
گو
گفت

 و 
ش

زار
گ

آورتا
آمـیـزه ای از دانـش جهانی

 و تجربه ایرانی 

گزارش تصویری پنجره ایرانیان از شرکت کیان پن و گفتگو با مدیرعامل این مجموعه؛

گروه صنعتی کیان پن، یکی از قدیمی ترین واحدهای تولید پروفیل یو.پی.وی.سی در کشور به شمار می آید 
که در سال 1385 با تولید پروفیل آورتا در شهرک صنعتی شماره یک ساری فعالیت خود را آغاز کرده است. 
این مجموعه با بهره گیری از پرســنلی مجرب و آموزش دیده و نیــز مدرن ترین تجهیزات اندازه گیری مواد 
اولیه، ماشین آالت میکسینگ، خطوط اکسترودر و قالب های مدرن اروپایی، تمامی تالش خود را صرف تولید 
محصوالتی باکیفیت کرده اســت. مدیریت جوان و خوش فکر کیان پن که در سال 1396 اداره این مجموعه 
را برعهده گرفت، با اتخاذ سیاست هایی کارآمد روند رشد و توسعه این واحد تولیدی را تسریع کرده است. 
گروه خبری پنجره ایرانیان برای اطالع شــما مخاطبان ارجمند، روز شــنبه چهار خرداد ســفری به استان 
مازندران داشــت تا فعالیت های این مجموعه را به تصویر کشــد و از نزدیک با توانمندی های گروه صنعتی 
کیان پن آشــنا شــود. در این بازدید گفتگویی با مدیرعامل جوان و کوشای این مجموعه، عباس جمشیدی 
شــهمیری انجام شــد. البته گزارش تصویری این بازدید در قالب عکس و فیلم به صورت زنده از صفحه 
اینستاگرام پنجره ایرانیان به سمع و نظر شما عزیزان رسید. در ادامه مشروح گفتگو با ایشان و نیز گزارش 

تصویری از واحد تولیدی کیان پن از نظر شما می گذرد:

اشـاره
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 مختصری پیرامون گروه صنعتــی کیان پن و تاریخچه فعالیتش 
برای مخاطبان توضیح دهید.

گروه صنعتی کیان پن در ســال 1383 کلنگ احداث کارخانه را در شهرک صنعتی 
شماره یک ساری به زمین زد و با ساخت دو سوله به متراژ 2000 مترمربع و خرید 3 
خط اکســترودر با تعداد محدودی قالب فعالیت تولیدی مجموعه در سال 1386 آغاز 
شد. در سال 1387 سوله جدیدی با مساحت 3000 مترمربع به مجموعه اضافه شد و 
در چند مرحله تعداد خطوط اکسترودر نیز ابتدا به 7 خط، سپس 9 خط و درنهایت به 
11 خط ارتقاء پیدا کرد. با رسیدن تعداد خطوط کارخانه به 11 خط و احساس کمبود 
فضا، در ســال 1392 اقدام به خرید زمینی در مجــاورت کارخانه کردیم که در این 
مقطع زمینی به متراژ 20000 مترمربع خریداری شد. 18000 مترمربع از این فضای 
جدید که شــامل ســالن تولید، فضای اداری، انبار، آزمایشگاه و... بود، مسقف شد و 

مجموعه کیان پن در سال 1393 به این محل جدید نقل مکان کرد. 
در سال 1396 یک تغییر و تحول اساسی در سیستم مدیریت مجموعه کارخانه به 
وجود آمد به این نحو که تیمی جوان و فعال که سابقه فعالیت در شرکت های معتبر 
و بزرگ تولید دروپنجره و ... را داشتند عنان کار و تولید را در مجموعه آورتا به دست 

گرفتند. با اســتقرار تیم مدیریتی جدید و به دنبال آن تغییر تیم فروش شــاهد رشد 
و افزایش نزدیک به 400 درصدی فــروش در مجموعه آورتا بودیم. به تازگی برای 
تکمیل ســبد کاالیی و پوشش بخش های مختلف بازار اقدام به تولید و عرضه سری 
اکونومی پروفیل کردیم و همچنین با تهیه قالب های جدید، تولید سیستم های فریم، 
لنگه و مولیون نرمال را برای پروفیل آورتا آغاز کردیم. راه اندازی خط لمینیت پروفیل 
آورتا از دیگر اقداماتی بود که در این برهه زمانی آغاز شــد و هم اینک در مجموعه 
کیان پــن کار لمینیت یک رو و دورو روی پروفیل آورتا مطابق با اســتانداردهای این 
صنعت انجام می شــود. در سال 1397 به خاطر شرایط ویژه بازار و کمبود مواد اولیه 
به این فکر افتادیم که خط تولید گسکت را نیز به مجموعه اضافه کنیم که هم اینک 
3 خط تولید گسکت در مجموعه آورتا مشغول فعالیت هستند. خرید و راه اندازی خط 
تولید پالســتیک کاور برای بسته بندی پروفیل ها از دیگر کارهایی است که در سال 

