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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با
 مدیرعامل صنایع آلومینیوم واالد

واالد؛ 
نشانگر کیفیت و نوآوری 

صنایع آلومینیوم واالد یکی از شــرکت های فعــال در زمینه تولید 
انواع سیستم های دروپنجره و نمای آلومینیومی در کشور است. این 
شــرکت که فعالیت رسمی خود را از ســال 1373 آغاز کرده است 
هم اینک و در بیست وچهارمین سال فعالیتش توانسته با به کارگیری 
دســتگاه های مدرن، مواد اولیــه باکیفیت، نیروی فنــی باتجربه و 
آموزش دیده و رعایت اصول حرفه ای و استاندارد تولید مصنوعات نما 
و دروپنجره آلومینیومی، محصوالت و خدمات قابل قبولی به مشتریان 
ارائه دهد. اســتفاده از دست آاوردهای واحد تحقیق و توسعه و توجه 
ویژه به مبحث طراحی و محاسبه در فرایند تولید محصول، مجموعه 
واالد و محصوالتش را از بسیاری از شرکت های همکار متمایز کرده 
است. روی هم  رفته کیفیت و نوآوری دو شاخصه ای است که واالد را 
در بازار ایران برجسته ساخته است. برای نمونه، سیستم اسالیدینگ 
پانوراما محصولی جدیدی اســت که اخیرا شرکت واالد عرضه کرده 
و قرار است در دهمین نمایشــگاه دروپنجره تهران از آن رونمایی 
کند. نشــریه پنجره ایرانیان در راســتای معرفی شرکت های موفق 
صنعت دروپنجره و نمای آلومینیوم این بار به ســراغ شرکت واالد 
رفته و گفتگویی با آقای محمدحسین فریور، مدیرعامل پرتالش این 
مجموعه انجام داده است. در ادامه مشروح این گپ و گفت را باهم 

می خوانیم:

اشــاره

 مختصری درباره شرکت واالد و پیشینه فعالیت آن توضیح دهید.
البته سابقه فعالیت و شروع کار من در صنعت آلومینیوم به سال های ابتدایی دهه 1360 
و مشــخصا سال 1361 بازمی گردد، اما صنایع آلومینیوم واالد فعالیت رسمی اش را از سال 
1373 آغاز کرده است. در آن سال ها اولین فعالیت من در کارگاه ساخت دروپنجره آلومینیوم 
بود و پس از آن در کارگاهی که آنودایز آلومینیوم انجام می داد به کار مشــغول شــدم. در 
ادامه، مدتی نیز حدود دو سال  در واحد طراحی و قالب سازی فعالیت کردم. کار فروش نیز 
ازجمله کارهایی بود که در ادامه تجربه کردم تا نهایتا در ســال 1373 که مجموعه واالد 
را تاســیس کرده و تا امروز با این شــرکت کارهای مختلف و متنوعی را انجام داده ایم. از 
دو ســال پیش با خرید یک شرکت اکسترودر، خط تولید پروفیل و سیستم های اختصاصی 
خودمان را راه اندازی کرده ایم. چون احســاس می کردیم میان پروفیل ها و سیســتم های 
تولید داخل و حتی کشــورهای همسایه و منطقه با نمونه های اروپایی و کشورهای سرآمد 
صنعت دروپنجره و نما از نظر کیفی فاصله نســبتا زیادی وجود دارد تالش کردیم با تولید 
محصولی باکیفیت و مطابق استانداردهای جهانی این فاصله را کمتر کنیم. درمجموع مدت 
36-35 ســال در این صنعت و شاخه های مختلف آن کسب تجربه کرده ایم و در همه این 
سال ها ارتقاء سطح کیفی کار و محصول مهم ترین و اصلی ترین دغدغه و هدف ما بود. در 
برهه هایی از زمان، قیمت و شرایط خاص بازار به ما فشار آورده ولی هیچ گاه نخواستیم به 

خاطر شرایط سخت بازار و قیمت ها و مشکالت مالی از کیفیت کارمان بزنیم.
 درحال حاضر چه محصوالت و سیســتم هایی در مجموعه واالد تولید و 

