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نشــریه  مخاطبان  بیشــتر  آشــنایی  برای 
مختصری پیرامون تاریخچه تاسیس و فعالیت 

شرکت کیان پن )برند آورتا( بیان کنید؟
شــرکت کیان پن در سال 1386 در زمینه تولید پروفیل 
یوپی وی ســی فعالیت خــود را آغاز کــرد و هم اکنون با 
ظرفیت تولید 25000 تن در ســال و تعداد پرســنل 250 
نفــر با مســاحت 25000 مترمربع در زمینــه تولید انواع 
پروفیل یوپی وی ســی 4 کانال با برنــد »آورتا« و »انزو« 
و انــواع دیوارپوش با برند »گلــدن پنل« در حال فعالیت 
است. مدیریت مجموعه کیان پن با نگاه آینده نگر خود در 
راستای برطرف کردن نیازهای داخل کشور و نیز صادرات 
پروفیل خود، درصدد افزایــش خط تولید خود به 33 خط 

خطوط تولید پروفیل آورتا 
به 23 اکسترودر افزایش یافت

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل کیان پن؛

اکسترودر است که این مهم در دست اقدام است. در حال 
حاضر با افزایش خطوط تولید به 23 خط اکســترودر گام 
بلندی در راستای رسیدن به اهداف کلی مجموعه برداشته 

شده است.
شرکت کیان پن درحال حاضر چه محصوالتی 
به  پروفیل(  مختلف  و کالس های  )سیســتم ها 
بازار عرضه می کند؟ آیــا برنامه ای برای ارائه 

محصول جدید به بازار دارید؟
در حــال حاضر تولید پروفیل 4 کانال ســری 60 با نام 
تجــاری آورتا در سیســتم های لوالیی و کشــویی تولید 
می شــود. همچنین قالب های جدید پروفیل های کالس 
پــالس و اکونومــی ســری 60، 4 کانال نیز به ســبد 
محصوالت مجموعه اضافه شده است. خط تولید پروفیل 
لمینت و 3 خط تولید گسکت و همچنین خط تولید نایلون 

و بسته بندی پروفیل در مجموعه دایر است.
پروفیل های مجموعه کیان پن در چند سطح 
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 شــده اســت گواهینامه فنی 
مرکــز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی، گواهینامه 
انجمن بهینه سازی مصرف انرژی در ایران، پروانه کاربرد 
عالمــت اجبــاری، گواهینامه سیســتم مدیریت ایمنی و 

شــرکت کیان پن، یکــی از قدیمی ترین 
و بزرگ تریــن واحدهــای تولیــد پروفیل 
یوپی وی سی در کشــور به شمار می آید که 
فعالیتش را در سال ۱۳۸6 با تولید پروفیل 
آورتا در شــهرک صنعتی شماره یک ساری 
آغاز کرده است. کلنگ احداث کارخانه گروه 
صنعتی کیان پن در سال ۱۳۸۳ در شهرک 
صنعتی شماره یک ساری به زمین زده شد و 
با ساخت دو سوله به متراژ 2000 مترمربع 
با تعداد  راه انــدازی ۳ خط اکســترودر  و 
محدودی قالب فعالیت تولیدی مجموعه در 
سال ۱۳۸6 آغاز شد. کیان پن مسیر رشد 
و توسعه خود را به ســرعت پیگیری کرد و 
بر همین اســاس در سال ۱۳۸7 با افزودن 
سوله 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 ۱۳92 زمینی به متراژ 
20000 مترمربــع در مجــاورت کارخانه 
خریداری و به مجموعه الحاق شد. ۱۸000 
مترمربع از این فضای جدید که شامل سالن 
تولید، فضای اداری، انبار، آزمایشــگاه و... 
بود، مسقف شد و مجموعه کیان پن در سال 
۱۳9۳ به این محل جدیــد نقل مکان کرد. 
برنامه توســعه مجموعه کیان پن همچنان 
ادامه داشت و با تغییر و تحوالت مدیریتی 
تغییرات رشد  این  اتفاق افتاده در سال 96 
پرشــتاب تری به خود گرفــت به نحوی که 
در حــال حاضر مجموعه آورتــا با 2۳ خط 
اکســترودر و 250 نفر پرسنل در سه نوبت 
کاری مشــغول فعالیت است. ضمن اینکه 
مجموعــه کیان پن ظرفیت و زیرســاخت 
مورد نیاز بــرای راه اندازی و بهره برداری از 
۳۳ خط اکسترودر را دارد. شرکت کیان پن 
در راستای طرح توســعه ماشین آالت خط 
تولید خود اقدام بــه واردات دو خط کامل 
اکسترودر 90 با کلیه تجهیزات کرده و کار 
نصب و راه اندازی آن با یک دستگاه میکسر 
خریداری شده به اتمام رسیده است. با این 
کیان  ماشــین آالت شرکت  اقدام، مجموع 
پن در ســال 99 به 2۳ خط اکسترودر و 6 

