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پراتیک را به خاطر بسپار!
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت ایلیاد کار وشمگیر؛

شرکت ایلیاد کار وشمگیر، تولیدکننده پروفیل دروپنجره یوپی وی سی 
با نام تجاری »پراتیک« در ســال 1392 به ثبت رسید و در سال 1394 
در زمینی به مســاحت 8800 مترمربع در شهرک صنعتی رامیان استان 
گلستان افتتاح شد. فعالیت رســمی و تولید محصول این شرکت اما با 
وقفه ای سه ســاله و در اواسط ســال 1395 آغاز شد. پراتیک گام های 
نخســت خود را برای حضور موفق در بازار به خوبی برداشت و تاکنون با 
ســاخت پروفیل هایی باکیفیت و مقرون به صرفه توجه بسیاری را به خود 
جلب کرده است. محصوالت تولیدی پراتیک از تنوع باالیی برخوردارند 
چراکه مدیریت و کادر فنی این مجموعه تالش کرده اند تا ســبد کاالیی 
نســبتا کامل و قابل اتکایی به بازار دروپنجره کشور عرضه کنند. شرکت 
پراتیک که روزبه روز در جهت ارتقا کیفیت محصوالت خود تالش می کند 
و از مهندســان و طراحانی مجرب و حرفــه ای در این راه بهره می برد 
با راه اندازی خط لمینت در ســال های گذشته نویدبخش روزهای بهتری 
برای این مجموعه بود. تالش برای افزودن مقاطع مختلف و تکمیل سبد 
محصوالت شــرکت از جمله دیگر اقداماتی است که نشان دهنده عزم 
جدی مدیران این مجموعه برای رسیدن به قله های موفقیت در صنعت 
یوپی وی سی کشور است. گروه خبری نشــریه پنجره ایرانیان به منظور 
آشــنایی بیشتر مخاطبان نشریه با اهم فعالیت ها و آخرین دستاوردهای 
این مجموعه موفق، گفتگویی با مهندس اکتای قاضی، مدیرعامل شرکت 
ایلیاد کار وشمگیر انجام داده است که توجه شما را به مشروح این گپ 

و گفت جلب می کنیم.

اشـاره

ابتدا پیرامون تاریخچه تاســیس و فعالیت شــرکت ایلیاد کار وشــمگیر 
)پراتیک( توضیح دهید.

گــروه صنعتی پراتیک از مجموعه برندهای هلدینگ شــرکت ایلیاد کار وشــمگیر از 
ســال 1390 فعالیت خود را برای احداث ایــن مجموعه در زمینه تولید پروفیل دروپنجره 
دوجداره یوپی وی ســی شروع کرده و در سال 1395 با همکاری کادری مجرب از بهترین 
کارشناسان ارشــد، بازاریابان ملی و بین المللی وارد بازار فروش شد. این مجموعه با ارائه 
محصوالت متنوع شامل 17 مقطع پروفیل یوپی وی سی سری لوالیی شروع به کار کرده 
و در عرض دو سال 6 مقطع پروفیل سری کشویی را نیز به محصوالت خود اضافه کرده 
و همچنین در زمینه تولید پروفیل های لمینت خدمات گسترده ای را به تولیدکنندگان این 
عرصه ارائه می کند. نکته قابل توجه در خصوص شــرکت پراتیک آن است که معیار این 
شــرکت در انتخاب محصوالت مختلف، کیفیت و مرغوبیت کاالست. ازاین جهت پراتیک 
تالش بی وقفه ای را برای ارتقای سطح کیفی این صنعت به سهم خود به خرج می دهد.

پروفیل پراتیک درحال حاضر چه محصوالتی )سیســتم ها و کالس های 
مختلــف پروفیل( به بازار عرضه می کند؟ آیا برنامه ای برای ارائه محصول 

جدید به بازار دارید؟
محصول این مجموعه پروفیل یوپی وی ســی است که برای تولید دروپنجره دوجداره 
بــه کار می رود و در حال حاضــر تولید محصوالت در کالس A و B صورت می گیرد. 
برنامه افزایش مقاطع  جدیدی را مدنظر داریم که انشــااهلل تا آخر سال به مرحله تولید 

خواهد رسید.

