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گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مهندس رضا کاظمی ؛

هورام سازه؛
 سه گانه ای یگانه در صنعت کشور

شــرکت هورام  سازه پارسیان )هورامکو( تولیدکننده انواع سیستم های در و پنجره یو.پی.وی.سی، آلومینیوم و شیشه های دوجداره 
و ســه جداره عایق در سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را در استان البرز و شــهر کرج با خط تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی آغاز کرد. 
ضرورت تولید و اســتفاده از فناوری پیشــرفته در زمینه مصرف صحیح انرژی و جلوگیری از اتالف آن، کارآفرینی، ایجاد اشتغال و 
بومی ســازی فناوری ازجمله عوامل موثر در تصمیم بنیان گذاران شرکت هورامکو در تاسیس و راه اندازی این مجموعه بوده است. 
مجموعه عواملی که باعث شد مدیران شرکت همواره درصدد ارتقاء سطح کیفی و پیشرفت مجموعه هورامکو باشند و در سال های 
بعــد خط تولید آلومینیوم و شیشــه دوجداره را نیز به مجموعه اضافه کنند. کارخانه این مجموعه هم اینک در شــهر صنعتی کاوه 
)اســتان مرکزی( در صد کیلومتری تهران و در زمینی به وســعت 5000 مترمربع با 70 نفر پرسنل در سه بخش یو.پی.وی.سی، 
آلومینیوم و شیشــه دوجداره مشغول فعالیت است. تمام تالش مدیران جوان و خالق شــرکت هورام  سازه پارسیان در راستای 
کسب رضایت مشتری و انجام صادقانه تعهدات این شرکت بوده و جهت تحقق این امر استفاده از بهترین مواد و مصالح به لحاظ 
کیفیت چه در مورد محصوالت و چه در مورد ماشین آالت در دستور کار مدیران شرکت قرارگرفته است. انجام پروژه های متعدد در 
مدت  زمان کوتاهی که از تاسیس شرکت می گذرد نشان دهنده مسیر صحیح اتخاذ شده از جانب مدیران این شرکت است. وجود 
نمایندگی های فعال در نقاط مختلف کشــور و انجام پروژه های فراوان در اســتان های کشور نیز از دیگر افتخارات شرکت هورام  
سازه پارسیان است. توجه جدی به امر آموزش و تقویت سطح فنی نیروی کار از دیگر عوامل موفقیت هورامکو بوده که در گفتگو با 
مدیرعامل این مجموعه بارها به اهمیت آن اشاره شد. برای آشنایی بیشتر با مهندس رضا کاظمی، مدیرعامل شرکت هورام سازه 
پارســیان و عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی ایران، گفتگویی با او انجام دادیم که در ادامه توجه 

شما را به مشروح آن جلب می کنیم:

اشــاره
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 درباره پیشینه شرکت هورام سازه پارسیان توضیح دهید؟
شرکت هورام سازه پارسیان که با برند هورامکو در زمینه تولید در و پنجره و شیشه دوجداره 
فعالیت می کند، ســال 1386 در اداره ثبت شــرکت ها به صورت رســمی ثبت شده است. این 
شــرکت از سال 1387 فعالیت خود را در استان البرز و شهر کرج شروع کرد و در سال 1389 
ضمن دریافت پروانه بهره برداری، به اســتان مرکزی و شهر صنعتی کاوه در 100 کیلومتری 
تهران انتقال یافت. گســترش فعالیت شــرکت و تهیه خطوط جدید تولید در و پنجره و خط 
صنعتی کامل شیشــه دوجداره در همین زمان اتفاق افتاد. ســال 1390 آغاز فعالیت گسترده 
و رشــد شــرکت هورامکو بود، چون ما عمال تا قبل از این زمان بــه تجهیز کارگاه، آموزش 
نیروی انسانی، تهیه ماشین آالت و تکمیل سخت افزاری و نرم افزاری مجموعه مشغول بودیم. 
در ســال های 1390 و 1391 که دوران خوب و پررونق صنعت یو.پی.وی.سی بود، ما هم با 
افزایش تقاضا از سوی بازار مواجه شدیم و شرایط کاری خوبی رقم خورد که باعث تثبیت ما 
در این صنعت شد. در سال های اخیر نیز باوجود رکودی که در همه عرصه ها در کشور شاهد 
آن بودیم مجموعه ما توانســته است به رشــد خود ادامه دهد، به گونه ای که در ابتدای سال 
1395 موفق شــدیم خط تولید آلومینیوم را در کارخانه راه اندازی کنیم. در حال حاضر شرکت 

