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 درحال حاضر عمده ترین محصوالت آک پروفیل کدام اند؟
پروفیل های لوالیی و کشــویی 4 حفره سری 60 که در رنگ های مختلف لمینیت به بازار 
عرضه می شــوند اصلی ترین محصوالت ما در صنعت در و پنجره هستند. همچنین محصول 
جدید ما که روکش آلومینیومی پروفیل های یو.پی.وی.ســی اســت و از ســال گذشته تولید 
آن در مجموعه آک پروفیل آغاز شــده اســت. این محصول برای استان های گرمسیری که 
تابش خورشید و اشــعه یو.وی تاثیر مخربی بر روی پروفیل یو.پی.وی.سی دارد و همین طور 

پنجره هایی که نیاز به ظاهر زیبا با رنگ های متنوع دارد مناسب است.

 آیا مجموعه آک پروفیل در زمینه مونتاژ در و پنجره نیز فعالیت دارد؟
بله ما هم مانند بســیاری از پروفیل سازان کشــور یک واحد در و پنجره سازی در مجموعه 
خودمان داریم که با استفاده از پروفیل تولیدی خودمان و بهترین یراق آالت داخلی و خارجی 
اقدام به ســاخت و مونتاژ در و پنجره می کند. نکته ای که الزم است در اینجا عنوان کنم این 
اســت که مطابق سیاست گذاری که در مدیریت مجموعه تدوین و تبیین شده، مجموعه آک 
پروفیل در استان گلستان که کارگاه پنجره سازی دارد پروفیل خودش را به سایر مونتاژکاران 
و بازار عرضه نمی کند و در اســتان ها و مناطقی هم که نمایندگی رســمی و انحصاری دارد 

مجتمع صنعتی آک پروفیل گلستان یکی از مجموعه های موفق در زمینه تولید پروفیل های یو.پی.وی.سی در و پنجره است. این مجموعه فعالیتش را از سال 1370 در 
صنعت رنگ سازی آغاز کرد و بیش از یک دهه صادرکننده نمونه استان گلستان بود. آک پروفیل فعالیتش در زمینه تولید سقف کاذب و پروفیل های یو.پی.وی.سی در و 
پنجره را از سال 1388 آغاز کرد درحالی که بخش عمده محصوالت شرکت در آن زمان به خارج کشور صادر می شد. از ابتدای دهه 90 فعالیت و بازاریابی محصوالت 
آک پروفیل در داخل کشــور شدت بیشتری گرفت و هم اینک در بسیاری از استان های کشور محصوالت آن عرضه می شود. آک پروفیل در 15 استان کشور نمایندگی 
رسمی دارد که بخش عمده محصوالت شرکت از طریق این نمایندگی ها به دست مصرف کنندگان نهایی می رسد. کارخانه آک پروفیل در فضایی به مساحت 11 هزار 
مترمربع در شهرک صنعتی آق قال استان گلستان با 5 خط تولید پروفیل مشغول فعالیت است. درحال حاضر حدود 100 نفر نیروی کار که عموما جوان هستند به صورت 
مستقیم در مجموعه آک پروفیل مشغول به کار هستند. نشریه پنجره ایرانیان گفتگویی با امان پورقاز، مدیر فروش جوان و فعال آک پروفیل انجام داده است که توجه 

شما را به مشروح این گپ و گفت جلب می کنیم:

اشــاره

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرفروش شرکت آک پروفیل؛

معضل اساسی صنعت ما
 فقدان واحدهای نظارتی است
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پروژه پنجره سازی قبول نمی کند.
 نحوه اعطای نمایندگی در مجموعه آک پروفیل چگونه است؟

البته فعال با توجه به شــرایط ویژه ای که بر بازار حاکم اســت از پذیرش نمایندگی جدید 
معذوریم ولی با توجه به طرح گســترش مجموعه که در دست اقدام است سعی می کنیم در 
آینده نزدیک از میان متقاضیان واجد شــرایط در استان ها و مناطقی که فاقد نماینده هستیم 
نماینده جدید جذب کنیم. ما هم مانند همه مجموعه های دیگر یک ســری فاکتورهایی برای 
اعطای نمایندگی داریم که مهم ترین آنها داشــتن اعتبار و خوش نام بودن آن فرد یا مجموعه 
در صنعت و شــهر و محل فعالیتش است. در مراحل بعدی توانایی های مالی، فنی و حرفه ای 
که الزمه یک همکاری دوجانبه است نیز در نظر گرفته می شود. صنف ما صنف کوچکی است 
و به راحتی می توان آدم ها و مجموعه ها را رصد و گزینه مورد نظر را انتخاب کرد. مورد دیگری 
که باید گفته شود این اســت که مجموعه آک پروفیل صرفا نماینده انحصاری اعطا می کند 

