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گو
گفت

پنجره ای بی همتا با پروفیل 
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل کیان پن؛

شــرکت کیان پن، یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین واحدهای تولید پروفیل یوپی وی سی در کشور به شمار می آید که 
در ســال ۱۳۸6 با تولید پروفیل آورتا در شهرک صنعتی شماره یک ساری فعالیت خود را آغاز کرده است. کلنگ احداث 
کارخانه گروه صنعتی کیان پن در ســــال ۱۳۸5 در شــهرک صنعتی شماره یک ساری به زمین زده شد و با ساخت دو 
سوله به متراژ 2000 مترمربع و راه اندازی ۳ خط اکســترودر با تعداد محدودی قالب، فعالیت تولیدی مجموعه در سال 
۱۳۸6 آغاز شــد. کیان پن مســیر رشد و توسعه خود را به سرعت طی کرد و بر همین اساس در سال ۱۳۸7 با افزودن 
ســوله جدیدی به مساحت ۳000 مترمربع به مجموعه، تعداد خطوط اکسترودر نیز در چند مرحله به ۱۱ خط ارتقاء پیدا 
کرد. با رسیدن تعداد خطوط کارخانه به ۱۱ خط و احساس کمبود فضا، در ســال ۱۳90 زمینی به متراژ 20000 مترمربع 
در مجــــاورت کارخانه خریداری و به مجموعه الحاق شد. ۱۸000 مترمربع از این فضای جدید که شــامل ســالن 
تولید، فضای اداری، انبار، آزمایشگاه و... بود، مسقف شد و مجموعه کیان پن در سال ۱۳9۳ به این محل جدید نقل مکان 
کرد. برنامه توســعه مجموعه کیان پن همچنان ادامه داشت و با تغییر و تحوالت مدیریتی اتفاق افتاده در سال 96 این 
تغییرات رشد پرشتاب تری به خود گرفت به نحوی که در حال حاضر مجموعه آورتا با 2۱ خط اکســــترودر و 250 نفر 
پرسنل در سه نوبت کاری مشــغول فعالیت است. ضمن اینکه مجموعه کیان پن ظرفیت و زیرساخت مورد نیاز بــرای 
راه اندازی و بهره برداری از ۳0 خــط را دارد. آورتا با استفاده از سیستم فروش و دایره نمایندگی گسترده خود توانسته 
اســت سهم مناسبی از بازار داخل را به دســت آورده و در ادامه برای حضور در بخش صادرات به کشورهای همسایه و 
ســایر بازارهای بین المللی وارد گود رقابت با شــرکت های قوی و برندهای مطرح داخلی و خارجی شود. پنجره ایرانیان 
به منظور معرفی ظرفیت و توانمندی های این مجموعه موفق گفتگویی با مهندس عباس جمشیدی شهمیری، مدیرعامل 

جوان و پرتالش گروه صنعتی کیان پن انجام داده است که در ادامه آن را با هم می خوانیم:

اشـاره
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مختصری پیرامون تاریخچه فعالیت شرکت کیان پن توضیح دهید.
شــرکت کیان پن در ســال 1385 در زمینه تولید پروفیل های یوپی وی سی فعالیت خود 
را شــروع کرده اســت. در حال حاضر این کارخانه با ظرفیت تولید 25 هزار تن در سال در 
مساحتی به وسعت 25 هزار مترمربع فعال بوده و تعداد 250 نفر در آن مشغول به کار هستند. 
آورتـــا با مطالعات فراوان در زمینه تولید پروفیل یوپی وی سی و نیاز بازار در ایران و با توجه 
به واردات انبوه پروفیل از کشــورهای اروپایی و ترکیه بر این امــر اهتمام ورزید و با تولید 
ایــن محصول در داخل عالوه بر صرفه جویی ارزی و جلوگیری از هدر رفتن ســرمایه ملی، 
باعث رفع نیاز مونتاژکاران نیز شــد. آورتا با احداث گروه صنعتی خود، توسط پرسنل مجرب 
و آموزش دیده و با بهره گیــری از بهترین و مدرن ترین تجهیزات اندازه گیری مواد اولیه و با 
استفاده از دقیق ترین ماشین آالت میکسینگ و قالب های مدرن اروپایی مواد اولیه پلیمری را 
مخلوط و آماده تولید می کند. دریافت گواهینامه های مختلف کیفیت توسط آورتا، نشان دهنده 
کیفیت و اســتحکام پروفیل های تولیدی این مجموعه بر اساس استانداردهای روز دنیاست. 
مدیریت پروفیل آورتا با دید آینده نگر خود در راســتای برطرف کردن نیازهای داخل کشور 
و نیز صادرات پروفیل خود درصدد افزایش خط تولید خود به 30 خط اکســترودر اســت که 
این مهم در دست اقدام است. ما بر این باوریم که با اندیشه واال و همت متخصصان ایرانی 
می توانیم، محصوالتی تولید کنیم که ازنظر کیفیتی در ســطح پیشگامان این صنعت در دنیا 
باشــد و کشور را از واردات این محصول بی نیاز کند. باشد که بتوانیم سهم کوچکی در رشد، 