عرضه می شود؟
مجموعه واالد سیستم ها و محصوالت بسیار متنوعی دارد ولی نکته ای که در اینجا حائز 
اهمیت بوده و الزم اســت به آن اشــاره کنم این است که در کار ما و برای یک مجموعه 
موفق در صنعت دروپنجره و نما، تعداد و تنوع سیســتم ها نکته خیلی مهمی نیســت بلکه 
موضــوع مهم تر برای ما توجه به فاکتورهایی مانند دیزاین و طراحی سیســتم، آب بندی و 
هوابندی آن، چیدمان و اتصاالت سیســتم، رفتارهای سیســتم در مقابل فشار هوا، باد و 
بارندگی، نحوه نصب و اجرا و سایر مولفه هایی است که به کارایی و کیفیت نهایی سیستم 
منجر می شــوند. در مجموع در میان فاکتورها و مولفه های یک محصول با کیفیت، نوع و 
کیفیت پروفیل درصدی از کل اســت که البته از اهمیت خاص خودش نیز برخوردار است 

ولی به تنهایی کافی نیست.
 آیــا مجموعه واالد محصول جدیدی در آینــده نزدیک به بازار عرضه 

خواهد کرد؟
بله، در ادامه نوآوری های گلوبالوم، محصول جدیدی به نام سیستم اسالیدینگ پانوراما و 
با نام اختصاری GS160 PD داریم که همزمان با برگزاری دهمین نمایشگاه دروپنجره 
و صنایع وابسته تهران در غرفه صنایع آلومینیوم واالد رونمایی خواهد شد. سیستم پانوراما 
به سیســتم هایی اطالق می شود که دیدی وســیع، کامل و تقریبا بدون محدودیت ابعادی 
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داشته باشند و فقط وزن هر لنگه با توجه به توانایی محدود استفاده کننده در جابه جا کردن 
آن در حالت دســتی می تواند حدود 400 کیلو باشد که آن هم با سیستم کشنده برقی که 

می تواند به این سیستم اضافه شود به حدود 700 کیلوگرم قابل ارتقاست.
 به نظر شــما در تولید و اجرای یک سیستم نمای موفق شامل پنجره، 

پوسته فلزی، شیشه، اتصاالت و... چه عواملی موثر است؟
برای اجرای موفق یک سیســتم مثل پنجره چندین عامل از جمله طراحی و محاســبه، 
نوع پروفیل، نحوه تولید و مونتاژ، یراق آالت و سرانجام نحوه نصب تاثیرگذارند. اگر در یک 
پروســه تولید هرکدام از این موارد پنج گانه دارای کیفیتی در حد 95 درصد باشند و تنها 5 
درصد ضعف داشته باشند این گونه نیست که سیستم ما در پایان دارای کیفیتی معادل 95 
درصد باشــد بلکه در کار تولید خطاهای هر مرحله با هم جمع میشوند. به عنوان مثال اگر 
پروفیل 5 درصد ضعیف باشــد، یراق آالت 5 درصد ضعیف باشــند و به همین منوال بقیه 
موارد نیز 5 درصد از کیفیت الزم را نداشته باشند سیستم نهایی ما دارای کیفیتی معادل 75 
درصد خواهد بود؛ یعنی به تعبیری در این فرمول، ضعف ها و کاستی ها باهم جمع می شوند 

و حتی در مواردی باعث تشدید و تصاعدی شدن ضعف سیستم می شوند.
 مجموعه واالد برای دستیابی به سطح قابل قبولی از کیفیت در اجرای 

این سیستم ها از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟
مجموعــه صنایع آلومینیوم واالد درحال حاضر دارای 60 تا 65 نفر نیروی کار مســتقیم 
اســت که از این میــزان، تعداد 10 نفر در بخش اداری، 10 نفــر در بخش های تحقیق و 
توسعه )R&D( و فنی و طراحی فعالیت می کنند و بقیه در بخش تولید و نصب مشغول به 
کار هســتند. همان طور که توضیح دادم از ابتدای فعالیت مجموعه واالد ارائه کار و عرضه 
محصول باکیفیت و مطابق با اســتانداردهای ملــی و جهانی از اصلی ترین اولویت هایمان 
بــوده و تاکنون نیز به این اصــل پایبند بوده ایم. به عنوان مثال، یک مورد از مواردی که در 
طراحی سیســتم های دروپنجره و نما باید رعایت شود را اینجا توضیح می دهم. وارد شدن 
آب بــه درون پنجره آلومینیومی یکی از موارد اجتناب ناپذیر اســت اما این که چگونه این 
آب را کنترل و به بیرون از سیســتم هدایت کنیم، مستلزم این است که در هنگام طراحی 
پروفیل و سیســتم به این موضوع دقت و توجه ویژه داشــته باشیم. مبحثی به نام »پرس 
اکوالیزیشــن« یا به عبارتی متعادل سازی فشــار هوای درون و بیرون سیستم وجود دارد 
که در مورد آب بندی و اینکه تخلیه آب به ســهولت انجام گیرد می بایســت رعایت شود. 
مجموعه واالد یکی از معدود شرکت ها در ایران است که در طراحی سیستم هایش به این 
موضوع می پردازد. این مورد و مواردی از این  دســت که در مجموعه واالد با حساســیت 
ویژه ای به آنها پرداخته می شود باعث شده محصوالت ما در سطح قابل قبولی از کیفیت و 

