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خانه ای از جنس فناور پالستیک
در بازدید پنجره ایرانیان از فناور پالستیک سپاهان اصفهان و گفتگوی اختصاصی با پوریاقلی زاده مطرح شد:

 در مورد پیشـینه و وضعیت کنونی مجتمع صنایع فناورپالسـتیک سـپاهان کمی 
توضیح دهید.

ــال 1384 پس ازتحقيق و مطالعه گسترده  ــپاهان از س ــتيک س مجتمع صنایع فناور پالس
ــا توجه به تامين  ــاس تکنولوژی های نوین و ب ــاختمانی براس ــه توليد مصالح نوین س در زمين
ــيه در منطقه صنعتی نجف آباد  ــورهای حاش ــایر کش نياز بازار و ویژگی های اقليمی ایران و س
اصفهان احداث و راه اندازی شد. این مجموعه با اتکا بر کادري کارآزموده از متخصصان این 
ــی  ــن به عنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین توليدکنندگان انواع محصوالت یو.پی.وی.س ف
ــت. بنيانگذار این مجموعه جناب آقای مهندس  ــغول به کار اس ــی در ایران مش و دبليو.پی.س
ــم مرادی بوده اند، ایشان به عنوان یک صنعتگر بيش از 50 سال است توانمندی های  ابوالقاس
خود را در خدمت اعتالی صنعت کشور قرار داده اند و هم اکنون نيز مسئوليت مدیریت عاملی 

مجموعه عظيم گازسوزان را برعهده دارند. چندی است که ایشان به دليل مشغله فراوان اداره 
ــپاهان را به فرزندان خود جناب آقای مهندس حسين مرادی با  ــتيک س مجموعه فناور پالس
ــت هيات مدیره و جناب آقای مهندس حميد مرادی با عنوان مدیرعامل تفویذ  ــمت ریاس س
ــه تحصيلی و تخصص این عزیزان، مدیریت یکی  ــار کرده اند. لذا با توجه به ارتباط زمين اختي
ــارکت پارک  ــعه در زمينه توليدات پليمری در ایران با مش از بزرگترین تيم های تحقيق و توس
ــگاه  ــاتيد و برگزیدگان دانش علمی و تحقيقاتی اصفهان و همچنين تيمی از مجرب ترین اس
ــت که هدف آن ارائه محصوالت خاص و انحصاری و  ــان اس صنعتی اصفهان به عهده ایش

افزودن آن طی هر دوره تحقيق به سبد کاالهای این مجتمع است.
 از ابتدا، کار را در همین ابعاد آغاز کردید یا رشدی تدریجی داشته اید؟

ــروع به فعاليت کرد. اما امروز  ــدا، این مجتمع توليدی در یک فضای 3000 متری ش در ابت

ره:
شـا

ا

گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان که به مناسبت برپایی دومین نمایشگاه تخصصی در و پنجره اصفهان به این شهر سفر کرده بود، بازدید از مراکز 
تولیدی این استان را در دستور کار خود داشت. در روز نخست، دو کارخانه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی مورد بازدید قرار گرفت. در روز دوم،  مقصد  
بعدی این برنامه مجموعه بزرگ فناور پالستیک سپاهان اصفهان بود. مجموعه ای بزرگ با تولیداتی متنوع که به همت یکی از نخبگان صنعت کشور، 
مهندس ابوالقاسـم مرادی قریب به ده سـال اسـت در نجف آباد اصفهان احداث شده و مشغول به فعالیت است. وی سوابق کاری درخشانی را در 
کارنامه موفقیت های خود طی پنج دهه ثبت کرده است و امروز مجتمع صنایع فناور پالستیک سپاهان با پشتوانه قوی فعالیت های گذشته و درایت 
وی به واحد صنعتی پویایی در زمینه تولید هر نوع از مصالح نوین ساختمانی که قابلیت تولید از پلیمرها را داشته باشد تبدیل شده است که برای 
اولین بار بنیان آن توسـط وی در کشـور عزیزمان نهاده شـده است. به طوری که  امروز می توان با بهره گیری از تولیدات  مجموعه فناور پالستیک 
سپاهان، خانه ای را با در و پنجره هایی از جنس یو.پی.وی.سی، کف پوش ها و در های داخلی آن از جنس وود پلیمر، سقف  کاذب و دیوارپوش های آن 
از جنس یو.پی.وی.سی، بنا نهاد. گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان از بخش های متنوع این مجموعه دیدار و از دستاوردهای شگرف آن گزارشی 
تصویری تهیه کرد. همچنین در این بازدید فرصتی پیش آمد تا گروه خبری با مهندس قلی زاده مدیر روابط عمومی و تبلیغات شرکت فناورپالستیک 

