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کیمیــاران یکــی از مجموعه های بنام کشــورمان بوده 
که سال هاست در مســیر ناهموار تولید قدم برداشته و با 
وجود تمامی دشــواری های موجود در این حوزه توانسته 
موفقیت های بسیاری را به دســت آورد و شعار تولید ملی 
افتخار ملی را تحققی عینی بخشــد. روشــن اســت که 
این افتخارات جز با ســعی و کوشــش و نیــز مدیریت و 
مدیریت  نمی توانســته حاصل شــود؛  دقیق  برنامه ریزی 
به روز در کنار دانش و خالقیت دســت به دست هم داده و 
زمینه ســاز اختراعات مهمی در این مجموعه شده اند. این 
شــرکت دانش بنیان تاکنون موفق شده است دانش فنی 
تولید محصوالت مختلفی از جمله انواع اســتابیالیزرهای 
پی وی ســی و افزودنی های پلیمری را به دســت بیاورد و 
گامی تاثیرگذار در زمینه کاهش وابســتگی کشورمان به 
کاالهای خارجی بردارد. همچنین، با تاســیس انســتیتو 
آموزشــی کیمیاران، این مجموعه کوشیده است تا یافته ها 
و اندوخته های علمی خود را در اختیار صنعتگران میهن مان 
قرار دهد و بدین ترتیب در ارتقای ســطح دانش و آگاهی 
کشــور نقش بســزایی ایفا کند. برای آگاهی بیشــتر از 
فعالیت ها و دستاوردهای این مجموعه موفق، گفتگویی را با 
مدیرعامل کیمیاران، خانم مهشید غیاثی، ترتیب دادیم که 

با هم مشروح آن را می خوانیم:

اشـاره

کیمیاران نماد تولید ملی افتخار ملی
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر عامل شرکت کیمیاران؛

 پیرامون پیشینه و تاریخچه تاسیس شرکت کیمیاران به اختصار 
توضیح دهید؟ 

موســس شــرکت جناب آقای محمدتقی غیاثی با توجه به ســابقه باالی کاری 
در صنعت پی.وی.ســی از ســال 1373 اقدام به ســرمایه گذاری در زمینه به دست 
آوردن دانــش فنــی افزودنی های صنایع پلیمر کرد و به جــای خرید دانش فنی و 
فرموالســیون از شرکت های خارجی که باعث وابســتگی به آنها می شود با اتکا به 
متخصصان ایرانی و تالش و پشــتکار خود اقدام به تولید اولین محصوالت شرکت 
کرد. پس از چند ســال سعی و کوشش بی وقفه در سال 1375، تولید رسمی شروع 
و شــرکت صنایع کیمیاران تاسیس شــد. دانش فنی محصوالت شرکت که شامل 
انواع اســتابیالیزرهای پی وی سی و ســایر افزودنی های پلیمری می شود، به کمک 
دانش آموختگان و نخبگان ایرانی و در راســتای خواسته ها و نیاز مشتریان به دست 
آمده اســت، لذا پیوســته بر اساس تقاضای مشــتریان به تنوع محصوالت شرکت 

اضافه می شود.
کارخانه در فضایی به وســعت 40 هزار متر مربع در کمالشــهر کرج واقع شده که 
به 6 ســالن تولید، انبارهــای مدرن مواد اولیه و محصول، ســاختمان های اداری و 
آزمایشگاه مجهز است. ظرفیت تولید مجموعه کیمیاران درحال حاضر بالغ بر31000 

تن درسال بوده و تعداد پرسنل 170 نفر است.
 درحال حاضر چه محصوالت و خدماتی توســط شرکت کیمیاران 

عرضه می شود؟ 
به طور کلی کیمیاران تولیدکننده انواع افزودنی های صنعت پلیمر است که می توان 

آن را به چند دسته تقسیم کرد:
روی  1. اســتابیالیزرهای صنعت پی وی ســی بر پایه ســرب و  اورگانو کلسیم/ 
)بهداشتی( که برای صنایع مختلف از جمله  پروفیل دروپنجره، کابل و انواع گرانول، 
پنــل و دیوارپوش، لوله و اتصاالت طراحی شــده اند؛ 2. اســتئارا ت های فلزی؛ 3. 