دستگاه میکسر افزایش یافت.
و  ظرفیت  معرفی  به منظور  پنجره ایرانیان 
توانمندی های این مجموعه و به مناســبت 
افزایــش خطــوط تولید آن بــه 2۳ خط 
با مهنــدس عباس  گفتگویی  اکســترودر 
جمشــیدی شــهمیری، 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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بهداشت شغلی 18001:2007، گواهینامه سیستم مدیریت 
کیفیت ISO9001:2008، گواهینامه سیستم مدیریت 
چهره های  تندیس   ،ISO14001:2004 محیط زیست 
نام آشــنای کســب وکار ایران، تندیس چهارمین همایش 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را دریافت کند.
گارانتــی و خدمات پس  بیمه نامه،  ارائه 
از فروش محصــوالت آورتا به چه صورت 

انجام می گیرد؟
تمامــی محصوالت مجموعه بــا ضمانت نامه 10 
ساله شرکت سهامی بیمه تجارت نو به مصرف کننده 

عرضه می شود.
پروفیل آورتا در زمینه صادرات به کشورهای 
دیگر چــه برنامه هایی دارد؟ چه میزان از تولید 
ســالیانه مجموعه کیان پن به بخش صادرات 

اختصاص می یابد؟
از نیمه دوم سال 1397 صادرات محصوالت تولیدی 
آورتا به کشورها مختلف آغاز شد و در این راستا تاکنون 
محموله هایی به کشــورهای عراق و افغانستان ارسال 

شده است.
برای اینکه پروفیل آورتــا را در حد و اندازه 
یک پروفیل در کالس جهانــی تولید کنید، چه 

تمهیداتی اندیشیده اید؟
یکــی از اصول اولیه مدیریــت مجموعه کیان پن ارتقا 
مستمر محصوالت تولیدی است. 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 اعطای نمایندگی و نوع تعامل و همکاری با 
نمایندگی ها در کیان پن چگونه است؟ درحال حاضر 

چه تعداد نمایندگی فعال در کشور دارید؟
واحد فروش مجموعه کیان پن پس از دریافت درخواست 
نمایندگی، نســبت به بررســی ســوابق درخواست کننده 
اقداماتــی را صــورت می دهد. درصورتی کــه متقاضی از 
حسن ســابقه برخوردار بوده و نیز توانایی پخش پروفیل 
و ارائه خدمات پس از فروش را داشــته باشــد، نمایندگی 

محصوالت آورتا به ایشان اعطا می شود.
درحال حاضــر صنعت پروفیل یوپی وی ســی 
دروپنجره کشــور )در مقایســه با پروفیل های 

ترک و اروپایی( در چه سطح کیفی قرار دارد؟
صنعت تولید پروفیل کشور در چند سال گذشته از رشد 
مناسبی برخوردار بوده و هم اکنون در سطح کیفی باالیی 
قــرار دارد. من فکر می کنم پروفیل های تولیدی کشــور 

به طور کامل توانایی رقابت با تولیدات روز دنیا را دارند.
محدودیــت واردات پروفیل های خارجی چه 
تاثیری در روند فعالیت شــما داشته است؟ آیا 
پروفیل های ایرانی توانایی رقابت با پروفیل های 
خارجی و یا پرکردن خال حضور آنها را در بازار 

داخل دارند؟

با محدود شــدن واردات پروفیل هــای خارجی میزان 
اشــتغال در این صنعت بسیار بیشتر شده که این امر خود 
ثمرات بســیار خوبی برای اقتصاد کشورمان داشته است. 
به نظر من تنوع پروفیل های تولید داخل توانایی پوشــش 
بخش هــای مختلف بــازار را دارند و بعیــد می دانم عدم 
حضور پروفیل های خارجی باعث ایجاد احســاس خال در 

این صنعت شود.
مهم ترین مشکالت فعلی صنف و فعالیت شما 
چیســت و چه راهکاری برای برون رفت از این 

مشکالت پیشنهاد می دهید؟
عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی در راستای تولید 
خصوصا در بخش منابع بانکی و واردات، عدم ثبات قیمت 
مواد اولیه و بســته های حمایتی در معافیت های مالیاتی از 

مهم ترین مشکالت همه تولیدکنندگان است.
رکود حاکم بر صنایع کشــور به ویژه صنعت 
ساختمان و تاثیرات تازه ای که بیماری کرونا بر 
آن افزوده است، چه تاثیری بر فعالیت تولیدی 

شما و صنعت دروپنجره داشته است؟
طبــق گفته متخصصان بهداشــت، بیمــاری کرونا به 
دلیل عدم دســتیابی به راه های درمانی فعال مهمان همه 
کشورهای جهان است، لذا تاثیر وجود این بیماری به مرور 
از بازار کم خواهد شــد، بنابراین ما آماده شــرایط عبور از 
کرونا هستیم. این شرایط برای تمامی صنایع بوده و ما هم 
همانند همه مردم آرزومند پایان یافتن این شرایط هستیم.


