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بازدیـد نایب رییس مجلس شـورای اسـالمی و 
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تهران از غرفه 

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیران ارشد گروه صنعتی نوین سازه کیسان آرمان؛

»گروه صنعتی نوین ســازه کیسان آرمان« در سال 1392 فعالیت خود را در زمینه تولید مقاطع پروفیل یوپی وی سی آغاز کرده است. این 
مجموعه صنعتی از زمان تاسیس تا به امروز، با بهره گیری از دانش متخصصان داخلی، مشاوره مجموعه های خارجی و کوشش نیروی کار 
متخصص و مجرب خود، در مسیر تولید و عرضه پروفیل دروپنجره  یوپی وی سی گام برداشته است. کیسان با توجه به نیاز بازارهای داخلی 
و خارجی و استراتژی سازمانی تدوین شده و همچنین سیاست های کلی کشور در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در ابعاد گوناگون به ویژه 
در بخش ســاختمان، فعالیت های تولیدی اش را با ظرفیت تولید سالیانه 4000 تن انواع محصوالت پلیمری سیاست گذاری و برنامه ریزی 
کرده است. مجموعه نوین ســازه با در اختیار داشتن تکنولوژی روز دنیا، نیروی کار مجرب و با استفاده از ماشین آالت پیشرفته محصولی 
باکیفیت، ســنگین وزن و با قیمت بسیار رقابتی به بازار داخل ارائه می کند، ضمن این که بخش عمده ای از تولید این مجموعه به کشورهای 
همســایه صادر می شــود. همچنین انتقال کارخانه به تهران و افتتاح دو انبار بزرگ دپوی پروفیل کیسان در محدوده شرق و غرب تهران 
فرصت مناســبی را برای مشتریان تهرانی و مناطق اطراف فراهم آورده است. ارتقای قالب های پروفیل کیسان با بهره مندی از معتبرترین 
برند اروپایی تالشی دیگری از سوی این مجموعه برای تامین رضایت مشتریان خود بوده است. نمایندگی های کیسان در سراسر کشور نیز 
با شــعار و استراتژی برد ـ برد آماده ارائه محصوالت و خدمات این مجموعه با گارانتی و بیمه نامه 10 ساله بیمه سامان به بازار دروپنجره 

کشور هستند.
سالن 38 نمایشگاه بین المللی تهران در نمایشگاه دوازدهم میزبان غرفه پهناور و چشم نواز کیسان بود. حضور نمایشگاهی این مجموعه 
موفق در نمایشگاه 99 رنگ وبویی متفاوتی داشت و توجه بسیاری را به خود جلب کرد. در همین راستا نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
و هیات همراه از غرفه کیسان بازدید مبسوطی به عمل آوردند. در این بازدید که مدیر عامل نمایشگاه بین المللی تهران ایشان را همراهی 
می کرد، نایب رییس مجلس با مدیران گروه صنعتی نوین ســازه کیســان آرمان به گفتگو پرداخــت و از نزدیک با چندوچون فعالیت ها و 
دســتاوردهای این مجموعه آشنا شد. به همین مناسبت خبرنگار پنجره ایرانیان با حضور در غرفه کیسان، پای صحبت های مدیران جوان، 
کوشا و توانمند این مجموعه موفق نشست که در ادامه توجه شما را به گزیده ای از صحبت هایی که با این عزیزان داشتیم جلب می کنیم:

اشـاره
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تولید پروفیل کیسان با فناوری روز دنیا
ایمان قاضی زاده، رئیس هیات  مدیره مجموعه نوین ســازه کیســان آرمان در گفتگو با 
خبرنــگار پنجره ایرانیان ضمن معرفی اجمالی این مجموعه گفت: مجموعه نوین ســازه 
کیسان آرمان با برند تجاری کیسان )KSAN( فعالیت تولیدی اش را از سال 1392 آغاز 
کرده اســت. این مجموعه تولیدی با احداث کارخانه ای به مســاحت 6500 مترمربع و با 
اســتفاده از تجهیزات و ماشین آالت روز دنیا تالش کرده تا محصوالت باکیفیتی در حد و 

