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 کارخانه دکونیک ایران در چه تاریخ و چه 
مساحتی و با چند خط تولید شروع به فعالیت 

کرده است؟
مجموعه دکونیک ایران برای فاز نخســت در زمینی 
به مســاحت 40 هزار متر و با 6 خط اکسترودر و سیستم 
تمام اتوماتیک میکس و انتقال مواد در تیرماه ســال 97 
شروع به تولید آزمایشــی کرد که در مردادماه محصول 
نهایی به بازار عرضه شــد. البته مرحله تحقیق و بررسی 
توســط واحد تحقیق و توســعه دکونیــک در ارتباط با 

راه اندازی کارخانه در ایران بیش از 2 سال زمان برد.
 با توجه به شرایط خاص اقتصادی موجود، 
با چه هدف و انگیزه ای اقــدام به راه اندازی 

کارخانه در ایران کردید؟
دکونیک اولین مجموعه بزرگ اروپایی اســت که در 
زمینــه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی در ایران اقدام به 

ســرمایه گذاری و تولید کرده اســت. با توجه به این که 
مجموعه دکونیــک در بورس اتحادیه اروپــا قرار دارد 
و با توجه به مشــکالت اقتصادی و سیاســی که وجود 
دارد ورود این مجموعه بسیار مشکل بود و زمان زیادی 
صرف پیدا کردن راه حل هایی شــد که بتوان از امکانات 
و تجربه این شــرکت در ایران استفاده کنیم. ما در نظر 
داریم با توجه به شــرایط بــازار ایران و تجربه مجموعه 
دکونیک محصولی بــا کیفیت متمایز و بــا تعدد قالب 
برای ســاخت انواع پنجره با تنوع باال در بازشو به بازار 
عرضه کنیم و درعین حال بتوانیم قیمتی مناســب برای 

محصوالتمان داشته باشیم.
درحال حاضر چه نوع محصوالتی در کارخانه 

در حال تولید است؟
در فاز اول ما پروفیل ســری 62 لوالیــی و پروفیل 
کشــویی را با برند وینسا تولید می کنیم و پروفیل سری 

72 نیــز در ماه آینــده به تولید خواهد رســید. به زودی 
پروفیل سری 70 و 80 با برند دکونیک تولید خواهد شد.

با  ایران  در  تولیــدی  محصــوالت  کیفیت 
محصوالت بلژیکی دکونیک چه تفاوتی دارند؟

با توجه به تجربه دکونیک در زمینه تولید در کارخانه ها 
و کشــورهای مختلف، موضوع یکســان بودن کیفیت 
محصوالت تولیدی بسیار حائز اهمیت است و برای این 
کار در مجموعه دکونیک سیستمی وجود دارد که باعث 
یکسان بودن محصوالت تولیدی این برند در سرتاسر دنیا 
می شود. در این سیستم برای این که از کیفیت محصول 
تولیدشــده در تمام کارخانه ها اطمینان حاصل کنند در 
آزمایشــگاه مجهز این شــرکت در بلژیک، تست های 
دوره ای و بــدون اطالع قبلــی از این محصوالت انجام 
می شــود ضمن این که مدیریت تولیــد و کنترل کیفیت 
تمامی محصوالت مستقیما زیر نظر کارشناسان بلژیکی 