گذشته در مجموعه آورتا انجام شده است.
 ظرفیت فعلی مجموعه آورتا چه میزان است؟

درحال حاضر مجموعه آورتا با 17 خط اکســترودر مشــغول فعالیت است که با 4 
خطی که خریداری  شــده و به زودی نصب و راه اندازی می شود تعداد خطوط فعال ما 
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به 21 خط خواهد رســید. ضمن این که مجموعه کیان پن ظرفیت و زیرساخت مورد 
نیاز بــرای راه اندازی و بهره برداری از 33 خــط را دارد و امیدواریم به زودی به این 

ظرفیت برسیم.
 تعداد کارکنان مجموعه آورتا درحال حاضر چقدر است؟

تعداد پرســنل مجموعه تعداد 200 نفر است که در سه نوبت به صورت شبانه روزی 
مشغول کار هستند.

 برای ارتقاء سطح کیفی مجموعه آورتا چه اقداماتی انجام داده اید؟
درزمینه ارتقاء ســطح کیفی محصوالت آورتا تــالش کردیم تا با تخصص گرایی 
و به کارگیــری نیروهای فنی و کارشناســی مــورد نیاز قدم هایــی برداریم ازجمله 
متخصصانی با درجه دکترا و مهندســی در رشــته های شــیمی و پتروشیمی برای 
بخش تحقیق و توســعه مجموعه اســتخدام کردیم و این عزیــزان با همکاری و 
مشارکت واحدهای تولیدکننده مواد اولیه به دنبال دستیابی به فرموالسیونی هستند 
که باالترین اســتانداردهای جهانی را دارا باشــد. ضمن این که آزمایشگاه مجموعه 
که از ســال 1390 فعالیتش را آغاز کرده هرســال با افزودن دســتگاه های مدرن و 
جدید به روزرســانی شده اســت و همواره مجموعه را برای رسیدن به بهترین سطح 
کیفی در تولید محصوالت یاری می دهد. به عنوان مثال در ســال گذشته با خرید خط 
کامل تولید دروپنجره و اســتقرار آن در واحد آزمایشگاه تالش کردیم تا کارشناسان 
مجموعه از نزدیک با مشکالت و مسائل حتی جزئی حین تولید دروپنجره آشنا شوند 

و پروفیل های تولیدی را با در نظر گرفتن این معذورات تولید و رفع عیب کنند.

 درباره تعداد نمایندگی های مجاز آورتا در کشــور و نحوه اعطای 
نمایندگی توضیح دهید.

همان طور که در نقشه روی دیوار می بینید درحال حاضر پروفیل آورتا در 90 درصد 
استان های کشور دارای نمایندگی رسمی فروش است که با مشارکت این نماینده ها 
در این اســتان ها، انبارهایی احداث شده و تیم فروش از طرف مجموعه آورتا مستقر 
شــده است. در تالش هستیم در سایر اســتان هایی که درحال حاضر نماینده رسمی 
نداریــم به متقاضیانی که دارای شــرایط مورد نیاز ما باشــند نمایندگی اعطا کنیم. 
شــرایط پذیرش نمایندگی با توجه به محل فعالیت و برخی موارد دیگر متغیر است 
و همکارانــی که متقاضی دریافت نمایندگی پروفیل آورتا هســتند می توانند با واحد 

فروش و نمایندگی های مجموعه آورتا تماس گرفته و از این شرایط آگاه شوند.
 آیا برنامه ای برای حمایت از مصرف کنندگان پروفیل آورتا دارید؟

ما به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده و نظارت مســتمر بر فعالیت واحدهای 
تولیدی که از پروفیل آورتا اســتفاده می کنند تیم های فنی و نظارت تشــکیل دادیم 
که به صورت ســرزده از نحوه تولید و مونتاژ این واحدها بازدید می کنند. بدیهی است 
در صورت مشــاهده تخلفی که باعث افــت کیفیت محصول نهایی یا تضییع حقوق 
مشــتری و مصرف کننده شــود با واحد تولیدکننده و نماینده مربوطه برخورد کرده و 
حتی نســبت به ابطال مجوز نمایندگی اقدام می شــود. همچنین کلیه محصوالت 
آورتا به مدت 15 ســال گارانتی داشته که شامل 10 سال بیمه و 5 سال ضمانت نامه 

