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برای آشنایی بیشتر مخاطبان نشــریه ابتدا مختصری پیرامون 
تاریخچه تاســیس و فعالیت شــرکت آذر صنعت نورلو پالست 

توضیح دهید.
مجموعه نورلوپالست از سال 95 با تولید نوارهای عایق پلی آمید و پروفیل های 
ریجید پی وی ســی بــا جدیدترین تکنولــوژی روز دنیا و مطابق اســتانداردهای 
بین المللی در محل کارخانه در شــهرک ســرمایه گذاری خارجی تبریز در خدمت 

مشتریان عزیز است.
نورلو پالست درحال حاضر چه محصوالتی تولید و به بازار دروپنجره 

کشور عرضه می کند؟
محصوالت نورلو پالســت در دو گروه به بازار عرضه می شود. گروه اول نوارهای 
عایق پلی آمیدی به عنوان محصول میانی تولید پروفیل های آلومینیومی ترمال بریک 
و گروه دوم پروفیل های ریجید پی وی ســی به عنــوان پروفیل های عایق در کاربرد 

مونتاژ پنجره و نماهای آلومینیومی و کرتین وال هستند.
آیا برنامه ای برای ارائه محصول جدید به بازار دارید؟

از ابتدای تاســیس نورلو پالست تاکنون، این شــرکت همواره درحال توسعه سبد 
کاالی محصــوالت با افزودن قالب های جدیــد، افزایش ظرفیت تولیدی با افزایش 
تعداد خطوط تولیدی و افزایش کیفیت و بهینه ســازی تولید و عرضه محصوالت با 
تجهیز واحدهای آزمایشــگاهی و تحقیق و توسعه در داخل مجموعه بوده است که 

امیدواریم این روال به همین شکل ادامه پیدا کند.
 مجموعه نورلو پالست در زمینه توسعه بازار و فعالیت در بازارهای 

منطقه ای و صادرات محصول به خارج از کشور چه برنامه ای دارد؟
خوشــبختانه در سال جاری شبکه فروش نورلو پالست به شکل سازمان یافته تری 
از طریق نمایندگان داخلی )برای محصوالت ریجید پی وی ســی( و تاســیس دپوی 
تهران )برای محصوالت پلی آمیدی( توســعه یافته اســت. با توجه به نیاز داخلی به 
محصوالت تولیدی، بحث صادرات در برنامه های فروش ســال های گذشــته کمتر 
مورد استقبال واقع می شد اما با توجه به افزایش ظرفیت تولید در سال جاری فروش 
صادراتی کشــورهای ترکیه، آذربایجان و امارات آغاز شــده و بازخوردهای خوب و 

امیدبخشی نیز دریافت شده است.
در حال حاضر صنعت تولید نوارهای عایق پلی آمید و پی وی ســی 
دروپنجره کشور در چه ســطحی قرار دارد و آیا ازنظر کمی و کیفی 

توانایی رقابت با محصوالت مشابه ترک و اروپایی را دارد؟
در مجموعه نورلو پالســت، موضوع کیفیت همــواره از اصلی ترین دغدغه های ما 
بوده و هســت. آغاز صادرات محصوالت به کشور ترکیه، کشوری که طی سال های 
قبــل جزو اصلی ترین تامین کنندگان نوارهای پلــی آمیدی مصرفی در ایران بوده و 
همچنین امارات به عنوان حســاس ترین و انتخاب گرترین مشتری )بر اساس کیفیت 
محصــوالت( حقیقتا برگ زرینی در کارنامه نورلوپالســت بوده اســت. همین نکته 
به روشــنی میزان کیفیت باال و قدرت رقابت محصــوالت ما در بازارهای خارجی را 
نشــان می دهد و امیدواریم این روند نه تنها برای مــا بلکه برای تمامی بخش های 

صنعت کشور اتفاق بیفتد.

صادرات، برگ زرینی بر افتخارات
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با خانم مهندس زهره فرجی، مدیرعامل آذر صنعت نورلو پالست؛

