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 برای آشنایی بیشــتر مخاطبان نشــریه، مختصری پیرامون تاریخچه 
تاسیس و فعالیت شرکت امرتات بیان کنید؟ 

بــا عنایت به لطف خداوند و تشــویق های بی دریغ بســیاری از دوســتان فعال در صنعت 
یوپی وی سی، این مجموعه با حضور جمعی از مدیران شناخته شده و قدیمی صنعت در تیرماه 
ســال جاری آغاز به کار کرده و به جرات می توان گفت گروه موســس این مجموعه دارای 
تجربه و پتانســیل بسیار باال و بی نظیر در این صنعت است که این سطح از ارتباط و شناخت 

از بازار، با احترام به تمام همکاران، در هیچ مجموعه دیگری وجود ندارد.
 شــرکت امرتات درحال حاضر چه محصوالتی به بازار عرضه می کند؟ آیا 

برنامه ای برای ارائه محصول جدید به بازار دارید؟
 )Mundo( در حال حاضر این مجموعه دارای 3 سیســتم پروفیل اســت. پروفیل ماندو
گرید A با ضخامت جداره باال و طراحی تولیدشده مطابق استاندارد GZ 716/1 RAL که 
با توجه به نوع طراحی و ژئومتری پروفیل بسیار شبیه و نزدیک به طراحی پروفیل های آلمانی 
است. پروفیل لئووین )LeoWin( با کیفیت فوق العاده و رعایت تمام نکات فنی، که جهت 

پروژه های اقتصادی طراحی  شــده و دارای مقاطع پروفیل های کمکی نظیر فریم بازســازی 
است. سیستم کشویی این مجموعه بسیار کامل بوده و شامل مقاطع کشویی تک ریل با فریم 
به عرض بیش از 9 ســانتی متر و سش عریض اســت که قابلیت اجرای بازشوهای بزرگ را 
دارد و به همراه فریم جفت ریل، جهت ارائه به عزیزان حاضر در صنعت عرضه شــده اســت. 
به راحتی می توان مدعی بود سبد کاالیی این مجموعه کامل و پاسخگوی نیاز فعاالن صنعت 
اســت. می خواهم از همین فرصت استفاده کرده و اعالم کنم به زودی شگفتانه گروه امرتات 
به بازار ارائه خواهد شد و حضور یک سیستم جدید و منحصربه فرد در صنعت دروپنجره را به 
شــما عزیزان نوید می دهم. سیستمی که قطعا بسیاری از دوستان و فعاالن منتظر حضور آن 

هستند و قطعا پاسخی به نیاز شما بزرگواران خواهد بود.
 پروفیل های شــرکت امرتات در چه سطح کیفی قرار دارند و تاکنون چه 

استاندارد یا گواهینامه هایی را دریافت کرده اند؟
همان طور که در پاســخ به ســواالت قبل ذکر کردم با توجه به طراحی جدید و به روز این 
محصوالت و خرید قالب از معتبرترین برندهای دنیا و خط تولید اکســترودرهای سینسیناتی 

 ،)LeoWin( و لئووین )Mundo( گروه تولیدی صنعتی امرتات، تولیدکننده پروفیل های دروپنجره یوپی وی ســی با نام های تجاری ماندو
ازجمله مجموعه های فعال در صنعت پروفیل یوپی وی ســی کشور اســت. این مجموعه صنعتی اگرچه فعالیت تولیدی اش را به تازگی آغاز 
کرده اما شــاهد حضور مدیران و کارشناسانی است که کوله باری از ســال ها تجربه و فعالیت در این صنعت را به همراه دارند. امرتات با 
به کارگیری دانش و تجربه مدیران و متخصصان ایرانی و اســتفاده از پیشــرفته ترین و مدرن ترین ماشین آالت و خطوط تولید دنیا و مواد 
اولیه مرغوب و باکیفیت، محصولی در کالس اســتانداردهای روز اروپا به بازار کشــور ارائه کرده اســت. دارا بودن گواهینامه های مختلف 
اســتاندارد ملی و بین المللی، 15 سال گارانتی شرکتی و 10 سال بیمه ایران، برگ برنده دیگری است که پروفیل های ماندو و لئووین را از 
ســایر محصوالت مشابه متمایز می کند. برنامه های بلندمدت در امر صادرات به کشورهای همسایه نیز نشان از مقبولیت باال و سطح کیفی 
مناســب این محصول در بازارهای منطقه دارد. گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان به منظور معرفی این گروه تولیدی و آشنایی هرچه بیشتر 
مخاطبان به ســراغ امیر قاســمی، مدیرعامل و عضو هیات  مدیره امرتات رفته و گفتگویی با وی انجام داده است. باهم مشروح این گپ و 

