
آهنگ تولید چرخ های ریسندگی و بافندگی
 در نمایشگاه بین المللی تهران طنین انداز شد

توزیع رایگان در نمایشگاه هفته نامه بین المللی                       سال یازدهم- دوره جدید - شماره 370 -  هفته دوم اسفند  ماه 1399

تنها هفته نامه تخصصی صنعت نمایشگاهی ایران 

 صفحه2

نمایشگاه های نساجی ، پوشاک و فرش ماشینی با حضور معاون امور صنایع وزیر صمت افتتاح شد

مهندس رضا مشیری مدیرعامل شرکت 
اطلس شیمی رزین

 تولید الیاف مصنوعی 
با باالترین استانداردهای روز دنیا 
در اطلس شیمی رزین                                                                   

 صفحه14

 رییس ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی فرش 
ماشینی و کف پوش ها ، نساجی و پوشاک

برگزاری  نمایشگاه های امسال
  سکوی پرش صنعت نمایشگاهی 
در1400

 صفحه2

»هلدینگ رز«
پیشگام در حوزه ی

 تولید منسوجات فنی

 صفحه8

www.namayeshgahha.ir

تیام حبیبی مدیر عامل  
شرکت الیاف نمونه شرق گستر

مهندس عباس نجفی
 مدیرعامل شرکت الیاف ابریشم ماهان دلیجان

برای توسعه بازارهای صادراتی
 و تنوع تولید محصوالت

 قدم های بزرگی برداشته ایم

برای صادرات
 نیمی از تولیدمان 

برنامه ریزی کرده ایم 

 صفحه8

 صفحه12

 صفحه13 صفحه14

ریسندگی رسن ریس یزد اطلس شیمی رزین- سالن 6 سرامیک کوثر الیاف ابریشم ماهانایران نو بافت الیاف نمونه شرق گسترسیرنگ مانا شگرد پایانگین رز سپاهان

15 الی 18 آبان 1395 - شماره اول

با همکاری روابط عمومی

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نساجی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی

 فرش ماشینی ایران تکس2021
برگزار کننده:شرکت سامع پاد نوین

هشتمین نمایشگاه بین المللی

پوشاک ایران 

عباس ناظمی مدیریت شرکت آبتین تجارت آیریک

پیشگام در ارائه قیمت های شفاف 
داخلی و خارجی هستیم

حبیب اله شاه کرمی مدیرعامل شرکت ایران نوبافت:

ایران نوبافت یکی از تولیدکنندگان 
پیشرو در صنعت نساجی است

دکتر زمانی مشاور وزیرصمت رئیس هیات مدیره و 
مدیر عامل  شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی

صنعت نساجی و پوشاک و فرش
 نقش تعیین کننده 
در تاریخ اقتصاد ایران داشته اند

 صفحه2



شماره 370 - اسفند 21399

دفتر نشریه: خیابان سردار جنگل، باالتر از میرزا بابایی، قبل از بهار، بن 
 بست فروردین، پالک 22  تلفن: 46011773   

www.namayeshgahha.ir  - چاپ: رواق

با همکاری: 
 روابط عمومی و امور بین الملل 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

هفته نامه بین المللی نمایشگاه های ایران
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد زرین پور

پیام جناب آقای دکتر زمانی مشاور محترم وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 
سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اســالمی ایران به مناسبت برگزاری بیست و 
ششمین نمایشگاه بین المللی ماشــین آالت، مواد اولیه، منسوجات خانگی و محصوالت 

