
10
ه 5

ـار
شم

  
95

یر 
 ت

م 
 نه

ال
سـ

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

198

ش
زار

گـ

پراتیک؛ پنجره ای برای فردا
در بازدید اختصاصی پنجره ایرانیان از شرکت ایلیاد وشمگیر  و گفتگو با مدیران این شرکت مطرح شد:

 چطور شـد که در بحبوحه رکود بازار، تصمیم گرفتید دسـت بـه تولید پروفیلی 
جدید بزنید؟

ــال 1390  ــی، به س قاضی: تصمیم ما برای راه اندازی کارخانه  تولید پروفیل یو.پی.وی.س
ــیاری داشت. ما در میانه راه بودیم  بازمی گردد. در آن زمان وضعیت بازار با امروز تفاوت بس
ــن اعتقاد دارم برای  ــدیم. اما م ــا افزایش قیمت دالر و همچنین رکود بازار مواجه ش ــه ب ک
ــب برخوردار است، رکود بی معناست؛ از سوی دیگر هدف  جنس باکیفیتی که از قیمت مناس
ما هیچگاه صرفا تولید پروفیل نبوده و همیشه بر این باور بودیم که باید محصولی متفاوت 
ــه بازار معرفی کنیم. بنابراین تغییر وضعیت بازار در عزم ما خللی ایجاد نکرد  ــوب را ب و مرغ
ــرانجام  ــن هیچگاه فعالیتی را نیمه کاره رها نکرده ام، هیچ تردیدی در به س ــا که م و از آنج
ــیدیم. در حال  ــاندن این کار به خود راه ندادم، تا به امروز که به لطف خدا به نتیجه رس رس
حاضر ما پیش تولید را شروع کردیم و به امید خدا محصوالت خود را با نام تجاری پراتیک، 

به زودی وارد بازار خواهیم کرد.
ــده ام، فقط به بهترین نتیجه  از آنجا که من در طول زندگی خود وارد هر عرصه ای که ش
ــختکوش و دانش محور را با خود همراه  ــیده ام، در این کار نیز از ابتدا تیمی س ممکن اندیش

ــان در طراحی قالب ها و  ــه از علم و تجربه ایش ــه آقای مهندس عابدینی ک ــردم. از جمل ک
ــتم های مختلف، بهره فراوانی برده ایم. از قدیم گفته اند: »همه چیز را همگان دانند«،  سیس
از این جهت من به کار گروهی و استفاده از نظر جمعی در پیشبرد اهدافمان اعتقاد بسیاری 
ــطح کالن نیز به تدابیر موثر دولت تدبیر و امید نیز برای رفع رکود  دارم. ضمن اینکه در س

موجود امیدواری فراوانی دارم.
 در گام نخست، چه محصوالتی را تولید خواهید کرد؟

ــترود و 13 قالب پروفیل لوالیی خواهد بود. این  ــروع به کار ما با 3 خط اکس عابدینی: ش
ــت، دو خط  ــتند. در فاز دوم، که چندان هم دور نیس ــری 60 هس پروفیل ها چهار حفره و س
ــتگاه لمینیت و 6 قالب برای پروفیل های جدید به مجموعه  ــترود و یک خط دس دیگر اکس

اضافه خواهد شد.
 تصور می کنید پروفیل پراتیک نیاز چه سطحی از بازار را تامین خواهد کرد؟

ــن پروفیل های موجود در بازار، عرضه خواهد  ــطح عالی تری قاضی: پروفیل پراتیک در س
ــته است. پراتیک دقیقا  ــیاری از آزمون ها و تست ها را پشت سر گذاش ــد. این پروفیل بس ش
مطابق با استانداردهای رال آلمان است. همچنین تست های درخشندگی که روی آن انجام 

ره:
شـا

ا

کوه های پوشـیده از جنگل رامیان مجموعه ای را احاطه کرده اند که فقط به قله ها می اندیشـد. شرکت ایلیاد کار وشمگیر چندی است که در میان 
مناظر سـحرانگیز طبیعی اسـتان گلستان دست به کار شده است تا نامی جدید را از خود به یادگار بگذارد و تفاوتی شگرف را در صنعت یو.پی.

