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گلدیران پیچ، افتخار صنعت پیچ کشور

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر فروشگاه گلدیران پیچ؛

شرکت گلدیران پیچ ازجمله مجموعه های فعال در بازار پیچ و 
مهره ایران است که در زمینه واردات و عرضه پیچ و یراق آالت 
مورد نیاز صنعــت دروپنجره فعالیت می کند. این شــرکت که 
فعالیتش را با واردات پیچ های مخصوص ام دی اف و دروپنجره 
یوپی وی سی آغاز کرده اســت هم اکنون پیچ های سرمته ای با 
نام sonfast را از کشور تایوان وارد و در سراسر کشور توزیع 
می کند. دفتر بازرگاني شــرکت گلدیران پیچ در خیابان آقاجاني 
قرار دارد، انبار مرکزي آن در شــهرك صنعتي زاویه و فروشگاه 
مرکزي نیز در بازار آهن شــادآباد واقع شــده اســت. شرکت 
گلدیران پیچ نمایندگی رســمی شرکت شانگهاي مین متالز در 
زمینه پیچ های ام دی اف، شــرکت چوگون در زمینه یراق آالت و 
شرکت معتبر پیچ sonfast را در ایران در اختیار دارد. مجموعه 
گلدیران پیچ همچنین با احداث یک شــرکت تولیدي در جنوب 
کشــور که در زمینه تولید مهره فعالیت گسترده ای دارد به زمره 

تولیدکنندگان صنعت پیچ و مهره کشور پیوسته است.
 نشریه پنجره ایرانیان به منظور معرفی مجموعه گلدیران پیچ 
و آشــنایی مخاطبان با محصوالت و خدمات ارائه شده در این 
مجموعه، گفتگویی با حمید رحمتی، مدیر فروشگاه گلدیران پیچ 
در مجتمع 17 شــهریور بازار آهن شادآباد انجام داده است که 

مشروح این گپ و گفت را در ادامه با هم می خوانیم:

اشـاره
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 ضمن معرفی کامل شــرکت گلدیران پیچ، درباره تاریخچه فعالیت 
شرکت توضیح دهید.

شــرکت گلدیران پیچ یکــی از اولین مجموعه هایی بود که بــراي اولین بار پیچ های 
مخصوص ام دی اف و دروپنجره یوپی وی ســی را وارد کشــور کرد. با توجه به این که ما 
پیچ های خود را در بازار پیچ ایران به فروش می رســانیم سایر همکاران ما که در صنعت 
دروپنجره فعالیت می کنند دیگر اجناس ما یعنی پیچ های مورداستفاده در صنعت دروپنجره 
را به فروش می رســاندند. در ابتدا ما با نام تجاری و برنــد »پایا« فعالیت می کردیم که 
در ســال 1380 به sonfast تغییر نــام داده و این برند را به ثبت رســاندیم. البته از 
ســال 1392 دســتگیره های بالکني و سرویسي را وارد کشــور کرده و در این زمینه نیز 
فعالیت می کردیم که توانستیم در سال 1394 نمایندگي این شرکت خارجي را به صورت 
انحصاري به دســت آوریم تا در راستاي خدمات رســانی هرچه بهتر به همکاران گرامي 
کوشــا باشیم. در حال حاضر انبار مرکزي شرکت گلدیران پیچ در شهرك صنعتي زاویه، 
دفتر بازرگاني خیابان آقاجاني و فروشگاه مرکزي در بازار آهن شادآباد واقع شده است. 

 شرکت گلدیران پیچ تاکنون نمایندگی چه محصوالت و برندهایی 
را کسب کرده و درحال حاضر چه خدمات و محصوالتی به بازار کشور 

ارائه می دهد؟
شرکت گلدیران پیچ نمایندگی شرکت شانگهاي مین متالز در زمینه پیچ های ام دی اف، 
شرکت چوگون در زمینه یراق آالت و شرکت معتبر sonfast را در ایران در اختیار دارد 
و محصوالت تولیدی این شــرکت های معتبر را که شامل پیچ های ام دی اف، یراق آالت 

دروپنجره و پیچ های سرمته ای با نام sonfast است به مشتریان عرضه می کنیم.
 گلدیــران پیــچ برنامه ای بــرای ورود به بخــش تولید این 

محصوالت ندارد؟
مجموعه گلدیران پیچ یک شــرکت تولیدي در جنوب کشــور راه اندازی کرده که در 

راستاي تولید مهره فعالیت گسترده ای دارد و در بازار پیچ و مهره ایران زبانزد است.
 ارائه خدمات پس از فروش، گارانتی و بیمه در شرکت گلدیران پیچ 

