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در ساليان دور برندهای کم شماری در صنعت آلومينيوم 
کشورمان فعاليت داشتند؛ برندهايي مانند آلوپن، آلومتك، 
ــاخت هاي  ــرکت ها از زيرس آلومرول و ايران پويا. اين ش
ــرمايه گذاري  ــوده و عمدتا با س ــيار خوبی برخوردار ب بس
شرکت هاي آمريكايي مشغول به کار بودند. با تيره شدن 
روابط ايران با کشورهاي غربي در اواخر دهه پنجاه، اين 
شرکت ها با مشكالت عديده ای روبه رو شدند؛ مشكالتی 
ــا کمبود قطعات  ــدن اقتصاد و صنايع ت ــم از دولتي ش اع
ــصت  ــال هاي پاياني دهه ش ــه به س ــرمايه، و هرچ و س
نزديك تر مي شديم، فروغ اين شرکت ها کم سوتر مي شد.
با وارد شدن به دهه هفتاد، شاهد بازشدن درهاي کشور 
ــي و ورود کاالهاي خارجي بوديم و  و تغيير فضاي سياس
ــرمايه گذاري مناسب در اين صنعت  در اين ميان عدم س
ــد به تدريج آلومينيوم به بوته فراموشي  ــوده سبب ش فرس
ــي در ايران اين روال را  سپرده شود. ظهور يو.پي .وي.س
ــوی ديگر با ظهور کارگاه هاي کوچك  تشديد کرد. از س
و به وجود آمدن امكان ساخت دستگاه هاي اکستروژن در 
ايران، برندهاي قديمي اين صنعت مجبور شدند عرصه را 
ــرکت هاي خرد وکوچك تر واگذار کنند. اين روند به  به ش
شكل گيری فضايی انجاميد که مي توان آن را "خال برند 

درصنعت آلومينيوم" ناميد.
هرچند صنعت آلومينيوم در اين دهه بسيار گسترده تر از 
ــد، اما اين گستردگي بيشتر سطحي بود تا عمقي.  قبل ش
ــرکت هاي صاحب برند  ــاي تقويت ش ــن فضا، به ج در اي
ــات در اختيار  ــزي برای آنها، امكان ــابقه و برنامه ري و باس
ــيار قرار  ــا پراکندگي بس ــرکت هاي جديد و کوچك ب ش
ــرژي در اين فضاي  ــن به معنای هدررفت ان گرفت و اي
ــرآغاز دوره ای  ــود. در واقع س ــامان ب ــلوغ و بي سروس ش
طاليي برای ظهور کارگاه های کوچك و همزمان، تشديد 

افول برندهاي بزرگ بود.
ــتم هاي جديد به کشورمان  ــو، با ورود سيس از ديگر س
ــور برندهاي خارجي  ــاز صنعت آلومينيوم بود، حض که ني
ــوکو  ــاپا و ش ــرکت هايي مانند س نيز کم کم پا گرفت. ش
ــدند.  ــتين برندهايي بودند که به ايران وارد ش جزو نخس
ورود اين شرکت ها در ابتدا با استقبال خوبي مواجه نشد، 
زيرا زيرساخت الزم براي استفاده از اين سيستم ها وجود 
ــتقبال  ــاختمان و اس ــت. با تغيير رويكرد صنعت س نداش
ــل نوين با  ــن برندهاي نس ــد، اولي ــتم هاي جدي از سيس
ــرمايه گذاري خارجي در ايران پا گرفت. اين برندها در  س
ــتند، اما اين روند تداومی  ابتدا پيشرفت بسيار خوبي داش
نداشت و شرکت هاي ديگر ايراني با وجود کيفيت مطلوب 
ــب، در توسعه برندينگ و ارائه سيستم هاي جديد  و مناس

اقدامات قابل قبولی انجام ندادند. 
در اين زمان نياز بخشي از بازار ساختمان ايران به بهره 
گرفتن از سيستم هاي فني و داراي گواهينامه هاي معتبر، 
ــد اين تقاضا روزبه روز در بازار ايران بيشتر شود؛  باعث ش
ــرکت هاي ترك بودند که توانستند از فرصت  اما اين، ش

به وجود آمده نهايت استفاده را برده و در اين زمينه بسيار 
ــونامي شرکت هاي ترك در  موفق عمل کنند. در واقع س
ــهم  ــه بازار ايران به حدي بود که درحال حاضر س ورود ب
ــل صنعت در و پنجره،  ــاه درصدي را از حوزه پروفي پنج
ــتم کرتين وال از آن خود  در بخش ترمال بريك و سيس
کرده اند. داليل موفقيت اين شرکت ها را نيز می توان تنها 