تعالی و سربلندی کشور عزیزمان داشته باشیم.
پروفیل آورتا درحال حاضر چه محصوالتی به بازار عرضه می کند؟

ازجمله محصوالت آورتا، پروفیل های 4 کاناله ســری 60، پروفیل لوالیی و کشویی است. 
همچنین قالب های جدید پروفیل های کالس پالس و اکونومی 4 کاناله ســری 60 در دست 
راه اندازی است. برای تکمیل ســبد کاالیی و پوشش بخش های مختلف بازار اقدام به تولید 

و عرضه سری اکونومی پروفیل یوپی وی سی 
کردیم و همچنین بــا تهیه قالب های جدید، 
تولید سیستم های فریم، لنگه و مولیون نرمال 
را برای پروفیــل آورتا آغاز کردیم. راه اندازی 
خط لمینت پروفیل آورتا از دیگر اقداماتی بود 
که در این مجموعه آغازشده و هم اینک کار 
لمینت یکرو و دورو روی پروفیل آورتا مطابق 
با اســتانداردهای این صنعت انجام می شود. 
در ســال 1397 به خاطر شرایط ویژه بازار و 
کمبود مواد اولیه به این فکر افتادیم که خط 
تولید گســکت را نیز به مجموعه اضافه کنیم 
که هم اینک 3 خط تولید گسکت در مجموعه 

آورتا مشــغول فعالیت هســتند. خرید و راه اندازی خط تولید پالستیک کاور برای بسته بندی 
پروفیل ها از دیگر کارهایی است که در سال گذشته در مجموعه آورتا انجام شده است. ضمنا 
گروه صنعتی کیان پن در راســتای تامین نیاز صنعت ساختمان چند خط تولید دیوارپوش به 

صورت ساده و روکش دار راه اندازی کرده است.
پروفیل های یوپی وی ســی مجموعه کیان پن در چه ســطح کیفی تولید 

می شوند و تاکنون چه استاندارد یا گواهینامه هایی را دریافت کرده اند؟
تولیدات آورتا در ســطح کیفی بسیار باالیی قرار دارند. این مجموعه تاکنون موفق شده است 
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی، گواهینامه انجمن بهینه سازی مصرف 
انرژی در ایران، پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد اجباری، گواهینامه سیســتم مدیریت ایمنی و 
 ،ISO9001 :2008 بهداشت شغلی 2007: 18001، گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
گواهینامه سیســتم مدیریــت محیط زیســت ISO14001 :2004، تندیس چهره های 
نام آشنای کسب وکار ایران، تندیس چهارمین همایش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

را دریافت کند.
 ارائه بیمه نامــه، گارانتی و خدمات پس از فروش محصوالت آورتا به چه 

صورت انجام می گیرد؟
آورتا عالوه بر توجه به استانداردهای دریافتی، این پروفیل ها را همواره مورد آزمایش قرار 

داده تا خود مستقیما از سطح کیفی آنها مطمئن شود و پس از اخذ نتایج مثبت از سالمت آنها 
اقدام به ارائه ضمانت نامــه این تولیدات در برابر تغییر رنگ و تغییر حالت می کند. همچنین 

