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پله پله تا بلندای افتخار و خودکفایی ملی
نشست هم اندیشی فروش کیمیا صنعت شیما در هتل اسپیناس پاالس؛

نشست هم اندیشی فروش و توسعه بازار
مطابق روال چند ســال گذشته که در روزهای پایانی بهمن ماه شاهد نشست های صمیمی 
و همایش های تخصصی مجموعه KSS بودیم، امســال نیز »نشست هم اندیشی فروش و 
توسعه بازار« شرکت کیمیا صنعت شــیما روز پنجشنبه 30 بهمن ماه 1399 هم زمان با آغاز 
دوازدهمین سال فعالیت این شــرکت در هتل مجلل اسپیناس پاالس تهران برگزار شد. در 
این نشســت هم اندیشی که با حضور مدیران، همکاران و جمعی از نمایندگان این شرکت و 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی برگزار شــد، مدیران، همکاران و تمامی فعاالنی که 
با مجموعه کیمیا صنعت شــیما همکاری دارند هرکدام با بیان نقطه نظرات و پیشــنهادات 
تالش کردند تا راهبردی عملیاتی جهت پیشــبرد اهداف خــرد و کالن مجموعه و تقویت 

همکاری های دوجانبه ارائه کنند.
در ابتدای این نشست آقای امید قدرت، مدیرعامل کوشا و پرتالش مجموعه کیمیا صنعت 
شیما ضمن عرض خیرمقدم و خوش آمدگویی به حاضرین در نشست و تمامی همکارانی که 
از سراســر کشور در این نشست گرد هم آمده بودند نکاتی را پیرامون فعالیت های مجموعه، 

طرح های توسعه ای و راهکارهای گسترش و بهبود فروش ارائه دادند.
آقای قدرت گفت: خدمت شــما همکاران، دوســتان و حضار عزیزی که دعوت مجموعه 
کیمیا صنعت شــیما را پذیرفتید و باوجود شرایط ســخت و نگرانی هایی که به سبب شیوع 
بیماری کرونا وجود دارد امروز را در کنار ما هستید خوش آمد می گویم و امیدوارم مباحثی که 
مطرح می کنیم چراغی باشــد که در ادامه راه و همکاری هایمان مفید و مثمر ثمر واقع شود. 
ما همواره نیازمند دریافت نقطه نظرات و ایده های جدید همکاران هستیم تا به رفع نواقص و 

کاستی ها اقدام کنیم و روزبه روز شاهد پیشرفت و موفقیت تمامی عزیزان باشیم.
مدیرعامل مجموعه کیمیا صنعت شــیما با اشاره به تاریخچه تاسیس و نحوه آغاز فعالیت 
ایــن مجموعه عنوان کرد: همان طور که می دانید مجموعه ما فعالیتش را از ســال 1387 با 

پنجره ایرانیان؛ شرکت کیمیا صنعت شیما فعالیت خود را از سال 1387 در 
زمینه واردات مواد اولیه مصرفی صنعت شیشه دوجداره آغاز کرد و پله پله تا 
رسیدن به بلندی های افتخار و خودکفایی ملی در صنعت دروپنجره قدم های 
اســتواری برداشته است. این مجموعه در ســال 1391 با پشتوانه اعتماد 
مشــتریان و تالش نیروی فنی جوان و متخصص ایرانــی اقدام به تولید 
محصــوالت و ملزومات موردنیاز صنعت و بازار دروپنجره در داخل کشــور 
کرد. در حال حاضر چسب های پلی سولفاید و پلی یورتان، اسپیسر نرمال، 
بوتیل و بندبل در سایزهای مختلف، چسب های درزبندی سیلیکون ماستیک، 
چسب بوتیل، رطوبت گیر و سایر متعلقات و ملزومات موردنیاز این صنعت با 
برند KSS در سبد محصوالت این شرکت قرار دارد. کیمیا صنعت شیما پس 
از ســال ها کسب تجربه در زمینه واردات و تولید مواد اولیه مصرفی صنعت 
شیشه دوجداره، در دی ماه 1397 محصول جدید پروفیل یوپی وی سی با نام 
تجاری KSS را به بازار معرفی و عرضه کرد. این شرکت همچنین ایزوهای 
9001،14001، 10004 و 45001 را بــرای کلیه محصوالت تولیدی اش 
دریافت کرده اســت. شرکت کیمیا صنعت شــیما که فعالیتش را به عنوان 
نماینده انحصاری کمپانی ندکس )nedex( آغاز کرده بود از سال 91 تحت 
لیسانس این شرکت به تولید داخلی محصوالتش پرداخت. در ادامه با توجه 
به اهمیت و اولویت  تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز و سرمایه ایرانی، 
مدیران این مجموعه مصمم شــدند تا با انتقال دانش فنی و تکنولوژی این 
صنعت به داخل کشور و تولید مستقل محصوالت، عالوه بر موارد ذکرشده، 

به ایجاد اشتغال در حوزه تولید و توسعه فعالیت هایش نیز کمک کنند. 

