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گفتگویاختصاصیپنجرهایرانیانبامدیرعاملکیانپن؛

آورتا، در مســــیر توسعه

شــرکت کیان پن، تولیدکننده پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.سی با نام تجاری »آورتا«، در 
ســال ۱۳۸6 در استان مازندران و شهرک صنعتی شــماره یک ساری فعالیت خود را آغاز 
کرد. این مجموعه که یکی از واحدهای تولید پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.ســی در کشور 
اســت با توجه به نیاز بازار ایران و واردات انبوه پروفیل از کشــورهای اروپایی بر این امر 
اهتمــام ورزید که با تولید این محصول در داخل عــاوه بر صرفه جویی ارزی و جلوگیری از 
هدر رفتن ســرمایه ملی، باعث رفع نیاز مونتاژکاران و مصرف کنندگان داخلی شود. آورتا با 
احداث گروه صنعتی خود، توسط پرسنل مجرب و آموزش دیده و با بهره گیری از مدرن ترین 
تجهیزات اندازه گیری مواد اولیه، ماشین آالت میکسینگ، خطوط اکسترودر و قالب های مدرن 
اروپایی، اقدام به تولید و عرضه پروفیل یو.پی.وی.ســی در و پنجره می کند. آورتا در ابتدا با 
۳ خط اکســترودر و یک خط میکسر شــروع به کار کرد و با گذشت زمان و نیاز به توسعه و 
افزایش ظرفیت تولید، ماشین آالت خود را در سال 90 به ۱۱ خط اکسترودر و ۳ خط میکسر 
افزایش داد. تغییر مدیریت مجموعه که در ســال 96 اتفاق افتاد باعث شد مجموعه مجددا 
با افزایش خطوط و ظرفیت تولید همراه باشد به گونه ای که این مجموعه هم اینک با ۱9 خط 
اکســترودر مشــغول به تولید پروفیل های در و پنجره، لوله، پنل ها و پروفیل های دیوارپوش 
و سقف کاذب اســت. مدیریت جدید مجموعه کیان پن و پروفیل آورتا با دید آینده نگر خود 
در راســتای برطرف کردن نیازهای داخل کشور و همچنین توجه به بخش صادرات درصدد 
افزایش خطوط تولید این مجموعه به بیش از ۳0 خط اکسترودر است. برای آشنایی بیشتر 
با مدیریت جدید مجموعه کیان پن و برنامه چشــم انداز توســعه ای که این تیم جدید برای 
پروفیل آورتا تدارک دیده است به سراغ عباس جمشیدی شهمیری، مدیرعامل این مجموعه 

رفتیم و گفتگویی با وی انجام دادیم که در ادامه مشروح آن را باهم می خوانیم:

اشــاره



 برای شــروع گفتگو مجموعه کیان پن را برای مخاطبان نشــریه 
معرفی کنید؟

فعالیت تولیدی شــرکت کیان پن از ســال 1386 با راه اندازی 3 خط اکسترودر و یک خط 
میکسر در شهرک صنعتی شماره 1 ســاری آغاز شده است. ظرفیت تولید مجموعه کیان پن 
در زمینه تولید پروفیل های یو.پی.وی.ســی در و پنجــره بانام تجاری »آورتا« ظرف مدت 3 
سال به 11 خط افزایش پیدا کرد. این تعداد خط اکسترودر که در فضایی به مساحت 30 هزار 
مترمربع ســوله مسقف مشغول به فعالیت بود، ظرفیت تولید 10میلیون مترطول پروفیل را در 
سال داشــت. همان طور که می دانید در یک سال گذشته تغییراتی در مدیریت عامل شرکت 
کیان پن به وجود آمده و بر اساس آن من که قبال عضو هیات مدیره شرکت بودم این وظیفه 
را برعهده گرفته و به عنوان مدیرعامل جدید مجموعه مشغول به کار شده ام. در یک سال اخیر 
نیز تعداد خطوط اکســترودر شرکت کیان پن به 19 خط افزایش یافته و مطابق پیش بینی های 
انجام شده در برنامه توسعه شرکت، تعداد 14 خط اکسترودر نیز خریداری شده که به زودی به 
مدار تولید اضافه خواهند شــد تا مجموعه کیان پن با 33 خط اکسترودر به فعالیت تولیدی اش 
ادامه دهد. در برنامه توســعه ای که برای مجموعه تعریف کرده ایم تمامی زیرساخت ها، برق، 
آب، ماشــین آالت و... برای افزایش ظرفیت تولید کارخانه و فعالیت حداقل 33 خط اکسترودر 
مهیا شــده اســت که در آتیه نزدیک این برنامه عملیاتی خواهد شــد. در یک سال گذشته 
همچنین بسیاری از قالب های 4 محفظه سری 60 لوالیی و کشویی در سایزهای جدید همراه 

با ملزومات موردنیاز تهیه و به خطوط تولید افزوده شده است.