در يك کلمه خالصه کرد: اصل برندسازي. 
ــترده  ــوده صنعت قديمي و گس ــه به حلقه مفق با توج
ــا بازاريابي  ــرکت هاي ترك ب ــوم ايران، امروزه ش آلوميني
مناسب، حضور نيرومند در نمايشگاه ها و ارائه محصوالت 
ــراف دارند. اما  ــل بر بازار ايران اش ــوع به صورت کام متن
مساله اساسي اين است که آيا اين برندها کيفيت بهتري 

نسبت به پروفيل ايراني دارند؟
ــاس تجربه ای که در اين زمينه دارم، بايد بگويم  بر اس
ــخ اين سوال منفی است. در بسياری از موارد کيفيت  پاس
ــا اروپايي برابري  ــا پروفيل هاي ترك ي ــل ايراني ب پروفي
ــظ کيفيت و  ــت دارد، حف ــي آنچه که اهمي ــد، ول مي کن
يكنواختي ارائه محصول است که در اين زمينه مشكالت 

بسياری وجود دارد.
ــت  ــرکت ايراني در مرحله نخس ــت يك ش ممكن اس
ــيار خوب و باکيفيتي را ارائه دهد، اما به مرور  پروفيل بس
ــرويس به موقع  ــط توليد و س ــارژ نكردن خ و به دليل ش
ــاله دوم،  ــود. مس ــتم ها، با افت کيفيت مواجه مي ش سيس
ــرکت های اروپايي  ــت. ش ــتمي اس ــوع سيس ــدان تن فق
ــبد  ــتم هاي به روز و متنوعی را در س وترك ماهانه سيس
ــان مي گذارند. يك برند معروف ترك، حدود  محصوالتش
ــتم پنجره و نما را به صورت آماده در  ــت نوع سيس دويس
ــداد در برندهاي ايراني  ــار دارد. در حالی که اين تع اختي
ــد و اين خال بسيار بزرگی در  ــت نوع هم نمي رس به بيس

صنعت ماست. 
ــت: "برند  ــازه دهيد بازگرديم به موضوع اين يادداش اج

خارجي يا برند داخلي؛ مساله اين است".

ــن است که حضور برندهاي معتبر خارجي در بازار  روش
ــت؛ زيرا اين عامل هم  ــيار خوب و با ارزش اس ايران بس
ــود و هم فعاالن  ــبب ارتقای سطح کيفی کارها می ش س
ــنا می کند.  ــتم های جديد و به روز آش ــی را با سيس داخل
افزون بر اين، حضور برندهای خارجی امكان بهره گيری 
ــازه هاي مدرن  ــي آنها را در س از تجربيات فني و مهندس
ــيار  ــاخت برج ميالد مثال بس برای ما فراهم می آورد؛ س

خوبی براي اين موضوع است.
با اين حال، در موارد ساده تر بايد از توليد داخل حمايت 
ــتند و  ــاي ايراني در حال آزمون و خطا هس ــرد. برنده ک
ــود اضافه مي کنند و  ــوع را به محصوالت خ به تدريج تن
ــعي در بهبود کيفيت  ــان خارجي، س ــل وجود رقيب به دلي
ــده بر آن  ــد. به هرحال نظر نگارن ــود دارن محصوالت خ
است که درصورت وجود توازن در بازار پروفيل آلومينيوم، 
ــد. اما  ــع مصرف کننده و توليدکننده تامين خواهد ش مناف
ــه به نفع برندهاي خارجي  ــا برهم خوردن اين توزان، چ ب
ــد داخل، متضرر نهايي مصرف کننده خواهد  يا به نفع تولي
ــوردن اين توازن  ــح آنكه، در صورت برهم خ بود. توضي
به نفع توليدکننده داخلي، توليدکننده وارد سيری قهقرايی 
خواهد شد، زيرا نيازي به تغيير و تحول احساس نخواهد 
ــصت وسهميه ها بازخواهيم  کرد؛ بنابراين به دوره دهه ش
ــت. در مقابل، اگر توازن به نفع پروفيل خارجي تغيير  گش
يابد، عالوه بر تعطيلي بيشتر واحدهاي توليدي آلومينيوم 
و خروج بيش از حد ارز، وابستگی به شرکت هاي خارجي 
نيز افزايش خواهد يافت، که اين امر زمينه ساز سواستفاده 
ــرکت هاي  و ايجاد رانت های جديد و همچنين هجوم ش

بي کيفيت خارجي در اين بازار خواهد شد.
برقراری اصل توازن در بازار پروفيل آلومينيوم در ايران، 
ــاي خارجي و داخلي  ــا ضمانت کارکرد مفيد برنده نهايت
ــدف، دولت بايد به  ــود. البته برای تحقق اين ه خواهد ب
ــطح کيفي و نرم  ــرکت ها داخلي کمك بيشتري درس ش

افزاري انجام دهد.

برند خارجي يا برند داخلي؛ مساله اين است
حمید شعبانی، مديريت آلومینیوم میهن کار و قشم آلومان
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