اشـاره:
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واردات چســب، اسپیسر و سایر ملزومات مورداستفاده در تولید شیشه دوجداره از کمپانی 
ندکس ترکیه آغاز کرد. بعد از چند ســال فعالیت بازرگانی در زمینه واردات، در سال 91 
تصمیم گرفتیم تولید محصوالت ندکس را تحت لیســانس این شــرکت در داخل کشور 
انجام دهیم. متاســفانه به خاطر یک ســری مسائل و مشکالتی که شرکت ترکیه ای در 
فرموالســیون و مواد اولیه محصوالت داشــت و باعث نارضایتی مشتریانمان شده بود، 

مجبور شدیم همکاری مان را قطع کرده و تولید مستقل محصول را آغاز کنیم.
وی افزود: خوشــبختانه توانســتیم بــا بهره گیری از توان نیــروی کار جوان و 
متخصــص داخلی و اعتماد به داشــته های خودمان محصولــی باکیفیت و در حد 
اســتانداردهای جهانی به بازار داخل عرضه کنیم به نحوی که هم اکنون بالغ بر 76 

درصد سهم بازار را در اختیار داریم.
آقای قدرت به نحوه تولید چســب پلی ســولفاید اشــاره کرد و گفت: در تولید 
محصول چسب پلی ســولفاید بالغ بر 45 نوع ماده اولیه و عنصر پتروشیمی دخالت 
دارد که کوچک ترین ایراد و مشــکل در هرکدام از این عناصر می تواند در کیفیت 
نهایی محصول تاثیرگذار باشد. بااین حال ما تالش کردیم ظرف 5 سال گذشته در 
این ترکیب و فرموالسیون هیچ گونه تغییری ایجاد نکنیم و محصولمان را با همان 

کیفیت تائیدشده که موجب رضایت مشتریانمان است به بازار عرضه کنیم. 
مدیرعامــل KSS در ادامه به مهم تریــن اصول کاری این مجموعه اشــاره و 
خاطرنشان کرد: اصل اول فعالیت ما مشتری مداری و توجه به حقوق مصرف کننده 
است. هرچند خودمان را بدون ایراد نمی دانیم اما نظر به اهمیت مشتری مداری در 
مجموعه کیمیا صنعت شــیما و توجه به انتقادها و استقبال از پیشنهادهای سازنده 
مصرف کننــدگان تاکنون هیچ گونه موردی در این زمینه به مجموعه ما انتقال داده 

نشده است و میزان رضایتمندی از این محصول در سطح بسیار باالیی قرار دارد.
قدرت در مورد تولید پروفیل یوپی وی ســی با برنــد KSS گفت: یکی از کارهای 
دیگری که در مجموعه کیمیا صنعت شــیما به منظور تکمیل سبد کاالیی مان انجام 
دادیم راه اندازی کارخانه تولید پروفیل یوپی وی ســی با برند KSS در این مجموعه 
بود. کار تولید پروفیل به لحاظ فرموالسیون و تعداد ماده اولیه ای که ترکیب می شود 
تا محصول نهایی تولید شود نســبت به محصول چسب بسیار ساده تر است چراکه 
تنها 5 ماده در فرموالســیون آن باهم ترکیب می شــوند. بااین حال به دست آوردن 
محصول باکیفیت در این محصول بســیار حائز اهمیت اســت و از شــما همکاران 

می خواهم که همواره بر روی این موضوع یعنی کیفیت پروفیل حساســیت ویژه ای 
داشته باشید.

مدیرعامل مجموعه کیمیا صنعت شیما در خصوص قیمت محصول پروفیل یوپی وی سی 
در بازار و مســائل جانبی آن یادآور شــد: برخی قیمت هــای ارزان و پایین بازار پروفیل 
دروپنجره یوپی وی سی واقعا غیرمنطقی و مشکوک است چون همان طور که عرض کردم 
در تولید این محصول 5 ماده به کار می رود که با یک حساب سرانگشتی و در نظر گرفتن 
تمامی مســائل تولید از قبیل قیمت مواد اولیه، نیــروی کار، انرژی و... به راحتی می توان 
قیمت تمام شده این محصول را به دست آورد. پس بدون تقلب، کم فروشی و دست کاری 

در فرموالسیون و مواد اولیه نمی توان به چنین قیمت هایی رسید.
وی افزود: شــاید برخی از ما گله کنند که قیمتتان باال است اما با اطمینان و باافتخار 
می گوییــم که محصولمان را با گارانتی حتی 20 ســاله و با ضمانت کامل به مشــتری 
تحویــل می دهیم و هیچ گونه نگرانی از بابت کیفیت آن نداریم. اگر بخواهیم قیمتمان را 
پاییــن بیاوریم حتما باید از کیفیت محصولمان بزنیم و ما هیچ وقت این کار را نمی کنیم. 
اگر روی کیفیت و قیمت پافشــاری کنیم و آن ها را تغییر ندهیم شاید اولش سخت باشد 

اما حتما موجب پیشرفت و موفقیت در کارمان می شود.
آقای قدرت در پایان گفت: در پایان صحبت هایم دو نکته را خدمت شما عزیزان عرض 
می کنم. اولین نکته این که همــواره از ما انتقاد کنید و خودتان نیز به عنوان همکاران ما 
از انتقاد اســتقبال کنید. انتقاد باعث رفع ایرادات و پیشرفت کارها می شود. نکته دوم این 
است که ریسک استفاده از نیروی جوان و خالق را به جان بخرید. مطمئن باشید از این 
کار ضرر نمی کنید. نیروی جوان موتور محرک و عامل پویایی و نشــاط هر مجموعه ای 
اســت. من این تجربه موفق را داشته ام و شما را نیز به این کار دعوت می کنم. امیدوارم 
با رعایت نکات ایمنی و دســتورالعمل های بهداشــتی خود و خانواده تان از گزند ویروس 
منحوس کرونا در امان باشــید و ســال پیش رو را در کمال صحت و تندرستی آغاز کنید 
و روزبه روز شــاهد پیشــرفت و موفقیت بیشتر شــما عزیزان در همه مراحل زندگی و 

کسب وکارتان باشیم.
بخش پایانی نشست

در بخش پایانی این نشست هم اندیشــی مراسم تجلیل و تقدیر از همکاران و اهدای 
جوایز نفیس به برگزیدگان برگزار شــد. از دیگر بخش های این نشست پذیرایی و صرف 

نهار بود که تا ساعت 5 بعدازظهر ادامه داشت.


