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گردهمایی بزرگ شرکت سیندژ به منظور رونمایی از محصول جدید »پروفیل آلومینیوم« 
ســیندژ با حضور جمعی از فعاالن صنعت در و پنجره و دیگر حوزه های بخش ساخت  ساز 

در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، نشســت خانواده بزرگ سیندژ با حضور جمع کثیری 
از اهالــی صنعت در و پنجره و دیگر حوزه های ســاختمانی هم زمان با نهمین نمایشــگاه 
بین المللــی در و پنجره تهران در شــب 16 بهمن ماه 1396 برپا شــد. در این گردهمایی 
پروفیل آلومینیوم به عنوان محصول جدید مجموعه ســیندژ با شعار »نگاهی نو، محصولی 
نو، پروفیل آلومینیوم ســیندژ« به صنعت در و پنجره ایران معرفی شــد. ســیندژ مطابق 
رســم سال های اخیر خود هم زمان با برپایی نمایشــگاه در و پنجره تهران که بزرگ ترین 
رویداد این صنعت در کشــور اســت از کلیه همکاران و فعاالن صنعت در و پنجره دعوت 
به عمل می آورد تا در ضیافتی دوســتانه شرکت کرده و اوقاتی را در کنار هم بگذرانند. در 
آخرین گردهمایی که جمع زیادی از همکاران ســیندژ و صنعتگران عرصه یو.پی.وی.سی 
و آلومینیوم کشــور حضور پررنگی داشــتند، مدیران پرتالش ســیندژ خبرهای خوشی از 

محصوالت جدید و طرح های توسعه ای مجموعه سیندژ به اطالع حاضران رساندند.
این گردهمایی که در سالن زرین هتل آزادی در جریان بود، با سخنان امیر قاسمی، مدیر 
فروش، ســیندژ آغاز شد. وی در ادامه ضمن خوشــامدگویی به میهمانان از دکتر خطیبی، 

رئیس هیات مدیره سیندژ دعوت کرد تا برای ایراد سخن پشت تریبون قرار گیرد.
دکتر خطیبی، رئیس هیات  مدیره ســیندژ به عنوان اولین سخنران پشت میز خطابه قرار 
گرفت و ضمن خوشامد گویی به حاضران سخنان کوتاهی ایراد کرد. دکتر خطیبی، با اشاره 

به فراز و نشیب های سال 96، از کلیه حاضران به  دلیل تداوم همکاری و تحمل مشکالت 
اقتصادی موجود در یک سال گذشته تشکر کرد.

رئیس هیات  مدیره ســیندژ با اشــاره به مشکالت همیشــگی که فراروی صنعتگران و 
تولیدکنندگان وجود دارد گفت: امیدوارم با وجود همه نامالیمات و تنگناهایی که در کارها 
وجود دارد با تالش و پشــتکار همچون گذشــته به روند روبه جلو ادامه دهیم و در این راه 

هیچ ناامیدی به خودمان راه ندهیم.
خطیبی با اشــاره به کســالتی که ســال گذشــته با آن درگیر بود، افزود: همان طور که 
مستحضر هستید بنده سال گذشته با یک بیماری درگیر بودم ولی تالش کردم این مشکل 
کمترین تاثیر را روی فعالیت مجموعه ســیندژ بگذارد و چنــان به خودم القا کردم که در 
راه ایــن هدف واالیی که برای خود تعریف کــرده ام باید این نامالیمات را تحمل  کرده و 

باقدرت تر رو به آینده حرکت کنیم.
وی گفت: بنا به تجربه 50 ســاله ای که در شاخه های مختلف تولید کسب کرده ام مانند 
حکیمی هســتیم که اگرچه درد را می دانیم و برای این درد نســخه ای هم می پیچیم ولی 
گاهی برای درمان مشــکل خودمان درمی مانیم! نکته اصلی بحث که سال پیش در همین 
گردهمایی مطرح کردم این بود که سال 96 دشوارترین سال از نظر منابع و مسائل کالن 

اقتصادی برای بخش تولید و همکاران ما خواهد بود.
خطیبی در ادامه اظهار کرد: دشــواری ها و رکود شدیدی که بر اقتصاد و صنعت ما سایه 
افکنده اگرچه باعث نگرانی و به هم ریختن اعصاب می شــود نکته مثبتی هم در خود دارد 
و روی دیگر سکه آن این اســت که باید شکرگزار بود که باوجود این شرایط ما همچنان 

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از گردهمایی بزرگ سیندژ با شعار:
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ســرپا ایستاده ایم و فعالیتمان را ادامه می دهیم. نکته مثبت دیگری که این شرایط برای ما 
و صنعت کشور در بر دارد این است که در شرایط دشوار و سخت مالی و اقتصادی بنگاه ها 
و مجموعه هایی که توان رقابتی و دانش فنی باالتری دارند در عرصه می مانند و کســانی 
که این کاره نیستند هم کنار گذاشته می شوند؛ به تعبیری سره از ناسره و خالص از ناخالص 
جدا می شود. مهم ترین نکته مثبت این شرایط همین مسئله است که باید قدر آن را بدانیم 