اندازه استانداردهای حال حاضر دنیا به بازار و مشتریانش ارائه دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معرفی برند جدید این مجموعه، گفت: 
پروفیل کیســان همزمان با نمایشگاه دروپنجره تهران از قالب های جدید لوالیی خود با 

برند »تکنوپالست« رونمایی کرد.
رئیس هیات  مدیره مجموعه نوین ســازه کیســان آرمان همچنیــن از انتقال کارخانه 
کیســان خبر داد و اظهار داشــت: پروفیل کیسان به دلیل ســهولت در امر ارسال کاال و 
سرعت بخشیدن به این موضوع و نظارت بیشتر و دقیق تر بر کیفیت محصوالت، کارخانه 
تولیدی خود را به تهران انتقال داد. امیدواریم با اقدامات صورت گرفته در تهیه قالب های 
پروفیل کیســان که از معتبرترین برندهای دنیــا بوده و همچنین تغییر در محل کارخانه، 

بتوانیم به ارائه خدمت  مطلوب و الیق همراهان همیشگی کیسان استمرار بخشیم.

قاضی زاده اســتفاده از فناوری روز دنیا و به کارگیری نیروی متخصص داخلی را از نقاط 
قوت مجموعه کیسان دانست و عنوان کرد: تمامی مواد اولیه مورد استفاده در محصوالت 

کیسان از بهترین مواد اولیه دنیا و از برندهای مطرح کشورهای اروپایی تهیه می شود.
رئیس هیات  مدیره کیسان در خصوص ظرفیت تولید این مجموعه اظهار کرد: مجموعه 
کیسان سالیانه بالغ بر 4000 تن انواع محصوالت پی وی سی شامل مقاطع مختلف پروفیل 

دروپنجره یوپی وی سی به بازار کشور عرضه می کند.
قاضــی زاده در پایان مهم ترین برنامه در طرح توســعه مجموعه کیســان را توجه به امر 
صادرات عنوان کرد و افزود: مجموعه کیســان در زمینه صادرات تاکنون فعالیت های مثبتی 
داشــته و محصوالتی به کشــورهای همســایه و منطقه نیز صادر کرده است اما با توجه به 
برنامه ریزی های انجام شده در طرح های توسعه ای مجموعه تالش می کنیم تا برنامه صادرات 
محصول به کشورهای همسایه و منطقه و بحث ارزآوری را با جدیت بیشتری دنبال کنیم و 

این کار از جمله مهم ترین اهداف و برنامه های توسعه ای ما در سال جاری است.
کیفیت، آرمان نوین سازه کیسان

مجیــد نصیری، مدیرعامل کیســان نیز در گفتگو با خبرنگار نشــریه پنجره ایرانیان به 
مهم ترین اهداف و برنامه های توسعه ای این مجموعه اشاره کرد و گفت: مهم ترین اهداف 
مجموعه تولیدی نوین سازه کیســان آرمان، تولید و عرضه محصول مرغوب و باکیفیت 
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داخلی، اســتفاده از نیروی کار متخصص و تحصیل کرده ایرانی، جلوگیری از خروج ارز و 
تالش برای ارزآوری در شرایط ویژه اقتصادی است.