استاندارد به مشتریان و بازار ارائه شوند.
 در بحث نما چه اســتانداردها و ویژگی های خاصی در مجموعه واالد 

رعایت می شود؟
نمای ساختمان هم یک سیستم است مانند سیستم پنجره با این تفاوت که نما در سطح 
و حجم بیشتری اجرا می شود. به همین دلیل میزان فشار هوا، باد و باران روی آن نیز بیشتر 
است و محاسبه دقیق این فاکتورها در طراحی نما بسیار مهم است. همچنین نوع و جنس 
شیشه ایی که در نما استفاده می شود چون نسبت به پنجره در سطح، حجم و ارتفاع بیشتری 
به کار گرفته می شود دارای حساسیت های ویژه ای است که باید به آنها توجه بیشتری کرد. 
ضمن این که در طراحی و محاسبات مربوط به نما باید فاکتورهایی مثل ضریب انقباض و 
انبساط مواد، زلزله و حرکت های ساختمان را نیز در نظر گرفت. به عنوان مثال ما در طراحی 
و اجرای سیســتم های پوسته خارجی و نما یک سری »براکت« داریم که به کارگیری آنها 
این امکان را به نما و ســاختمان می دهد که تــا 5 میلی متر تلورانس حرکتی و جابه جایی 

نسبت به هم داشته باشند و درعین حال سیستم لطمه ای نبیند.
 همان طور که می دانید چند سالی اســت میزان عالقه مندی و کشش 
جامعه به نماهای آلومینیومی و شیشه ای زیاد شده است. فکر می کنید این 
وضعیت تا چه زمانی ادامه داشــته و به نظر شما آیا می توان انتظار داشت 

در آینده متریالی جایگزین این سیستم شود؟
با توجه به یک ســری ویژگی هایی که این سیســتم دارد از جمله زیبایی و تنوع باالی 
طرح و رنگ، ماندگاری و اســتحکام باال، سرعت عمل در طراحی، اجرا و نصب، سرویس 

و نگهداری آسان و برتری های دیگری که آلومینیوم نسبت به سایر متریال ها و سیستم ها 
دارد، بعید اســت به این زودی شــاهد جایگزینی متریال دیگری باشیم. بد نیست به این 
موضوع هم اشاره ای داشته باشم که متاسفانه یک سری قوانین در مراجع باالدستی صنعت 
ســاختمان تصویب می شوند، مانند ممنوعیت استفاده از شیشه در بیش از 40 درصد سطح 
نما که به جای حل مشــکالت موجود به پاک کردن صورت مسئله می پردازند که امیدواریم 
در آینده کمتر شاهد چنین مواردی باشیم. ما اگر قوانین دقیق و جامعی داشته باشیم و در 
اجرای این قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن نیز سختگیری کنیم بسیاری از مشکالتمان 