نساجی
 صنعت نســاجی در طول تاریخ نقش تعیین کننده ای در رشد و شکوفایی اقتصادی و 
صنعتی کشــورها بعد از انقالب صنعتی ایفا کرده و در ایران نیز این صنعت طی سالهای 
گذشته با تغییر نیاز انسان به منسوجات و محصوالت صنعت نساجی، رونق بیشتری گرفته 
است. در کشــورمان تقاضای محصوالت نساجی ناشــی از نیاز جامعه به پوشاک متنوع، 
تغییر ساختار جمعیتی و تمایل نسل جدید به نوگرایی، تولید محصوالت زیباتر، افزایش 
مبادالت تجاری و صادرات غیر نفتی و اشتغالزایی، باعث رشد صنعت نساجی شده است. 
نقش نمایشگاهها به منظور انتقال تکنولوژی، بازاریابی و برند سازی بسیار حائز اهمیت می 
باشد. در همین راستا بیست و شمشمین نمایشــگاه بین المللی ماشین آالت، مواد اولیه، 
منسوجات خانگی، ماشین های گلدوزی و محصوالت نساجی بعنوان فضایی برای تعامل 
چند وجهی میان تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، متخصصان و مشتریان داخلی و خارجی 
برگزار می گردد. برگزاری این نمایشگاه، موجب می گردد که تولیدکنندگان کاال، محققین، 
طراحان و نواوران صنعتی و بازرگانی به نمایش و عرضه محصوالت جدید بپردازند و از این 
طریق با تأمین کنندگان مواد اولیه، خریداران و پیمانکاران ارتباط برقرار ســازند. اینجانب 
به نمایندگی از شرکت سهامی نمایشگاههای بین المننی جمهوری اسالمی ایران از کلیه 
مجریان، سازمانها، اتحادیه ها، تعاونی ها، مشارکت کنندگان داخلی و خارجی حاضر در این 

نمایشگاه، قدردانی می نمایم.
 پیام جناب آقای دکتر زمانی مشــاور محترم وزیر، رئیس هیأت مدیره و 
مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران به 

مناسبت برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک
 پوشــش زن و مرد ایراني از دوران باســتان داراي اهمیت بوده و مفهوم آن در فرهنگ 
ایراني- اسالمی تکمیل شــده است. ســیر تحول صنایع مختلف از جمله پوشاک تا حد 
بسیاري معلول نیازها و انگیزه رفاه طلبي بشر است. اختراع وسایل و ابزارهاي ساده و اولیه، 
سرآغاز فعالیت هاي صنعتي گسترده اي شده که در گذر از تحوالت زمان، شکل پیچیده و 
صنعتي امروزي را در تأمین نیازهاي ضروري و رفاهي زندگي به خود گرفته است. در بین 
انبوه ضروریات زندگي، پوشاک مناسب از نظر گســتردگي و لزوم استفاده از آنها اهمیت 
و حساسیت خاصي دارد. صنعت پوشــاک یکي از صنایع فعال در عرصه اقتصاد جهان به 
شــمار میرود. حیات این صنعت، با توجه به جنبه هاي گوناگون اقتصادي از قبیل ارتباط 
صنایع مختلف، اشــتغال و ایجاد ارزش افزوده در تولید، مي تواند براي هر کشــوري مهم 
باشد. نقش نمایشــگاه ها به منظور انتقال تکنولوژي، بازاریابي و برندسازی در این حوزه 
بسیار حائز اهمیت می باشد. در همین راستا هشتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک  نیز 
به عنوان فضایی برای تعامل چند وجهی میان تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، متخصصان 
و مشتریان داخلي و خارجي برگزار مي گردد. سیاست شرکت سهامي نمایشگاههاي بین 
المللي ج.ا.ایران در سال جاري، حمایت هرچه گسترده تر از کلیه فعاالن تولیدي، خدماتي 
و تجاري در کشور است که در نهایت به رونق اقتصادي کشور کمک خواهد کرد. هشتمین 
نمایشگاه بین المللی پوشاک، با توجه به نقش اساسي و ماهوي خود که همانا ایجاد بستري 
براي تبادل دانش، فناوري ها و دستاوردهاي روز دنیا مي باشد با بهره برداري از تجربیات 
سال هاي گذشته و برنامه ریزي صحیح، فضایي مناسب براي جذب متخصصان، سرمایه 
گذاران، صنعتگــران داخلي و خارجي در کلیه زمینه هاي مرتبط با موضوع نمایشــگاه را 
فراهم خواهد نمود. اینجانب از تالش و مشارکت تولیدکنندگان، متخصصان ، بازرگانان و 
دســت اندرکاران این صنعت که در برگزاري هرچه بهتر این نمایشگاه کوشش نموده اند، 

سپاسگزاري مي نمایم.
  پیام جناب آقای دکتر زمانی مشــاور محترم وزیر، رئیس محترم هیأت 
مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران به مناسبت 
برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی 

