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با حضور نمایندگان و
 مدیران ارشد آکادو برگزار شد؛

همایش بزرگ 
آکادو در هتل

 آزادی
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همایــش بزرگ ACCADO در روز 7 بهمن ماه 1395 بــا حضور جمع کثیری از فعاالن 
صنعت در و پنجره و مدیران ارشد  آکادو در هتل آزادی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پنجره  ایرانیان، هتل آزادی تهران در شــامگاه سومین روز از هشتمین 
نمایشگاه در و پنجره تهران، میزبان همایش بزرگ آکادو بود. در این گردهمایی که با اجرای 
گوینده و مجری توانای کشــورمان، بهروز رضوی برگزار  شد، بسیاری از مدیران شرکت های 

معتبر صنعت در و پنجره و همچنین مدیران ارشد آکادو حضور داشتند.
نخستین سخنران این همایش علیرضا تقی زاد، مدیرعامل شرکت هونام ابزار نوین بود. وی 
ضمــن عرض خیرمقدم به مهمانان داخلی و خارجی ازجمله رئیس هیات مدیره، مدیر تحقیق 
و توســعه و مدیر صادرات شــرکت آکادو که در جلسه حضور داشتند، سخنان کوتاهی درباره 

تاریخچه شرکت آکادو و پیشینه فعالیت این شرکت در ایران ایراد کرد.
وی با اشــاره به پیشینه این شرکت، اظهار داشــت: »آکادو در سال 2009 شروع به تولید 
یراق آالت در و پنجره یو.پی.وی.ســی در ترکیه کرد و در اواخر همان ســال موفق شــد به 
تعدادی از کشورها نیز محصوالت خود را صادر کند. آکادو در همین سال شرکت هونام ابزار 
نوین را به عنوان نماینده رسمی خود در ایران انتخاب کرد. در ادامه شرکت آکام ابزار پارسیان 
به مدیریت آقای آرش پاک آزما، یراق گستر پرشین با مدیریت آقایان حسینی و مرادشاهی و 
فارنوتک به مدیریت آقای بیژن غضنفری به مجموعه همکاران آکادو در ایران اضافه شدند.«

تقــی زاد در پایان از تمامی کســانی که در این مجموعه بزرگ فعالیــت می کنند و باعث 
دلگرمی شان می شوند تقدیر و تشکر کرد.

پس ازآن امیر جعفری، مدیر بازاریابی و فروش شــرکت هونام ابزار نوین پشت تریبون قرار 
گرفت و به معرفی هولدینگ »ADO« پرداخت.

جعفری گفت: »هولدینگ آدو فعالیت خود را در ســال 1961 در صنعت چرم و کفش آغاز 
کرد. این مجموعه در ســال 1997 با راه اندازی نخستین خط تولید پروفیل یو.پی.وی.سی در 
شهر آنتالیای ترکیه فعالیت خود را در صنعت در و پنجره گسترش داد و در سال 2001 اقدام 
به صادرات محصوالتش به چهار نقطه دنیا از جمله ایران کرد. این مجموعه موفق همچنین 
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در صنایع کشــاورزی، معدن، ساختمان و هواپیمایی ترکیه نقش فعال و موثری دارد؛ از جمله 
زیرمجموعه های این هولدینگ، می توان به شرکت »ADO AIR« اشاره کرد که در صنعت 

هواپیمایی فعالیت می کند.«
وی در ادامــه افــزود: »آدو در کشــورهای مختلف دنیــا مانند روســیه، اوکراین و ایران 
کارخانه های مختلف تولیدی احداث کرده است. شرکت آدو در سال 2014 برای نخستین بار 
اقــدام به تولید پروفیل آلومینیوم با برندآدو آلومینیوم کرد که امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی، 

این محصول را نیز در آینده در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.«
مدیر بازاریابی و فروش شــرکت هونام ابزار نوین با اشــاره به یراق آکادو  بیان کرد: »آدو 
در سال 2009 شرکت آکادو را به  منظور تولید یراق آالت در و پنجره تاسیس کرد و از همان 
سال صادرات محصوالت خود را به نقاط مختلف جهان آغاز کرد و در این میان شرکت  هونام 

ابزار نوین و چند شــرکت ایرانی دیگر نیز به  عنــوان نمایندگی فروش محصوالت آکادو در 
کشور شروع به فعالیت کردند.«

جعفری در توضیح نقش شــرکت آکادو در صنعــت در و پنجره، گفت: »آکادو بیش از 70 
درصد تولیداتش را به خارج از ترکیه صادر می کند. این حجم از تولید و صادرات، نشان دهنده 

نقش موثر این شرکت در بازار و صنعت یراق آالت در و پنجره به ویژه در ایران است.«
رضــا نوبهــاری، مدیر فنی هونــام ابزار نوین، ســخنران بعدی این همایــش بود که در 
خصوص مســائل فنی یراق آالت آکادو توضیحاتی داد و سیستم های جدید این شرکت را به 