نصیری توجه به اشتغال زایی را یکی از مهم ترین برنامه های مجموعه کیسان عنوان کرد 
و افزود: در حال حاضر 50 نفر نیروی کاری به صورت مستقیم و بالغ بر 300 نفر به صورت 
غیرمســتقیم در مجموعه کیســان مشغول فعالیت هســتند و مجموعه تالش می کند تا 
با افزایش ظرفیت هایش سهم بیشتری در اشــتغال زایی نیروهای جوان، تحصیل کرده و 

متخصص ایرانی داشته باشد.
مدیرعامل کیســان شــرایط اقتصادی جامعه را بســیار حساس و شــکننده برشمرد و 
خاطرنشــان کرد: باوجود شرایط دشوار اقتصادی، نوســانات شدید قیمت ارز، کمبود مواد 
اولیه و سایر مسائلی که امروزه گریبان گیر جامعه و صنعت ما شده است، مجموعه کیسان 

تالش می کند بــا تولید کاالی مرغوب و باکیفیت ایرانی و عرضه آن با قیمت مناســب 
ســهمی هرچند کوچک در شــکوفایی صنعت دروپنجره کشور و کمک به اقشار مختلف 

جامعه داشته باشد.
نصیری توســعه برندینــگ را ازجمله برنامه های مهم مجموعه کیســان عنوان کرد و 
افزود: مجموعه نوین ســازه کیســان آرمان با برند کیسان )KSAN( افتخار همکاری با 
تولیدکنندگان و مونتاژکارانی از سراســر کشور عزیزمان را دارد و خوشبختانه به لطف خدا 
و با کمک این دوســتان و همکاران توانســتیم در مدت زمان اندکی در بحث برندینگ و 
معرفی محصوالت کیســان قدم های بلندی برداریم و شــاهد موفقیت های روزافزونی در 

این زمینه باشیم.
مدیرعامل کیســان در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از برند کیسان، ارتقاء سطح کیفی 
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محصــوالت و احترام به حقوق مصرف کننــده از مهم ترین اهداف و آرمان های مجموعه 
کیســان است که امیدواریم با کمک و همراهی تمامی همکاران و مصرف کنندگان عزیز 

در این راه ثابت قدم باشیم.
منتظر محصوالت جدید کیسان باشید

آرش حمزه لوئی، مدیر فروش مجموعه کیســان نیز در گفتگو با خبرنگار پنجره ایرانیان 
اظهار کرد: پروفیل کیسان یک پروفیل اقتصادی از لحاظ قیمت است که از لحاظ کیفیتی 

در رده بسیار باالیی قرار دارد.
حمزه لوئی با اشــاره به نام گذاری امسال به نام »جهش تولید« یادآور شد: در سالی که 
بحث اقتصاد مقاومتی و جهش تولید مطرح اســت پروفیل کیســان با حاشیه سود بسیار 
پایین شــرایط را به گونه ای فراهم کرده است که تمامی اقشار ایران زمین بتوانند از کاالی 

مرغوب و باکیفیت ایرانی با قیمت بسیار مناسب و مقرون به صرفه استفاده کنند.
مدیر فروش کیسان به تنوع بخشی محصوالت و تکمیل سبد کاالیی کیسان اشاره کرد 
و گفت: امروز خوشــحالم که این مژده را خدمت هم وطنان عزیزم بدهم که به زودی سبد 
کاالیی پروفیل کیســان با مقاطع جدید و شــرایط ویژه به روزرسانی می شود چراکه ما در 
مجموعه کیســان تالش می کنیم تا در ســریع ترین زمان ممکن جوابگوی تمامی نیاز و 

خواسته مشتریانمان باشیم.
وی در پایــان افزود: خدمــت تمامی همــکاران عزیزی که به صورت مســتقیم و یا 
غیرمســتقیم با پروفیل کیسان همکاری دارند این نوید را نیز می دهم که در آینده نزدیک 
می توانند هر نوع سیســتم دروپنجره ای را با هر نما و شــکلی بــدون هیچ محدودیتی با 

پروفیل کیسان تولید کنند.

ارتقای قالب های پروفیل کیسان 
با بهره مندی از معتبرترین برند 

اروپایی، همزمان با انتقال کارخانه 
این شرکت به تهران 

رونمایی ازپروفیل های کیسان
 با بهره مندی از قالب های

»تکنوپالست« آلمان 