 عمده ترین محصوالت پروفیل آورتا را نام ببرید؟
عمده تریــن محصوالت مجموعــه کیان پن که بانام تجاری آورتا به بازار عرضه می شــود 
پروفیل های یو.پی.وی.ســی در و پنجره است که شــامل پروفیل های 4 محفظه سری 60 
لوالیی و 4 محفظه ســری 80 و 120 کشویی تک ریل و ســایر ملزومات مانند پروفیل های 
لوله، بازســازی، فریم به فریم و آداپتور می شود. در یک سال گذشته با خرید دستگاه لمینت 
از برنــد مطرح »یونیماک« و اضافه کردن آن به خط تولید، توانایی تولید پروفیل های لمینت 

تک رو و دورو مغز قهوه ای را نیز داریم.
 درحال حاضر ظرفیت تولید و تعداد پرســنل مجموعه کیان پن چه 

میزان است؟
ظرفیــت تولید کارخانه درحال حاضر با 19 خط اکســترودر فعال، بیــن 19 تا 20 میلیون 
متِرطول انواع پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.ســی در سال است. تعداد پرسنلی که به صورت 
مســتقیم در مجموعه کیان پن مشغول به کار هستند 220 نفر است که این میزان با توجه به 
کارگاه هایی که با ما کار می کنند و سایر مشاغل مرتبِط غیرمستقیم به 1500 نفر هم می رسد.

 پروفیل آورتا در چه نقاطی از کشور نمایندگی دارد؟
عالوه بر 350 کارگاهی که در سراســر کشــور با مــا همکاری دارنــد و از پروفیل آورتا 
اســتفاده می کنند ما در اکثر استان های کشور نمایندگی فروش رسمی داریم که برای 
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ســهولت کار و راحتی حال مصرف کننده تمامی محصوالت ما را مســتقیما به دست 
مصرف کنندگان می رسانند.

 نحوه اعطای نمایندگی پروفیل آورتا به متقاضیان به چه شکل است؟
بعد از دریافت درخواست از طرف متقاضی و ثبت در سیستم شرکت، بررسی های مورد نیاز 
از طریق اعزام کارشــناس و مدیر فروش به محل نمایندگی انجام می گیرد. این موارد شامل 
بررســی توانایی های مالی، فنی و ســخت افزاری متقاضی و همچنین ظرفیت و نیازسنجی 
منطقه مورد درخواســت است به شکلی که متقاضی کســب نمایندگی بتواند خواسته های ما 
و مشــتریان نهایی را به بهترین نحو انجام داده و نســبت به حسن انجام کار نهایت دقت و 
حساسیت را داشته باشد. بعد از تایید مقدماتی کارشناسان و مطالعه گزارش ارائه شده از سوی 
هیات اعزامی توســط مدیران شرکت، نسبت به ارائه نمایندگی رسمی یا انحصاری فروش به 

متقاضی اقدام می شود.
 پروفیل آورتا تاکنون چه اســتانداردها و ضمانت نامه هایی را دریافت 

کرده است؟
خوشبختانه پروفیل آورتا ازجمله پروفیل هایی است که موفق به دریافت گواهینامه فنی مرکز 
تحقیقات وزارت راه و شهرسازی شده است. شرکت کیان پن و پروفیل آورتا همچنین گواهینامه 
اســتاندارد اجباری و تشویقی سازمان استاندارد ایران را کسب کرده و کلیه محصوالت تولیدی 
این مجموعه با رعایت شــاخص های کیفی این گواهینامه ها تولید و عرضه می شوند. ایزوهای 
معتبر اروپایی مانند ایزو 9001 و 18001 و 14001 نیز ازجمله گواهینامه های اســتاندارد کیفی 

است که مجموعه کیان پن و پروفیل آورتا تاکنون به دست آورده اند.
 آیا محصوالت آورتا گارانتی و بیمه دارند؟

تمامی محصوالت آورتا به مدت 20 ســال از ســوی بیمه ایران و 5 ســال توسط شرکت 
کیان پن و مجموعا به مدت 25 سال ضمانت و بیمه شده اند.