شرکتی است که از طرف گروه صنعتی کیان پن ارائه می شود.
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 برای این که کارگاهی بتواند از پروفیل آورتا استفاده کند چه کاری 
باید انجام دهد؟

در قدم اول باید کارگاه مورد نظر به مجموعه آورتا درخواســت دهد. در قدم بعدی 
کارشناسان ما با مراجعه به آن واحد تولیدی شرایط و ظرفیت هایش را برای استفاده 
از پروفیل آورتا بررسی می کنند. در صورت مثبت بودن نظر تیم کارشناسی، آن واحد 
تولیدی به نمایندگان اســتانی معرفی می شود اگر در آن اســتان نمایندگی رسمی 
نداشتیم کارگاه مذکور می تواند از انبار تهران یا کارخانه نسبت به تهیه پروفیل آورتا 
اقــدام کند. به جز این راه هیچ راه دیگری وجود نــدارد که یک واحد تولیدی بتواند 

خارج از سیستم فروش ما و نمایندگان ما پروفیل آورتا را تهیه کند.
 درحال حاضر مهم ترین مشــکالت شــما به عنوان تولیدکننده 

پروفیل چیست؟
بزرگ ترین مشکل ما تهیه مواد اولیه و افزودنی هاست که با قیمت های سرسام آوری 
به ما پیشنهاد می شود و هر قیمتی هم که بگویند ما مجبور هستیم بپذیریم چون راه 
دیگری نداریم. متاسفانه در برخی مواقع دولت به خاطر رفع کسری بودجه مواد اولیه 
پتروشیمی ها را صادر می کند یا به تعبیری اقدام به خام فروشی می کند و از آن طرف 
محصول درجه دو و ســه که با این مواد اولیه درجه یک تولید شــده است را از خارج 
وارد می کند. ما هم باید پشــت خط منتظر بمانیم تا صادرات مواد اولیه انجام شود، 
اگر چیزی ماند آنگاه به تولیدکنندگان داخلی به میزان نصف یا یک ســوم نیازشــان 
اختصاص می دهند. به عنوان مثال ظرفیت روزانه مصرف مواد پتروشــیمی یا همان 

پودر پی.وی.ســی مجموعه آورتا با این تعداد خط تولید، برابر با 40 تن یعنی ماهی 
1200 تن است درحالی که وزارت صنعت چیزی در حدود 600 تن سهمیه مواد اولیه 
پی.وی.ســی به ما اختصاص داده است. به همین دلیل ما مجبوریم بقیه مواد مورد 

نیازمان را با قیمت های نجومی از بازار سیاه تهیه کنیم!
 چشــم انداز شــما درباره آینــده صنعت دروپنجــره دوجداره 

یو.پی. وی. سی چیست؟
به دلیــل افزایش قیمت حامل هــای انرژی و بحث بهینه ســازی مصرف انرژی 
روزبه روز شاهد اقبال بیشتر جامعه به پروفیل ها و پنجره های یو.پی.وی.سی هستیم؛ 
لــذا اگــر تولیدکنندگان پروفیل و واحدهــای تولید و مونتاژ دروپنجره ســعی کنند 
محصول باکیفیت و اســتاندارد تولید و به دست مصرف کننده برسانند چشم انداز این 

صنعت بسیار روشن و مثبت خواهد بود.
 پیشنهاد شــما برای این که اعتبار دروپنجره های یو.پی.وی.سی در 
میان مصرف کنندگان حفظ شود و فعالیت خارج از ضوابط برخی واحدها 

باعث خدشه دار شدن این اعتبار نشود چیست؟
همان طور که مستحضر هســتید درحال حاضر ما هم انجمن تولیدکنندگان پروفیل را 
داریم هم انجمن تولیدکنندگان دروپنجره. اگر این انجمن ها و سندیکاها در بحث نظارت 
فعالیت بیشتری داشته باشند و با تشکیل واحدهای نظارت در مرحله اول نسبت به تولید 
پروفیل با رعایت اســتانداردهای ملی و در مرحله بعــد بر واحدهای تولیدکننده پنجره و 

مخصوصا نصب پنجره ها نظارت کنند می توان در این مسیر قدم های مثبتی برداشت.


