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مختصری پیرامون پیشــینه فعالیت و تاریخچه تاسیس شرکت افق 
یراق توضیح دهید.

شــرکت افق یراق از ســال 1391 با ظرفیت و پرسنل محدود شروع به فعالیت کرد 
که بیشــتر تمرکز ابتدایی شــرکت بر یراق آالت دروپنجره یوپی وی سی بود. به مرور 
فعالیت شرکت در تمام زمینه گسترش پیدا کرد به نحوی که هم اکنون تعداد 5 پرسنل 
به صورت رســمی و 2 نفر نیز به صورت دســتمزدی در مجموعه افق یراق مشغول به 

فعالیت هستند.
درحال حاضر چه محصوالت و خدماتی توسط بازرگانی افق یراق به 
بازار عرضه می شــود و نمایندگی چه محصوالتی را در اختیار دارید؟ 

درباره انواع محصــوالت و خدمات خود به صورت جداگانه و به تفصیل 
توضیح دهید.

در حال حاضــر افق یراق در زمینه تهیه و عرضه تمامــی ملزومات دروپنجره های 
دوجداره شــامل پروفیل، گالوانیزه و لوازم شیشه های دوجداره فعالیت می کند. شرکت 
افق یراق نمایندگی فروش و عرضه پروفیل های ســیندژ و گنووین و لوازم شیشه های 
دوجداره شــرکت کیمیا صنعت شــیما، یراق آالت جیویس و گالوانیزه شرکت آهن و 
فوالد جهان سپاهان را در اختیار دارد. افق یراق همچنین نماینده عرضه انواع لوالهای 
اســتیل دروپنجره به ویژه لوالی ایستا در منطقه غرب کل کشور از آذربایجان غربی تا 

استان خوزستان است.

پنجره ای رو به افق های روشن فردا
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل افق یراق؛

شــرکت افق یراق ازجمله شرکت هایی اســت که در زمینه فروش انواع پروفیل دروپنجره یوپی وی سی، پروفیل تقویتی )گالوانیزه(، یراق آالت، چسب 
پلی ســولفاید، پیچ و ملزومات شیشــه های دوجداره در کشــور فعالیت می کند. افق یراق که فعالیتش را از سال 1391 در این صنعت آغاز کرده است 
رفته رفته با گســترش زمینه های فعالیتش هم اکنون یکی از مجموعه هایی است که از صفر تا صد ملزومات مورد نیاز ساخت و مونتاژ دروپنجره دوجداره 
را برای مشــتریانی در سراســر کشــور تامین و عرضه می کند. این مجموعه انواع مقاطع پروفیل، یراق آالت، گالوانیزه و سایر ملزومات دروپنجره را از 
بهترین و مطرح ترین برندهای داخلی و خارجی تهیه کرده و در سریع ترین زمان ممکن به دست مشتریانش می رساند. افق یراق در نظر دارد به منظور 
گسترش دایره خدمات رســانی به مشتریان اقدام به تاسیس و راه اندازی شعبه در نقاط مختلف کشور کند که این موضوع در ارائه خدمات مطلوب تر و 
تحویل ســریع تر محصوالت به مشتریان بسیار حائز اهمیت خواهد بود. نشریه پنجره ایرانیان به منظور معرفی این مجموعه فعال و آشنایی هرچه بیشتر 
مخاطبان با آخرین دســتاوردها و فعالیت هایش گفتگویی با محمد احمدی، مدیرعامل شرکت افق یراق انجام داده است که در ادامه مشروح این گپ و 

گفت را باهم می خوانیم:

اشـاره
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چه برنامه هایی برای به روزرسانی و ارتقاء سطح کیفی محصوالت یا 
افزودن محصول جدید به سبد کاالیتان دارید؟

شــرکت افق یراق قصد دارد در اکثر شــهرهای بزرگ جهــت توزیع محصوالت 
دروپنجره های دوجداره شــعبه دایر کند و در همین راستا از تمامی یراق آالت باکیفیت 

که مورد رضایت مشتریان باشد جهت فروش و توزیع استقبال می کند.
شــرایط فعلی بازار و صنعــت دروپنجره  ایــران را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ مهم ترین عوامل موثر بر این بازار را چه می دانید؟
یکــی از مهم ترین عوامل موثر بر بازار و صنعت دروپنجره  ایران نوســانات نرخ ارز 
اســت که در شرایط فعلی با توجه به افزایش بی رویه نرخ ارز این صنعت را با مشکل 
مواجه کرده است. شرکت افق یراق فعال با مشکلی روبه رو نشده و فعالیتش را همچون 

گذشته ادامه داده و نسبت به فروش محصوالت خود اقدام می کند.
چه توصیه  و راهکاری برای بهبود و ارتقاء ســطح کمی و کیفی این 