وی.سـی کشـور به ارمغان بیاورد. پروفیل پراتیک، دستاورد نواندیشی و دور اندیشی در عرصه طراحی و مدیریت صنعتی است. مهندس اکتای 
قاضی با گرد آوردن گروهی از کهنه کاران این صنعت درصدد اسـت با معرفی پروفیلی متفاوت، پراتیک را قد و قامتی جهانی بخشـد. در سـفر 
گروه خبری پنجره ایرانیان به استان گلستان، فرصتی پیش آمد تا دیداری داشته باشیم از مجموعه نوپای ایلیاد کار وشمگیر، و از نزدیک شاهد 
چگونگی تولد پراتیک باشـیم. در این بازدید آنچه بیش از همه نمود داشـت، دقت و وسـواس مدیران ایلیاد کار در طراحی سیستم های مختلف 
این کارخانه بود و این همه حاصل علم و تجربه مدیران این مجموعه و همچنین بهره گیری از تجارب ارزشمند دیگر بزرگان این صنعت همچون 
مهندس آتا نفس رودی بود که جا دارد از مشـاوره های بی دریغ وی نیز در اینجا قدردانی شـود.  همچنین گفتگویی داشـتیم با مهندس قاضی، 
رئیس هیئت مدیره شرکت ایلیاد کار وشمگیر، مهندس محمدرضا عابدینی، نایب رئیس این شرکت، و آقای پیمان میرزایی نماینده پراتیک در 

استان گیالن. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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ــوده و تالش هایی  ــت. البته ما از این عدد راضی نب ــان داده اس ــده عدد 45 از 50 را نش ش
ــه نمونه پروفیل پراتیک را  ــویم. ضمن اینک ــام داده ایم که به عدد حداکثری نزدیک ش انج
ــی بیشتر به برخی از مراکز تحقیقاتی کشور ترکیه ارسال داشتیم. آنها اصال باور  برای بررس

نمی کردند که این پروفیل در ایران تولید شده است.
ــازار ــ پودر پی . ــا از بهترین مواد اولیه موجود در ب ــید که م ــته باش عابدینی: توجه داش

ــی ما تولید  ــرای مثال مواد افزودن ــتفاده می کنیم. ب ــواد افزودنی ــ اس ــی و کلیه م وی.س
کشورهایی مانند آمریکا، آلمان و کره جنوبی است.

ــغول به کار  ــالی که در این صنعت مش این نکته را نیز باید اضافه کنم که من در 15 س
ــتم، همواره دغدغه کیفیت پروفیل های یو.پی.وی.سی را داشته ام و همواره برایم جای  هس
ــت که چگونه برخی از تولیدکنندگان بدون توجه به کیفیت، محصوالت خود را  ــوال داش س
ــی، فقط به کیفیت  ــن مجموعه هم من و هم مهندس قاض ــازار می کنند. اما در ای ــه ب روان
ــد.  ــه تولید کرده ایم، موید این ادعای من باش ــر می کنم محصولی نیز ک ــیم و فک می اندیش
ضمن اینکه چند تن از دوستان پنجره ساز ما که با پروفیل های آلمانی کار می کنند، از دیدن 
ــیار خوشحال شده و اذعان کردند که این پروفیل توان رقابت با بهترین  پروفیل پراتیک بس

پروفیل های موجود را دارد و ما از این جهت بر خود می بالیم. 
 در اینجا می خواهم به صراحت از شما بپرسم که چه تضمینی وجود دارد پراتیک 

