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گروه صنعتی نوین ســازه در سال 1390 فعالیت خود را درزمینه تولید انواع در و پنجره یو.پی.وی.سی در تهران آغاز کرده است و از زمان تاسیس تا 
به امروز، با اتکا به الطاف پروردگار و با بهره گیری از دانش متخصصان و کوشــش نیروی کاری مجرب، در مسیر تولید و عرضه پانل، در و پنجره های 
دوجداره  یو.پی.وی.ســی و همچنین پخش پروفیل و یراق آالت در و پنجره یو.پی.وی.سی گام برداشته است. این مجموعه با توجه به نیاز بازارهای 
داخلی و خارجی و اســتراتژی سازمانی تدوین شده و همچنین سیاست های کلی کشور در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در ابعاد گوناگون به ویژه در 
بخش ساختمان، توانسته است امســال خط جدید کارخانه تولید پانل های دوجداره یو.پی.وی.سی را راه اندازی کند. مجموعه نوین سازه با در اختیار 
داشتن تکنولوژی روز دنیا، کارشناسان برجسته و با استفاده از ماشین آالت پیشرفته قادراست بخش عمده ای از نیاز بازار خرد و عمده داخلی و خارجی 

را جهت تولید پانل های یو.پی.وی.سی فراهم سازد. استفاده از مواد اولیه درجه یک یو.پی.وی.سی از دیگر مزایای این پانل های تولیدی می باشد.
دفتر فروش و انبار مرکزی این مجموعه در بازار آهن غرب تهران، فرصت مناسبی را برای مشتریان سراسر کشور به ویژه تهرانیان عزیز فراهم آورده 
است تا سفارش های خود را با صرف کمترین زمان و هزینه ارائه داده و از خدمات این مجموعه برخوردار شوند. نشریه پنجره ایرانیان به منظور آشنایی 
بیشــتر و معرفی توانمندی های این مجموعه گفتگویی با آقایان مجید نصیــری و ایمان قاضی زاده، مدیران جوان و پرتالش این مجموعه انجام داده 

است که مشروح آن را در ادامه باهم می خوانیم:

اشــاره

 برای آغاز گفتگو ابتدا مجموعه نوین سازه را به طور کامل معرفی کنید.
فعالیــت مجموعه صنعتی تولیدی نوین ســازه در زمینه تولید انــواع در و پنجره دوجداره 
یو.پی. وی.ســی از ســال 1390 آغاز شده است و درمهرماه ســال جاری کارخانه تولید پانل 
یو.پی.وی.سی را در شهر اراک راه اندازی کرده است.کارخانه این مجموعه در شهرک صنعتی 
اراک در فضایی به مساحت هزار مترمربع واقع شده است و دارای دو خط تولید پانل است که 
با 12 پرســنل به صورت 24 ساعت شبانه روزی فعالیت می کند و ظرفیت تولید پانل مجموعه 
نیز روزانه 3000 متر طول اســت. انبار و دفتر مرکزی مجموعه نوین سازه در بازار آهن غرب 

تهران واقع است.
 نوین سازه از چه تاریخی شــروع به کار کرده و برای رسیدن به جایگاه 

امروزی خود چه فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است؟
گروه صنعتی نوین ســازه در راستای اهداف از پیش تعیین شده خود در سال 1390 تاسیس 
شد و تاکنون با بهره گیری از توانمندی های خود، به مشارکت در پروژه های دولتی و خصوصی 
در تهران و شهرســتان ها پرداخته اســت. در ســال 1392 این مجموعه وارد فاز جدید تولید 
پروفیل های یو.پی.وی.ســی بانام تجاری KSAN )کیسان( شــد که مقدار محدودی از این 
پروفیل برای مصرف داخلی و عمده تولید آن برای صدور به کشورهای همسایه ازجمله عراق، 
افغانستان، کردســتان عراق و ... اختصاص یافت. اکنون گروه صنعتی نوین سازه مفتخراست 
اعــالم دارد با اســتعانت از حق تعالی و با اتکا بر تالش و پشــتکار مدیریت و گروه پرتالش 
خود موفق به احداث دو خط تولید اختصاصی پانل های دوجداره یو.پی. وی. ســی شــده است 