تولیدکنندگان معرفی کرد.
نوبهاری همراه با نمایش اســایدهایی از یراق آالت آکادو، اظهار داشت: »سیستم دوحالته 
به خاطر ســهولت در عملکرد، در دو مدل دســتگیره وسط و دســتگیره ثابت ارائه می شود. 
اســپانیولت های آکادو در دو مدل بکست 7.5 و بکست 15 میلی متر تولید و یراق آالت برای 

پروفیل های آکس 9 و 13 نیز عرضه می شود.«
نوبهاری افزود: »ظرفیت اســتاندارد وزن هر لنگه بــرای یراق آالت دوحالته 100 کیلوگرم 
اســت و در یراق آالت آکادو این ظرفیت با جایگزین کردن لوالی پایین قاب پین دار تا 130 

کیلوگرم قابل افزایش است.«
مدیــر فنی هونــام ابزار نوین با اشــاره به تنوع رنگــی باالی محصــوالت آکادو گفت: 
»روکش های دو حالته آکادو دارای تنوع رنگی باالیی هســتند و در شــش رنگ مختلف به 

بازار عرضه می شوند.«
وی در ادامه افزود: »نکته مهم در اســپانیولت های آکادو، پین های آن اســت که به صورت 
یکپارچــه و بدون غلتک اســتفاده می شــود. غلتک نه تنها کمکی به راحتــی حرکت پین به 
پشــت کیپ نمی کند بلکه 30 درصد راندمان فشــار لنگه را نیز کــم می کند. نکته دیگر در 



اســپانیولت های ارتفاع، دنده های گیربکس اســت که به خاطر طول عمر و مقاومت بیشتر از 
فوالد در ساخت آنها استفاده می شود.«

نوبهاری در ادامه به حالت های مختلف دســتگیره های آکادو اشاره کرد و گفت: »عاوه بر 
حالت های مختلف بازکردن لنگه پنجره، سیستم تهویه حالتی است که با قرار دادن دستگیره 
در حالتی میان وسط و پایین پنجره در حالت تهویه قرار می گیرد که این حالت برای مواقعی 

که نیاز به تهویه هوای داخل اتاق احساس می شود کارایی خوبی دارد.«
نوبهاری همچنین به معرفی جدیدترین محصوالت آکادو پرداخت و اسپانیولت های کلنگی 
و جدیدترین نســل از یراق آالت فولکس واگنی شــرکت آکادو را به تولیدکنندگان و توزیع 

کنندگان معرفی کرد.
نوبهاری در پایان با اشــاره به گواهینامه های مختلف کســب شــده توسط شرکت آکادو، 
گفت: »آکادو موفق به کســب معتبرترین گواهینامه های اســتاندارد در اروپا شــده است که 
 IFT و RAL همین امر یراق آالت آکادو را از ســایر یراق آالت ترک متمایز می کند. استاندارد
آلمان، Tecnalia  اسپانیا، GOS  اکراین و روسیه و استاندارهای کشور ترکیه ازجمله این 

استانداردها هستند.«
در ادامه برنامه، حمید ماهی صفت طنزپرداز مطرح کشور در جایگاه حاضر شد و با هنرنمایی 

خود فضای شادی را برای حضار فراهم آورد.
فرخ ظفر فرخی، رئیس هیات مدیره کرفت مولر ایران نیز به عنوان آخرین ســخنران، پشت 
تریبــون قرار گرفت و اطاعات مفیدی در خصوص نقش ماشــین آالت در مونتاژ یراق آالت 

ارائه داد.
فرخی با اشــاره به عواملی که باعث کاهش راندمان مونتاژ یراق توســط نیروی انســانی 
می شــود، توضیح داد: »این عوامل که در مونتاژ دســتی وجود دارند شامل عدم اندازه گیری 

صحیح، عدم شــابلون گذاری دقیق، ســوراخ زدن غیر قائم، عدم برش دقیق اسپانیولت، هرز 
شدن پیچ ها و غیره می شود.«

وی افزود: »اســتفاده از میز استاندارد مونتاژ باعث می شود این خطاها کمتر شده و راندمان 
کار بیشتر شود. حذف خطاهای انسانی در اندازه گیری با شابلون، خط کش و قلم، عدم نیاز به 
تنظیمات خاص که باعث بروز خطا می شــود، عدم تاثیر خستگی کارگر بر کیفیت کار، انجام 
کلیه کارها در یک مرحله و یک دستگاه ازجمله عواملی است که هنگام استفاده از میز مونتاژ 

باعث می شود سرعت و دقت عمل بیشتر شود.«
فرخی در پایان خاطرنشان کرد: »آموزش کار با میز مونتاژ بسیار ساده است و هر اپراتوری 

با یک ساعت آموزش می تواند کار با این میز را فراگرفته و مشغول به فعالیت شود.«
گفتنی است، در پایان برنامه از مهمانان آکادو به صرف شام پذیرایی شد.
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