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 برای شروع ابتدا مختصری پیرامون تاریخچه آغاز فعالیت آتاتک و 
روندی که تا امروز پشت سر گذاشتید بیان کنید؟

ثبت شرکت آتاتک به منظور تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی در سال 1386  در ایران 
صورت گرفت. در ابتدا مدت کوتاهــی نیز در زمینه تولید یراق آالت در و پنجره یو.پی.

وی.ســی فعالیت کردیم که زمان زیادی دوام نداشت و پس ازآن با همکاری و شراکت 
طــرف ترک در زمینه تولید یراق از کشــور ترکیه اقدام کردیم. در ادامه موفق شــدیم 
به صورت بازرگانی در ســال 1389 یک پروفیل ایرانی را به بازار عرضه کنیم. در ســال 
1392 توانســتیم مجوز رسمی تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی و یراق آالت را از وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت دریافت کنیــم. در همان ابتدا با طراحی قالب جدید پروفیل 5 
کانال ســری 60 توانستیم یک وجه تمایز غالب با سایر رقبا و تولیدکنندگان داخلی که 
عمدتا پروفیل های 3 و 4 کانال تولید و عرضه می کردند ایجاد کنیم. خوشــبختانه این 
وجه تمایز به معرفی و شناخت مجموعه ما کمک زیادی کرد و با افزایش میزان فروش 
باعث تســریع روند پیشرفت ما شــد. البته هم زمان به مسائل فنی و ارتقاء سطح کیفی 

پروفیل تولیدی مان توجه ویژه داشتیم.  
در اینجا الزم اســت به یک مسئله مهم اشاره کنم. متاسفانه در ابتدای شروع فعالیت 
صنعت یو.پی.وی.ســی در کشور به دلیل تفکر سنتی حاکم بر بخش عمده ای از صنعت 

ما، شــاهد نتایج ضعیف و بی کیفیتی در این بخش بودیم به گونه ای که این محصوالت 
اولین شاخصه در و پنجره یو.پی.وی.سی را که عایق بودن آن و صرفه جویی در مصرف 
انرژی اســت چندان رعایت نمی کردند. این مسئله باعث شد تا بخش عمده ای از جامعه 
نســبت به عملکرد و کارایی درست این محصول دیدگاه مثبتی نداشته باشند. ما تالش 
کردیم با همکاری شهرداری و مراجع مربوطه، مبحث 19 ساختمان را به صورت جدی تر 
در بخش در و پنجره یو.پی.وی.ســی و تبلیغات آن بگنجانیم تا مصرف کننده با اعتماد 
و اطمینان بیشــتری نسبت به اســتفاده از این پنجره ها اقدام کند. البته در این مسئله 
کیفیت پروفیل به تنهایی تاثیرگذار نیست و نحوه صحیح مونتاژ پنجره و همچنین شیوه 
استاندارد نصب پنجره بسیار تاثیرگذار است و برای داشتن یک پنجره عایق و صد درصد 

استاندارد الزم است که همه این مراحل به درستی طی شود.
 محصوالت آتاتک چه ویژگی های خاصی دارند و این محصوالت را با 

چه شرایطی به بازار عرضه می کنید؟
پروفیلی که آتاتک به بازار عرضه می کند 5 کانال ســری 60 اســت و همان طور که 
می دانید هرچه تعداد کانال یا حفره پروفیل یو.پی.وی.سی بیشتر باشد درصد عایق بودن 
آن هم بیشــتر می شود. ما برای هر محصول ضمانت نامه های مجزا صادر می کنیم. الزم 
به توضیح اســت که آتاتک در این زمینه یک حرکت خاص انجام داده اســت به این 

