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مختصری پیرامــون زندگی خودتان و تجربه فعالیــت در صنعت پروفیل 
یوپی وی سی توضیح دهید.

مــن قبل از انقالب به کشــور آلمان مهاجرت کردم و همان جا تحصیل در رشــته برق و 
انرژی را به اتمام رســانده و در چندین پروژه مختلف تولیدی و صنعتی فعالیت کردم. ازدواج 

تولـدی دوبـاره با            

گروه صنعتی و بازرگانی عبیدی نماینده رسمی طال پروفیل ارس شد؛

شرکت طال پروفیل ارس، تولیدکننده پروفیل دروپنجره یوپی وی سی با 
نام تجاری »VITA NOVA« با اعطای نمایندگی رسمی به گروه صنعتی 
و بازرگانی عبیدی گام دیگری در راستای گسترش بازار و ارائه خدمات 
مطلوب به مشتریانش در سراســر کشور برداشت. شرکت طال پروفیل 
ارس در سال 1393 توســط مهندس محمدرضا میراب در منطقه آزاد 
ارس )جلفا( تاســیس و راه اندازی شده اســت. این مجموعه محصول 
خــود را بانام تجاری »ویتانووا« به معنای زندگی نو که تلفیقی از طراحی 
ایتالیایی و تکنولوژی آلمانی و اتریشی است، به بازار ایران ارائه می کند.

مجموعه ویتانووا تالش می کند تا ســهم بیشتری از بازار داخل کشور 
را در اختیار بگیرد و در همین راســتا با اعطای نمایندگی های رسمی به 
واجدین شرایط در نقاط مختلف کشور در گسترش بازار و ارائه خدمات 
به مشتریانش گام های استواری برداشته است. این مجموعه در همین 
زمینه همکاری مشــترکی با مجموعه صنعتی و بازرگانی عبیدی به عنوان 
نماینده اســتان های تهران و کرج ویتانووا آغاز کرده است که بی شک 
نویدبخش روزهای روشنی برای فعالیت های این دو مجموعه خواهد بود.

خبرنگار نشریه پنجره ایرانیان به منظور انعکاس این رویداد و گفتگو با 
مدیران ارشــد مجموعه ویتانووا و عبیدی به انبار، کارگاه و دفتر مرکزی 
عبیدی در فردیس کرج رفته و گپ و گفتی با مهندس محمدرضا میراب، 
مدیرعامل ویتانووا و اسماعیل عبیدی، مدیرعامل گروه صنعتی و بازرگانی 
عبیدی انجام داده است که در ادامه توجه شما را به مشروح این گفتگوها 

جلب می کنیم:

اشـاره

محمد رضا میراب – مدیرعامل ویتانووا
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و تشــکیل خانواده من نیز در همان جا صورت گرفت و هم اینک به اتفاق همســر و دو پسرم 
در شــهر هایدلبرگ آلمان زندگی می کنم. پس از بازنشستگی از شغل اولیه ام به دلیل عالقه 
شــخصی و تحصیالتی که در زمینه علم حقوق داشــتم به دعوت شورای شهر و دادگستری 
هایدلبرگ به عنوان قاضی مدعی العموم در این شهر به کار قضاوت مشغول شده ام. از سال 83 
به دالیل شخصی و به ویژه توصیه پدر و مادرم تصمیم گرفتم که برای تاسیس یک مجموعه 
تولیدی و صنعتی به ایران بیایم. هدف اولیه ما از این کار در وهله اول ایجاد کار و اشــتغال 
برای جوانان وطنم بود و در مرحله بعد انتقال دانش و تکنولوژی که کشور به آن نیاز داشت. 
به همین منظور با همفکری و سرمایه گذاری مشترک برادرم محمدصادق تصمیم گرفتیم که 
یک کارخانه تولید پروفیل یوپی وی سی در شهر تبریز احداث کنیم. پس از راه اندازی و تاسیس 
این کارخانه مدت چند سال در آن فعالیت داشتم تا این که به دالیل متعددی که نیازی به ذکر 
جزئیات آنها نیست تصمیم بر این شد تا با واگذاری سهم خود به برادرم و یک شریک جدید 
ایرانی که از کشــور انگلســتان با ما وارد همکاری شده بود از این مجموعه جدا شوم. پس از 
آن تالش کردم تا اندوخته سال ها تحصیل و کار در آلمان و تجربه تاسیس چندین مجموعه 
تولیدی و صنعتی را این بار در یک مجموعه بزرگ تر به کارگیرم. ماحصل این تصمیم احداث 
و راه اندازی مجموعه »طال پروفیل ارس« با همکاری و شــراکت برادرم در اســفندماه سال 