صنعت در ایران دارید؟
برای بهبود کیفی صنعت دروپنجره الزم اســت که تولیدکنندگان نســبت به تولید 
محصــوالت باکیفیت اقدام کرده کــه این امر حمایت مســئوالن و دولت را در این 
خصــوص نیاز دارد. همچنین ثبات نرخ ارز و ثبات قیمت ها و درنهایت پایداری بازار از 

جمله عواملی است که باعث پیشرفت و رونق صنعت دروپنجره خواهد شد.
محصوالتی که افق یراق به بازار عرضه می کند در چه ســطح کیفی 

قرار دارند و دارای چه استاندارد یا گواهینامه هایی هستند؟
در تمام ســال های فعالیت شرکت افق یراق، همیشــه این شرکت نسبت به توزیع 
محصوالت باکیفیت اقدام کرده و اگر محصولی دارای کیفیت یا اســتانداردهای الزم 
و مورد تایید نظام مهندســی نبوده شرکت افق یراق با آن شرکت قطع همکاری کرده 
است چون که توزیع محصوالت باکیفیت باعث رضایت مشتریان و درنهایت سوددهی 

شرکت خواهد شد.
ارائه بیمه نامــه، گارانتی و خدمات پس از فروش محصوالت در افق 

یراق به چه صورت انجام می گیرد؟
شرکت افق یراق تالش می کند با شرکت ها و تولیدکنندگانی کار کند که محصوالت 
آنهــا دارای ضمانت نامه و گارانتی باشــند. افق یراق این خدمــات پس از فروش و 
ضمانت نامه ها را به صورت مســتقیم به مشــتریان ارائه می دهد که درنهایت رضایت 

مشتریان را در بردارد.
در حال حاضر مهم ترین مشکالتتان در مسیر فعالیت مجموعه افق یراق 

چیست و چه راهکاری برای برون رفت از این مشکالت پیشنهاد می دهید؟
در حــال حاضر مهم ترین مشــکل مجموعه ما نوســانات قیمت هاســت که باعث 
ســردرگمی و عدم اطمینان مشــتریان به این مجموعه شده اســت. راهکار حل این 
مشکل ثبات قیمت ها و حمایت دولت از تولیدکنندگان جهت تهیه مواد اولیه با قیمت 

مناسب است.
با توجه به این کــه بخش عمده فعالیت مجموعه افق یراق بازرگانی 

است، برنامه ای برای ورود به بخش تولید ندارید؟
با توجه به مشــکالت عدیده ای که در بخش تولید وجود دارد و مجموعه افق یراق نیز در 
زمینه بازرگانی فعالیت رضایت بخشی دارد لذا فعال برنامه ای برای ورود به بخش تولید نداریم.

محدودیــت واردات برخــی محصوالت خارجی ازجملــه یراق آالت و 
افزایش تعرفه های گمرکی چه تاثیری در روند فعالیت شما داشته است؟

این محدودیت هــا تاثیر چندانی به صورت کوتاه مدت ندارد چون که در صورت خرید 
با قیمت باال نسبت به فروش با قیمت باال اقدام می کنیم اما در بلندمدت این موضوع 

باعث رکود صنعت دروپنجره و ساختمان در آینده خواهد شد.
مشکالت پیش آمده در ماه های اخیر به ویژه شیوع ویروس کرونا چه 

تاثیری بر فعالیت های شما داشته است؟
این بیماری به طورکلی بر اقتصاد تاثیر داشــته اســت اما شرکت افق یراق با رعایت 
پروتکل های بهداشتی مشکلی در زمینه شیوع این ویروس در بین پرسنل نداشته فقط 
تنها مورد تاخیر در وصول برخی از مطالبات از مشتریان بوده که این مورد هم حل شده 

و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
آیا تبلیغات تاثیری در پیشــرفت کسب وکار و رونق بازار شما دارد؟ 

بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی می دانید؟
تبلیغات در تمام صنعت ها و تمام مشــاغل نقش بســزایی در پیشــرفت، فروش و 
رضایت تولیدکننده و مصرف کننده دارد و در مجموعه افق یراق نیز این مورد بی تاثیر 
نبوده اســت. تبلیغات همچنین باعث شناخت بیشتر مشتریان از محصوالت و فعالیت 
شــرکت های تولیدکننده و عرضه کننده خواهد شــد. از تبلیغ هــای تاثیرگذار کنونی 

می توان به نصب بیلبورد و به صورت عمومی تر تبلیغات تلویزیونی اشاره کرد.
حرف آخر...

در اینجا ضمن ســپاس از همکاران و مشــتریان گرانقدرمان که همواره پشــتیبان 
مجموعه افق یراق بوده اند، تاکید می کنم مشتری مداری اصل نخست مجموعه ماست 

و با تمام توان خود برای حمایت همه جانبه از مشتریان خود تالش می کنیم. 