حمید اطهری  درگفتگوی اختصاصی
ـٌالم کرد؛  خود با پنجـره ایرانیان اع

آتاتک از فنی حرفه ای 
مجوز آموزش دریافت کرد

شرکت آتاتک از جمله شرکت های بنام در صنعت تولید پروفیل های یو.پی.وی.سی در و پنجره و یراق آالت است. این شرکت با سابقه طوالنی در این عرصه و برجای 
گذاردن نقشــی ماندگار در صنعت در و پنجره های دوجداره، حال با اندوختن اطالعات و گنجینه باارزشی از تجربیات متخصصان و کارشناسان، وارد عرصه آموزش 
ساخت، مونتاژ و نصب در و پنجره و شیشه دوجداره شده است. آتاتک پس از دو سال تالش و دوندگی موفق به کسب مجوز تاسیس آموزشگاه در و پنجره و شیشه 
دوجداره از سازمان فنی و حرفه ای کشور شده است. برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه پای صحبت های حمید اطهری، مدیرعامل آتاتک نشستیم که در ادامه 

این گفتگو را باهم می خوانیم:

اشــاره
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صورت که هنگام تحویل پنجره تولید و نصب شــده در ساختمان، نیروهای فنی آتاتک 
در محل حاضر شــده و با بررســی های که انجام می دهند کار نهایی را از تولیدکننده و 
نصاب تحویل گرفته و با ارائه ضمانت نامه های مجزا برای هر واحد ساختمانی به کارفرما 
تحویل می دهند. بعدازاین مرحله ســازنده و نصاب پنجره دیگر هیچ گونه مسئولیتی در 
قبــال کار به عهــده ندارند و در صورت بروز هرگونه مســئله ای کارفرما می تواند به ما 
مراجعه کرده و با توجه به بیمه و ضمانت نامه هایی که وجود دارد نسبت به بررسی و رفع 
نقص اقدام کند. شــرکت آتاتک دارای استاندارد ملی ایران و ایزوهای IMS )که خود 
دارای ســه استاندارد 9001،14001،18001 است( و CE است. همچنین مراحل اداری 

الزم جهت دریافت گواهینامه مرکز تحقیقات و مسکن انجام شده است.
 مدت زمان این ضمانت نامه و بیمه نامه ها چقدر اســت و آتاتک برای 

اطمینان خاطر مشتریان خود چه اقداماتی انجام داده است؟
آتاتک برای رفاه حال مشــتریان خود اقدام به دریافت بیمه نامه کیفیت محصوالت در 
برابر تغییر رنگ و تغییر شکل به مدت 10 سال از بیمه ایران کرده است. همچنین این 
شــرکت به مدت 15 سال کیفیت پروفیل خود را ضمانت می کند و برای یراق آالت نیز 
2 سال گارانتی تعویض در نظر گرفته شده است. افزون بر این، آتاتک برای ساماندهی 
اقدامات نظارتی خود بر کیفیت کار مونتاژکاران در و پنجره، برای آنان گواهینامه رسمی 

مونتاژ در و پنجره صادر می کند.
 در خبرهــا خواندیم که آتاتک با همکاری ســازمان فنی و حرفه ای 
کشــور مجوز ایجاد آموزشــگاه فنی و حرفه ای درزمینــه در و پنجره 
دوجداره اخذ کرده است. چه عاملی باعث شد به سمت مباحث آموزشی 

