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درباره كاشي نوآوران
كاش��ي نوآوران در س��ال 1381 تاسيس شده است. در سال 88، به دليل مشكالت، عمده سهامداران تصميم به واگذاري سهم خود گرفتند. 

سهام را آقاي سيد محمد طباطبائي كه از قوي ترين بازرگانان كاشي و سراميك در ايران هستند خريداري كرد. 

درباره آقاي كهدوئي
محمد حسين كهدوئي، عالقه زيادي به مباحث مالي و رياضي دارد. 

او فوق ليسانس مديريت مالي از دانشگاه امام صادق )ع( است.
وی س��ه س��ال در موسسات حسابرس��ي و يك س��ال در سازمان 
حسابرسي مش��غول فعاليت بوده است. او نزديك به 10 سال مدير 
مالي شركت كاشي نارين را برعهده داشته و در حال حاضر مديرعامل 

شركت كاشي نوآوران است. 



چالش هاي صنعت كاشي و سرامیك
صنعت كاشي و سراميك امروز با صنعت 10 سال پيش تفاوت زيادي 
دارد. مهم ترين تفاوت را شايد بتوان در تغيير تمركز از فروش به مشتری 
يافت. آقاي كهدويي مي گويد: »10 سال پيش صنعت، توليد محور بود. 
كاشي با هر سايز و هر طرحي كه توليد مي شد فروش مي رفت در حالی 

كه هم اكنون  بازار مشتري محور است.«
 به دنبال اين تغيير، نگاه س��نتي به س��ود نيز تغيير كرده است. آقاي 
كهدويي مي گويد: » در صنعت 10 سال پيش، توليدكننده، بهاي تمام 
شده محصولش را تخمين ميزد و سود مورد نظر خودش را به آن اضافه 
مي كرد و قيمت را تعيين مي كرد. اما امروزه فرمول محاس��به سود در 
صنعت كاشي و سراميك تغيير كرده است چرا كه بازار قيمت را تعيين 
مي كند. ش��ما بايد بهاي تمام شده را از قيمت تعيين شده توسط بازار 
كم كنيد و از اين طريق س��ود ش��ما مشخص مي شود. بنابر اين توليد 
كننده كاشي و س��راميك، بايد بتواند بهاي تمام شده خود را با حفظ 

كيفيت كاهش دهد تا سود قابل قبولي را بدست آورد.«

حركت به سمت استفاده از نرم افزار بهاي تمام شده
شركت كاشي نوآوران، در سال 88 و با تغيير مديريت، تصميم گرفت 
باالترين توليد با بهترين كيفيت را داشته باشد و همچنين بهترين بازار 

را براي خود كسب كند. 
آقاي كهدوئي مي گويد: » براي رسيدن به اهداف فوق، ما چند كار را به 
صورت موازي انجام داديم. ابتدا تالش كرديم با ايجاد عوامل انگيزشي 
مناسب، بهره وري نيروي انساني را افزايش دهيم. در كنار اين كار، بايد 
مي توانس��تيم ضمن حفظ كيفيت توليد، كاشي را به قيمت مناسبي 
ب��ه بازار عرضه كنيم. لذا بايد روي بهاي تمام ش��ده محصوالتمان كار 
 مي كرديم تا بتوانيم آن را كنترل كرده و همچنين انحرافات و ضايعات 

را به حداقل برسانيم.«
فعاليت هاي فوق همه نيازمند در اختيار داش��تن اطالعات شفاف و به 
موقع اس��ت تا بتواند مبناي تصميم گيري صحيح باشد. آقاي كهدوئي 
معتقد اس��ت براي داشتن اطالعات خوب به زيرساخت هاي اطالعاتي 
خوب احتياج اس��ت و يك��ي از مهم ترين زيرس��اخت هاي اطالعاتي، 

نرم افزار است. به همين دليل شركت كاشي نوآوران، تصميم به استفاده 
از سيستم بهاي تمام شده گرفت. 

كاهش ضايعات و انحرافات در فرآيند تولید
بدون اس��تفاده از سيستم حسابداري صنعتي، انداه گيري دقيق ميزان 
ضايعات ممكن نيست. با اس��تفاده از سيستم حسابداري صنعتي و با 
تعريف ميزان مواد اوليه الزم براي هر مرحله از توليد، ميزان ضايعات و 

انحرافات از توليد قابل اندازه گيري است.  
آقاي كهدوئي مي گويد: » زماني كه كاشي وارد كوره شود، اگر ضايعات 
داشته باشد ديگر قابل بازگشت نيست. تا ايستگاه خط لعاب، مي توان 
خط توليد كاش��ي را كنترل كرد و جلوي ضايع��ات آن را گرفت. ما با 
اس��تفاده از گزارش هاي سيس��تم بهاي تمام شده، ضايعات هر مرحله 
تولي��د كاش��ي را كنترل مي كني��م و بدين ترتيب، آنه��ا را به حداقل 

مي رسانيم.«
به گفته ي آقاي كهدوئي »ما در كاش��ي نوآوران، جلسات مديريتي در 
هفته تنظيم كرده ايم و گزارش های بهاي تمام شده را بررسي مي كنيم. 
خيلي ساده و با بررسي ايستگاه هاي كاري، از سنگ شكن تا خط لعاب، 
تالش مي كنيم بهاي تمام شده ايستگاه هاي مختلف را تا جايي كه به 
كيفيت خدشه وارد نكند، كاهش دهيم. به عنوان مثال بهاي تمام شده 
خاك خرد شده را بررسي مي كنيم و سعي مي كنيم در حد معقول و با 

حفظ كيفيت، آن را كاهش دهيم.«

افزايش سود و توسعه ي بازار
كاشي نوآوران امسال قيمت هاي خود را افزايش نداده است. اين تأثير 
مشخص شدن دقيق بهای تمام شده محصوالت اين شركت است. آقاي 
كهدوئي مي گويد: »ما توانستيم با عملكرد بهتر، كنترل بهاي تمام شده 
و كاهش ضايعات، قيمت ها را ثابت نگاه داريم. با توجه به اين موضوع، 
فروش ش��ش ماهه اول ما نسبت به سال گذشته افزايش داشته است 
بدون اينكه خط جديدي اضافه كرده باشيم يا كار توسعه اي انجام داده 
باشيم. عملكرد ما در شش ماهه اول سال 90  نسبت به شش ماهه اول 

سال 89 بسيار بهتر بوده است.«