کــه از نظر کیفیت و قیمــت قابل  رقابت با بهترین برندهای موجود در بازار اســت. کارخانه 
ایــن مجموعه با دارا بودن دســتگاه های به روز و مجهز، توان تولیــد روزانه 3000 متر طول 
پانل دوجداره را به صورت 24 ســاعت شــبانه روز دارد. انواع پانل های یو.پی.وی.سی تولیدی 
این مجموعه شــامل پانل های دوجداره به ابعاد 100 و ضخامت 20 میلی متری و پانل 150 

باضخامت 24 میلی متر است.
 گروه صنعتی نوین ســازه درحال حاضر چه خدمات و محصوالتی به بازار 

عرضه می کند؟
مجموعه نوین ســازه شــامل 4 دپارتمان مجزا از جمله کارخانه تولیــد پانل های دوجداره 
یو.پی. وی.ســی، کارگاه تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی، پخش پروفیل در و پنجره و پخش 

یراق آالت و ملزومات در و پنجره است.
 پانل های تولیدی نوین ســازه از چه مزایایی و ویژگی هایی برخوردارند؟ 

درخصوص موارد کاربرد این پانل ها توضیح دهید.
پانل های یو.پی.وی.ســی تولیدی مجموعه نوین ســازه از مواد درجه یک تهیه  شــده و به 
رنگ ســفید شفاف و شــیاردار و همچنین پانل های لمینیت می باشد که موارد  استفاده آن در 
درهای یو.پی.وی.ســی است. رنگ این پانل ها به گونه ای است که با اکثر پروفیل های موجود 
در کشور سازگار است و به دلیل مقاومت باالیی که در مقابل تغییر حالت بر اثر سرما و گرما 
دارند قابل اســتفاده در محیط های مختلف با شرایط آب وهوای گوناگون هستند. پروفیل پانل 
یو.پی. وی.سی که امکان استفاده به جای شیشه دوجداره در ساخت در و پنجره را دارد به آسانی 

گفتگویاختصاصیپنجرهایرانیان
بامدیرانمجموعهنوینسازه؛

نوین سـازه 
تولیدکننده اختصاصی

 پانل های دوجداره 
یو.پی.وی.سی
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نصب و جداســازی می شود و همچنین عایق مناسب انرژی و صوت است. پروفیل های پانل 
یو.پی.وی.سی بین 30 تا 40 دسی بل عایق صدا هستند و حدود 60 میلی متر تنش کششي را 
تحمل می کنند. این محصول حداکثر تا 65 درجه سانتی گراد دما را تحمل کرده، نقطه دماي 
تغییر شکل آن 88 درجه سانتی گراد و دماي ذوب آن نیز 90 درجه سانتی گراد است. پانل های 
یو.پی.وی.ســی به دلیل سبک بودن و اســتحکام باال عالوه بر درها، در سقف های کاذب و 

به عنوان پوشش دیوار نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
 درخصوص رعایت استانداردها یا نکات فنی محصوالت تولیدی مجموعه 

نوین سازه توضیحاتی ارائه دهید.
هدف اصلی مجموعه جلب رضایت مشــتری و محوریت آن مشــتری مداری است. به 
همیــن خاطر گروه پر توان این مجموعه تالش می کنند با رعایت تمامی اســتانداردهای 
موجــود و به کارگیری نکات فنی الزم، محصولی باکیفیت و بدون عیب و ایراد به دســت 