به چه صورت انجام می گیرد؟
به تمامي دوســتاني که محصوالت ما را به صورت مستقیم از مجموعه گلدیران پیچ و 
از فروشــگاه مرکزی ما خرید می کنند یا محصوالت برند sonfast را از هر فروشگاه و 
در هر شهر دیگري تهیه می کنند بدین وسیله اعالم می داریم که با توجه به اعتماد کاملی 
که به پیچ ها، یراق آالت و ســایر محصوالتمان داریم در صورتی که به هر شکل ممکن 
نارضایتی از این محصوالت وجود داشــته باشــد اجناس با کمال میل مرجوع می شود و 
مجموعه گلدیران پیچ آمادگی دارد تا تمامی محصول و کاالی خریداری شده را با کمال 

میل باز پس بگیرد.
 چه برنامه ای برای به روزرسانی و ارتقاء سطح کمی و کیفی محصوالت 

و خدماتتان دارید؟
ما در راستاي به روز رساني کیفیت کاالي خود ساالنه یک سفر به کشور تایوان داریم 
که نقص کار را گرفته و رایزنی هایی انجام می دهیم تا بتوانیم خدمات بهتري به مشتریان 
ارائه دهیم. به همین دلیل تاکنون توانسته ایم بسیاری از موارد و اشکاالتی را که خودمان 
متوجه شــده ایم یا برخی مشتریان عزیز ارائه کرده اند با شرکت تولیدی در میان گذاشته 
و با تغییراتی که از لحاظ فنی در محصول نهایی اعمال  شــده هم اکنون شاهد محصولی 

بسیار باکیفیت و قابل اطمینان هستیم.
 مهم ترین مشکالت فعلی صنف و فعالیت شما چیست و چه راهکاری 

برای برون رفت از این مشکالت پیشنهاد می دهید؟
بزرگ ترین مشــکل ما در زمینه ترخیص کاال از بنادر و گمرکات کشور است که البته 
ایــن موضوع تنها به صنف و فعالیت ما اختصاص نــدارد بلکه همه واردکنندگان در هر 

صنفي را فلج کرده است.
 به نظر شما واردات بیش ازاندازه محصوالت خارجی تاثیری بر روند 

تولید داخلی دارد؟
مــن به عنوان یک واردکننده و یک تولیدکننده بنــام در صنف خود اعالم می کنم که 
واردات کاال به هیچ عنوان مشــکلي براي تولید کاال در داخل کشور ندارد زیرا بازار به ما 

آموخته که کاالیي که در داخل توان تولید داشته باشد و تولیدکننده به سود معقول خود 
قانع باشد هیچ واردکننده ای توانایی رقابت با او را ندارد؛ اما متاسفانه برخی تولیدکنندگان 
عزیز ما به ســهم و سود منطقی خودشان قانع نیستند و این موضوع باعث بروز و ظهور 
واردات بی رویه و داللی در بازار کشــور می شــود. به نظر من اقتصــاد آزاد نهایتا باعث 

پیشرفت مملکت خواهد شد.
 با توجه به این که بخش عمده کار بازرگانی شــما به مســائل کالن 
گمرك و صادرات و واردات مرتبط است، دولت و برنامه های حمایتی آن، 

چه نقشی در بهبود وضعیت فعالیت شما می تواند داشته باشد؟
ثبات قیمت ارز، تسهیل در امر ترخیص کاال، تعرفه های واردات و صادرات و بازنگری 
قوانین گمرکات کشور از جمله مواردی است که دولت با سامان دهی این موارد می تواند 
کمک شایان توجهی به وضعیت کلی اقتصاد و شرایط نابسامان بازار کند. امیدوارم روزي 
این گشــایش در اقتصاد کشور ما محقق شده و کشــور زیبا و عزیزمان در مسیر رشد و 

توسعه قدم بردارد.
 آیا تبلیغات تاثیری در پیشــرفت کسب وکار و رونق بازار شما دارد؟ 

بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی می دانید؟
بهترین تبلیغات براي هر صنف و کاالیي کیفیت آن است اما براي دیده شدن راه های 
دیگري نیز الزم اســت؛ از جمله تبلیغات تلویزیونی کــه بهترین راه براي تبلیغات کلي 
اســت. تبلیغ باید در مکان و زمان مناســب خودش اتفاق بیفتد تا مثمر ثمر باشد براي 
مثال نشــریات تخصصی و همین ماهنامه پنجره ایرانیان یکي از بهترین فضاهایی است 
کــه فعاالن صنف و صنعت دروپنجره کشــور می توانند محصوالت و خدمات خود را در 

این نشریه معرفي کند.