هورامکو درزمینه تولید در سه مقوله یو.پی.وی.سی، آلومینیوم و شیشه فعالیت دارد.
 مساحت کارخانه و تعداد کارکنان مجموعه در حال حاضر چقدر است؟

فضای فعلی کارخانه در زمینی به مســاحت 5 هزار مترمربع و زیربنای 2200 مترمربع واقع 
شده است که در نظر داریم هزار مترمربع در سال آینده به آن اضافه کنیم. تعداد پرسنل ما در 
حال حاضر طبق لیست بیمه تامین اجتماعی 70 نفر است که در سال های رکود سعی کردیم 

تعداد نیروی کاری مجموعه را کم نکنیم.
 درباره محصوالت یو.پی.وی.سی هورامکو کمی توضیح دهید؟

فعالیت ما در بخش یو.پی.وی.ســی از سال 1387 آغاز شد و درواقع یو.پی.وی.سی اولین 
بخشــی اســت که هورامکو در آن فعالیت کرده است. سیاســت ما در بخش یو.پی.وی.سی 
تولید در تعداد باال بود و در ســال های اخیر که به دلیل رکود، بسیاری از همکاران مجبور به 
تعدیل نیرو شــدند ما نه تنها این کار را نکردیم بلکه ضمن حفظ نیروی کار که سرمایه واقعی 
هر صنعتی اســت، تالش کردیم شــرایط را برای افزایش و رشد ظرفیت نیز فراهم کنیم. بر 
همین اســاس در سال های اخیر عالوه بر دو خط دوســر که در مجموعه فعال بود یک خط 
تک سر، یک خط چهارسر و یک دستگاه خم پروفیل شش متری نیز اضافه کردیم. هم اینک 
مجموعه از نظر ماشــین آالت در شرایط خوبی اســت و توانایی اجرای باالیی به وجود آمده 
اســت. پروفیل های مورد استفاده در مجموعه هم از برندهای معتبر داخلی و هم پروفیل های 
خوب خارجی اســت و بســته به نوع پروژه، استفاده از یک نوع پروفیل را به کارفرما پیشنهاد 
می دهیم. ضمن این که کنترل کیفی روند تولید در مورد همه پروفیل ها اجرا می شــود و همه 

پروفیل ها با شرایطی یکسان و استاندارد تولید می شوند.
عالوه بر این، در ســال های اخیر فعالیت ما در زمینه برندینگ نیز گســترده تر شد و تالش 
کردیــم با معرفی ظرفیت ها و توانمندی های مجموعه مان به مشــتریان در انتخاب درســت 
کمک کنیم. باعث افتخار ماســت که با مشتریانی کار کنیم که به دلیل آگاهی و شناختی که 

از مجموعه ما پیداکرده اند ما را انتخاب می کنند.
توجه به بحث آموزش و ارتقاء سطح علمی و فنی نیروی انسانی نیز از دیگر مباحثی است 
که در مجموعه با جدیت پیگیری می شــود و تالش می کنیم دوره های آموزشــی به صورت 

مستمر برای پرسنل داشته باشیم.
 در مورد شرایط تولید شیشه دوجداره در هورامکو توضیح دهید؟

متاســفانه در صنعت در و پنجره توجه چندانی به شیشــه نشــده و بیشتر به نوع پروفیل و 
یراق آالت پرداخته شده است درصورتی که نزدیک به 70 درصد مساحت یک پنجره را شیشه 
تشکیل می دهد و وجود شیشــه استاندارد تاثیر زیادی بر بهبود عملکرد یک پنجره استاندارد 
دارد. نقش شیشه استاندارد در بحث عایق صوتی و حرارتی و حفظ انرژی در یک پنجره بسیار 
زیاد است و بخش عمده ای از این مباحث به نوع شیشه و نحوه به کارگیری آن مربوط است. 
به دلیل اهمیت این موضوع یکی از دوره های آموزشی که انجمن در و پنجره یو.پی.وی.سی 