و ایجاد این آموزشگاه بروید؟
به هرحال بخش تولید مانند هر کار دیگری در جامعه یک سری پیش نیازهایی دارد که 
باید تامین شوند تا آن کار روند روبه جلوی خودش را به درستی طی کند. در بررسی هایی 
که ما در واحد تحقیق و توسعه )R&D( مجموعه آتاتک پیرامون ایرادات، اشکاالت و 
انتقادات جامعه نســبت به پنجره های یو.پی.وی.سی انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم 
که بخش قابل توجهی از این مشــکالت و ایرادات به مبحث آموزش و ضعف مســائل 
علمی و عملی مونتــاژکاران و نصابان در و پنجره برمی گردد به گونه ای که اگر بهترین 
پروفیل های ایرانی و حتی خارجی را هم به دســت کسی بدهیم که دانش فنی ساخت 
و مونتاژ در و پنجره را نیاموخته اســت نمی توانیم انتظار داشته باشیم پنجره صد درصد 
استانداردی به مشتری تحویل دهد. یا زمانی که پنجره ای با بهترین پروفیل و به دست 
ماهرترین ســازنده تولید و مونتاژ شــود اگر در مرحله نصب مطابق با اصول حرفه ای و 
اســتاندارد نصب نشــود و نصاب از دانش فنی الزم برخوردار نباشد آن پنجره عملکرد 
کامال مثبتی نخواهد داشــت و در بلندمدت ایرادات آن نیز بیشــتر نمایان خواهد شــد. 
متاســفانه بخش عمده ای از ســازندگان و نصابان در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.سی 
در کشــور ما از دانش فنی الزم برخوردار نیســتند و به صورت سنتی موارد جزئی از این 
حرفه را آموخته و شــروع به فعالیت کرده اند. جای نگرانی است که بسیاری از این افراد 
گمان می کنند به درســتی در حال انجام کار خود هســتند و نمی پذیرند که در کارشان 
ایراد و کمبود علمی و عملی وجود دارد، این عده باید به کاســتی های خود آگاه شده و 
نســبت به رفع آنها اقدام کنند. مجموعه آتاتک با در نظر گرفتن جمیع این مسائل و بنا 
بر وظیفه اخالقی و اجتماعی که نســبت به حیطه کاری خود دارد تصمیم بر این گرفت 
تا با مراجعه به مبادی رســمی و قانونی نســبت به رفع این نقایص و انجام یک حرکت 

تاثیرگذار و بلندمدت اقدام کند.
 در این زمینه به کجــا مراجعه کردید و تاکنون چه اقداماتی صورت 

گرفته است؟
با بررســی هایی کــه انجام دادیم به این نتیجه رســیدیم که برای ایــن کار باید به 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مراجعه کنیم که یکی از ارگان های رسمی است 
کــه صالحیت الزم جهــت فعالیت در این زمینه را دارد. مطابق بررســی ها و مطالعات 
انجام گرفته در واحد تحقیق و توســعه )R&D( آتاتک طرحی آماده کردیم و آن را به 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ارائه دادیم. مطابق این طرح واحدی به نام »آی 
تک« در مجموعه آتاتک تاســیس و راه اندازی کردیم. آی تک بخش آموزشــی آتاتک 

است که پرداختن به مباحث کلی آموزش فنی و حرفه ای را به عهده دارد. 
 این طرح اولیه چه مســائلی را دربر داشــت و شیوه انجام کار در آن 

چگونه بود؟
مــا در این طرح و در شــرح وظایف واحد آی تک، به لــزوم پرداختن به آموزش علمی 
و عملی ســازندگان، مونتاژکاران، نصابان و عموم فعاالن و دســت اندرکاران صنعت در و 
پنجره و شیشه دوجداره اشاره کردیم. در این طرح با ارائه آمار و ارقام و نشان دادن برخی 
مشکالت و انتقاداتی که در این زمینه وجود دارد تالش کردیم تا لزوم توجه بیشتر سازمان 
فنی و حرفه ای و سایر مراکز آموزشی کشور را به این موضوع جلب کنیم و از آنها بخواهیم 
تا برای رفع این مشکالت اقدام عملی موثری انجام دهند. خوشبختانه موافقت و همراهی 
ســازمان فنی و حرفه ای ما را در انجام و پیگیری مجدانه کار ترغیب کرد و با دوندگی و 
تالش هایی که طی دو ســال گذشــته انجام دادیم توانستیم موافقت این سازمان را جهت 

اعطای مجوز احداث و راه اندازی آموزشگاه تخصصی در و پنجره به دست آوریم.
 نحوه اجرای این طرح چگونه اســت و چه افــرادی می توانند در این 