و صنایع وابسته
 طی دهه های اخیر ، صنعت کفپوش، موکت و فرش ماشــینی در عرصه بین المللی 
گسترش یافته و سهم خود را در مبادالت تجاری و تأمین نیازهای بازار مصرف در مقیاس 
وسیعی افزایش داده است. افزایش مهاجرت به شهرها، باال رفتن سطح درآمد و رفاه زندگی، 
نوسازی آپارتمان ها و رشــد فعالیت های ساخت و ساز مدرن میزان تقاضای جهانی برای 
این محصوالت را افزایش داده است. بهره گیری از فرآیندهای نوین تولید، نوآوری در تولید 
با ویژگی های جدید و دستیابی به فناوری های پیشرفته ای که هزینه های تولید را کاهش 
می دهد، می تواند تاثیر بیشتری در برخورداری از ســهم بازارهای هدف صادراتی داشته 
باشد. ایران با پتانســیل هایی از قبیل وجود مواد اولیه فراوان، واحدهای صنایع تبدیلی و 
پتروشــیمی، شــرکت های معتبر در زمینه نرم افزارهای طراحی و اتوماســیون صنعتی 
و واحدهای تولیدی قدرتمند، توانایی تبدیل شــدن به قطب پیشرو در صنعت کفپوش و 
الیاف مصنوعی را دارا می باشد. برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، 
موکت و فرش ماشــینی و صنایع وابسته مسیر را برای کسب تجارب، شکوفایی طرح ها و 
دستاوردهای نوین، آشنایی تولیدکنندگان با خریداران بالقوه و تأمین کنندگان مواد اولیه 
فراهم می سازد و فرصت مغتنمی است که آخرین تحوالت و پیشرفتهای صنعتی و تولیدی 
در معرض دید عالقه مندان، متخصصان و مشتریان داخلی و خارجی قرارگیرد. در خاتمه 
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران ، از تالش هایی که جهت 
برپایی این نمایشگاه و بهبود کیفیت آن صورت گرفته، صمیمانه قدردانی می نماید و امیدوار 
است تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند با همکاری یکدیگر از طریق واحدهای تحقیق و 
توسعه و بهره گیری از تجربیات متخصصان به شکوفایی اقتصادی در این صنعت نایل گردند.

دکتر زمانی مشاور وزیرصمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی
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آهنگ تولید چرخ های ریسندگی و بافندگی در نمایشگاه بین المللی تهران طنین انداز شد

 رییس ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی و کف پوش ها ، نساجی و پوشاک

برگزاری  نمایشگاه های امسال سکوی پرش صنعت نمایشگاهی در1400

 وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر کرد

آمارهای هفت ساله در حوزه های پوشاک، نساجی و فرش ماشینی

صبح روز 19 بهمن ماه  با حضور دکترصادقی  نیارکی  
معاون امور صنایع وزارت صمــت ، دکتر حمید زادبوم 
رئیس کل سازمان توســعه تجارت ایران ، دکتراکبری 
رئیس کمیسیون صنایع مجلس شــورای اسالمی  و با 
همراهی دکتر حسن زمانی مشــاور وزیر صمت، رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای 
بین المللي و اعضای هیأت مدیره  شرکت و سایر مقامات 
زیربط  ، نمایشگاه های تخصصی و هم گروه حوزه صنعت 
نساجی و  ماشــین آالت مواد اولیه، منسوجات خانگي، 
ماشــین هاي گلدوزي و محصوالت نساجي،  پوشاک و  
فرش ماشیني  در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، گشایش 

یافت .
آهنگ تولید در چــرخ های نســاجی و خیاطی در 
نمایشــگاه بین المللی با حضور 106 شرکت داخلی و 
5 شرکت خارجی نمایشــگاه های نساجی و محصوالت 

وابسته آغاز بکار کرد
صبح روز 19 بهمن ماه  با حضور دکترصادقی  نیارکی  
معاون امور صنایع وزارت صمــت ، دکتر حمید زادبوم 
رئیس کل سازمان توســعه تجارت ایران ، دکتراکبری 
رئیس کمیسیون صنایع مجلس شــورای اسالمی  و با 
همراهی دکتر حسن زمانی مشــاور وزیر، رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل شــرکت سهامی نمایشگاههای بین 
المللي و اعضای هیأت مدیره  شــرکت و سایر مقامات 
زیربط  ، نمایشگاه های تخصصی و هم گروه حوزه صنعت 
نساجی و  ماشــین آالت مواد اولیه، منسوجات خانگي، 

