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تابشنورامیددردنیایپنجرهها
گفتگویاختصاصیپنجرهایرانیانبامدیرعاملآذرصنعتنورلوپالست؛

برای آشنایی بیشتر مخاطبان نشــریه ابتدا مختصری پیرامون تاریخچه 
تاسیس و فعالیت شرکت آذر صنعت نورلو پالست توضیح دهید.

نورلو پالست در سال 95 به عنوان اولین و تنها تولیدکننده نوارهای عایق پلی آمید در ایران، 
به عنوان ســایت رسمی تولیدی کارخانه نورلو ماکینای ترکیه، با استقرار چهار خط اکستروژن 
پلی آمید در کارخانه ای با مســاحت حدود 4500 مترمربع در کوی صنعتی انرژی ماشین تبریز 
به صورت رسمی آغاز به کار کرد. هم زمان با ساخت و تکمیل محل جدید کارخانه به مساحت 
8500 مترمربع در شهرک صنعتی سرمایه گذاری تبریز، در سال 97، فاز اول توسعه با افزایش 
تعداد خطوط تولید پلی آمید به 10 خط اکستروژن پلی آمید و استقرار خط کامپاندر، سیستم های 
کنترل کیفی دقیق با آزمایشــگاه مجهز و واحد طراحی نیز انجام شد. در سال 98، با استقرار 
5 خــط اکســترودر RPVC  و تجهیزات جانبی، بخش تولیــد پروفیل های اختصاصی هارد 

پی وی سی نیز راه اندازی و این محصول نیز به سبد کاالی نورلو پالست اضافه شد.
نورلو پالســت درحال حاضر چه محصوالتی تولیــد و به بازار دروپنجره 

عرضه می کند؟

در حــال حاضر عمده محصوالت نورلو، نوارهای عایــق یا به اصطالح تیغه های پلی آمید و 
هارد پی وی ســی هستند. دامنه کاربرد این محصوالت عمدتا صنایع دروپنجره و نما است، اما 
اقدامات کنونی کارخانه در خصوص برنامه آتی توســعه در جهت گسترش بازار هدف به سایر 

صنایع )با توجه به فراگیر بودن کاربرد محصوالت نامبرده در صنایع مختلف( است.
تنــوع باالی محصولی و کامل بودن ســبد کاالی یک مجموعه چه 
تاثیری در میزان اســتقبال از آن برند دارد؟ آیا برنامه ای برای ارائه 

محصول جدید به بازار دارید؟
اساسا، هدف از تاسیس این کارخانه، رفع نیاز به واردات محصوالت به معنای واقعی 
بوده اســت. در راستای این خط مشی کامل بودن سبد کاال مستلزم اقدامات اساسی 
برای تکمیل واحد طراحی و ســاخت قالب های متنوع )عمومی و اختصاصی( است. 
بدون شــک تعدد و تنوع سری قالب های نورلو، عالوه بر کیفیت باالی محصوالت 
از بدو تاســیس، مهم ترین عامل پیشرفت و خوش نامی این برند بوده که با توجه به 
اهمیت آن، توســعه مداوم واحد طراحی و ساخت قالب و همچنین انبار قالب در این 

شرکت آذر صنعت نورلو پالست با برند تجاری )نورلو( تولیدکننده 
تخصصی محصوالت اکســترودی ترموپالســتیکی جهت مصارف 
ساختمانی و صنعتی، انواع مقاطع عایق حرارتی پلی آمیدی مصرفی 
پروفیل های آلومینیوم ترمال بریک و مقاطع عایق پی وی ســی در 
زمینه های صنعتی و ســاختمانی اســت که فعالیت تولیدی خود را 
از سال 95 آغاز کرده اســت. تمرکز اولیه شرکت، طراحی و تولید 
تیغه های عایق پلی آمید تقویت شــده با الیاف شیشه با تکنولوژی 
پیشــرفته و بسیار دقیق اکسترود ســرد بود. تیغه های پلی آمید با 
طرح های بی شمار رایج و اختصاصی بر پایه پلی آمید ویرجین ۶۶ 
)PA66 or Nylon 66( جهــت دوخت در انــواع پروفیل های در، 
پنجره و نما عرضه می شــد. در فاز اول توسعه در سال ۲۰۱۸، با 
افزودن خطوط اکسترود هارد پی وی سی و قالب های آن هم زمان با 
تجهیزات و تکنولوژی تولید کامپاندهای مربوطه، انواع پروفیل های 
رایج و اختصاصی هارد پی وی سی نیز در سبد محصوالت نورلو جای 
گرفت. نشــریه پنجره ایرانیان به منظور آشــنایی بیشتر مخاطبان 
نشــریه با این مجموعه گفتگویی با ســرکار خانــم زهره فرجی، 
مدیرعامل شــرکت آذر صنعت نورلو پالست انجام داده است که 