آموزشگاه شرکت کنند؟
محل آموزشــگاه را که ساختمان بزرگ و مناسبی در سه راه افسریه است سازمان فنی و 
حرفه ای در اختیار ما قرار داده اســت و دســتگاه ها و ملزومات الزم را نیز ما در محل قرار 
داده ایم. همه افرادی که مایل به کســب آموزش های فنی و حرفه ای این رشته هستند و 
توانایی های اولیه انجام کار عملی را دارند می توانند در این آموزشگاه شرکت کنند. افرادی 
که از شهرستان ها به آموزشگاه مراجعه کنند تا 3 ماه تمامی هزینه های اسکان و خوراک و 
آموزش آنها به صورت رایگان و به عهده آموزشگاه است و عزیزان تهرانی هم به جز اسکان 
بقیه موارد به صورت رایگان در اختیار آنها قرار داده می شود. کسانی هم که از دانش علمی 
و عملی رشــته های آموزشی ما برخوردار هســتند و نیازی به گذراندن دوره های آموزشی 
ندارنــد می توانند با گذراندن آزمون ها و امتحانات مــا گواهینامه های الزم را اخذ کنند. در 
صحبت هایی که با مســئوالن وزارت آموزش وپرورش انجام دادیم و موافقت های اولیه ای 
نیز اعالم شده، بناست این رشته به عنوان یک واحد درسی در هنرستان های فنی و حرفه ای 

و کاردانش نیز گنجانده شود.
 مربیان و مدرسان آموزشگاه چگونه تعیین می شوند؟

مربیان و استادکاران آموزشگاه افرادی هستند که توسط آتاتک انتخاب شده و دوره های 
علمی و عملی الزم را در کشــور ترکیه گذرانده اند و با تایید سازمان فنی و حرفه ای به امر 
آموزش کارآموزان می پردازند. برخی اســتادکاران و مربیان نیز از سوی خود سازمان فنی 
و حرفه ای معرفی می شــوند. الزم اســت این نکته را نیز اضافه کنم که آموزشگاه فنی و 
حرفه ای در و پنجره آتاتک از تمامی افراد و شــرکت های همکار که تمایل دارند درزمینه 
معرفی استاد و مربی فنی با این مجموعه همکاری کنند دعوت به عمل می آورد و در این 

راستا دست همه همکاران را به گرمی می فشارد.
 چه عناوین و سرفصل هایی در آموزشگاه به کارآموزان ارائه می شود؟

کلیه مســائل آموزش ســاخت، مونتاژ و نصب در و پنجره و شیشــه دوجداره از صفر تا 
صد در این آموزشگاه تدریس می شــود. ساخت پنجره، نحوه مونتاژ یراق آالت، گسگت ها 
و عایق بندی اصولی پنجره های دو و چند جداره، ســاخت شیشــه دوجداره، انواع شیشه و 
عایق بندی، انواع گازها و نحوه تزریق آن، شــیوه های اســتاندارد نصب پنجره و... ازجمله 

این موارد آموزشی است.
 نحوه ارائه گواهینامه در این آموزشگاه به چه صورت است؟

به تمامی افرادی که موفق شــوند یک دوره آموزشی را تا انتها طی کنند و در آزمون نهایی 
که توسط استادانی از ترکیه برگزار می شود نیز نمره و حدنصاب الزم را کسب کنند، گواهینامه 
آموزشی توسط آی تک و با مهر و مجوز سازمان فنی و حرفه ای اعطا می شود. این گواهینامه 
مانند ســایر گواهینامه ها و مدارک ســازمان فنی و حرفه ای است و دارندگان آن می توانند از 

کلیه مزایای قانونی این گواهینامه ها استفاده کنند. 
این گواهینامه ها می تواند مجوز مناســبی برای فعالیت قشــر جوان و جویای کار باشــد و 
شــرکت های فعال در صنعت در و پنجره با به کارگیری این افراد ســهمی در این کار داشته 
باشــند. مطمئنا به کارگیری افراد آموزش دیده ای که دانــش فنی الزم را دارند می تواند نقش 
موثری در بهبود کیفیت محصوالت تولیدشده در کارگاه های مونتاژ در و پنجره داشته باشد.