1393 در منطقه آزاد تجاری ارس بود.
در حال حاضر مهم ترین دغدغه شــما برای تــداوم فعالیت مجموعه طال 

پروفیل ارس و برند ویتانووا چیست؟
متاســفانه صنعت پروفیل یوپی وی ســی به دلیل سیاســت گذاری های اشتباهی که هم در 
سیســتم مدیریت دولتی و وزارت صمت و هم از سوی دســت اندرکاران این صنعت صورت 
گرفته در شــرایط مناسبی قرار ندارد و مشکالت عدیده ای در این صنعت وجود دارد. یکی از 
مهم ترین مشــکالتی که در این زمینه وجود دارد بحث اختصاص مواد اولیه به تولیدکنندگان 
از طریق مجاری تعیین شــده اســت که متاسفانه از هیچ ســازوکار منطقی و قانونی تبعیت 
نمی کند و بی عدالتی و نابسامانی زیادی برای ما به وجود آورده است. میزان نیاز و مصرف هر 
تولیدکننده ای با بررســی زیرساخت ها و پتانسیل آن مجموعه ها کامال مشخص است و دولت 
به راحتی می تواند بفهمد که به هر کارخانه و تولیدکننده ای چه مقدار مواد اولیه پتروشیمی، با 
چه قیمت و از چه طریقی داده شود اما متاسفانه یک سیستم غیرقانونی و داللی در این میان 
به وجود آمده و به گونه ای عمل می کنند که حق مِن تولیدکننده به کســی داده می شــود که 
اصال و ابدا صالحیت این کار را ندارد. با این وضعیت من مجبورم مابه تفاوت نیازم را یا از بازار 
آزاد تهیه کنم یا با قیمت های بســیار باالتر از همین واسطه ها بخرم. نکته فاجعه بار اینجاست 
که برخی تولیدکنندگان بزرگ هم هستند که چندین برابر ظرفیت تولیدشان سهمیه می گیرند 
و مقدار اضافی آن را با قیمت های نجومی در بازار آزاد به امثال من می فروشند و چندین برابر 
ما هم سود می کنند. شرکت های تعاونی هم در این میان به وجود آمده اند که بخش عمده ای 
از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را از پتروشــیمی ها می گیرند و با یک ســری زدوبند و 
دالل بازی و فروش مواد اولیه در بازار ســیاه و به صورت غیرقانونی به سودهای کالنی دست 
پیدا می کنند. قیمت مواد اولیه در ایران اصال ارزان نیســت و نزدیک به قیمت و بازار جهانی 
است؛ لذا اگر حمایتی از تولیدکننده صورت نگیرد و این گونه مسائل غیرقانونی نیز ادامه داشته 
باشد به زودی بســیاری از تولیدکنندگانی که هنوز سرپا هستند و کج دار و مریز به فعالیتشان 

ادامه می دهند نیز از دور خارج خواهند شد!
در رابطه با اعطــای نمایندگی و آغاز همکاری بــا مجموعه عبیدی کمی 

توضیح دهید.
گروه تولیــدی و بازرگانی عبیدی که یکی از مجموعه هــای موفق و خوش نام در صنعت 
دروپنجره کشور هم در زمینه ساخت دروپنجره و هم در زمینه فروش پروفیل است از ابتدای 
سال جاری به عنوان نماینده استان های تهران و کرج ویتانووا با ما همکاری می کند. من بسیار 
خوشــحالم که مجموعه معتبر و شــخص فعالی مانند آقای عبیدی در کنار مجموعه ما قرار 
گرفته و امیدوارم بتوانیم با همکاری و تالش دوجانبه شــاهد موفقیت و توسعه روزافزون هر 
دو مجموعه باشیم. با توجه به افزایش دو برابری حجم تولید مجموعه ویتانووا در سال جاری 
ایــن همکاری یک موقعیت فوق العاده و راهبردی برای مجموعه ما در زمینه مدیریت فروش 
محصول و بازاریابی اســت و نویدبخش اتفاقات بســیار مثبتی در هر دو مجموعه و صنعت 

پروفیل یوپی وی سی کشور خواهد بود.