محصوالت آورتا از ضمانت نامه 10 ساله شرکت سهامی بیمه تجارت نو برخوردار است.
پروفیــل آورتا در زمینه صادرات به کشــورهای دیگر چه برنامه هایی 

داشته است؟ 
از نیمه دوم سال 1397 صادرات محصوالت تولیدی آورتا به کشورها مختلف آغاز شد و در 

این راستا تاکنون محموله هایی به کشورهای عراق و افغانستان ارسال شده است.
 بــرای اینکه پروفیل آورتا را در حد و اندازه یک پروفیل در کالس جهانی 

تولید کنید، چه تمهیداتی اندیشیده اید؟
یکی از اصول اولیه مدیریت مجموعه کیان پن ارتقا مســتمر محصوالت تولیدی اســت. 
ازاین رو تمامی قالب های این کارخانه از کشــورهای اروپایی خریداری شــده و از بهترین و 

مرغوب ترین مواد اولیه برای تولید پروفیل های آورتا استفاده می شود.
نحوه اعطــای نمایندگی و نوع تعامل و همکاری بــا نمایندگی ها در 
شــرکت کیان پن چگونه است؟ درحال حاضر چه تعداد نمایندگی فعال 

در کشور دارید؟
واحد فروش مجموعه کیان پن پس از دریافت درخواســت نمایندگی، نســبت به بررسی 
ســوابق درخواســت کننده اقداماتی را صورت می دهد. درصورتی که متقاضی از حسن سابقه 
برخــوردار بوده و نیز توانایی پخش پروفیل و ارائه خدمات پس از فروش را داشــته باشــد، 

نمایندگی محصوالت آورتا به ایشان اعطا می شود.
به نظر شما صنعت پروفیل یوپی وی ســی دروپنجره کشور در مقایسه با 

پروفیل های ترک و اروپایی در چه سطح کیفی قرار دارد؟
صنعت تولید پروفیل کشــور در چند سال گذشته از رشــد مناسبی برخوردار بوده و 
هم اکنون در سطح کیفی باالیی قرار دارد. 
من فکر می کنم پروفیل های تولیدی کشور 
به طور کامل توانایی رقابت با تولیدات روز 

دنیا را دارند.
پروفیل های  واردات  محدودیت 
خارجی چه تاثیری در روند فعالیت 
شما داشته است؟ آیا پروفیل های 
ایرانی توانایی پرکردن خال حضور 
پروفیل های خارجی در بازار داخل 

را دارند؟
با محدود شدن واردات پروفیل های خارجی 
میزان اشتغال در این صنعت بسیار بیشتر شده 
که این امر خود ثمرات بســیار خوبی برای اقتصاد کشــورمان داشته است. به نظر من تنوع 
پروفیل های تولید داخل توانایی پوشش بخش های مختلف بازار را دارند و بعید می دانم عدم 

حضور پروفیل های خارجی باعث ایجاد احساس خال در این صنعت شود.
مهم ترین مشکالت فعلی صنف و فعالیت شما چیست و چه راهکاری برای 

برون رفت از این مشکالت پیشنهاد می دهید؟
ازجمله مشکالت فراوانی که تولیدکنندگان با آنها روبه رو هستند، می توان به عدم حمایت 
دولــت از واحدهای تولیدی خصوصا در بخش منابع بانکی و واردات، عدم ثبات قیمت مواد 

اولیه و بسته های حمایتی در معافیت های مالیاتی اشاره کرد.
رکود حاکم بر صنایع کشــور به ویژه صنعت ساختمان و تاثیرات تازه ای 
که ویروس کرونا بر آن افزوده اســت، چه تاثیری بر فعالیت تولیدی شما و 

صنعت دروپنجره داشته است؟
طبق گفته کارشناســان حوزه بهداشــت، این بیماری به دلیل عدم دستیابی به روش های 
درمانی، فعال مهمان همه کشــورهای جهان است. درنتیجه تاثیر وجود این بیماری به مرور 
از بازار کم خواهد شــد؛ بنابراین ما آماده شــرایط عبور از کرونا هستیم و این شرایط برای 
تمامی صنایع وجود داشــته و ما نیز مانند همــگان آرزو می کنیم این بال هر چه زودتر ختم 

به خیر شود.


