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با حضور فعاالن صنعت در و پنجره کشور؛

همایش خانواده بزرگ آتاتک برگزار شد
یــک روز مانده به برگزاری هشــتمین نمایشــگاه 
بین المللی در و پنجــره تهران، همایش بزرگ خانواده 
آتاتــک با حضور جمعی از  فعاالن صنعت در و پنجره، 
در روز دوشــنبه 4 بهمن ماه 1395 در تاالر قائم تهران 

برگزار  شد. 
شــرکت آتاتک به منظور ارتقاء ســطح علمی و فنی 
همکاران صنف اقــدام به برگزاری همایش بزرگ در و 
پنجره کرد. در این همایش نمایندگانی از بانک مسکن، 
بانک انصار، بیمــه البرز و مــدرس بازاریابی به عنوان 
میهمانان ویژه حضور داشته و به ایراد سخن پرداختند.

صالحی، مدیر بانک مسکن و هیات همراه؛ مهندس 

برهانــی، نماینده بیمــه البرز؛ اســتاد براتی، مدرس 
بازاریابی و کارشــناس صداوسیما؛ هیات سازمان فنی 
و حرفه ای، هیات نشــریه پنجره ایرانیان، هیات بانک 

انصار و... از جمله مدعوین این گردهمایی بودند.
حمیــد اطهری، مدیرعامل آتاتــک اولین فردی بود 
که پشــت تریبون قرار گرفت و پس از خوشامدگویی 
به همه کســانی که دعوت آتاتک را پذیرفتند و در این 
گردهمایــی حضور پیدا کردند، اظهــار کرد: از تمامی 
عزیزانــی کــه در این مدت با ما همکاری داشــتند و 
محصــوالت آتاتک را اســتفاده کردند کمال تشــکر 
و قدردانــی را دارم و به خاطر مشــکالتی که در این 

میان وجود داشته و احیانا باعث ناراحتی شان شده است 
عذرخواهی می کنم. ما تمام تالشــمان را در مجموعه 
آتاتک به کار بســتیم تا محصول و خدمات مناسبی به 
هم وطنانمان ارائه دهیم و در این راه از تمامی نظرات 

و همکاری های شما عزیزان استقبال می کنیم.
مدیرعامل آتاتک بیان کــرد: ما در مجموعه آتاتک 
برنامــه ای برای بهبود کیفیت ارائه محصول و خدمات 
به مشتریان تهیه  کرده ایم که امیدواریم در سال آتی با 
به کارگیری این برنامه، محصوالتمان را بدون تاخیر و 
با شرایط بهتری به دست مشتریان برسانیم. در این راه 
از همکاری تمامی نمایندگی هایمان در سراســر کشور 
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خود پشــت تریبون قرار گرفت. 
صالحــی در آغاز ضمــن تقدیر و 
تشکر از مدیرعامل و همکاران مجموعه 
آتاتک و گرامیداشــت یاد شهدای آتش نشان 
حادثه پالسکو گفت: ما و مجموعه همکارانمان در 
منطقه شــرق تهران با بیش از 66 شعبه، آماده ارائه 
خدمات به همه عزیــزان تولیدکننده و فعاالن عرصه 
مســکن و ساخت وساز هســتیم. بانک مسکن با 78 
سال سابقه خدمت، در زمینه تخصصی بخش مسکن 

فعالیت می کند.
وی اظهار کرد: فعالیت عمده و اصلی بانک مسکن 
ارائه تسهیالت بانکی و پشتیبانی مالی از مجموعه های 
تولیدکننده و فعال در صنعت ســاختمان است که در 
این راســتا به کیفیت محصول و خدمات تاکید ویژه 
داریم. فعاالن بخش مسکن که اصول تولید صنعتی و 
استانداردهای کیفی محصول را رعایت کنند از اولویت 
دریافت تسهیالت بانکی و شــرایط پرداخت مناسب 

برخوردار هستند .
صالحی در ادامه انواع راه های گشــایش حســاب و 
دریافت تســهیالت مختلف از بانک مسکن را تشریح 
کــرد و گفت: هدف ما در تمامی 1256 شــعبه بانک 
مسکن در تمام کشــور کمک به رشد و تعالی فعاالن 

بخش مسکن و ساختمان است.
ســخنران بعــدی گردهمایــی مهنــدس برهانی، 
نماینده بیمه البرز بود که با اشــاره به حادثه پالسکو و 
گرامیداشت یاد آتش نشانان فداکاری که در این حادثه 

تشــکر می کنم چراکه بدون آنها 
ارائه خدمات مناسب مقدور نیست و 

به امید خدا این همکاری در سال آینده به 
نحو مطلوب تری ادامه داشته باشد.