 آیا مجموعه کیان پن واحد تولید در و پنجره دارد؟
واقعیت این اســت که ما در مجموعه کیان پن به خاطر رعایت حقوق مشتریان و همکارانی 
که با این مجموعه همکاری می کنند تاکنون به صورت مســتقل و راســا اقدام به تولید در و 

پنجره نکرده و تنها به فروش و عرضه پروفیل اکتفا کرده ایم.
 با توجه به تغییر و تحولی که در مدیریت مجموعه به وجود آمده، نگاه 

شــما به عنوان مدیرعامل جدید مجموعه به مقوله تولید، بازار و مشتری 
چگونه اســت و در این مســیر چه اولویت هایی برای مجموعه کیان پن 

تعریف کرده اید؟
ســرلوحه کار و فعالیت هیات مدیره کیان پن کیفیت اســت و مهم ترین فاکتوری که برای 
تمامی واحدها و در همه امور موکدا به آن ســفارش شــده رعایت اصول استاندارد و کیفیت 
نهایی محصول اســت. موضوعی که برای من، هیات مدیــره و تمامی بخش های مجموعه 
اهمیت دارد و در هر شــرایطی باید رعایت شــود کیفیت محصول، قیمت مطلوب و شرایط 
فروش مناسب است. ما در مجموعه کیان پن تالش می کنیم تا با رعایت این 3 اصل رضایت 
کامل تمامی مشــتریان و مصرف کنندگان نهایی محصوالتمان را تامین کنیم و امیدواریم با 
همفکری و همراهی همه همکاران به این خواســته دست پیدا کنیم. ما هم زمان با شروع به 
کار مدیریت جدید تالش کردیم با به کارگیری نیروهای فنی و تشــکیل یک تیم حرفه ای از 
کارشناسان و متخصصان مختلف شرایط را برای عرضه محصولی باکیفیت و بی عیب و نقص 
مهیا کنیم به این صورت که در هر شــیفت کاری دو نفر نیروی فنی در بخش کنترل کیفی 
مشــغول به کار شدند تا خطوط تولید پروفیل آورتا بدون وقفه و با تمام توان به تولید کاالی 

باکیفیت ادامه دهند. 
در بحث فروش نیز دیدگاه ما بر این مبنا اســت که بعد از نیازســنجی بازار، در نظر گرفتن 
قدرت خرید مشــتری و تناسب قیمت و کیفیت محصول ســعی کنیم تا محصوالتمان را با 
بهترین شــرایط پرداخت در اختیار مشتری قرار دهیم به نحوی که ضمن رعایت حال مشتری 

و کسب رضایت او، حاشیه سود مناسبی نیز برای شرکت لحاظ شود.
 آیا مجموعه کیان پن واحد آزمایشگاه کنترل کیفی دارد؟

بلــه در ادامه سیاســت های کاری تیم جدید مدیریتــی آورتا اقدام به خریــد جدیدترین 
ماشین آالت تست آزمایشــگاهی پروفیل یو.پی.وی.سی و پیشرفته ترین دستگاه های کنترل 
کیفی محصوالت پلیمری از کشورهای اروپایی کردیم که هم اینک در واحد آزمایشگاه کنترل 
کیفی آورتا مشــغول به کار بوده و تســت های مختلفی ماند تست جوش، تست ضربه، تست 
ویــکات و... را انجام داده و نمونه های آزمایشــگاهی را به صورت مــداوم مورد آزمون قرار 
می دهند. ضمن این که این واحد با هماهنگی هایی که با سازمان استاندارد انجام گرفته مجوز 
و توانایی این را دارد که به عنوان آزمایشگاه همکار و مرجع در خدمت سایر واحدهای تولیدی 
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و مجموعه های همکار قرار گیرد.
 با توجه به شــرایط ویژه ای که این روزها در اقتصاد کشــور شاهد 
هســتیم و مواردی مانند رکود صنعت ساختمان، نوسانات شدید قیمت 
ارز، کمبود مواد اولیه و مشــکات مربوط بــه واردات و... که کار تولید 
را بســیار سخت تر کرده اســت، چه تدبیری برای ادامه کار مجموعه 

کیان پن و عبور از این شرایط بحرانی اندیشیده اید؟
ما به لطف خدا تالش کردیم تا در این شــرایط ســخت و گرفتاری هایی که تمامی 
عرصه های زندگی و کار و فعالیت تولیدی را طاقت فرســا کرده است به هر نحوی که 
شــده در کنار مشــتریان و همکارانمان بمانیم و آن ها را در این شــرایط تنها نگذاریم 
چراکه تنها با در کنار هم بودن و همدلی و همراهی اســت که می توانیم بر این شرایط 
ســخت پیروز شویم و به امید بهتر شدن اوضاع واحوال مملکت همدیگر را یاری دهیم. 
ما حاضر شــدیم مواد اولیه را با قیمت بیشتر خریداری کنیم ولی قیمت محصوالتمان 

