوامــل متعدد داخلی و 
خارجی در به وجود آمدن وضع موجود در بازار آلومینیوم 
تاثیرگذار بوده و نمی تــوان فقط یک یا دو عامل را در 
این مسئله دخیل دانست. این مسئله در همه جای دنیا 
وجود دارد ولی در کشــور ما با توجه به شــرایط خاص 
که حاکم اســت متاســفانه عوامل خارجی در به وجود 
آمدن بحران های اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارند. 
به عنوان مثال مواردی مانند برجام یا تحریم ها، هرکدام 
می توانند تاثیــرات جداگانه ای در رونق یا رکود اقتصاد 
کشور از خود بر جای بگذارند. برجام می توانست نقش 
بســیار مثبتی در بهبود شــرایط اقتصادی کشور داشته 
باشــد ولی متاسفانه دست هایی در کار بود که نگذاشت 

این اتفاق مثبت بیفتد و با برهم زدن برجام هزینه های 
هنگفت و صدمات جبران ناپذیــری به اقتصاد، صنعت 
و تجارت کشور وارد شــد. طبیعی است در این شرایط 
تمامی بخش هــای صنعت و اقتصــاد مملکت درگیر 
مشکالت عدیده ای می شوند و صنعت ساختمان نیز از 
اثرات مخرب این شــرایط در امان نخواهد ماند. ما نیز 
به عنوان جزئی از مجموعه بزرگ صنعت ســاختمان از 
این شرایط و رکودی که بر صنعت ساختمان حاکم شده 
متاثریــم. به عنوان مثال با نگاهی بــه آمار می بینیم که 
تعداد پروانه های ســاختمانی صادرشده در سال گذشته 
نسبت به ســال های قبل کاهش چشمگیری داشته و 
میزان کار ما در بخش پنجره و نما نیز به همین نسبت 

با کاهش مواجه شده است.
 شــما برای گذر از این شرایط بحرانی 
پیشنهادی  چه  و  اندیشیده اید  تمهیداتی  چه 
در صنعت  هم صنفی هایتان  و  همکاران  برای 

دروپنجره و نما دارید؟
همان طور که ما در زندگی عادی و مســائل روزمره 
خودمان هم باید برای شرایط مختلف، پالن های الف، 
ب و ... طراحی کنیم تا در صورت ایجاد مشــکل برای 
پالن الف بتوانیم آن مسئله را با پالن ب پوشش دهیم؛ 
در مســائل کاری شرکت نیز باید چنین سیاستی اتخاذ 
کنیم تــا در صورت ایجاد شــرایط بحرانی و به وجود 
آمدن یک مشــکل بتوانیم مجموعه را سرپا نگهداریم. 
افــراد و مجموعه های موفق نیز همــواره از این ترفند 
تبعیت می کنند و برای هر پروســه کاری چندین پالن 
و برنامــه اجرایی در نظر می گیرند تا هیچ عاملی باعث 
توقف کار و پیشــرفت آنها نشود. ما در مجموعه آلوکد 
نیــز از این اصل غافل نبودیم و بــا توجه به تجربیات 
خود در ســال گذشــته، برای فعالیت شرکت در سال 
جاری چندین طــرح و برنامه تهیــه و تدوین کردیم. 
به عنوان مثال ما در مجموعه آلوکد در سال های گذشته 
چندان به پروژه های دولتی به ســبب مشکالت خاصی 
که این نــوع پروژه ها دارند، توجه و عالقه ای نشــان 
نمی دادیم ولی با توجه به شــرایط خاصی که امســال 
با آن مواجه هســتیم این موضوع را در دستور کار قرار 
دادیم که خوشبختانه توانستیم با گرفتن چندین پروژه 
بزرگ دولتی، مشکالت مجموعه را پوشش دهیم. یکی 
دیگــر از راهکارهایی که در شــرایط خاص و بحرانی 
می تواند به روند فعالیت شــرکت ها کمک کند معرفی 
محصوالت جدید اســت به ویژه محصوالتی که ازنظر 
اقتصادی و قیمت تمام شــده برای مصرف کننده و بازار 