پلی اتیلن وکس؛ 4. سفید کننده و سایر افزودنی های پلیمری.
 ســطح کیفی محصوالت شــرکت کیمیاران چگونه اســت؟ چه 
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برنامه ای برای به روزرسانی و ارتقاء سطح کیفی محصوالتتان دارید؟
تمامی تولیدات شــرکت از نظر کیفی با اســتانداردهای جهانــی مطابقت دارد به 
طوری که 40درصد محصوالت شــرکت صادر می شود، در حال حاضر برای رسیدن 
به این سطح از کیفیت، سرمایه گذاری و تحقیقات زیادی برای تجهیز آزمایشگاه های 
کیمیــاران صورت گرفته بــه طوری که هم اکنون مجهزترین آزمایشــگاه در زمینه 

افزودنی های پی وی سی را در اختیار داریم.
 شــرایط فعلی بازار و صنعت پالســتیک و پلیمر ایران را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
درحال حاضر به دلیل تحریم ها، شــاهد رکود بازار  هستیم. روشن است که ثبات 

رویه و ایجاد مزیت های رقابتی کارگشا خواهد بود.
 محصوالت شرکت کیمیاران تاکنون چه استاندارد یا گواهینامه هایی 

دریافت کرده  است؟
مجموعه کیمیاران دارای 5 ثبت اختراع اســت. همچنین در پاســخ به این سوال 
می توان به موارد زیر اشــاره کــرد: دریافت لوح محصول برتر از جشــنواره صنعت 
پالســتیک به دلیل ساخت پایدارکننده حرارتی مایع برای مصنوعات نرم پی وی سی 
در ســال 1387؛ دریافت گواهی آزمایشگاه همکار اداره استاندارد البرز در سال 92؛ 
دریافت عنوان واحد نمونه صادراتی از انجمن صنایع همگن پالستیک و لوح یادبود 
 ISO17025 از هشــتمین جشنواره صنعت پالستیک دی ماه 93؛ دریافت گواهی
از مرکــز تایید صالحیت ایران و گواهی ISO900-2015 در سیســتم مدیریت 
کیفیت از شــرکت IMQ؛ صادرکننده نمونه استانی در سال 96؛ دریافت گواهی نامه 
فعاالن اقتصادی AEO؛ صادرکننده نمونه استانی در سال 97؛ اخذ تقدیرنامه تعالی 
در ســال 96؛  جزو ده صادرکننده برتر اســتان البرز در سال97؛ جزو ده صادرکننده 

نمونه شرکت های دانش بنیان.
 کیمیاران برنامه ای برای ارائه محصول جدید به بازار دارد؟ 

یکی از ارکان اصلی شــرکت، واحد تحقیق توسعه  است که با توجه به شرایط بازار 
دائما در حال پایش محصوالت و تکوین آنهاست. از جمله محصوالت جدید کیمیاران 
که در نیمه دوم ســال 98 به بازار پروفیل در و پنجره معرفی شــده، استابیالیزری 
است که با همکاری شــرکت آلمانی IKA مهندسی و تولید شده است. با همکاری 
ایجادشــده بین دو شــرکت کیمیاران و IKA اکنون محصولی با استاندارد اروپایی 
در ایــران تولید می گردد. تمامی مراحل تولید و کنترل کیفیت این محصول توســط 
شــرکت IKA بررسی و مورد تایید واقع شده تا تولیدکننده پروفیل با اطمینان خاطر 

از عملکرد استابیالیزر به تولید بپردازد. 
از طرف دیگر همانگونه که مطلع هستید، استفاده از استابیالیزرهای پایه سرب در 
دنیا رو به کاهش است. با توجه به حجم صادرات کیمیاران، این نگاه نیز در کیمیاران 
وجود دارد و بنابراین اســتابیالیزری بر پایه اورگانو کلسیم روی که کامال بهداشتی 

است، در سبد محصوالت دیده می شود.
 مواد اولیه و استابیالیزرها مورد استفاده در پروفیل یو.پی.وی.سی 

چه تاثیری در کیفیت نهایی این محصول دارند؟
بدون شــک بخش مهمی از کیفیــت محصول نهایی پروفیل تحــت تاثیر مواد 
اولیه موجود در فرموالســیون و تناســب آنها با یکدیگر قرار دارد. از میان انواع مواد 
اولیه مورد نیاز این صنعت، اســتابیالیزر اهمیــت دو چندان دارد به طوری که تغییر 
مقدار یا کیفیت آن به شــدت بر کیفیت پروفیل نهایی اثرگذار اســت. درهمین راستا 
اســتابیالیزرهای پروفیل دروپنجره در آزمایشــگاه شرکت، که با دستگاه های به روز 
و شبیه سازی شــده فرایند اصلی تجهیز شــده، در محصول نهایی تست می شوند تا 