ماشــین هاي گلدوزي و محصوالت نســاجي،  پوشاک 
و  فرش ماشــیني  در محل دائمی نمایشگاه های بین 
المللی تهران گشایش یافت .فعاالن بخش نساجی  بویژه 
تولیدکنندگان محصوالت نساجی به عنوان اصلی ترین 
شرکت های حاضر در نمایشــگاه آخرین دستاوردهای 
خود را در  بخش ماشین آالت ، تکنولوژی  و محصوالت  
درمعرض نمایش مدعوین و بازدیدکنندگان متخصص 
قرار دادنــد.الزم به ذکر اســت ویژگی بــارز این دوره 
نمایشگاه پوشاک اختصاص غرفه مجزا جهت برگزاری 

جشنواره عفاف و حجاب می باشد .
بازدید کنندگان متخصص می توانند تا روز چهارشنبه 
22 بهمن ماه از ســاعت 9 الی 17 عصر با داشتن کارت 

دعوت از نمایشگاه های فوق بازدید کنند.
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، 
مواد اولیه، منســوجات خانگی، ماشــین های گلدوزی 
و محصوالت نساجی، هشــتمین نمایشگاه بین المللی 
پوشــاک ایران و دوازدهمیــن نمایشــگاه بین المللی 
فرش ماشــینی، کف پوش، موکت و صنایع وابســته، 
نمایشگاه های برپاشده، از مشارکت بیش از 120 شرکت 
داخلی و برخی کشــورها از جمله آلمان، ترکیه، هند و 

چین برخوردارند.
 بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی 
انواع تجهیزات، صنایع و ماشــین آالت نساجی، قطعات، 
چرخ خیاطی، ماشین های گلدوزی و دوخت و برش، انواع 
منسوجات خانگی شــامل پارچه، انواع نخ و الیاف، انواع 
مواد اولیه صنایع نساجی و لوازم و قطعات وابسته عرضه و 

به نمایش گذاشته می شود.
همزمان هشــتمین نمایشــگاه بین المللی پوشاک 
ایران نیز از ســوی بنیاد ملی مد و لباس کشور، اتحادیه 
تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشــاک تهران و انجمن 
صنایع پوشاک ایران برپا شــده و در آن ده ها شرکت و 
واحد تولیدی انواع پوشــاک مردانه، زنانه و بچه گانه در 
قالب طرح ها و رنگ های گوناگون و همچنین دستگاه ها 
و تجهیزات تولید پوشاک و نوین ترین طرح ها و مدل های 
طراحی و تولید پوشاک را در معرض دید عالقه مندان قرار 
داده اند.نمایشگاه فرش نیز برای نخستین بار فرش های 
ضدلک، ضد میکروب، فــرش آنتی باکتریال اکریلیک و 
فرش های با عرض بلند که در کارخانه های ایرانی تولید 

شده به نمایش گذاشته اند.
نمایشگاه ها یاد شده با رعایت کامل مقررات بهداشتی 
ستاد ملی مقابله با کرونا برپا شده، فرصت بسیار مناسبی 
در اختیــار تولیدکنندگان، بازرگانان و ســایر دســت 
اندرکاران صنعت نساجی، پوشاک و فرش ماشینی کشور 
قرار خواهد داد تا ضمن رقابت با شرکت های خارجی و 
بهره مندی از آخرین پیشرفت های این حوزه، با استفاده 
از دانش و تخصص خود، چهره شایسته ای از محصوالت 
ایرانی را به جامعه نشان داده و توانمندی های صنعتگران 

داخل را در معرض قضاوت مخاطبان قرار دهند.
معرفــی دســتاوردها، ظرفیت هــا و توانمندی های 
کارخانه ها و شرکت های داخلی، نمایش آخرین تحوالت و 
دستاوردهای علمی، فنی و صنعتی داخلی و خارجی این 

حوزه ها، ایجاد رقابت و تبادل اطالعات بین تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان، ارتقای سطح تولید داخلی کشور، کمک 
به توسعه اشتغال، بازاریابی و صادرات و افزایش بازدهی 
تولید داخلی، از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه ها 

اعالم شده است.
بیســتمین نمایشــگاه صنعت یادآور خاطرات خوب 

نمایشگاه های بین المللی- بازرگانی تهران افتتاح شد
بــا رعایت باالترین ســطح پروتکل های بهداشــتی  
بیســتمین نمایشــگاه صنعت تهران  در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران آغاز بکار کرد
این رویداد نمایشــگاهی بــا حضور دکتــر صادقی 
نیارکی معاون محترم وزیر صمت و دکتر زمانی مشــاور 
وزیر ، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران و همراهی مقامات و 