حل می شود.
 با توجه به عضویت و ریاست شما در انجمن در، پنجره و نمای استان 

تهران، مقداری درباره فعالیت ها و اهداف این انجمن توضیح دهید.
فعالیت هر انجمن با چند گروه در ارتباط است؛ گروه اول اعضاء انجمن و صنف مربوطه، 
گروه دوم مخاطبان انجمن شــامل کارفرمایان، مشــتریان و عموم جامعه و گروه ســوم 
کســانی که احتماال در آینده وارد صنف و انجمن می شــوند. ما باید کارهایمان را در نوع 
ارتباط و مراوده با این گروه های مرجع تعیین و تدوین کنیم. مهم ترین بحث در این میان 
پرداختن به مباحث آموزشــی و آگاهی رسانی است. واقعیت این است که همه ما در بخش 
آموزش و دانش کاری ضعیف هســتیم. بسیاری از ما و همکاران ما که سال هاست در این 
صنعت فعالیت می کنیم هنوز بسیاری از مسائل فنی مربوط به کارمان را یا کمتر می دانیم 
یــا کمتر رعایت می کنیم. کارفرمایانی که با ما کار می کنند عموما نمی دانند چه محصولی 
می خواهند یا باید بخواهند. کســی که می خواهد وارد این صنف شود باید قبل از ورود به 
این رشــته بسیاری از آموزش ها را ببیند و با آگاهی وارد کار و فعالیت شود. به همین دلیل 
کارگروه آموزش انجمن یکی از مهم ترین واحدهای انجمن است که روی فعالیت های آن 
حساسیت ویژه ای وجود دارد. دیگر کارگروه های انجمن مثل  استاندارد یا کارگروه حقوقی 
هم در زمینه های مرتبط فعالیت هایی را انجام داده اند و به نتایج قابل قبولی دست یافته اند 
اما با همه این تفاسیر من معتقدم که انجمن بسیار نوپا و در مراحل اولیه شکل گیری است 

و مقداری زمان الزم است تا به سطح متناسبی از تاثیرگذاری برسد.
 بــا توجه به همین میــزان از فعالیت و در این مدت دو ســالی که از 
تاســیس انجمن می گذرد میزان استقبال فعاالن صنف دروپنجره و نما از 

انجمن چگونه بوده است؟
واقعیت این اســت با توجه به ظرفیت این صنف، میزان استقبال از انجمن چندان قابل 
قبول نبوده اســت. البته این موضوع دالیــل متعددی دارد و بازهم تاکید می کنم که برای 
این موضوع نیز ما به زمان نیاز داریم و انجمن در مراحل اولیه شــکل گیری اســت و همه 
باید به این روند کمک کنند. یک مقدار هم در بحث تبلیغات و اطالع رســانی نیاز اســت 
تحرک بیشــتری صورت گیرد تا همه دوســتانی که وقت کافی، عالقه و توانایی دارند در 
کارگروه های مختلف انجمن حضور پیدا کنند و با توجه به سلسله مراتب و وظایفی که برای 

هر واحد تعیین شده به سایر اعضاء و همکاران خدمات رسانی صورت گیرد.
 بــا توجه به اتفاقات متعدد و اخباری که این روزها از صنعت آلومینیوم 

کشور شنیده می شود چشم انداز کلی این صنعت را چگونه می بینید؟
واقعیت این اســت که اصوال چشم انداز روشن و مشــخصی در این مسئله وجود ندارد. 
همان طــور که می دانید آلومینیــوم از جمله فلزات مهم و پرمصرفی اســت که در صنایع 
مختلفی مثل خودروســازی، ساختمان و ... استفاده می شــود به همین دلیل میزان سرانه 
مصرف آلومینیوم در هر کشــور یکی از شاخصه های ســنجش میزان رشد و پیشرفت آن 
کشــور اســت. درحال حاضر این عدد در ایران چیزی در حدود 5 کیلوگرم است درحالی که 
این رقم برای کشــور ترکیه در 3 ســال پیش 24 کیلوگرم بوده است. مورد دیگری که در 
صنعت آلومینیوم ما وجود دارد بحث خام فروشــی و صادرات مواد اولیه آلومینیوم است که 
متاســفانه از چند جهت به اقتصاد و صنعت ما ضربه وارد می کند. درحالی که تولید داخلی 
مــا کفاف مصرف داخلی مان را نمی دهد صادرات این مــواد به صورت خام اصال توجیهی 
ندارد و عجیب تر این که همین مواد که به صورت خام از کشور خارج می شود در کشورهای 
دیگر به محصول تبدیل شده و با قیمت باالتری به کشور برمی گردد. مجموعه این عوامل 
باعث می شــود ما چشــم انداز روشنی برای این صنعت متصور نباشــیم مگر این که اتفاق 

خارق العاده ای بیفتد و قوانینی تصویب شود که این شرایط را تغییر دهد.