هدف مقرون به صرفه باشد. 
مثالی کــه در این مورد می توانم به آن اشــاره کنم 
پنجره های لوالیی اســت که ما توانســتیم با ارائه این 
محصــول به گونه ای کــه قیمت تمام شــده آن کامال 
اقتصادی و حتی نزدیک به قیمت پنجره یو.پی. وی. سی 
باشــد مصرف کنندگان زیــادی را به اســتفاده از این 
محصــول ترغیــب کنیم. انضبــاط مالــی و کاهش 
هزینه های جاری شــرکت که بــا همراهی و همیاری 

تمامــی همکارانمان صورت گرفت نیز از دیگر مواردی 
بود که توانســت در گذر از شرایط ســخت اقتصادی 

امسال کمک حال مجموعه آلوکد باشد.
 به نظر شما آیا توجه به تبلیغات می تواند 
به بهبود شرایط کمک کند و درمجموع نگاه 
شما و ســایر شــرکت های همکار به مقوله 

تبلیغات چگونه است؟
امروزه تبلیغات یکی از دروس و حتی رشته های مهم 
دانشگاهی است که در سراسر دنیا نگاه و توجه ویژه ای 
به آن می شود. مطمئنا تبلیغات یکی از مهم ترین ابزارها 
برای فروش بهتر هر کاالیی است و بدون تبلیغات هیچ 
شرکتی نمی تواند از یک سطحی باالتر برود. متاسفانه 
برخی از شرکت های همکار ما به علت این که به صورت 
سنتی احداث شــده و همچنان به همان صورت اداره 
می شوند برنامه مدونی برای پرداختن به تبلیغات ندارند. 
تعداد شــرکت هایی که به صورت سندیکایی و علمی 
فعالیت می کنند و سیاست های مشخصی برای بخش 
تبلیغــات دارند بســیار اندک اســت. از ســوی دیگر 
امروزه شــاهد این هســتیم که محصــوالت جدید و 
تکنولوژی های مدرنی به خصوص در بخش آلومینیوم 
وارد بازار شده اند درحالی که بسیاری از مصرف کنندگان 
و جامعه هیچ گونه شــناختی از این محصوالت ندارند 
لذا الزم اســت کــه شــرکت های آلومینیومی در این 
زمینه تجدیدنظر کــرده و پرداختن به بخش تبلیغات 

را جدی تر بگیرند.
 با این تفاســیر، چشــم انداز و دورنمای 
فعالیت صنفی صنعــت دروپنجره را چگونه 
می بینید و پیش بینی تان برای آینده بازار این 

صنعت چیست؟
ســوال بسیار سختی است و جواب دادن به آن آسان 
نیســت چون همان طور که در ابتدا بیان کردم موارد و 
مســائل مختلفی دست  به  دست هم می دهند تا شرایط 
اقتصــادی بازار را رقم بزنند و نمی توان همه این موارد 
را پیش بینی و بررسی کرد. گاهی ما با توجه به تجارب 
و اندوخته های قبلی و شــخصی مان در صنعت، نتیجه 
خاصــی را پیش بینی می کنیم ولــی درنهایت می بینیم 
مسائلی خارج از حیطه اختیار و آگاهی ما به وجود آمده 
به گونه ای که نتیجه نهایی را کامال دســتخوش تغییر 
کرده است! به عنوان مثال شاید به نظر برسد خارج شدن 
آمریکا از ســوریه و عراق و دیگر کشورهای منطقه در 
سال 2019 فرصت مناســبی برای صنعت و اقتصاد ما 
به وجــود خواهد آورد ولی از ســوی دیگر امکان دارد 
همین مســئله بــا توجه به تحرکات برخی کشــورها، 
مسائلی که در کنگره و سنای امریکا می گذرد و مسئله 
برجــام و تحریم ها کامال به ضرر ما تمام شــود و هیچ 
اتفاق مثبتی برای ما دربر نداشته باشد. با همه این ها ما 
همواره به بهبود اوضاع خوش بین هســتیم و امیدواریم 
سال آینده سالی سرشــار از موفقیت و سربلندی برای 
تمامی ایرانیان به ویژه همکاران ما در بخش خصوصی 

و صنعت دروپنجره و نما باشد.

  مجری شرکت آلوکد

  مجری شرکت آلوکد