مشروح این گپ و گفت را در ادامه باهم می خوانیم:

اشــاره
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مجموعه همواره در راس امور اجرایی قرار داشته است.
مهم تریــن الزامات فنی که برای تولید نوارهای عایق )تیغه های پلی آمید و 
هارد پی وی سی( استاندارد باید رعایت شوند چیست؟ نورلو پالست در این 

زمینه تاکنون چه استاندارد یا گواهینامه هایی را دریافت کرده  است؟
نورلو پالســت مانند هر کارخانه معتبر دیگری گواهینامه های کنترل کیفی ایزو و استاندارد 
 OHSAS و ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 بــه شــرح CE اروپایــی
18001:2007 را از سال 96 دریافت کرده و همواره به روزرسانی می کند؛ اما اصل مهم تر 
در صحه گذاری و اجرای پروتکل های داخلی ســازمان، رعایت استانداردهای اروپایی مختص 
کیفیت محصوالت است که مطابق برنامه ریزی دقیق واحد کنترل کیفی در آزمایشگاه مجهز 

واحد به صورت مداوم صورت می گیرد.
ارائه بیمه نامه، گارانتی و خدمات پس از فروش محصوالت نورلو پالست به 

چه صورت انجام می گیرد؟
در مجموعه ما تاکید اولیه بر تولید محصول اســتاندارد و باکیفیت است. سیستم دقیق 
تریســینگ تولید، امکان ردیابی هر جزء از محصوالت را با اســتفاده از کد ردیابی مندرج 
بر روی بســته بندی محصوالت فراهم می کند. در صورت بروز احتمالی هرگونه مشــکل 
کیفیتی در خصوص کاالی دریافتی از طرف مشــتریان، کد ردیابی بســته بندی ها امکان 
دسترسی به تمامی جزئیات مواد اولیه، تایم تولید، اپراتور مربوطه، آنالیزهای آزمایشگاهی 
و نمونه های شاهد را فراهم می کند که درنتیجه بررسی دقیق مراحل کار، چنانچه مشکلی 
در کاالی ارســالی تثبیت شــود کاال بدون چون وچرا تعویض و خسارت های احتمالی به 

مشتری پرداخت می شود.
نحوه فعالیت در بازار داخل کشــور و اعطای نمایندگی در شــرکت نورلو 
پالست چگونه است؟ درحال حاضر چه تعداد نماینده در سراسر کشور دارید؟

مجموعــه ما دو دســته بندی متفاوت محصول به مشــتریان ارائه می کنــد. ازآنجایی که 
محصــوالت تیغه های پلی آمیــد نیازمند وجود انبار مکانیزه و مجهز بــا امکانات رصد دائمی 
دما و میزان رطوبت محیط جهت حفظ کیفیت محصول اســت لذا شرکت نورلو اقدام به ارائه 
این دســته از محصوالت به صورت مســتقیم از محل کارخانه و واحد فروش مرکزی مستقر 

در کارخانه می کند.
دسته دوم محصوالت که شامل انواع پروفیل های هارد پی وی سی است با توجه به سیاست 
فروش ســازمان که متمرکز بر تامین محصوالت با حداقل هزینه های سربار به مصرف کننده 
نهایی اســت پخش و تحویل آن از طریق نمایندگان فروش استانی و شبکه توزیع در سراسر 

کشور صورت می گیرد.
درعین حــال جهت حفظ رضایت مشــتری و تکریم مصرف کننده در صورت درخواســت 

مشتریان، امکانات ارسال سفارش از محل کارخانه نیز فراهم شده است.
مجموعه نورلو پالست در زمینه توسعه بازار و فعالیت در بازارهای منطقه ای 

و صادرات محصول به خارج از کشور برنامه ای دارد؟
ازآنجاکه صادرات در شرایط فعلی ایران پیچیدگی ها و مشکالت خاص خود را دارد باوجود 
امکان تولید محصول باکیفیت در حد اســتاندارد جهانی و با ظرفیت مازاد صادراتی همچنان 
جهت حضور پررنــگ در بازارهای جهانی، به حمایت های مختلفــی برای گذر از این موانع 

نیاز داریم.
در سال های گذشته نورلو پالست توانسته راه خود را در میان بازارهای کشورهای همسایه 
هموار کرده و تاییدیه کیفی و ارزشــی را از مراجع رســمی این صنعــت نیز دریافت کند اما 