ضمانتی برای آسودگی خیال مصرف کننده باشد.
 توجه به مباحث زیست محیطی در مجموعه کیمیاران چه جایگاهی 

دارد و در این زمینه چه الزاماتی برای مجموعه تعیین شده است؟
روی )بهداشــتی(  تهیه دانــش فنی و تولید اســتابیالیزرهای اورگانو کلســیم/ 
و اتوماســیون کردن خــط تولید، گامی موثــر در جهت کمک کــردن به مباحث 
زیســت محیطی است. چشــم انداز کیمیاران که تبدیل شــدن به یک شرکت نمونه 

بین المللی در زمینه بهره وری، منابع انســانی، نوآوری و مسائل محیط زیستی است، 
خود موید این داستان است.

بر اســاس این دیدگاه شــرکت کیمیاران بخش قابل توجهــی از تمرکز خود را 
روی طراحی، تولید و عرضه محصوالت دوســت دار محیط زیست )پایدارکننده های 
روی( قرار داده است تا بدین ترتیب مسئولیت خود  بهداشــتی بر پایه ارگانو کلسیم/ 
را در قبال محیط زیســت به نحو احســن به انجام رساند. این محصوالت که برای 
صنایع گسترده ای طراحی شــده اند، دارای کیفیت بسیار باالیی بوده، به گونه ای که 
قابلیت رقابت با محصوالت مشــابه خارجی در بازارهای داخلی و بین المللی را دارد 
و به کشورهای اروپایی صادر می شــوند. صنعت پروفیل دروپنجره یکی از صنایعی 
روی تولید شده که همراه کلیه تاییدها قابل ارائه به  بوده که برای آن گرید کلسیم/ 

مشتریان عزیز است.
 در حال حاضر محصــوالت کیمیاران به چه کشــورهایی صادر 
می شــود و مهم ترین برنامه ها و اهداف بلندمدت کیمیاران درزمینه 

صادرات چیست؟
محصوالت شــرکت در حال حاضر مشتمل بر بیش از 60 نوع افزودنی در صنعت 
پلیمر اســت که همگی صادر می شوند. کیمیاران عالوه بر دارا بودن نمایندگی فعال 
در کشــورهای خاورمیانه و اروپای شرقی، محصوالت خود را به شرق و جنوب شرق 
آســیا و کشورهای عربی نیز صادر می کند. چهل درصد از ظرفیت این واحد تولیدی، 

صرف فروش در بازارهای خارجی می شود.
 آیا تبلیغات تاثیری در پیشــرفت کســب  وکار و رونق بازار شما 

دارد؟ بهترین تبلیغ را چه نوع تبلیغی می دانید؟
یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کســب و کار، تبلیغات اســت. موفقیت یا عدم 
موفقیت بســیاری از سازمان ها و شرکت ها نیز در گرو فعالیت های تبلیغاتی آنهاست. 
مســلما کیمیاران نیز از این قاعده مستثنا نیســت. ما همواره تالش کرده ایم حفظ 
کیفیت محصوالت و رضایت مشتریان را در اولویت سیاست های شرکت قرار دهیم، 
که مطمئنا موثرترین تبلیغ در رونق و پیشرفت یک شرکت تولیدی خواهد بود. ما در 

کیمیاران معتقدیم هیچ تبلیغی بهتر از حفظ کیفیت محصوالت نیست.
و حرف آخر... 

دسترســی به یک شــرکت مســتقل کامال ایرانی برای بهینه سازی فرموالسیون 
مشتریان عزیز و انتقال دانش و آموزش به ایشان بزرگترین مزیت استفاده از تولیدات 
داخلی اســت زیرا مهمترین بحث در تولید مصنوعات پلیمری مخصوصا پی وی سی 
دانش و فرایند مهندسی اســت. بنابراین کیمیاران با برگزاری کالس های آموزشی 
تخصصی در این صنعــت و ارائه خدمات کامل پس از فروش، خود را در این زمینه 
نسبت به مشتریان عزیز کامال متعهد می داند و پابه پای ایشان حرکت خواهد کرد. 