گفت را می خوانیم:

اشـاره

گفتگوی پنجره ایرانیان با مدیرعامل گروه تولیدی صنعتی امرتات؛

بودیم... هستیم... خواهیم ماند!
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و اســتفاده از باکیفیت ترین و بهترین نوع مواد اولیه، این محصوالت در دســته پروفیل های 
باکیفیت و اســتاندارد بازار قرار می گیرند. این مجموعه عالوه بر گواهینامه های ایزو 9001 و 
10002 و 14001 دارای نشان استاندارد اجباری با کد 12291 از سازمان استاندارد و تحقیقات 

صنعتی ایران و استاندارد CE جهت صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
 ارائه بیمه نامه، گارانتی و خدمات پس از فروش محصوالت امرتات به چه 

صورت انجام می گیرد؟
تمامی محصوالت تولیدی امرتات با برند ماندو و لئووین دارای 15 سال گارانتی شرکتی و 

10 سال بیمه ایران در تمام مناطق آب و هوایی ایران هستند.
 آیا برنامه ای برای صادرات پروفیل به خارج از کشور دارید؟

با عنایت به ســال ها تجربه و حضور مدیران این شرکت در صنعت یوپی وی سی و آشنایی 
کامل با بازار منطقه، در حال حاضر صادرات پروفیل به کشــور همســایه، افغانستان صورت 
گرفته است. همچنین دپارتمان فروش خارجی این شرکت با توجه به نیاز به ارزآوری در جهت 
تســهیل خرید مواد اولیه وارداتی، باجدیت بر روی صادرات پروفیل به کشورهای همسایه و 

شمال آفریقا تالش می کند.
 مهم ترین عوامل در تولید یک پروفیل یوپی وی سی باکیفیت کدام اند؟ این 

عوامل تا چه اندازه در تولید پروفیل های شرکت امرتات رعایت می شوند؟
قطعــا طراحی قالب ها و تعیین ژئومتری پروفیل در چهارچوب های اســتاندارد گام اول در 
تولید یک پروفیل با کیفیت است. همچنین ماشین آالت تولیدی و بخش مهم موضوع کیفیت 
یعنی طرح اختالط و فرموالســیون و مواد اولیه مرغــوب، از دیگر عوامل تاثیرگذار در تولید 

یک پروفیل کیفی است.
 نحوه اعطای نمایندگی در شرکت امرتات چگونه است و درحال حاضر چه 

تعداد نماینده در سراسر کشور دارید؟
اخذ نمایندگی از شــرکت امرتات منوط به رعایت تمــام نکات فنی در امر تولید دروپنجره 
اســت. داشتن ماشین آالت اســتاندارد، فضای تولید مناسب و همگام بودن با محدودیت های 
تعیین شــده از طرف واحد فنی امرتات برای تولیدکنندگان عزیز دروپنجره موضوعی اجباری 
است. همچنین نمایندگان پخش پروفیل ماندو و لئووین نیز در ارتباط با مشتریان خود موظف 
به رعایت نکات مذکور هســتند. انبار مرکزی شرکت امرتات در تهران بوده و از عزیزان فعال 
در حوزه های ســاخت دروپنجره و همچنین پخش پروفیل و ملزومات تولید دعوت می شود تا 
با انتخاب پروفیل های ماندو و لئووین، ما را مفتخر به همکاری کنند. در حال حاضر در برخی 
از اســتان های کشور تعدادی نماینده ســاخت دروپنجره و نماینده پخش پروفیل با مجموعه 
امرتــات همکاری می کنند و امید اســت با توجه به رونــد کار و کیفیت پروفیل های ماندو و 

لئووین هرچه سریع تر شاهد حضور این دو برند در سراسر کشور عزیزمان باشیم.
 درحال حاضر صنعت پروفیل یوپی وی سی دروپنجره کشور در مقایسه با 

پروفیل های ترک و اروپایی، از چه سطح کیفی برخوردار است؟
قطعا شمار تولیدکنندگان پروفیل یوپی وی سی در ایران در قیاس با سال های قبل با افزایش 
فزاینده ای روبه رو بوده و البته اســتفاده از دروپنجره یوپی وی ســی نیز در تمامی نقاط کشور 
رشــد چشمگیری داشته است. البته متاسفانه مشکل اساسی تولیدکنندگان عدم بومی سازی و 
شمار اندک تولیدکنندگان داخلی ماشین آالت، قالب ها و افزودنی های این صنعت است که در 
قیاس با کشــورهای آلمان و ترکیه موجب گران تر شــدن بهای تمام شده و عدم تنوع و رشد 

سریع در این صنعت شده است.
 محدودیت واردات پروفیل های خارجی چه تاثیری در روند فعالیت شــما 