در نمایشــگاه تهران در نظر گرفته است مربوط به شناخت انواع شیشه، نحوه عملکرد و تاثیر 
آن در ســاخت پنجره استاندارد است. مجموعه هورامکو به دلیل اهمیت بحث شیشه در تولید 
پنجره استاندارد، از سال 1394 درصدد اخذ گواهینامه استاندارد خط تولید شیشه دوجداره بود 
که موفق شدیم خردادماه سال 1395 این استاندارد را به دست آوریم. در حال حاضر خط تولید 
شیشه دوجداره ما با ظرفیت تولید ماهیانه 5 هزار مترمربع عالوه بر تامین نیاز کارخانه، اقدام 
به ارائه شیشــه دوجداره به دیگر همکاران می کند. موضوع دیگری که دراین بین وجود دارد 

عدم شناخت و آگاهی مردم نسبت به انواع شیشه و عملکردهای متنوع آن است.
 در مورد انواع شیشه ها یک مقدار بیشتر توضیح دهید.

انواع شیشه های هوشــمند، لمینیت، سکوریت، خودتمیزشونده، Low-i و... وجود دارد که 
هرکدام بــا عملکردهای متفاوتی که دارند می توانند در جاهای مختلف به کار گرفته شــود. 
به عنوان مثال در شیشــه Low-i )کم گســیل کننده یا کنترل کننده انرژی( که با استفاده از 
فناوری نانو تولید می شود، میزان حفظ انرژی و عایق حرارتی بودن چندین برابر بیشتر از سایر 
شیشه هاســت یا شیشه های خودتمیزشونده که این شیشه نیز با کمک فناوری نانو به شکلی 
طراحی و تولید شده است که در اثر باد، باران و آفتاب سطح آن خودبه خود تمیز می شود و در 
برج ها و ساختمان های بلندمرتبه مورد استفاده قرار می گیرد. شناخت و آگاهی مردم از عملکرد 
انواع شیشــه به ما کمک می کند تا با آسودگی بیشــتری از این شیشه ها در پروژه ها استفاده 

کنیم و به مشتریان بر اساس نیازشان پیشنهاد مناسب را ارائه دهیم.
 یک مشــتری چگونه باید نسبت به استاندارد بودن و رعایت موارد فنی 

تولید شیشه دوجداره اطمینان پیدا کند؟
متاســفانه راه مشخصی برای آزمودن موارد استاندارد شیشه برای مشتریان وجود ندارد. در 
واقع موارد فنی مثل نوع شیشه، میزان گاز آرگون استفاده شده برای ایجاد خالء، پرس مناسب 
شیشه، درزبندی و عایق بندی مناسب شیشه و سایر موارد توسط مشتری قابل آزمودن نیست 
و مشــتری باید بنا بر شناختی که از تولیدکننده دارد به او اعتماد کند. مشتری باید با جستجو 
در فضاهایی که وجود دارد تولیدکننده مناسبی که کیفیت کار و توانمندی اش را تائید می کند 

بیابد و سپس اقدام به خرید کند.
 درباره فعالیت مجموعه در زمینه آلومینیوم و شرایط کلی این بخش نیز 

توضیح دهید.
البته شــخصا قائل به چنین تفکیک و تقسیم بندی نیســتم و مباحثی مثل مقایسه پنجره 
آلومینیوم، یو.پی.وی.ســی، چوب، آلووود و... را نمی پسندم و معتقد به پنجره استاندارد هستم؛ 
یعنی در همه این زمینه ها باید به دنبال تولید پنجره باکیفیت و استاندارد باشیم و جنس مواد 
اولیه، ابتدابه ســاکن چندان مطرح نیست. همه این مواد و متریال برتری و مزایا و همین طور 
نقطه ضعف و ایرادهای خاص خود را دارند که بسته به نوع پروژه، عملکرد مورد نیاز و بودجه 

کارفرما می توان از هرکدام از این مواد استفاده کرد.
مجموعه هورامکو بر اســاس نیاز بازار و جامعه و تحقیقاتی که در سال 1394 انجام دادیم 
به این نتیجه رســید که بخش آلومینیوم را راه اندازی کند. در انتهای این سال اقدام به خرید 
ماشــین آالت ایتالیایی کردیم و در خردادماه 1395 با دو پروفیل خوب داخلی و خارجی شروع 
به تولید کردیم. البته به دلیل پیشینه ای که در بازار داشتیم توانستیم ظرف این شش ماهی که 
از آغاز کار بخش آلومینیوم می گذرد چندین پروژه خوب در تهران، کربال، خرمشــهر، همدان، 