گروه صنعتی دکونیک بلژیک یکی از بزرگ ترین و قدیمی ترین مجموعه های تولیدکننده پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.ســی در دنیاست. دفتر و کارخانه مرکزی این 
مجموعه تولیدی که ســابقه ای 80 ساله در صنعت دارد در کشور بلژیک واقع شده اســت. گروه صنعتی دکونیک با داشتن 15 کارخانه تولیدی در 12 کشور، یکی 
از بزرگ ترین واحدهای تولید پروفیل در جهان اســت. این مجموعه صنعتی که در بیش از 105 کشــور به فعالیت و عرضه محصول مشغول است محصوالتش را با 
چهار برند deceuninck، Winsa، pimapen و inoutic در سراسر دنیا عرضه می کند. دکونیک با داشتن یکی از بزرگ ترین مراکز تحقیق و توسعه در بخش 
نوآوری و محصوالت جدید یکی از شــرکت های پیشرو در این عرصه است که ساالنه در نمایشــگاه ها و گردهمایی های معتبر دنیا به عرضه محصوالت جدید خود 
می پردازد. سابقه حضور محصوالت دکونیک در بازار ایران به بیش از 13 سال پیش می رسد. تمامی برندهای مجموعه دکونیک در ایران سابقه فعالیت داشته اند اما 
شــاید برای بازار ایران نام وینسا و دکونیک نسبت به سایر برندها آشناتر باشد. در تمامی این سال ها محصوالت دکونیک به خصوص در جنوب ایران به خاطر عدم  
تغییر رنگ و در شمال ایران به خاطر تنوع سیستم های کشویی بسیار مورد استقبال بازار و مصرف کنندگان قرار گرفته است. دکونیک در سال های اخیر تصمیم گرفت 
تا عالوه بر عرضه محصول در ایران، در بخش تولید نیز فعالیت کند و بر همین اســاس به عنوان نخســتین پروفیل اروپایی، کارخانه تولید محصوالتش را در ایران 

احداث کرده و در گام نخست به تولید برند وینسا از مجموعه دکونیک مشغول است.
نشــریه پنجره ایرانیان به مناسبت احداث کارخانه و آغاز به کار این مجموعه بزرگ صنعتی گفتگویی با آقای مهدی امانی، مدیرعامل دکونیک ایران انجام داده است 

که توجه شما را به مشروح این گفتگو جلب می کنیم.

اشــاره

تولید نخستین پروفیل
 اروپایی در ایران آغـاز شد

    گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل دکونیک ایران؛

Francis Van Eeckhout مدیر عامل دکونیک و مهدي اماني مدیر دکونیک در دفتر ایران
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و آلمانی اســت. مجموعه دکونیک یک مجموعه بزرگ 
بین المللی اســت و کیفیت محصوالت و اعتبار این برند 

80 ساله برای این شرکت بسیار مهم است.
با شروع به تولید این محصوالت در ایران، آیا 
واردات محصوالت دکونیک ادامه خواهد داشت؟

یکی از مزایــای بزرگ دکونیک کامل بودن ســطح 
مقاطع و قالب های آن اســت. لذا برای کامل کردن سبد 
کاالی خود در ایران باید از ســایر محصوالت دکونیک 
اســتفاده کنیم اما با توجه به شرایط خاص این روزهای 
گمرک، وزارت صنعت و بازار ارز امکان اســتفاده از این 
مزیت وجود ندارد اما امیدواریــم در آینده نه چندان دور 
با دوراندیشی مسئوالن کشــور عزیزمان بتوانیم از این 

مزیت برای ارتقاء بازار ایران استفاده کنیم.
محصوالت تولیدی شما از چه نوع گارانتی یا 
خدمات پس از فروشی برخوردار خواهند بود؟

تمامــی محصوالت تولیدی وینســا در ایران با توجه 
بــه کیفیت مــواد اولیه و تســت های انجام شــده در 
دارای  بلژیک،  دکونیــک  آزمایشــگاه های  مجهزترین 
تمامی گارانتی های زوال این محصول اســت. همچنین 
مــا محصول تولیدی خودمــان را در مقابل تغییر رنگ، 

شکستگی و در مقابل اتالف انرژی گارانتی می کنیم.
 در خصوص برنامه های توســعه کارخانه 

توضیح دهید.
ما قصــد داریم چهار برنــد دکونیــک را در ایران با 
قالب های متنوع و مختلف به تولید برسانیم و قالب های 
کامل کشــویی و ســری 70 و ســری 80 را نیز تولید 
خواهیم کرد. طبق برنامه ریزی دکونیک مقررشــده که 
برخی از کشورهای همسایه که از محصوالت دکونیک 
اســتفاده می کنند در زمان بندی خاصی از تولید پروفیل 
در ایران اســتفاده کنند و صادرات بخشی از محصوالت 
دکونیــک از کارخانه ایران انجــام پذیرد. این کار باعث 
اشتغال زایی بیشتر و ارزآوری به ایران خواهد شد و ما هم 
از امکانات دکونیک در فروش محصول در کشــورهای 