اطهــری در ادامه افزود: از حضــور آقای صالحی 
و هیات همراهشــان از بانک مســکن که همیشه به 
مجموعه ما لطف داشــتند تشــکر می کنم و امیدوارم 
با ارائه تســهیالت مناســب به مجموعه های تولیدی 
مانند آتاتک، ما را در ارائــه هرچه بهتر محصوالت و 

خدماتمان یاری کنند.
وی گفت: بزرگ ترین مشکل مجموعه های تولیدی 
و فعاالن صنعت ســاختمان کمبــود نقدینگی و منابع 
مالی است که رکود چندین ساله بازار ساخت وساز این 
شــرایط را سخت تر کرده است. صنعت در و پنجره نیز 
در این میان از وضعیت خوبی برخوردار نیست و کمبود 
نقدینگی مشــکالت عدیده ای برای ما به وجود آورده 
اســت که امیدواریم با همکاری بانک ها و موسســات 

مالی این مشکالت برطرف شود.
اطهری در ادامه با اعالم یک خبر خوش به حاضران 
گفــت: ما در آتاتک در نظر داریم پروفیل لمینیت را با 
کیفیت، تنوع و قیمت مناســب به بــازار عرضه کنیم 
کــه امیدواریم این اقدام گام مثبتی در جهت رفاه حال 

مشتریان باشد.
مدیرعامل آتاتک با اشــاره به تعــداد اعضا انجمن 
تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.ســی و میزان تولید 
آنان عنوان کرد: آتاتک یکی از آخرین شــرکت هایی 

بوده که به عضویت انجمن پروفیل در آمده اســت، با 
ایــن حال  طی تنها 15 ماه فعالیت خود در این صنعت 
توانستیم رتبه قابل قبولی را در میان اعضای انجمن به 
خود اختصاص دهیم. همچنین، همان طور که می دانید 
بســیاری از همــکاران تولیدکننده پروفیــل مقداری 
افزایش قیمت داشته اند ولی ما تالش می کنیم افزایش 

قیمتی نداشته باشیم.
اطهری در پایان با مقایســه نحوه کار و فعالیت یک 
شــرکت ســنتی و مدرن گفت: تالش ما در مجموعه 
آتاتک بر این اســت تا با رعایت اصول تولید صنعتی و 
ساختار مدیریتی یک شرکت صنعتی مدرن، محصول 
و خدمات مناســبی به مشــتریانمان ارائه دهیم و در 
این راه از تمامــی انتقادات و نقطه نظرات همکاران و 

کارشناسان عزیز استقبال می کنیم.
در ادامه برنامه آقای صالحی مدیریت شــعب بانک 
مسکن شرق تهران به دعوت مجری برای ارائه مطالب 
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جان خودشــان را از دست دادند، گفت: حادثه پالسکو 
به ما و بســیاری نشــان داد که بیمه هزینه نیست و 
به عنوان یک سرمایه گذاری می تواند تلخی اتفاقات را 
تا حدود زیادی کاهش دهد و بخشــی از خسارت های 

وارده را جبران کند.
برهانــی در ادامه به انواع مختلفی از بیمه ها اشــاره 
کرد کــه می توانند ما را در مقابل حــوادث و اتفاقات 
مختلــف بیمه کنند و افزود: بیمه مســئولیت از جمله 
مواردی اســت که می تواند مســئولیت های حقوقی ما 
نسبت به افراد را پوشش دهد و در صورت بروز اتفاقات 
و حوادث ناخوشایند بخش زیادی از خسارات را جبران 
کند. به عنوان مثال، شما حتی نسبت به افراد متفرقه ای 
که وارد محل کارگاه یا کارخانه شــده و دچار حادثه ای 
می شــوند مســئول هســتید و باید جوابگو باشید لذا 
ضروری است که نسبت به بیمه کردن خود، کارمندان 