حضور حداکثری محصوالت ایرانی در بازارهای فرامرزی مســتلزم رفع مشــکالت فعلی در 
حوزه سیاست های ارزی و تحریم های بانکی است که امید است با نتایج مثبت پیش بینی شده 

در مذاکرات برجام چشم انداز روشن و قاطعی پیش روی تولیدکنندگان ایرانی گشوده شود.
در حال حاضر صنعت تولید مقاطع اکســترودی پلی آمید و هارد پی وی سی 
دروپنجره کشور در چه ســطحی قرار دارد و آیا از نظر کمی و کیفی توانایی 

رقابت با محصوالت مشابه ترک و اروپایی را دارد؟
با توجه به اینکه محصوالت نورلو پالســت دقیقا مطابق پروسه تولید نورلو ماکینای ترکیه 
و بــا همان مواد اولیه )تماما وارداتی اروپایی( صورت می گیــرد، ازنظر کیفیتی کامال مطابق 
با اســتانداردهای اروپایی اســت. در خصوص رقابت داخلی، امیدواریم در روزهای آتی شاهد 
پیشــرفت شرکت های همکار داخلی ازنظر کیفیت و حجم تولید باشیم تا امکان ایجاد فضای 

رقابتی سالم که قطعا باعث پیشرفت مضاعف خواهد بود، به وجود آید.
مواد اولیه مورد نیاز شــما چه میزان از داخل و چــه میزان از خارج تامین 
می شود؟ محدودیت و مشــکالت مربوط به واردات مواد اولیه در چند سال 

اخیر، تاثیری بر بازار و فعالیت شما داشته است؟
مشکل واردات مواد اولیه و ملزومات تولید، معضالت مربوط به ثبت سفارشات و انتقال ارز 
و نهایتا بخشنامه های ناپایدار و متغیر گمرکات معضالتی هستند که سال هاست تولیدکنندگان 
در این کشــور با آنها درگیرند. به نظر من، اولین و مهم ترین تاثیر این مشکالت، ناپایداری و 

عدم امکان برنامه ریزی قطعی برای توسعه کارخانه است.
چه چشــم اندازی برای فعالیت تولیدی در مجموعه نورلو پالســت 

متصور هستید؟
خوشــبختانه با عنایت به بازار رو به گســترش صنعت ســاختمان و آلومینیوم در ایران و 
کشورهای همسایه و نیاز رو به رشد بازار به محصوالت تولیدی شرکت نورلو و ایجاد زمینه ها 
و بازارهای جدید برای این شــرکت، چشــم اندازی رو به گســترش و پیشــرفت و به  دور از 

مشکالت حاد برای سازمان خود پیش بینی می کنیم.
شیوع ویروس کرونا چه تاثیری بر روند فعالیت مجموعه شما داشت و چه 

تمهیداتی برای مقابله با این مشکل به کار بسته اید؟
ویــروس منحوس کرونا ناگوارترین و غیرمنتظره ترین اتفاق ســال گذشــته بود که البته 
همچنان با آن درگیریم و تاثیرگذاری اش در فعالیت شــرکت غیرقابل انکار است. در خصوص 
تمهیدات، ما در مجموعه نورلو پالســت، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بهداشــت فردی را 
با تامین شــرایط و لوازم مورد نیاز برای پرسنل در اولویت گذاشتیم. دورکاری همواره آخرین 

گزینه بوده که خوشبختانه تابه حال در مجموعه اجرایی نشده است.
به طورکلی چه انتظاری از تبلیغات دارید؟ نشــریه پنجره ایرانیان تاکنون 
چه میزان جوابگوی نیازها و انتظارات شما در زمینه تبلیغات و اطالع رسانی 

بوده است؟
نــگاه به تبلیغات در مجموعه ما، بیش از آنکه فروش محور باشــد، معرفی محور اســت. 
شرکت های تبلیغاتی همواره درگاه های امن اطالع رسانی شرکت ما بوده اند و هرگز نمی شود 
ســهم قابل توجه این مجموعه ها را در پیشــرفت شــرکت ها انکار کرد و از این بابت همواره 
سپاســگزار مدیران و کارکنان ارجمند چنین شرکت هایی، به ویژه نشریه وزین پنجره ایرانیان 

هستیم البته این نشریه حق آب وگل بر ما دارد.
و کالم آخر...

کالم آخر اینکه، امید همواره انگیزه تمام فعالیت هایمان بوده و هست؛ امیدهایمان پایدار...