شرکت آذر صنعت نورلو پالســت با برند تجاری )نورلو( تولیدکننده 
تخصصی محصــوالت اکســترودی ترموپالســتیکی جهت مصارف 
ســاختمانی و صنعتی، انواع مقاطع عایق حرارتی پلی آمیدی مصرفی 
پروفیل هــای آلومینیــوم ترمال بریک و مقاطع عایق پی وی ســی در 
زمینه های صنعتی و ساختمانی است که فعالیت تولیدی خود را از سال 
95 در شهرک صنعتی ســرمایه گذاری های خارجی تبریز آغاز کرده 
است. تمرکز اولیه شــرکت، طراحی و تولید تیغه های عایق پلی آمید 
تقویت شده با الیاف شیشه با تکنولوژی پیشرفته و بسیار دقیق اکسترود 
سرد بود. تیغه های پلی آمید با طرح های بی شمار رایج و اختصاصی بر 
پایه پلی آمید ویرجیــن PA66 or Nylon 66( ۶۶( جهت دوخت در 
انواع پروفیل های در، پنجره و نما عرضه می شد. در فاز اول توسعه در 
ســال ۲۰۱۸، با افزودن خطوط اکسترود هارد پی وی سی و قالب های 
آن هم زمــان با تجهیزات و تکنولوژی تولید کامپاندهای مربوطه، انواع 
پروفیل های رایج و اختصاصی هارد پی وی سی نیز در سبد محصوالت 
نورلو جای گرفت. هم راســتا با تکمیل سبد کاالیی و ارتقا سطح کمی 
و کیفی محصوالت و با آغاز صادرات به چند کشــور همسایه و تالش 
برای حضور مســتمر و پرقدرت در بازارهای جهانی و منطقه ای برگ 
زرین دیگری بر افتخارات شــرکت نورلو پالست افزوده شده است. 
نشریه پنجره ایرانیان به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان نشریه با حضور 
در غرفه ایــن مجموعه در چهاردهمین نمایشــگاه دروپنجره تهران 
گفتگویی با ســرکار خانم زهره فرجی، مدیرعامل شرکت آذر صنعت 
نورلو پالســت انجام داده است که مشروح این گپ و گفت را در ادامه 

باهم می خوانیم:
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چهاردهمیــن نمایشــگاه دروپنجره تهران را ازنظــر نحوه مدیریت و 
برگزاری و همچنین میزان استقبال بازدیدکنندگان چگونه ارزیابی می کنید؟

متاســفانه باید عرض کنم شــخصا نه از نحوه مدیریت و برگــزاری و نه میزان 
اســتقبال از نمایشــگاهی که عنوان »بین المللی« را یدک می کشــد، به هیچ عنوان 
رضایت نداشــته و ندارم. شــاید برای مجموعه ما که احتماال 90 درصد از مشتریان 
داخلی اش را شرکت کنندگان در همان نمایشگاه تشکیل می دهد، این موضوع چندان 
حساســیتی نداشــته باشــد؛ اما چنانچه بخواهیم به ارزیابی کلی وضعیت برگزاری 
نمایشــگاه و مقایسه آن حتی با پیش پاافتاده ترین نمایشگاه های بین المللی بپردازیم، 
به نظر بنده مشــکالت عدیــده ای در تخصیص و جانمایی غرفه هــا، رفتار مدیران 
شــرکت برگزارکننده، تهویه سالن ها، پذیرایی، برق ســالن ها، رفت وآمد، هماهنگی 
بازدیدها و ... وجود داشــت کــه امیدواریم با تالش و هماهنگی بیشــتر مدیران و 
مسئوالن مربوطه، در نمایشــگاه های آتی شاهد رفع این مشکالت باشیم تا حداقل 
شــرکت کنندگان بتوانند بازخــورد حداکثری از هزینه و انرژی صرف شــده در این 

نمایشگاه ها دریافت کنند.
مهم تریــن اهداف و انگیزه شــما از حضور در نمایشــگاه های 

تخصصی چیست؟
ازنظر بنده نمایشگاه های تخصصی، به شرط آنکه مطابق استانداردهای تعریف شده 
برگزار شــوند، می توانند بهترین تریبون برای معرفی یک شرکت و محصوالت آن 
باشند و برای یک تولیدکننده چه چیزی بهتر از یک تریبون ایدئال؟ قطعا اصلی ترین 
هدف ما از حضور و مشــارکت در چنین نمایشگاه هایی معرفی و برندسازی شرکت، 
معرفی نمایندگان و شبکه فروش، اطالع از آخرین وضعیت بازار و مصرف کنندگان و 
دیدار و گفت وشنود با مشتریان داخلی و خارجی جهت دریافت پیشنهادات و انتقادات 

سازنده آن ها است.
کالم آخر...

امیــدوارم که فرد به فردمان تالش کنیم در هر جایگاهی که هســتیم بهترین و 
کارآمدترین باشــیم. سپاسگزارم از نشریه خوب پنجره ایرانیان که در طی این سال ها 

همواره یار و حامی و پیام رسان ما بوده است.


