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گامی نو با تغییر نام و اساسنامه

در نشست خبری »انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان در و پنجره ایران« که با 
حضور مدیران انجمن و جمعی از اصحاب رســانه در دفتر انجمن برگزار شد، تغییرات 

جدیدی که در اساسنامه انجمن به وجود آمده است، اعالم شد.
به گزارش پنجره ایرانیان، نشست خبری انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان در 
و پنجره ایران با حضور آقایان رضا اخوان دستمالچی، رئیس هیات مدیره انجمن، وحید 
جاللی پور، دبیر انجمن و جمعی از مدیران و همکاران رســانه های صنعتی مرتبط، روز 
سه شــنبه 12 دی ماه 96 در محل دفتر انجمن برگزار شــد. در این جلسه که به دعوت 
اعضای هیات مدیره انجمن صورت گرفته بود تازه ترین اخبار و اتفاقات انجمن به منظور 

پوشش خبری و اطالع رسانی به فعاالن صنعت در و پنجره بیان شد.
 در بخشی از این نشست ضمن اعالم تغییر نام این انجمن از »انجمن تولیدکنندگان 
در و پنجره یو.پی.وی.ســی ایران« به »انجمــن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان در و 
پنجره ایران«، دالیل تغییر اســم و اساســنامه انجمن عنوان شد. همچنین بر اساس 
این تغییرات، ازاین پس تمامی صنعتگران و تولیدکنندگان در و پنجره سراســر کشــور 
می تواننــد به عضویت این انجمن درآیند. اعضای انجمن که پیش ازاین در دو دســته 

اعضای اصلی و حامی تقسیم می شدند، از این به بعد همه به عنوان عضو اصلی خواهند 
بود و عضو حامی که شامل صنایع مرتبط و تامین کنندگان مواد و ملزومات در و پنجره 
می شد، در اساســنامه جدید دیگر وجود ندارد. در ادامه توجه شما را به مشروح مطالب 

مطرح شده در این جلسه جلب می کنیم:
وحید جاللی پــور، دبیر انجمن صنفی و کارفرمایی تولیدکنندگان در و پنجره ایران 
در ابتدای جلســه ضمن عرض خیرمقدم به حضــار و مدعوین که عموما از اصحاب 
رســانه و همکاران نشــریات و جراید صنعتی کشــور بودند مطالبی پیرامون پیشینه 

انجمن بیان کرد.
جاللی پور با اشــاره به تاریخچه شــروع فعالیت انجمن در و پنجره گفت: صنعت در 
و پنجره پیشــینه چندین ســاله در کشور دارد ولی در ســال های دولت سازندگی و از 
اواخر دهه هفتاد اتفاقاتی در کشــور رخ داد که باعث شــد صنعت ساختمان به استفاده 
از مواد و متریال جدید و مدرن ترغیب شــود و در این میان صنعت پنجره نیز به سمت 
استفاده از پروفیل یو.پی.وی.سی رفت. در همین هنگام تشکلی برای سروسامان دادن 
به فعالیت صنعتگران در و پنجره یو.پی.وی.ســی راه اندازی شد که نقطه آغاز فعالیت 

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از نشست خبری انجمن تولیدکنندگان در و پنجره ایران؛ 
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انجمن تولیدکنندگان در و پنجره بود. این تشکل با نام »انجمن تولیدکنندگان پروفیل 
یو.پی. وی.ســی و تولیدکنندگان در و پنجره« در ســال 81 راه اندازی شــد. در ابتدای 
فعالیت این انجمن شــاید تعداد اعضای آن به انگشــتان دو دست نمی رسید تا این که 
رویکرد جدید به عایق ســازی صنعت ســاختمان و تدوین مقررات و آئین نامه ها توسط 
مرکز تحقیقات مســکن و ساختمان و مبحث 19 باعث شد تا به پنجره یو.پی.وی.سی 

به عنوان عامل مهمی در جلوگیری از اتالف انرژی توجه بیشتری شود.
جاللی پور با اشاره به دوران رشد و شکوفایی صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی افزود: 
اوج شــکوفایی این صنعت با مسکن مهر اتفاق افتاد و اجباری که شهرداری در رعایت 
مبحث 19 و مرکز تحقیقات وزارت مســکن در عایق سازی ساختمان اعمال کردند در 
این میان نقش مهمی داشــت. البته در همین دوره افولی از نظر کیفیت در این صنعت 
روی داد که به دلیل عدم وجود نهادهای ناظر بود که ضربه اساســی به اعتماد جامعه 
وارد کــرد. در همیــن زمان من به اتفاق چند تن از دوســتان و همکاران که از فعاالن 
قدیمی و باســابقه صنعت در و پنجره کشور بودند تصمیم گرفتیم با راه اندازی تشکل و 
انجمنی رسمی، این نقیصه را رفع کنیم. این اتفاق در سال 1388 روی داد و این انجمن 