داشته است؟
بــا قطعیت می توانم بگویم من از مخالفان این طرح بوده و ایجاد انحصار برای تولیدکننده 
داخلی در بازار به صورت دســتوری و با اســتفاده از محدودیت هــای گمرکی را باعث توقف 
پیشرفت و به روزرسانی مجموعه های تولیدی می دانم. اگر در 10 سال گذشته محدودیت های 
گمرکی با تعرفه های باال وجود نداشت و رقابت به طور واقعی صورت می پذیرفت، امروز شاهد 

حضور شرکت های داخلی قوی تر با خدمات بهتر بودیم.
 با توجه به شرایط کلی بازار و اوضاع اقتصادی جامعه چگونه می توان هم 

کیفیت محصول هم قیمــت رقابتی را حفظ کرد، یعنی افزایش قیمت زیادی 
نداشته باشیم و کیفیت محصول را هم پایین نیاوریم؟

اگر بخواهــم صادقانه بگویم با توجه به نرخ تورم و افزایــش بی رویه قیمت ارز که کامال 
خارج از کنترل و افسارگسیخته اتفاق افتاده و به افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی و همچنین 
پودر پی وی سی عرضه شده در بورس منجر شده، به هیچ عنوان امکان ایجاد ثبات قیمت وجود 
ندارد. متاســفانه با افزایش قیمت ها که موجب کاهش قدرت خرید مشــتری نهایی می شود 
شاهد هستیم برخی از همکاران با تغییر فرموالسیون تولیدی یا دیگر راهکارهای غیرمعقول، 
به دنبال افزایش قیمت در حداقل ممکن هستند که درنهایت به صدمه کلی به صنعت پروفیل 

یوپی وی سی کشور منجر می شود.
 مهم ترین مشــکالت فعلی صنف و فعالیت شما چیست و چه راهکاری 

برای برون رفت از این مشکالت پیشنهاد می دهید؟
تولید خارج از استاندارد برخی از همکاران در بازار پروفیل یوپی وی سی و همچنین دروپنجره 
یوپی وی ســی بیش از هر چیز دیگری حتی بیش از تــورم و افزایش ناگهانی قیمت ها باعث 
ایجاد صدمه به صنعت شــده اســت. در حال حاضر در برخی از مناطق تهران و دیگر مراکز 
اســتان های بزرگ مجددا اســتفاده از پنجره با پروفیل آلومینیوم جایگزین یوپی وی سی شده 
اســت و این خطر بزرگ و تهدیدی جدی برای این صنعت اســت و تنهــا راه برون رفت از 
این مشــکالت سختگیری بیشتر از ســوی نهادهای نظارتی همچون اداره استاندارد و دیگر 
ســازمان های مربوطه اســت. در صورت برخورد جدی با افراد خاطی و جلوگیری از فعالیت 
شــرکت های این چنینی قطع به یقین رعایت نکات فنی و کیفی بیشتر از قبل موردتوجه قرار 

خواهد گرفت.
 تحریم ها، نوسانات نرخ ارز و رکود حاکم بر صنایع کشور به ویژه صنعت 
ساختمان چه تاثیری بر فعالیت تولیدی شما و صنعت دروپنجره داشته است؟

صنعت ســاختمان نیــز نمی تواند فارغ از صنایع دیگر در مقابل رشــد نــرخ تورم و دیگر 
فاکتورهــای موثــر بر روی بهای تمام شــده مقاومت کند و با توجه به درگیری مســتقیم و 
غیرمســتقیم بیش از 20 درصد اشتغال کشــور در این صنعت نشان دهنده پیشران بودن این 
صنعت اســت و اهمیت آن را در رشد و شــکوفایی اقتصاد کشور و همچنین در نقطه مقابل، 
آســیب به اقتصاد کشور دوچندان می کند. در این شرایط حساس با توجه به توضیح ارائه شده 
و درک از اهمیت صنعت ســاختمان، مســائل اخیر تاثیر منفی و مخــرب روی این صنعت 
داشــته اســت. افت ساخت وســاز که به راحتی و با مراجعه به آمار پروانه های صادره از سوی 
شــهرداری های مختلف در سراسر کشور قابل رصد است، متاســفانه به کاهش تقاضا برای 
خرید دروپنجره منجر خواهد شــد که این موضوع قطعا کاهش خرید پروفیل یوپی وی سی را 

نیز در پی خواهد داشت.
 آیا تبلیغات تاثیری در پیشــرفت کســب وکار و رونق بازار شــما دارد؟ 

بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی می دانید؟
حتما تبلیغات در برندســازی و نهایتا بهبود فروش موثر خواهد بود و این در شرایطی است 

که توازن مناسبی در حجم فروش و هزینه تبلیغات وجود داشته باشد.