به عنوان سخن پایانی اگر نکته خاصی مدنظرتان است بیان کنید.
مجموعــه طال پروفیل ارس در حال حاضر دارای 8 خط اکســترودر با دســتگاه های 
cincinati و قالب های تکنوپالســت اســت که با ظرفیت تولید ساالنه 9000 تن فعالیت 
می کنــد. این مجموعه عالوه بر برند »ویتانووا« یک برند دیگر با نام »هارمونی پالس« دارد 
که این برند نه تنها هیچ کمبودی نســبت به برند ویتانــووا ندارد بلکه یک مجموعه کامل و 
دارای تمامی سیســتم های دروپنجره است که نیاز هر مونتاژکننده ای را ازنظر تنوع سیستم ها 
و سبد کاال مرتفع می کند. متاسفانه به دلیل همان موضوع کمبود مواد اولیه هم اینک آن طور 
که برنامه ریزی کــرده بودیم نمی توانیم در زمینه تولید این محصول عمل کنیم. امیدوارم در 
آینده و با توجه به شــروع چنین همکاری هایی بتوانیم عرضه این محصول را نیز توســعه و 

ارتقاء دهیم.

مختصری پیرامون پیشــینه فعالیت مجموعه صنعتــی و بازرگانی عبیدی 
توضیح دهید.

بنده فعالیتم در صنعت دروپنجره دوجداره را از ســال 1384 در شــهر تبریز آغاز کردم و از 
سال 88 نیز به کرج نقل مکان کرده و تاکنون در همین منطقه به فعالیتم ادامه داده ام. شروع 
فعالیت ما در زمینه تولید و مونتاژ دروپنجره با مجموعه قبلی آقای میراب بود که این همکاری 
از سال 86 تا سال های اخیر ادامه داشت و از ابتدای سال جاری نیز با کسب نمایندگی پروفیل 
ویتانووا همکاری جدیدمان را با آقای میراب و مجموعه طال پروفیل ارس آغاز کردیم. واقعیت 
این اســت که آغاز این همکاری برای من بسیار خوب و خوش یمن است و بسیار خوشحالم 
که همکاری دوباره ای با مجموعه آقای میراب کلید خورده اســت. آغاز همکاری با مجموعه 
ویتانووا شروع پرقدرت و امیدبخشی داشت که مطمئنا اثرات و ثمرات مثبت آن به زودی برای 

ما نمایان خواهد شد.
نظرتان درباره مجموعه طال پروفیل ارس و پروفیل ویتانووا چیست؟

پروفیــل ویتانووا از نظر کیفیت حرف اول را در میان پروفیل های ایرانی می زند. این حرف 
را نه به دلیل این همکاری می گویم بلکه بر اســاس ســال ها تجربه ای است که در این بازار 
دارم و این که از نظر فنی با بسیاری از محصوالت و برندها کار کرده ام و از نزدیک محاسن و 
معایب آنها را لمس کرده ام. مجموعه طال پروفیل نیز با مدیریت قوی و دانش و تجربه باالی 
مهندس میراب یکی از مدرن ترین و به روزترین مجموعه های تولید پروفیل یوپی وی ســی در 
کشور اســت که مطابق با متدهای روز دنیا طراحی و راه اندازی شده و هم اینک محصوالتی 
باکیفیت و مطابق با اســتانداردهای روز دنیا به بازار کشــور عرضه می کند. دو برند ویتانووا 
و هارمونــی پالس با تنوع باالی سیســتمی که دارند تمامی نیاز ما و هــر تولیدکننده ای را 
کامال پوشــش می دهند و نیــازی به هیچ برند دیگری نداریم. چــون مجموعه ما از صفر تا 
صد دروپنجره دوجداره یوپی وی ســی را تامیــن و عرضه می کند با آغاز همکاری با مجموعه 
ویتانووا و اضافه شــدن این برندها به ســبد کاالیی مان ازلحاظ تکمیل جنس دیگر هیچ کم 

و کسری نداریم.

اسماعیل عبیدی ـ مدیرعامل گروه بازرگانی عبیدی