در سال های بعد نیز کیفیت خود را حفظ کند؟
ــود را حفظ  ــت خ ــک کیفی قاضـی: پراتی
ــاء خواهد  ــه همواره ارتق ــد کرد، بلک نخواه
ــه باقی نخواهیم  ــت. ما قطعا در این نقط یاف
ــردای پراتیک  ــد. از همین امروز برای ف مان
ــای اطراف کارخانه  برنامه داریم. ما زمین ه
را خریداری کرده ایم تا به تدریج مجموعه را 
توسعه بدهیم. همچنین برنامه هایی را برای 
ــرفته تر و راه اندازی  ــتگاه های پیش خرید دس
سیستم های کاراتر تدوین کرده ایم. همانطور 
که گفتم، هدف ما این نبوده است که در این 
ــودی  ــازار مقداری پروفیل تولید کنیم و س ب
ــده ایم تا  ــب بزنیم. ما وارد این کار ش به جی
ــلما در  ــیم و بهترین بمانیم. مس بهترین باش
ــات دیگری را که به  ــه کار، تولید ملزوم ادام
افزایش کیفیت پنجره ساخته شده با پراتیک 
ــم کرد. برای  ــد، آغاز خواهی منجر خواهد ش

مثال یک پروفیل مناسب باید گالوانیزه یا گسگت مختص خود را نیز داشته باشد.
اما در عین حال به این نکته نیز اعتقاد دارم که برای حرکت در مسیر پیشرفت، باید گام ها 
ــتی را که  ــیم که پله نخس ــت. بنابراین در حال حاضر فقط به این می اندیش را محکم برداش

ساخته ایم مستحکم کنیم تا بتوانیم پله های بعدی را نیز بنا کنیم.
ــم، پروفیل اکونومی ما  ــروز طراحی و تولید کرده ای ــد پروفیلی که ما ام عابدینـی: ببینی
ــت. در مراحل بعدی کیفیت  ــود؛ بدین معنی که کف کیفیت ما این پروفیل اس تلقی می ش
ــری 70 را تولید  ارتقاء خواهد یافت و به امید خدا پروفیلی با ضخامت 3.2، پنج حفره و س

خواهیم کرد.
 یعنـی می توانیـم نتیجه بگیریم که پراتیک به عنـوان یکی از پروفیل های درجه 

یک وارد بازار خواهد شد. قیمت این پروفیل در چه سطحی خواهد بود؟
ــای درجه یک بازار خواهد بود، اما با مدیریت هزینه ای  عابدینـی: پراتیک جزو پروفیل ه
ــای درجه دو خواهد بود و بنابراین  ــه صورت دادیم قیمت این پروفیل در حدود پروفیل ه ک

بسیاری از مونتاژکاران توان خرید آن را خواهند داشت.
ــد کرد تا  ــور کمک خواه ــر کش ــتم نمایندگی ما در سراس ــن اینکه سیس قاضـی: ضم
مونتاژکاران پراتیک را در همه جای کشور به قیمت کارخانه تهیه کنند. در واقع نماینده های 
ــد به توزیع سریع، آسان و بدون  ــور احداث خواهد ش ما و انبارهایی که در نقاط مختلف کش

افزایش قیمت پراتیک خواهند انجامید.

 آیا شرایط الزم برای اخذ نمایندگی پراتیک را تدوین کرده اید؟
ــت که خود مونتاژکار در و پنجره  ــتین شرط نماینده پراتیک این اس عابدینی: بله. نخس
ــتیبانی بپردازد. ضمن اینکه استفاده از قطعات دیگر در  ــد و فقط به امور بازرگانی و پش نباش
ــتانداردهایی دارد که نمایندگان ما  ــک نیز ضوابطی دارد و اس ــد پنجره با پروفیل پراتی تولی
ــای قطعاتی مانند مولیون  ــند. مثال ویژگی ه ــته باش در نقاط مختلف باید بر آن نظارت داش
ــتفاده کنند.  ــم و مونتاژکاران ما فقط باید از این موارد اس ــال تعریف کرده ای ــور را کام کانکت
همچنین گسگت های مورد استفاده حتما باید از جنس ای.پی.دی.ام باشند. حتی ما پروفیل 
گسگت سرخود با جنس تی.پی.وی هرگز تولید نخواهیم کرد، زیرا اصال بدان اعتقاد نداریم. 
ــتفاده کنند، حتی تعداد  ــن مونتاژکاران ما حتما باید از گالوانیزه با ضخامت 1.25 اس همچنی
ــتفاده نیز برای ما اهمیت دارد. ما مواردی این چنینی را برای کارگاه های  پیچ های مورد اس
ــرد. بنابراین نمایندگان ما  ــه این اقالم به آنها کمک خواهیم ک ــود تعیین کرده و در تهی خ
ــتیبانی کنند و همچنین بر آنها  ــش خود پش نیز در این جهت باید از کارگاه های تحت پوش