سپاهان به گفتگو بنشیند. در ادامه این گزارش و گفتگو از نظر شما می گذرد:
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پس از گذشت 10 سال وسعت مجموعه فناور پالستيک سپاهان به بيش از 50,000 مترمربع 
ــود، با انجام طرح توسعه و تمهيدات اندیشيده شده، این  ــيده است و البته پيش بينی می ش رس
ــال حاضر حدود 300 نفر در  ــد. همچنين درح ــا به چيزی بالغ بر 110,000 مترمربع برس فض
مجموعه به صورت مستقيم مشغول به کار هستند که با توسعه این مجموعه حداقل 300 نفر 

دیگر بدان افزوده خواهند شد. 
 فناور پالستیک چه مسیری را طی کرده تا به جایگاه امروزی خود دست بیابد؟

از سال 1384 و در بدو تاسيس کارخانه، مدیریت مجموعه فناور پالستيک سپاهان اصفهان 
با توجه به تحقيقات و کارشناسی های انجام شده و با نگرشی صحيح نسبت به آینده این نوع 
از محصوالت نوین ساختمانی، تصميم به توليد هر نوع مصالح ساختمانی ایی که بتوان از مواد 
پليمری توليد کرد، گرفتند. لذا در این اثناء ابتدا این مجموعه توليد پروفيل در و پنجره یو.پی.
وی.سی با برند سی وان را آغاز کرد. پس از موفقيت عرضه پروفيل سی وان در سال 1386 و 
شهرت یافتن این برند در بازار یو.پی.وی.سی، توليد سقف کاذب و دیوارپوش یو.پی.وی.سی 
با برند سی پان نيز در دستور کار مجموعه قرار گرفت. در ادامه و در تداوم رونق بازار به سراغ 
ــی در رفتيم و توليد این نوع از محصوالت را نيز در  توليد درهایی از جنس وودپليمر با برند س
ــد  ــعه و روند رو به رش برنامه مجموعه قرار دادیم. البته با توجه به برنامه مدون تحقيق و توس
ــتيک  ــه، در آینده نيز محصوالت دیگری به توليدات مجموعه فناور پالس ــی مجموع و تکامل
ــد. در حقيقت مجموعه فناور پالستيک سپاهان یکی از پيشگامان  ــپاهان افزوده خواهد ش س
ــمار می آید و حتی طرح پيشنویس استاندارد محصوالت وود پليمر در کشور  این صنعت به ش

نيز توسط این مجموعه تنظيم و ارائه شده است.
 همانطور که شـما اشـاره کردیـد و البته خود مـا نیز از نزدیک شـاهد آن بودیم، 
مجموعـه فناور پالسـتیک محصـوالت متنوعی را تولیـد می کند که هر کـدام از این 
محصـوالت نیـز برند مختص به خـود را دارند. قدری در باره تولیـدات این مجموعه 

توضیح دهید.
ــپاهان، پروفيل در و پنجره یو.پی.وی.سی  ــته ای از توليدات مجموعه فناورپالستيک س دس
ــانتيمتر بوده و در مقاطع  ــت. این پروفيل ها چهار حفره ای و با ارتفاع 6 س ــی وان اس با برند س
ــی وان دارای حداکثر توان  ــتيک تی .پی.وی توليد می شوند. پروفيل س مختلف به همراه الس
ــت که موفق به دریافت استاندارد ملی  عایق بندی در مقابل صوت، حرارت و نفوذ ریزگرد هاس
ــوی انبوه سازان به جهت اینکه  ــت. جالب است بدانيدکه این پروفيل، از س ــده اس ایران نيز ش
ــی است، مورد استقبال گسترده ای قرارگرفته  دارای قابليت های مثبت از لحاظ فنی و مهندس
ــت که در این مجموعه توليد می شود  ــت. برند سی فور، پروفيل یو.پی.وی.سی دیگری اس اس
ــار حفره و با ارتفاع 6  ــد. این پروفيل، چه ــره محصوالت کالس A ضخامت می باش و در زم
ــانتی متر می باشد که در تمام مقاطع مختلف و به همراه الستيک تی .پی.وی توليد می شود.  س