مشتریان برسانند.
 محصوالت تولیدی شــما از چه نوع گارانتی یا خدمات پس از فروشی 

برخوردار هستند؟
با وجود آنکه کلیه محصوالت تولیدی مجموعه نوین ســازه توسط مسئوالن کنترل کیفیت 
تایید می شوند و خروج محصول بدون نظارت این تیم امکان پذیر نیست، با این  حال مجموعه 
نوین ســازه برای اطمینان خاطر و آرامش خیال مصرف کنندگان گرامی کلیه محصوالت خود 
را به مدت 10 سال گارانتی معتبر شرکتی کرده که این گارانتی شامل عدم شکنندگی و تغییر 

رنگ محصول است.
 وضعیت فعلی بازار در و پنجره کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

متاسفانه با بروز نوســانات بازار کار که منشا اصلی آن فشار و تحریم های بین المللی است 
بــرای اولین بار شــاهد افزایش چشــمگیر قیمت محصوالت و ملزومــات مرتبط با صنعت 
یو.پی. وی.سی و آلومینیوم در کشور بوده ایم. ازاین رو امیدوارم با توجه به ثبات نسبی بازار ارز 
و بــا کمک تمام تولیدکنندگان و خانواده بزرگ یو.پی.وی.ســی کنترل تولید و قیمت آن در 
دســت گرفته شــود و تمامی خرید و فروش ها و قراردادها قطعی و بدون تحمل ضرر و زیان 

احتمالی صورت گیرد تا دوباره شاهد شکوفا شدن این صنعت بزرگ باشیم.
 نوسانات شدید ارز تا چه حدی بر فعالیت های شما تاثیرگذار است؟

با توجه به میزان ســرمایه گذاری مجموعه با قطعیت می توانم اعالم کنم که نوسانات آنی 
و شــوک لحظه ای بازار ارز هیچ گونه خللی در تولید و فــروش مجموعه ما ایجاد نمی کند و 
تمامی قراردادهای منعقدشــده به صورت قطعی است و مشتریان عزیز ما هیچ گونه نگرانی از 

این بابت نخواهند داشت.
 مهم ترین مشــکالت فعلی صنف و فعالیت شما چیست و چه راهکاری 

برای برون رفت از این مشکالت پیشنهاد می دهید؟
در حال  حاضر مسئله و مشکل اصلی صنعت در و پنجره یو.پی.وی.سی عدم ارائه به موقع 
مواد اولیه، تاثیر نوســانات ارزی بر قیمت ها و عدم توانایی تولید در داخل کشــور اســت. 
امیدواریم به یاری خداوند و تالش بی وقفه مســئوالن امــر و همکاران گرامی و با اتکا بر 
توان داخلی کشــور که بازوی اصلی آن جوانان بااستعداد هستند، روزی برسد که تمام مواد 
اولیه این صنعت که بخش عمده آن وارداتی اســت بومی ســازی شود و در کشور عزیزمان 
تولید و عرضه شــود. مطمئنا آن روز بســیاری از این مشکالت رفع شده و شرایط به روال 

عادی بر خواهد گشت.
 با توجه به شــرایط اقتصادی خاصی که بر کشــور حاکم اســت، چه 

چشم اندازی برای مجموعه نوین سازه و صنعت در و پنجره متصور هستید؟
مجموعه نوین سازه در راستای ایجاد اشتغال و کمک به تولید داخلی، پیشرفت و بومی سازی 
دانش یو.پی.وی.ســی فعالیتش را آغاز کرده و در این راه از هیچ تالشــی صرف نظر نخواهد 
کرد و امیدواریم خداوند تعالی این مجموعه را در راه رســیدن به این اهداف واال یاری کند. 
مشــکالت فعلی اقتصادی و شرایط سختی که امروزه در صنعت در و پنجره و سایر بخش ها 
شــاهد آن هستیم نیز مانند همه موارد دیگر با گذشت زمان و در سایه تالش و کوشش همه 

مدیران، مسئوالن و فعاالن صنعت در و پنجره کشور حل خواهد شد.