به همین دلیل تاحدودی سختگیری هایی را اعمال می کنیم تا حقوق طرفین رعایت شود.
 مجموعه آک پروفیل تاکنون چه استانداردهایی را دریافت کرده است؟

مجموعه آک پروفیل گواهینامه اســتاندارد ملی ایران، گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه 
IMS شامل سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001، سیستم مدیریت محیط زیست ایزو 14001 
و سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 را تاکنون دریافت کرده 
اســت. این مجموعه در دو سال گذشــته تندیس رعایت حقوق مصرف کننده را نیز به دست 

آورده و چندین دوره به عنوان کارآفرین برتر و صادرکننده نمونه استان شناخته شده است.
 گارانتی، بیمه و ضمانت محصوالت شما به چه شکل است؟

کلیه محصوالت آک پروفیل دارای ضمانت نامه 10 ســاله بیمه ایران هستند. خوشبختانه 
تاکنون کمترین شکایت و اعتراض نسبت به تغیر شکل و رنگ پروفیل ها به ما گزارش شده و 
در اقصی نقاط کشور که این پروفیل استفاده شده کمترین مشکل را داشته است. ضمن این که 
تمامی همکاران ما چه در دفتر مرکزی و ســایر نمایندگی ها موظف هستند در صورت تماس 
مشــتری در سریع ترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی به شــکایات و رفع ایرادات احتمالی 

به صورت کامال رایگان اقدام کنند.
 درحال حاضر فعالیت آک پروفیل در بخش صادرات چگونه است؟

همان طــور که قبال اشــاره کردم بخش قابل توجهی از تولیــدات مجموعه آک پروفیل در 
ســال های ابتدایی آغاز فعالیتش به بخش صادرات اختصاص می یافت ولی به تدریج توجه به 
بازار داخل بیشــتر و سهم صادرات ما کمتر شد. در ماه های اخیر با توجه به نوسانات بازار ارز 
و مشکالتی که در زمینه صادرات به وجود آمده است ترجیح دادیم که صادرات شرکت را به 

کمترین میزان برسانیم تا بتوانیم جوابگوی نیاز بازار و مشتریان داخلی باشیم.
 با توجه به میانگین ســن و جوان بودن نیروی کار مجموعه آک پروفیل، 

تاکنون چه برنامه ای برای باال بردن سطح دانش فنی آنها داشته اید؟
اوال ما در هنگام اســتخدام نیروها به مباحث آموزشــی، دانش فنی و توانایی های افراد و 
همچنین مرتبط بودن مدارکشان با کار مورد نظر توجه ویژه ای داریم و سختگیری های الزم 
را انجام می دهیم. در خصوص برنامه های آموزشــی نیز معموال در طول ســال چندین بار به 
فراخور نیاز از اســتادان و کارشناسانی از کشــور ترکیه دعوت می کنیم تا با حضور در محل 
کارخانه مباحث آموزشــی روز و تکنولوژی های جدید را بــه کارگران و نیروهای فنی انتقال 
دهند. در برخی موارد نیز با اعزام تکنسین ها و کارشناسان مجموعه به نمایشگاه ها، سمینارها 
و دوره های آموزشی داخل و خارج کشور سعی می کنیم سطح دانش فنی و تجربی نیروی کار 

مجموعه همواره در سطح باالیی قرار داشته باشد.
 عمده ترین مشکالت در مسیر فعالیت پروفیل سازها چیست؟

پیش از قرار گرفتن در شــرایط ویژه ای که این روزها شــاهد آن هســتیم بحث مواد اولیه 
و تامیــن آن یکــی از بزرگ ترین دغدغه های مــا و همکارانمان در صنعــت تولید پروفیل 
یو.پی. وی. سی بود. متاسفانه فروش و توزیع این مواد اولیه در دست چند شرکت محدود است 
و همه شرکت های پروفیل ساز ملزم هستند از این شرکت ها مواد اولیه مورد نیازشان را تامین 
کنند، در نتیجه این شرکت ها هر قیمتی که بخواهند می توانند اعالم کنند و هیچ مرجعی هم 
به این مشکل رسیدگی نمی کند. از سوی دیگر اگر به عنوان مثال برای مجموعه شما 200 تن 

در نظر گرفته می شــود درنهایت 80 تن به شــما اختصاص می یابد و مابقی نیازتان را مجبور 
هســتید در بازار آزاد و به چند برابر قیمت تهیه کنید. مشکل دیگر صنف ما فروش شرایطی 
و چکی است که متاسفانه در صنف ما عرف شده است و برعکس سایر صنوف که اولویت با 
فروش نقدی است اینجا چنین چیزی وجود ندارد. این در حالی است که ما مواد اولیه را نقدی 

می خریم اما باید شرایطی بفروشیم!
 اعمال تعرفه های جدید گمرکی و محدودیت واردات پروفیل خارجی چه 

تاثیری بر فعالیت شما داشته است؟
طبیعتــا این کار از معدود کارهای مفید و تاثیرگــذاری بوده که برای صنف ما اتفاق افتاده 