سی فور نيز دارای حداکثر توان عایق بندی در مقابل صوت، حرارت و نفوذ ریزگرد ها است. 
ــقف کاذب با برند سی پان از توليدات بسيار موفق مجموعه فناور پالستيک  دیوارپوش و س
ــرح و رنگ برخوردار  ــته بندی، ط ــت. این محصوالت از تنوع باالیی از نظر دس ــپاهان اس س
ــتند. همچنين انواع ابزارهای یو.پی.وی.سی مکمل برای نصب دیوارپوش و سقف کاذب،  هس
در طرح ها و رنگ های متنوع در همين مجموعه توليد می شود. درهای از جنس دبليو.پی.سی  
ــتيک سپاهان است.  ــی در از دیگر توليدات موفق و نوآورانه مجموعه فناور پالس نيز با برند س
ــاخت کانکس و خانه های پيش ساخته با برند سی ام بی از جمله محصوالتی است  همچنين س
ــود که عالوه بر تامين نياز  که در این مجموعه به  صورت انحصاری و اختصاصی توليد می ش
ــایه نيز به جهت کيفيت و اشکال  ــورهای همس ــازمان ها و ارگان های داخلی، در ميان کش س
ــياری دارد. این کانکس ها که امکان  ــاخته شده توسط مجموعه عالقمندان بس اختصاصی س
ــاخت طبقاتی آنها نيز وجود دارد از استحکام بسيار باال و قيمت بسيار مناسبی نيز برخوردار  س
هستند، که این ویژگی ها سبب شده این محصول ميان مشتریان داخلی و خارجی از محبوبيت 

باالیی برخوردار شود.
 ویژگی های و امتیازاتی که شـرکت فناور پالسـتیک را نسـبت به دیگر شرکت ها 

متمایز می کند چیست؟
ــپاهان را نسبت به دیگر شرکت ها متمایز  ــرکت فناور پالستيک س از  جمله مواردی که ش
ــاختمانی اشاره  ــبد کاملی از محصوالت نوین پليمری س می کند می توان به توليد و فروش س
کرد که با توجه به تحقيقات و روند توسعه شرکت کامل تر می گردد، دارا بودن شبکه گسترده 

توزیع در سراسر کشور، همکاری با بيش از 500 مونتاژکار برتر در ایران و کشورهای همسایه 
ــورهای هم جوار جهت  ــر ایران وکش ــترش دفاتر فروش و نمایندگی در سراس و ایجاد و گس
ــی مصرف کنندگان و سرعت دادن به روند به موقع تحویل تقاضاها و جلب  ــهولت دسترس س

رضایت مشتریان از دیگر نقاط قوت این مجموعه می باشد.
در پایان اگر مطلبی باقی مانده است بفرمایید.

ــته ایم به  گونه ای عمل کنيم  ــعی داش ــپاهان همواره س ــتيک س ما در مجموعه فناور پالس
ــارز بهترین کيفيت با  ــص و رفع آنها، نمونه ب ــی نواق ــا محصوالتمان با پيگيری ها و بررس ت
ــته های بازار باشد و نام تجاری ما  ــب ترین قيمت و متناسب با تغيير و تحوالت و خواس مناس
ــب باشد.  ــتری و اطمينان خاطر از انتخاب محصول مناس یادآور نوآوری، تعهد و احترام به مش
ــت، اميد داریم درآینده ای نزدیک  با تالش های فراوانی که در این مجموعه در حال انجام اس
ــی در ابعاد منطقه ای و حتی جهانی باشد و  ــرآمدان صنعت یو.پی.وی.س نام تجاری ما جزو س
بخش عمده ای از بازار جهانی در دست توليدکنندگان و صنعتگران ایرانی قرار گيرد. تا عالوه 
ــب و کار و جذب سرمایه، بتوانيم در اعتالی نام  ــترش و رونق هر چه بيشتر کس بر ایجاد، گس

ایران و ایرانی بکوشيم. 
ــش پنجره ایرانيان که  ــائبه مدیریت و تيم زحمتک ــا الزم می دانم از تالش بی ش در اینج
ــتيبان این صنعت  همواره یک قدم جلوتر از دیگر هم صنفان و به صورت کامال حرفه ای پش
ــم  و اميد دارم که این ارتباط صميمانه برقرار و  ــته باش ــکر را داش بوده اند کمال تقدیر و تش

پایدار باشد.