و کارگران، کارگاه و فعالیتتان سریع تر اقدام کنید.
استاد براتی، مدرس بازاریابی و کارشناس صداوسیما 
سخنران بعدی بود که پشت تریبون قرار گرفت. براتی 
در آغــاز برای همه حاضران تنی ســالم، دلی شــاد و 
لحظاتی سرشــار از معنویــت و موفقیت آرزو کرد و با 
اشــاره به کارخانه آتاتک که در منطقــه نظرآباد واقع 
اســت،به نقل خاطــره ای پرداخت: آقــای خاتمی در 
ســال های پایانی ریاســت جمهوری در ســفر به مقر 
سازمان ملل در نیویورک تکه خشتی را به حضار نشان 
داد و گفــت: این آجر که در منطقه نظرآباد هشــتگرد 
کشف  شده اســت بنا بر آزمایش های کربن 14 که در 
آزمایش های شما روی آن صورت گرفته دارای قدمتی 
نزدیک به 14 هزار سال است. این موضوع نشان دهنده 
قدمت و پیشینه فرهنگی ســرزمین عزیزمان ایران و 

منطقه نظرآباد است.
براتی در ادامه به کتاب های ارزشــمندی که خواندن 
آنان را برای همه حضار الزم می دانســت اشاره کرد و 
گفت: »راز موفقیت در بازار کار« نوشــته دکتر کیهان 

نیا، »ســازمان های کارآفرین«، »تهدیــد در بازار« و 
»رهبــری در واحدهای تجاری« ترجمــه دکتر علی 
پارســاییان، »سازمان برتر« گفتگوی اختصاصی با لرد 
نمــوت رئیس اتاق بازرگانی ایــران بریتانیا و »اصول 
مشــتری مداری« نوشــته دکتر احمد یحیایی ازجمله 
این کتاب هاســت که مطالب امــروز من نیز گزیده ای 

از آنهاست.
این مدرس بازاریابی ضمــن خواندن حدیثی درباره 
دوراندیشــی از امام علی )ع(، افــزود: تبلیغات ازجمله 
فعالیت هایی اســت که هر واحد تولیدی برای عرضه 
محصوالتش بــه آن نیاز دارد. ایــن تبلیغات می تواند 
از مجاری و رســانه های مختلفی صورت گیرد ازجمله 
تبلیغــات تلویزیونی کــه مخاطب زیــادی نیز دارد و 
در صورت رعایت اصول ســاخت و عرضــه تبلیغات 
تلویزیونی می تواند نقــش تاثیرگذاری در روند فروش 

یک محصول داشته باشد.
براتی در ادامه به تبلیغات موفقی که در ســال های 
گذشــته از تلویزیون پخش می شد اشاره کرد و گفت: 
موضوع مهمی کــه در تبلیغات موفق تلویزیونی وجود 
دارد، توجه به امر فرهنگ ســازی اســت که می تواند 
کمــک زیادی به معرفی و فروش محصوالت مدرن و 
به روز کند. فرهنگ ســازی برای استفاده از پنجره های 
دوجداره به عنوان محصولی حافظ محیط زیست که در 
مبحث صرفه جویی انرژی نیز موثر اســت ازجمله این 
کارها است که به افزایش فروش محصوالت شما نیز 

کمک می کند.
براتی در پایان ضمن اشــاره به نکات ریزودرشــت 

بازاریابی و مشــتری مداری، بیان کــرد: موارد زیادی 
وجــود دارد که رعایت آنها به ارتقاء کار شــما کمک 
می کند. نوع پوشش، نحوه بیان، میزان اطالعات فنی 
فروشــنده، خدمات پس از فروش، تنوع محصوالت و 
تبلیغات موثر ازجمله نکات ریزی است که توجه به آ نها 
برای همه کسانی که در کنار کار تولید، فعالیت تجاری 

و بازرگانی دارند، الزم و ضروری است.
ســخنران بعدی برنامه مهندس قاسمی، از سازمان 
فنی و حرفه ای کشور بود که در آغاز صحبت هایش از 
آقای اطهری تقدیر و تشکر کرد و گفت: سازمان فنی و 
حرفه ای زیرمجموعه وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی 
اســت و در زمینه ارائه خدمات آموزشی به کارآموزان 