را بی منطق افزایش ندادیم. 
البته ما در بخش افزودنی ها خوشــبختانه از انبار نسبتا خوبی برخوردار بودیم چراکه 
مطابق با سیاست کاری و برنامه ای که تدوین کرده بودیم در ابتدای سال مقدار زیادی 
از این مواد )تقریبا نیاز یک ســال مجموعه به مــواد افزودنی( را خریداری و دپو کرده 
بودیم که در این شرایط به کمک ما آمد. ما در این روزها برعکس خیلی ها فقط به سود 
خودمان نگاه نکردیم بلکه همه شــرایط را در نظر گرفتیم و با ترسیم اهداف بلندمدت 
کوشیدیم نوسانات قیمت ارز و کمبود مواد اولیه در قیمت محصول نهایی تاثیر نگذارد 
و محصوالتمان را با هر زحمتی به دســت مشــتری رساندیم. ما معتقدیم کسی که در 

شرایط سخت در کنار ما بماند برای همیشه در کنار ما خواهد ماند.
 نظرتان پیرامون مقایسه کیفی پروفیل های داخلی و خارجی چیست؟

خوشبختانه درحال حاضر ظرفیت تولید پروفیل های یو.پی.وی.سی در داخل کشور به 
حدی اســت که عالوه بر تامین نیاز داخلی می تواند میزان قابل توجهی از این محصول 
در بخش صادرات به کشورهای دیگر عرضه شود و اصال نیازی به واردات پروفیل های 
خارجی نداریــم. از لحاظ کیفیت نیز بدون اغراق پروفیل های داخلی نه تنها هیچ کم و 
کســری نسبت به نمونه های مشابه خارجی ندارند بلکه در بسیاری از فاکتورها یک سر 

و گردن از آن ها به ویژه پروفیل های ترک باالتر هستند.
 از ســوی دیگر پروفیلی که در داخل کشــور تولید می شــود چون با در نظر گرفتن 
شــرایط آب و هوایی ایران تولید می شــود بهتر می تواند جوابگوی نیاز مناطق مختلف 

کشور باشد که از تنوع آب و هوایی باالیی برخوردار است.
 افزایش تعرفــه ای که برای واردات پروفیل هــای خارجی در نظر 

گرفته اند چه تاثیری بر رقابت این محصول در بازار دارد؟
برخــی پروفیل های خارجی با توجه به تعرفه نســبتا باالیی که بــرای واردات این 
محصول در نظر گرفته شده اســت به ناچار بخشی از کیفیتشان را می زنند تا بتوانند با 
پروفیل هــای تولید داخل رقابت کنند در غیر این صورت به خاطر قیمت بســیار باالی 
این پروفیل ها امکان حضور در بازار داخلی را از دست می دهند به همین خاطر بسیاری 

از پروفیل های ایرانی از این پروفیل ها بسیار باکیفیت تر هستند. 
درهرصورت وضع تعرفه های باال برای محصوالت خارجی در سالی که به نام حمایت 
از کاالی ایرانی نام گذاری شده است برای ما تولیدکنندگان داخلی که در شرایط بسیار 
ســختی اقدام به کار و فعالیت تولیدی می کنیم مفید است و کمک شایانی به پیشرفت 

و ترقی ما و همچنین اشتغال زایی کشور خواهد کرد.
 چه برنامه ای برای بخش صادرات محصوالتتان دارید و آیا تاکنون 

صادرات داشتید؟
در ســال های گذشــته اقدامات مقطعی برای حضور در بحث صــادرات و ورود به 
بازارهای منطقه ای از ســوی مجموعه کیان پن صورت گرفت که متاسفانه به دالیلی 
منتج به نتیجه نشد. با شروع به کار تیم جدید مدیریتی واحدی به نام واحد صادرات در 

مجموعه احداث و کارشناسانی برای این بخش در نظر گرفته شد.
 این واحد وظیفه شناســایی بازارهای خارجی و امکان ســنجی بــرای صادرات به 
کشــورهای منطقه را بر اســاس نیاز آن بازار، قیمت محصول، نــرخ ارز و تعرفه های 

گمرکی و سایر مولفه ها بر عهده دارد. 
یکی از مهم ترین اهداف ما در برنامه چشم انداز توسعه ای که برای مجموعه کیان پن 
و پروفیل آورتــا در نظر گرفته ایم همین بحث صادرات و حضور در بازارهای جهانی و 

کشورهای منطقه است که امیدواریم به زودی این امر محقق شود.