دیگر بهره خواهیم برد.
  به نظر شــما تولید یک پروفیل اروپایی 
چــه تاثیراتی بر بازار پروفیل داخل کشــور 

خواهد گذاشت؟
تاثیراتی کــه مجموعه های بزرگ در ایــران خواهند 
گذاشــت بسیار بزرگ و غیرقابل انکار است. دکونیک 80 
ســال تجربه در زمینه تولید باکیفیت را به ایران خواهد 
آورد و باعث ایجاد انگیزه در رقبای داخلی ما خواهد شد 
تا برای ارتقا ســطح کیفی محصوالت و خدمات پس از 
فروش رقابتی سالم با ما داشته باشند. رقابت با برندهای 
بــزرگ رقابت قیمت و کم فروشــی و تولید بی کیفیت و 
ارزان نیســت بلکــه رقابت کیفیت ســرویس خدمات و 
نوآوری خواهد بــود. محصوالت جدید ما که هرســال 
در نمایشــگاه ها عرضه می شــود باعث نوآوری در این 
عرصه خواهد شــد. همین طور صادرات این محصول با 
کمک شرکت دکونیک بلژیک به کشورهای دیگر باعث 
ارزآوری و کارآفرینی در کشور عزیزمان ایران خواهد شد.

  آیا برنامه ای برای نظارت بر پنجره سازانی 
که با پروفیل های شما کار می کنند دارید؟

بدون شک ما برای تولیدی اســتاندارد موازین خاص 
خــود را داریم و نظــارت بر این موارد بــرای مجموعه 
دکونیک بســیار مهم است. دســتورالعمل های بسیاری 
در رابطــه با نحــوه تولید پنجره، نصــب پنجره و نحوه 
انبارداری قبل از تولید و بعد از تولید وجود دارد که مطابق 
با اســتانداردهای جهانی است که ما برای بهبود کیفیت 
کار تولیدکنندگانــی که با محصوالت ما فعالیت دارند در 
اختیار آنها قــرار می دهیم. آموزش و باال بردن ســطح 
اطالعات نیروهای فنی در ســطح بــاالی جهانی یکی 
دیگر از مزایای حضور مجموعه بزرگ دکونیک در ایران 
اســت. آموزش نیروی انسانی واحدهای تولیدکننده در و 
پنجره که بتوانند با استانداردهای جهانی دکونیک فعالیت 
کنند جزو مسئولیت های ما به شــمار می رود. همچنین 
مــا در کارخانه دکونیک بلژیک، آلمــان و ترکیه دارای 
سایت مجهز آموزشی هستیم که می توانیم نیروهای فنی 

واحدهای تولید را در این مکان ها آموزش دهیم.
  در مسیر تولید خود تاکنون با چه مشکالت 