نظارت داشته باشند.
ــته باشید که نمایندگان ما از حمایت کاملی نیز برخوردار  البته به این نکته توجه داش
ــگاه آنها را رها  ــرار می دهیم و هیچ ــدا آنها را تحت آموزش ق ــود. ما در ابت ــد ب خواهن

نخواهیم کرد.
 ظاهرا در حال حاضر نیز چند نمایندگی را واگذار کرده اید. درست است؟

ــتان های گیالن،  ــه نمایندگان ما در اس  بل
ــخص شده اند و در  مازندران و سیستان مش
ــتان های دیگر نیز در حال گفتگو هستیم.  اس
ــتان گیالن،  ــه نماینده ما در اس ضمن اینک

آقای میرزایی نیز در اینجا حضور دارند.
 آقـای میرزایـی، بـا توجه بـه اینکه 
پراتیـک هنوز برندی ناشـناخته اسـت، 
چرا اقدام به اخـذ نمایندگی این پروفیل 
کرده اید و چگونه این پروفیل خاص را در 

استان خود جا خواهید انداخت؟
ــابقه ای که در این  میرزایی: با توجه به س
زمینه دارم، با دیدن پروفیل پراتیک و کیفیت 
باالی آن، متوجه شدم که این پروفیل آینده 
ــت. ضمن اینکه با  ــیار خوبی خواهد داش بس
ــنایی که با مدیرعامل ایلیاد کار  توجه به آش
دارم، اطمینان دارم که این مجموعه مسیر رو 
ــد خود را ادامه خواهد داد و نمایندگان کامال می توانند بر پشتیبانی های مدیریت این  به رش
مجموعه تکیه کنند. برای نمونه پس از انجام توافق، من در این مجموعه تحت آموزش های 
ــتان گیالن  ــوال دوم هم باید بگویم که هم اکنون در اس ــرار گرفتم. در مورد س ــی ق مختلف
ــا توجه به کیفیت فوق العاده  و  ــای متعددی حضور دارند، اما به نظر من پراتیک ب پروفیل ه

قیمت مناسبی که دارد از توان رقابتی بسیار خوبی برخوردار است. 
 آیا به صادرات هم می اندیشید؟

ــم و تمهیداتی نیز  ــادرات فکر می کردی ــدای تولید، به ص ــا ما از همان ابت قاضـی: اتفاق
ــتان، ترکمنستان و  ــیده ایم. ضمن اینکه همین حاال نیز متقاضیانی از رومانی، بلغارس اندیش
کشورهای دیگر وجود دارند که مذاکراتی با آنها انجام داده ایم. همچنین در نمایشگاه ایران 
ـ ترکمنستان که در سال قبل برگزار شد شرکت کردیم، و حتی با نمایندگان وزارت مسکن 
ــتیم و برغم بدبینی که نسبت به یو.پی.وی.سی داشتند و دستوری  ــور جلساتی داش این کش
ــتفاده از پنجره های آلومینیومی در پروژه های دولتی صادر کرده بودند،  که مبنی بر لزوم اس
آنها را به استفاده از پروفیل  پراتیک مجاب کردیم. حتی در یکی از این جلسات که با حضور 
ــتیم نظر موافق وی را جلب کنیم که به  ــده بود، توانس ــکن ترکمنستان برگزار ش وزیر مس
ــتور ایشان مبنی بر بررسی بیشتر پراتیک انجامید. اکنون نیز در حال انجام اقداماتی در  دس
ــیار نزدیک به این مهم، یعنی حضور پراتیک  ــتیم و امیدواریم در آینده ای بس این زمینه هس

در بازارهای جهانی نائل شویم. 