است با این که یک سری ایرادات جزئی هم دارد که خیلی وارد آن نمی شوم.
 مجموعــه آک پروفیل به ویژه واحــد و مدیریت فروش آن در مواجهه با 
شــرایط ویژه ای که این روزها در اقتصاد مملکت شاهد هستیم چه راهکاری 

دارد و به نظر شما برای برون رفت از این شرایط چه کار باید کرد؟
البته این شرایط را با شدتی کمتر در سال 91 هم به نوعی تجربه کردیم ولی این مشکالت 
هیچ گاه باعث نشــد که کنار بکشیم یا بخشــی از کار را تعطیل کنیم. اتفاقا االن هم با تمام 
توان و ظرفیت و به کارگیری تمامی خطوط کارخانه مشــغول فعالیت هستیم و سیاست کاری 
مجموعه بر این اســت که تا آخرین کیلو مواد اولیه ای که در انبار داریم با کمترین ســود و 
کمترین تغییر قیمت به تولید و عرضه ادامه دهیم چون به تعهدمان به مشتری و مصرف کننده 
پایبندیم. به همین دلیل است که اکثر نمایندگی های فروش ما در سراسر کشور از روز اول و 
زمانی که پروفیل ســه حفره تولید می کردیم تاکنون همراه ما بوده و به صورت تک محصولی 
و انحصاری پروفیل ما را عرضه می کنند. شــرایط بسیار سختی است و تامین مواد اولیه واقعا 
دشــوار است ولی ما به فکر آن مونتاژکاری هستیم که با سرمایه اولیه اندکی که دارد کارگاه 
کوچکی راه انداخته و پروژه ای را در دســت گرفته اســت به همین دلیل تالش می کنیم تا 
آنجایی کــه بتوانیم تولید و فروش را تعطیل نکنیم و با کمترین ســود و حتی پذیرش ضرر 

محصوالتمان را به دست مشتری برسانیم.
 در این شرایط برای کمک به بازاریابی چه تدابیری ویژه ای اندیشیده اید؟

در علم بازاریابی و مدیریت فروش همیشــه تالش بر این اســت که بیشترین محصول به 
فروش برسد و به تعبیری بیشتر فروختن هنر است ولی باور کنید در این شرایط بعضی وقت ها 
مسائل به گونه ای پیش می رود که هنر ما به عنوان بازاریاب و فروشنده در این است که کمتر 
بفروشیم! شاید توضیحش کمی سخت باشد ولی با توجه به بحران های مالی، بحث تحریم ها، 
نوســانات ارز و کمبود مواد اولیه به نظر می رسد صالح شرکت های تولیدی در این است که 
چیزی نفروشــند تا دپو، نقدینگی، انسجام و شــرایط کلی مجموعه در یک سطح نرمال و با 
ریسک کمتر حفظ شود. هنر در این شرایط، تامین مواد اولیه است و ما باید به گونه ای شرایط 
را مدیریت کنیم که متناسب با مواد اولیه ای که داریم سفارش بگیریم نه این که با فروش زیاد 
و بدون پشــتوانه مشکالت جدیدی برای مجموعه مان به وجود آوریم. ما در این شرایط یک 
ســری اولویت بندی انجام دادیم به این شــکل که اولویت را به مشتریان قدیمی و همراهان 
همیشــگی مجموعه اختصاص دادیم چراکه این عزیزان در زمان سختی و راحتی با ما بودند 

و در کنار ما ماندند و ما هم باید در این شرایط به فکر این ها باشیم.
 با توجه به نام گذاری امســال به نام ســال حمایــت از تولید ملی، چه 

پیشنهادی برای بهبود شرایط تولید دارید؟
وقتی امسال را به نام حمایت از تولید ملی نام گذاری کردند ما تولیدکنندگان خیلی خوشحال 
شدیم چراکه فکر می کردیم به هرحال کسی صدای ما را می شنود و فکری به حال ما می کنند 
ولی متاسفانه تاکنون هیچ اقدام مفیدی انجام نگرفته است. مشکل ما در این مملکت کمبود 
یا نبود قانون نیســت مشــکل اصلی ما فقدان واحدهای نظارتی است. متاسفانه هیچ مرجعی 
برای نظارت بر مســائل و رسیدگی به مشکالت بخش تولید وجود ندارد و اگر قوانینی هم در 
حمایت از ما وجود دارد هیچ تضمینی برای اجرای آن قانون وجود ندارد و کسی بر این شرایط 
نظارت نمی کند. این واحد نظارتی می تواند از طرف انجمن یا سندیکا، وزارت صنعت و معدن، 
تعزیرات حکومتی و یا ترکیبی از همه این مراجع تشــکیل شود تا با نظارت بر فعالیت صنف 

راه را بر بی قانونی و سوءاستفاده برخی فرصت طلبان ببندد.