رشته های مختلف فنی و حرفه ای فعالیت می کند.
وی افزود: سازمان فنی و حرفه ای همچنین زیر نظر 
ســازمان جهانی کار )ILO( فعالیــت می کند و تمامی 
گواهینامه های فنی، حرفه ای و آموزشــی که از طرف 
این سازمان صادر می شــوند قابلیت ترجمه و ارائه به 

مراکز بین المللی را دارند.
قاســمی در ادامــه اظهــار کــرد: توجــه بــه امر 
مهارت آموزی، رشــته های فنی از مدارک آکادمیک و 
دانشــگاهی مهم تر و مفیدتر هستند. بر همین اساس 
آقــای اطهری مدیرعامل اتاتک بــا پیگیری و جدیت 
مثال زدنی موفق شــدند مجوز برگــزاری اولین دوره 
آموزشــی فنی در رشــته در و پنجره دوجداره یو.پی.

وی.سی را دریافت کنند. این موضوع می تواند به بهبود 
سطح فنی و مهارتی فعاالن صنعت در و پنجره کمک 
زیادی کند. ما نیز در سازمان فنی و حرفه ای در تالش 
هستیم با آماده سازی استانداردهای مهارت آموزی این 

رشته سهم کوچکی در این کار ایفا کنیم.
در بخش بعــدی برنامه محصول جدید آتاتک که با 
کمک بخش تحقیق و توســعه )R&D( آتاتک تولید 
شــده و در آن به جای پروفیل گالوانیزه از ماده جدیدی 

به نام G.R.P استفاده شده است، رونمایی شد.
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مصحفی، ســردبیر نشــریه پنجره ایرانیــان نیز در 
ســخنانی اظهار کرد: از طرف مجموعه پنجره ایرانیان 
از مدیریــت آتاتک و همکارانش به خاطر این برنامه و 
تالشی که در راستای ارتقاء سطح کیفی محصوالتشان 
انجام می دهند تشــکر می کنم. مــا در پنجره  ایرانیان 
تالش می کنیم تا گوشه ای از اخبار فعالیت ها و اتفاقات 
صنعت در و پنجره و صنعتگران عزیز را پوشش دهیم. 
امیدواریم این کار به رشــد و تعالی صنعت در و پنجره 
که متاسفانه در سال های اخیر فراز و نشیب های زیادی 

را تجربه کرده است، کمک کند.
وی افزود: سعی ما در نشریه پنجره ایرانیان 

بر آن اســت که با پوشش اخبار فعالیت 
شــرکت های وابسته عالوه بر بحث 
تبلیغــات به جریان اطالع رســانی 
شــفاف و ســریع در این صنعت 
اینکــه  ضمــن  کنیــم.  کمــک 

بخش های اطالع رســانی این نشریه 
کامال رایگان بــوده و هیچ هزینه ای برای 

شــرکت ها در بر ندارد و همه عزیزان می توانند 
هر اتفاق و رویدادی را که در مجموعه شــان قابلیت 
خبررســانی داشــته باشد، از طریق نشــریه، سایت و 
فضاهــای مجازی مجموعــه پنجره ایرانیان به اطالع 
سایر همکاران برسانند. دوستان اهل قلم نیز می توانند 
مقاالت و مطالب علمی و آموزشــی خود را برای چاپ 

به نشریه ما بسپارند.
در بخش بعــدی گردهمایی از تعدادی از نمایندگان 
مجموعه آتاتک تقدیر و تشــکر به عمل آمد. دهقان 
نماینده شــرق تهران، خاکســار نماینده جنوب شرق 
تهران، جهانشــیری نماینده اســتان البرز، گلســتانی 
نماینــده غرب تهران، علوی نماینده آذربایجان غربی، 
صمدی و قادریــان نماینده گیالن، بعلیک و کریمیان 

نماینده غرب کشــور، مهندس جهانشیری نماینده 
خراسان ازجمله این افراد بودند.

ایــن گردهمایی با پذیرایی از میهمانان 
در نیمه شــب 4 بهمن ماه 1395 در 

تاالر قائم تهران به پایان رسید.
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