پروفیل پراتیک در چه سطح کیفی تولید می شود و تاکنون چه استاندارد یا 
گواهینامه هایی را دریافت کرده  است؟

پروفیل پراتیک در ســطح کیفی تولید مطابق اســتاندارد داخلی و خارجی است و 
حتی ســخت گیرانه تر و مطابق با استاندارد رال آلمان تولید می شود. در حال حاضر 
 ISO 9001 و گواهینامه های ISIRI 12291 ایــن مجموعه دارای اســتاندارد
و ISO 10004 و ISO 10002 اســت و اقدامــات الزم برای دریافت گواهی 

تحقیقات مسکن نیز انجام شده و منتظر نتایج آزمون محصول هستیم.
ارائه بیمه نامه، گارانتی و خدمات پس از فروش محصوالت پراتیک به چه 

صورت انجام می گیرد؟
تمامی محصوالت تولیدی پراتیک 10 سال ضمانت نامه شرکتی دارند.

مهم ترین عوامل موثر در تولید یک پروفیل یوپی وی سی باکیفیت 
کدام اند؟ ایــن عوامل تا چه اندازه در تولیــد پروفیل های پراتیک 

رعایت می شوند؟
عوامل متعددی در تولید پروفیل های یوپی وی ســی موثرنــد که کیفیت مواد اولیه، 
شــرایط فرآیندی، فرموالســیون تیم تولید و غیره از جمله عوامل موثر در این زمینه 
هســتند. مجموعه پراتیک با طراحی روز دنیا و اســتفاده از ماشین آالت و تکنولوژی 
پیشرفته و اســتفاده از مواد اولیه باکیفیت و تیمی مجرب از بهترین کارشناسان ارشد 
توانسته محصوالتی را به بازار عرضه کند که توسط مراکز تحقیقاتی مرجع مورد تائید 

بوده و مطابق استاندارد رال آلمان هستند.
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نحوه اعطــای نمایندگی پروفیل پراتیک چگونه اســت؟ درحال حاضر چه 
تعداد نماینده در سراسر کشور دارید؟

شرایط الزم برای اعطای نمایندگی پروفیل پراتیک اعتماد، کیفیت و اعتبار است.
صنعت پروفیل یوپی وی سی دروپنجره کشــور )در مقایسه با پروفیل های 

ترک و اروپایی( درحال حاضر در چه سطح کیفی قرار دارد؟
با توجه به مجهز بودن صنعت یوپی وی ســی کشــور به تکنولوژی مدرن و روز دنیا، سطح 
کیفــی پروفیل های داخلی برابــر و در برخی مــوارد باالتر از برندهای مطــرح تولیدکننده 

پروفیل های یوپی وی سی در خارج از کشور است.
محدودیت واردات پروفیل های خارجی چه تاثیری بر بازار و صنعت پروفیل 

یوپی وی سی کشور دارد؟
مدیریت واردات همواره مورد توجه تحلیلگران و سیاســت گذاران اقتصادی بوده است. این 
صنعت نوپا در کشور که مجهز به تکنولوژی مدرن و روز دنیاست پاسخگوی نیازهای داخلی 
کشــور است. اما پروفیل های بی کیفیت و بدون استاندارد وارداتی به این صنعت آسیب جدی 
وارد کرده اند و قیمت پایین تر پروفیل های وارداتی نســبت به پروفیل های تولید داخلی موجب 
ایجاد رقابتی ناسالم برای تولیدکنندگان داخلی شده است. با توجه به اینکه صنعت یوپی وی سی 
در کشور بومی شده و پاسخگوی نیازهای دروپنجره داخل کشور است، تولیدکنندگان داخلی 
از مســئوالن انتظار دارند کــه جلوی واردات بی رویه پروفیل های یوپی وی ســی را بگیرند و 
نظارت های کافی بر کیفیت و استاندارد پروفیل های وارداتی داشته باشند. با توجه به مشکالت 
اقتصادی حاکم بر کشــور و تاثیر آن بر صنعت یوپی وی ســی، تولیدکنندگان انتظار حمایت 