ساوه، کرمانشاه، کرج، نوشهر، نور و شهرهای دیگر اجرا کنیم.
 یک مشــتری برای انتخاب یک مجموعه برای انجــام کار باید به چه 

مواردی توجه کند؟
اولین موضوعی که در این کار الزم اســت مورد توجه قرار گیرد توان اجرایی و مدیریتی و 
در مرحله بعد سابقه اجرایی آن مجموعه است. ما برای شروع کار بخش آلومینیوم ابتدا نیروی 
کار متخصص را پیدا کردیم. در مرحله بعد دســتگاه ها و ماشــین آالت مناســب را خریداری 
کردیم و در مرحله آخر اقدام به تهیه مواد اولیه استاندارد کردیم. درنهایت کنار هم قرار گرفتن 
همه این موارد به راه اندازی یک خط تولید خوب و تولید یک محصول اســتاندارد منجر شد. 
می بینید که برای پیشبرد این کارها نیاز به یک مدیریت و برنامه ریزی دقیق است تا هرکدام 
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از این مراحل به درســتی انجام شود و نتیجه نهایی کار مثبت باشد. مشتری نیز برای انتخاب 
یک مجموعه باید به این آیتم ها توجه کند تا انتخاب درستی انجام دهد.

 ظرفیت تولید در هرکدام از این بخش ها چقدر است؟
در بخش یو.پی.وی.ســی ظرفیت تولید ما روزانه 300 مترمربــع که تقریبا معادل 100 تا 
120 پنجره است. در بخش شیشه ظرفیت تولید ماهانه 7 هزار مترمربع است ولی تولید فعلی 
کارخانه 5 هزار مترمربع اســت. در بخش آلومینیوم هم به دلیل متفاوت بودن شرایط پروژه ها 

هنوز به عدد دقیقی ازنظر جامعیت آماری نرسیدیم.
 ظاهــرا در بخــش بازرگانی نیز فعال هســتید، در ایــن زمینه چه 

فعالیت هایی دارید؟
به نظر من یک تولیدکننده خوب باید بازرگان خوبی هم باشد تا بتواند شرایط موثری برای 
فعالیت خود فراهم کند. مجموعه ما از سال 1392 با توجه به شناختی که از بازار، مشتریان و 
شرایط کار داشتیم و طبق صحبت هایی که با مدیران مجموعه ویستابست انجام دادیم فروش 
پروفیل این شرکت را به مجموعه هایی که ساختار کاری، مدیریتی و مالی روشن و مشخصی 
داشــتند آغاز کردیم. در قدم اول مجموعه ما به عنوان نماینده فروش پروفیل ویستابست در 
استان های مرکزی و قم شروع به کارکرد که توانستیم مشتریان خوبی را برای این مجموعه 
جذب کنیم. البته نگاه ما به این کار فقط به عنوان فروشنده کاال نبود بلکه به عنوان مشاور در 
کنار این عزیزان بودیم و در حال حاضر نیز به این مشــتریان خدمات آموزشــی و مشاوره ای 
مختلفی ارائه می دهیم. در طول این ســال ها این رابطه دوطرفه از رابطه خریدارـ  فروشــنده 
بســیار فراتر رفته و ما توانستیم درزمینه های مختلفی باهم کارکنیم. در حال حاضر نیز عالوه 
بر پروفیل، درزمینه یراق آالت، ماشــین آالت، خدمات مشــاوره ای و... با شرکت های مختلف 

همکاری داریم.
 اخیرا نرخ تعرفه های گمرکی پروفیل افزایش زیادی پیداکرده است، این 

افزایش چه تاثیری بر بازار و شرایط کار شما دارد؟
می توان به این قضیه به دو صورت نگاه کرد، چون از طرفی افزایش تعرفه باعث می شــود 
از واردات پروفیل های بی کیفیت کاسته شود که نتیجه مثبتی به شمار می رود. از طرف دیگر 
افزایش قیمــت پروفیل های خوب خارجی می تواند باعث کاهش تقاضا و متعاقب آن کاهش 
واردات این محصوالت شود. وجود این محصوالت باکیفیت به دلیل ایجاد رقابت برای ارتقاء 
سطح کیفی محصوالت داخلی الزم است و در نبود این محصوالت رقابت نیز از بین می رود 