با نام »انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی« فعالیتش را رسما آغاز کرد.
جاللی پور در خصوص فعالیت های کمیســیون های انجمن توضیح داد: ما بر اساس 
برنامه های کلی که برای کمیســیون های مختلف انجمــن تعریف کرده بودیم تالش 
کردیم تا بیشــترین هم افزایی و همکاری را میان اعضــا به وجود بیاوریم. ازجمله این 
فعالیت ها برگزاری کالس ها و دوره های آموزشی بود که در کمیسیون آموزش انجمن 
تدوین شــد و با حضور استادان مجرب صنایع کشــور و استقبال همه همکاران برگزار 
شــده و همچنان ادامه دارد. تدوین آیین نامه های اســتاندارد و به روزرسانی اطالعات 
صنعــت از دیگر مباحثی بود که در کمیســیون های تخصصی انجمن انجام  گرفته و با 

کمک همکارانمان در نشریات و جراید بعضا اطالع رسانی شده است.
دبیر انجمن در و پنجره ایران بیان کرد: در این سال ها اتفاقات زیادی در صنعت در و 
پنجره رخ داده است و با توجه به این که در این سال ها مواد اولیه و متریال و همچنین 
دســتگاه ها و تکنولوژی های جدیدی به صنعت در و پنجره وارد شــده است برخی از 
همکاران ما هم با این تغییرات همگام شــده و فعالیتشــان را به روز کرده اند. بر همین 

اســاس ما هم در هیات امنای انجمن بر آن شدیم تا همگام با این تغییرات، فعالیت و 
سمت وســوی انجمن را به روزرسانی کنیم و عالوه بر صنعت یو.پی.وی.سی سایر مواد 
و متریال ســاخت در و پنجره را نیز در زیرمجموعه فعالیــت انجمن قرار دهیم. لذا با 
مشورت و همفکری تمامی اعضا تصمیم گرفتیم با ایجاد تغییراتی در اساسنامه انجمن 

این سمت وسو را جهتی نو و تازه ببخشیم.
جاللی پور با اشــاره به تغییرات انجمن عنوان کرد: اولین تغییری که در اساســنامه 
انجمن روی داد مربوط به اسم انجمن است که بر اساس آن و طبق ماده 2 اساسنامه، 
با کســب اجــازه از وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی و طــی روند قانونی نام انجمن از 
»انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.سی ایران« به »انجمن صنفی کارفرمایی 
تولیدکنندگان در و پنجره ایران« تغییر یافت. بر همین اســاس ســایر در و پنجره های 
آلومینیومی، چوبی، ترمووود، آهنی و مواد ترکیبی و سازندگانشــان نیز در چتر حمایتی 

انجمن قرار می گیرند.
جاللی پور با اشــاره به دیگر تغییرات اساسنامه اظهار کرد: در ماده 5 اساسنامه قبلی 
تعدادی از اعضا که عمومــا به عنوان تامین کنندگان مواد اولیه و ملزومات صنعت در و 
پنجره فعالیت داشــتند به عنوان عضو حامی شــناخته می شدند ولی در اساسنامه جدید 
همه اعضا به عنوان عضو اصلی هستند و دیگر تفاوتی میان اعضاء اصلی و حامی وجود 
ندارد. این اعضاء ازاین پس مانند ســایر اعضاء اصلی حق رای داشته و می توانند برای 
عضویــت در هیات مدیره انجمن کاندیدا شــوند و همچنین از ســایر امکانات انجمن 
نیز می توانند اســتفاده کنند. در تبصره ای که برای این ماده در نظر گرفته شــده است 
ســایر مواد، متریال و ماشــین آالتی که به دلیل روند روبه جلو و پیشرفت دائمی علم و 
تکنولوژی بعدا به صنعت وارد می شــوند می توانند در اساسنامه انجمن لحاظ شوند و از 

ظرفیت و پتانسیل آ نها نیز استفاده شود.
دبیر انجمن در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: ماده 18 اساسنامه قبلی، تعداد 
اعضــاء هیات مدیــره را 5 نفر تعیین کرده بود که با توجه به گســتردگی فعالیت های 
انجمن در تغییرات جدید این تعداد به 7 نفر افزایش پیدا کرد که امیدواریم این موضوع 

باعث جلب رضایت بیشتر اعضاء و همکارانمان شود.
جاللی پور در پایان خاطرنشان کرد: همیشه در این موضوعات جریانات موازی وجود 
دارند که ما هم از این تنوع و تکثر اســتقبال می کنیــم البته تا جایی که این جریانات 
موازی مخل کیفیت فعالیت ها و نظم کلی کارها نباشــند. خوشــبختانه تا جایی که ما 
ســراغ داریم این جریانات چنین رویکردی ندارند و به دنبال اهداف کیفی هســتند که 
باعث خوشــحالی ما است. البته نظر ما این اســت تا جایی که می توانیم تالش کنیم 
این جریانات یک سویه و هم راستا باشــند و بدون توجه به انتفاعات شخصی به دنبال 
هم افزایی و همکاری برای پیشــبرد اهداف کالن صنعت باشــیم. وحدت رویه در هر 
فعالیتــی به ما کمک می کند تا زودتر و بهتر به اهدافمان دســت پیدا کنیم. تک روی 
شاید در کوتاه مدت دســتاورد اندکی برای شخص داشته باشد ولی در بلندمدت مخل 

آن فعالیت خواهد بود.