بیشتری از مسئوالن دارند.
مهم ترین مشکالت فعلی صنف و فعالیت شما چیست ؟

درحالی که شرکت مشکالت فروانی را به علت وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور دارد، ویروس 
کرونا مشــکالت اقتصادی را افزایش داده اســت. پیش از شــیوع کرونا با موارد و مشکالت 
زیــادی مواجه بودیــم از جمله کمبود مواد اولیه، عدم حمایت نهــاده ای اقتصادی، تحریم ها، 
کمبود مواد اولیه، کاهش قابل توجه ســهمیه بندی پی وی ســی و غیره که با شــیوع ویروس 
کرونــا عالوه بر مواردی که گفته شــد تهدیدات و نگرانی هایی در خصوص نیروی انســانی 
و اشــتغال نیز مطرح شــد. در این وضعیــت که هم تحریم و هم ویروس کرونا بر شــرایط 
فعلی مجموعه های تولیدی تاثیر گذاشــته است مشکالت دیگری مانند کاهش تقاضا، تعدیل 
نیروهای کار و تعطیلی شرکت به خاطر شیوع ویروس کرونا به موانع قبلی افزوده شده است.

چه تمهیداتی برای مقابله با شیوع کرونا در مجموعه به کار بسته اید؟
با فراهم آوردن مواد ضدعفونی کننده و بهداشتی و رعایت تمام نکاتی که از شیوع بیشتر این 
ویروس جلوگیری می کند سالمت کارکنان و محصوالت تولیدی خود را در اولویت قرار دادیم.

رکود حاکم بر صنایع کشور به ویژه صنعت ساختمان چه تاثیری بر صنعت 
دروپنجره و فعالیت مجموعه شما داشته است؟

رکود حاکم بر صنعت عامل نوســان در تقاضای کل است؛ این نوسان موجب بروز هم زمان 
تورم و رکود شــده کــه بی تاثیر بر صنعت دروپنجره نبوده اســت. این عامل موجب افزایش 
قیمت ها و رشــد اقتصادی پایین یا حتی منفی می شــود و این رشد کم یا منفی، تقاضا برای 
کاال را کاهش داده و در بازگشــت بایــد قیمت ها را نیز کاهش داد. از یک ســو تولید کم و 
افزایش میزان بیکاری و از ســوی دیگر هزینه ها و قیمت ها افزایش یافته اســت. این نوسان 
نســبت سرمایه یا نسبت هزینه به تولید، افزایش قیمت و تورم را دامن زده و شرایط را برای 

تولیدکنندگان سخت کرده است.
به طورکلی چه انتظاری از تبلیغات دارید؟ 

امــروزه موضوع تبلیغات در بازاریابــی و تاثیر آن بر میزان فروش محصوالت ثابت می کند 
کــه تنها تولید و فروش کاال حتی کاالیی که ســطح کیفی آن باالســت نمی تواند در عصر 
حاضر در بازارهای رقابتی کافی باشــد. چراکه تنوع و فراوانی تولید، بازار رقابتی بزرگی را به 
وجود آورده اســت و در چنین بازاری تبلیغات کارآمد و زیرکانه یکی از عوامل موفقیت خواهد 
بود. هزینه هایی که شــرکت برای تبلیغات می کند بسیار زیاد است، پس چه بسا انتظار می رود 
تبلیغات در معرض دید مشــتری قرار بگیرد و از جدیدترین فن آوری های ارتباطی و رسانه ای 
برای معرفی تولیدات اســتفاده کند و آگاهی مشــتریان را نســبت به ابداعات و نوآوری های 

شرکت افزایش دهد تا تمایل مخاطبان را به محصول جلب کند.