که این نکته برای پیشرفت صنعت ما نکته منفی به حساب می آید.
 ارزیابی کلی تان از صنعت و بازار فعلی در و پنجره چیست؟

طبق آمارهایی که وجود دارد در چهار سال اخیر میزان ساخت وساز بسیار کاهش پیدا کرده 
و پروانه های کمی در این خصوص صادر شده است. بسیاری از کسانی که در بخش ساختمان 

و مســکن فعال بودند نیز به دلیل رکود به وجود آمده از این بخش خارج شــدند. در مجموع 
وضعیت بازار و صنعت مسکن در ســال های اخیر شرایط چندان خوبی نداشت و فعاالن این 
صنعت سال های بدی را سپری کردند. البته با توجه به تحوالتی که در زمینه نرخ سود بانکی 
به وجود آمده انتظار می رود ســرمایه گذارانی که سرمایه خود را در بانک ها قرار داده بودند به 
سمت ساخت وساز متمایل شوند و رکود موجود در بازار و صنعت ساختمان پایان یابد. بسیاری 
از صنایع در این بازه زمانی افول ناگهانی را تجربه کرده اند و بخش مسکن نیز از این مسئله 
مســتثنا نبود و همچنین مسکن مهر که بســیاری از مشکالت امروز ما متاثر از سیاست های 
اشــتباه آن است نیز باعث تشدید وخامت آن شرایط شد و بسیاری از شرکت ها و اشخاص به 
امید ســود زیاد، بدون برنامه ریزی و آینده نگری در آن مقطع وارد صنعت در و پنجره شدند و 
اکنون دچار مشکل شده اند. درهرصورت در حال حاضر در این صنعت با باالنس نبودن عرضه 

و تقاضا مواجه هستیم و این مسئله به سادگی قابل حل شدن نیست.
 نقش انجمن ها و تشکل های صنفی در این شرایط چیست؟

انجمن هــا ضمانت اجرایی ندارند چون بودجه و ابــزار کافی برای این کار در اختیار ندارند. 
انجمن یک جامعه کوچک اســت که می تواند فرهنگ سازی کند و به آن جامعه برای پیشبرد 
اهدافش کمک کند. این کمک از طریق آموزش می تواند صورت گیرد. انجمن تولیدکنندگان 
در و پنجره یو.پی.وی.ســی با اینکه یک تشــکل نوپا است اما در حال برنامه ریزی بلندمدت 
برای آموزش اعضاء می باشــد. البته محدودیت های ســخت افزاری و کمبودهایی که انجمن 
دارد دست ما را برای انجام بسیاری از کارها بسته است. با این  حال اعضاء هیات مدیره تمام 
تالش خود را می کنند تا برنامه های مفیدی تدارک ببینند که به رشد و اعتالی صنف کمک 
کند. وظیفه اصلی انجمن آگاه ســازی و رشــد اعضاء و همچنین معرفی محصول استاندارد 
به مصرف کنندگان اســت تا آنها بتوانند تولیدکننده مناســب را شناسایی کنند و این می تواند 
کمکی مناســب هم به اعضاء و هم به مشتریان باشد. همچنین در کنار کمک های آموزشی 
می توان رایزنی هایی را در زمینه تبلیغات انجام داد تا اعضاء بتوانند با هزینه کمتری به معرفی 

شرکت خود بپردازند.
 به عنوان یکی از اعضاء هیات مدیره انجمن در و پنجره یو.پی.وی.سی، 

نظرتان پیرامون فعالیت سایر تشکل های مشابه چیست؟
نظر شــخصی من این اســت؛ تا زمانی که موازی کاری نباشد از هر تشکلی که در راستای 
کمــک به فعالیت صنفی صنعت در و پنجره اعالم حضور کنــد حمایت می کنیم و وجود این 
تشــکل ها را برای رشــد و توســعه صنف الزم می دانیم. از هر انجمنی که طبق قانون و در 
چارچوب های مشــخص و با رعایت اخالق تشکیل شود استقبال می کنیم و وجود انجمن های 
متعــدد را نه تنها نافی اهداف آموزشــی نمی دانیم بلکه بســیار هــم الزم می دانیم. باید همه 
تشکل ها و انجمن ها با هم افزایی و همفکری برای کمک به پیشبرد اهداف صنف قدم برداریم.