و از آن به عنوان یک فرصت مناسب استفاده کنیم.
خطیبی در پایان خاطرنشــان کرد: پس همه شــمایی که در ایــن جمع حضور دارید به 
خودتان ببالید که جزو مجموعه های خالص و نابی هســتید که توانسته اید با درایت و فهم 
درســت موقعیت و مدیریت صحیح مجموعه هایتان، از این شرایط صعب به سالمت عبور 
کنید و همچنان در این عرصه ســرپا بمانید. ما باید برای بهتر شــدن شــرایط و به امید 

روزهای بهتر به تالش و کوشش در کنار هم ادامه دهیم.
مهندس تاجیک، مدیرعامل گروه ســیندژ ایرانیان، ســخنران بعدی بود که با تشــویق 

میهمانان پشت تریبون قرار گرفت.
مهندس تاجیک نیز ضمن خیرمقدم به مهمانان، اظهار داشــت: هدف ما از برگزاری این 
مراســم با توجه به شــعار »نگاهی نو، محصولی نو، پروفیل آلومینیوم سیندژ« رونمایی از 
پروفیل آلومینیوم به عنوان فعالیت و محصول جدید سیندژ است که امیدواریم این محصول 
جدید بتواند بخش قابل توجهی از نیاز بازار را تامین کرده و همکاران ما در سراســر کشور 

از این محصول بهره الزم را ببرند.
مدیرعامل ســیندژ با اشاره به تالش های این مجموعه در راســتای ارتقاء سطح تولید 
و تنوع بخشی به ســبد کاالیی گفت: امیدوارم همکاری شــما عزیزان با مجموعه سیندژ 
همچون سالیان گذشته مستدام و استوار باشد و ما نیز تالش می کنیم تا با توسعه فناوری و 
ارتقاء کیفیت محصوالتمان، موجبات رضایت هرچه بیشتر شما و عموم مشتریان مجموعه 

بزرگ سیندژ را فراهم کنیم.
مهندس تاج الدینی، مدیر فروش بخش آلومینیوم سیندژ سخنران بعدی این نشست بود 
که به جایگاه آمد. تاج الدینی در خصوص معرفی سیســتم های جدید آلومینیومی که سیندژ 
به تازگی تولید و به بازار عرضه کرده است گفت: سیستم هایی که سیندژ به تولید و عرضه 
آنها مبادرت کرده اســت جزو جدیدترین و به روزترین سیســتم هایی هستند که در صنعت 
آلومینیوم کشور و حتی دنیا تولید می شوند. سیستم های نمای سیندژ که از تنوع محصولی 
باالیی نیز برخوردار هستند ازجمله محصوالت قابل توجه ما به شمار می آیند که امیدواریم 

سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهند.
مدیر فروش بخش آلومینیوم ســیندژ گفت: از جمله دیگر سیســتم های نمای ســیندژ 
می توان به سیستم فریم لس، سیستم نمای درپوش دار، سیستم فیس کت، سیستم یونی تایز، 
سیستم یوچنل، سیستم اسکای الیت، سیســتم رینت مورس )کرتین وال( و... اشاره کرد. 
ســیندژ این آمادگی را دارد که نســبت به طراحی و تولید سیستم های جدید و خاصی که 
بــرای پروژه های خاص مورد نیاز باشــد اقدام کند. همچنین آماده هــر نوع همکاری با 
شــرکت ها و مجموعه های فعال در زمینه مشــاوره و اجرای صفر تا صد پروژه های بزرگ 

و بلندمرتبه است.
تاج الدینی در بخش بعدی به معرفی سیســتم های در و پنجره ســیندژ پرداخت و گفت: 
ازجمله سیســتم های در و پنجره آلومینیومی سیندژ که در ســبد محصولی ما قرار گرفته 
می توان به سیستم بازشوی 55 و 69، سیستم کشویی ترمال بریک 77، سیستم نرمال 60، 

سیستم تک ریل، سیستم زیرسازی و... اشاره کرد.
مدیر فروش بخش آلومینیوم سیندژ به کسب نمایندگی یک برند اسپانیایی اشاره کرد و 
افزود: مجموعه ســیندژ در راستای تکمیل سبد کاالیی اقدام به کسب نمایندگی برند این 
شــرکت کرده است. این شــرکت در زمینه تولید و عرضه نماهای آلومینیوم ـ کامپوزیتی 

فعالیت می کند.
تاج الدینی در پایان ابراز امیدواری کرد که سیســتم های متنوع ســیندژ که با جدیدترین 
فناوری هــای روز دنیا تولید و عرضه می شــوند جوابگوی نیاز بازار و مشــتریان مجموعه 

سیندژ باشند.
پایان بخش این برنامه، ضیافت شــام بود که با گپ و گفت همکاران ســیندژ در فضایی 

دوستانه تا پاسی از شب ادامه یافت.
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