و موانعی روبه رو بوده اید؟
متاســفانه موانع در راه تولید در ایران بســیار است و 
تولیدکنندگان باید خودشان تک تک مشکالتشان را حل 
کننــد و کمکی در این زمینه وجود ندارد. ما توانســتیم 
مجموعــه تولیدی دکونیک در ایــران را بدون دریافت 
هیچ گونه وام و کمکی از منابــع بانکی راه اندازی کنیم 
که کار بســیار دشــواری بود اما موانع بر سر راه گرفتن 
کمــک بانکی آن قدر زیاد بود که ما ترجیح دادیم از این 
شرایط هیچ استفاده ای نکنیم. در زمینه تهیه مواد اولیه، 
ما می توانیم مواد اولیه مورد نیاز خود را از محل کارخانه 
دکونیک به راحتی تامین کنیم اما با توجه به مشــکالت 
اخیر در گمرک و وزارت صمت این کار برای ما و دیگر 
همــکاران ما تقریبا به کاری غیرممکن تبدیل شــده و 
تامین پودر پی.وی.ســی در ایــران نیز در بورس کاال با 
توجه به مســائل اخیر غیرممکن شــده و تولیدکنندگان 
باید از بازار آزاد و از دســت دالالن مــواد اولیه خود را 
تامین کنند. ســوال اینجاســت که ما با توجه با داشتن 
واحد تولیدی و پروانه تولید و نیاز به پودر پی.وی.ســی 
نمی توانیم به آن دسترســی داشــته باشیم؛ چطور است 
که در تمام این ایام حتی زمانی که پتروشــیمی ها مواد 
اولیــه به بورس عرضه نمی کننــد دالالن به تهیه مواد 
اولیه دسترســی کامــل دارند و با چندیــن برابر قیمت، 

این مواد را به تولیدکننده می دهند؟! مشــکالت بخش 
تولید زیاد اســت امــا این روزها اتفاقاتــی افتاده که ما 
دل تنگ مشکالت گذشته هســتیم و وقتی که به عقب 
نگاه می کنیم می بینیم در مقایسه با امروز، ما در گذشته 

تقریبا مشکل خاصی نداشتیم!
  نوســانات شــدید ارز تا چــه حدی بر 

فعالیت های شما تاثیرگذار است؟
نوســانات نرخ ارز بر شرایط کار ما بســیار تاثیرگذار 
است چون ما تمامی تجهیزات، تکنولوژی، ماشین آالت 
و قالب هــا را باید از خارج از ایران وارد کرده و به صورت 
ارز پرداخت کنیم. بعــدازآن و در زمان تولید نیز ما مواد 
اولیه خود را از آلمان و بلژیک وارد می کنیم که نوسانات 
نرخ ارز بر قیمت تمام شــده مواد اولیه ما بسیار تاثیر گذار 
است و نمی توانیم قیمت ثابتی در بازار داشته باشیم. حال 
این که عمده ترین ماده مصرفی ما یعنی پودر پی.وی.سی 
با این که تولید داخل اســت ولی نرخ ارز بر این ماده هم 

تاثیر مستقیم دارد.
  با توجه شــرایط اقتصادی خاصی که بر 
کشــور حاکم است، چه چشــم اندازی برای 

صنعت یو.پی.وی.سی متصور هستید؟
مــا برای شــروع کار تولید پروفیل در ایران شــرایط 
حــال حاضــر را در نظر نگرفتیم و چشــم انداز ما آینده 
بازار مســکن در ایران و منطقه است. بر کسی پوشیده 
نیســت که در این ایام ما شــرایط ســخت اقتصادی را 
تحمــل می کنیم و این برای تمامــی فعاالن اقتصادی 
بســیار دشوار است اما شرکت دیاکو کیش تجربه ای 12 
ســاله در بازار ایران و دکونیک نیز تجربه ای 80 سال در 
بازارهای جهانی دارد. ما امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی 
که توســط این دو شرکت انجام شده شــرایط فعلی را 
پشت سر گذاشته و حتی بتوانیم در این شرایط به کمک 
تولیدکننــدگان پنجره نیز بیاییم. بــه امید روزی که با 
کمک هم مشکالت فعلی را پشت سر گذاشته و بتوانیم 

دوباره بازاری پررونق و فعال را مشاهده کنیم.
و سخن پایانی...

این روزهــا حرف های زیادی برای گفتن وجود دارد و 
گفتن حرف آخر بسیار سخت است اما امیدواریم بتوانیم 
بــا به کارگیری تمام تجربه خود گامــی در جهت رونق 
کیفی و اقتصادی در بــازار ایران برداریم. همچنین باید 
وررود شــرکتی در اندازه های دکونیک، آن هم در چنین 
شــرایطی را به ایــران به فال نیک بگیریــم و به آینده 

امیدوار باشیم.