مسئولین زیربط گشایش یافت .
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران یکی از وسیع ترین 
و گسترده ترین رویدادهای صنعتی و بازرگانی ایران می 
باشد  که با هدف ارائه قابلیت ها و توانمندی ها و سوق 
شرکت ها به سمت بازارهای گسترده تر فعالیت خود را از 

سالیان دور  شروع کرده است.
175 شــرکت داخلی و صنعت گران خــالق در این 
رویداد نمایشــگاهی به عنوان فرصتی مناســب جهت 
معرفی آخریــن محصوالت و دســتاوردهای خود را در 
معرض نمایش بازدیــد کنندگان قــرار دادند.برگزاری 
رویدادها در ماه های پایانی ســال نشانه ای برای توسعه 

اقتصادی کشور است.

 رییس ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی 
و کف پوش ها ، نســاجی و پوشاک خبر داد: نمایشگاه بین 
المللی انواع کــف پوش، موکت و فرش ماشــینی همراه با 
نمایشگاه بین المللی ماشــین آالت مواد اولیه، منسوجات 
خانگی، ماشین های گلدوزی و محصوالت نساجی با رعایت 
فاصله اجتماعی و  پروتکل های دقیق بهداشتی  ستاد ملی 
کرونا در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران میزبان 

بازدید کنندگان تخصصی خواهد بود.
علی مرادی در گفت و گو با خبرنگار اخبار نمایشــگاه ها 
و در پاسخ به روند گزینش مشارکت کنندگان به خبرنگار 
ما گفــت: در ابتدای کار اســتقبال از نمایشــگاه به میزان 
قابل قبولی باال بود، اما با گســترش شــیوع ویروس کرونا 
متاسفانه پیشــبینی ما از میزان حضور مشارکت کنندگان 
محقق نشــد. وی در ادامه افزود:  از اواخر امسال با توجه به 
پیک نمایشــگاهی که وجود دارد جان تــازه ای به صنعت 
نمایشگاهی وارد شده اســت و نشانه های خوبی برای سال 
آینده دیده می شود. به عقیده من برگزاری رویدادها در ماه 
های پایانی سال حتی باحداقل توان و ظرفیت، نشانه ای برای 
توسعه اقتصادی کشور است. امیدواریم برگزاری رویدادها در 
این بازه زمانی سکوی پرتابی برای صنعت نمایشگاهی باشد و 

دورنمای آن در سال 1400 مشخص شود.
وی در پاسخ به روند جانمایی غرفه ها در نمایشگاه های 
امسال گفت: نمایشگاه نســاجی به صورت آنالین جانمایی 

شده است و نمایشگاه فرش ماشینی نیز مطابق با جانمایی 
غرفه ها در سال گذشته انجام شد. مرادی در پاسخ به تعداد 
مشــارکت کنندگان و مســاحت برگزاری نمایشگاه های 
نساجی، فرش ماشینی و پوشاک گفت:جمعا 109 شرکت 
داخلی، 5 شرکت خارجی از کشورهای آلمان، چین و ترکیه 
در فضایی به وسعت 23000 متر مربع آخریت دستاوردها و 
محصوالت خود را به نمایش خواهند گذاشت. وی با اشاره 
به تمهیدات در نظر گرفته شــده برای رعایت پروتکل های 
بهداشتی ســتاد کرونا گفت:  تمام دستورالعمل های ستاد 
کرونا در مــورد رعایت پروتکل بهداشــتی اعم از تونل ضد 
عفونی درب ســالنها، تب ســنج در مبادی ورودی و درب 
سالن ها، ارائه ماسک رایگان به بازدیدکنندگان و مواد ضد 
عفونی و .... با نظارت مســئولین نمایشگاه های بین المللی 
و پیگیری مستمر شرکت مجری، پروتکل های بهداشتی به 
طور کامل رعایت خواهد شد. رییس ستاد برگزاری نمایشگاه 
بین المللی فرش ماشینی، نساجی و پوشاک خاطرنشان کرد: 
این نمایشگاه فرصت خوبی برای مشارکت کنندگان جهت 

افزایش فروش، بستن قراردهای جدید تجاری خواهد بود.
مرادی با بیان اینکه مهمترین هدف مــا از برگزاری این 
نمایشــگاه ها، ایجاد فرصت های جدید تجاری و گشودن 
بازارهای صادراتی برای شرکت ها اســت افزود: مذاکرات و 
نامه نگاری هایی با رایزن ایران در بغداد و کابل داشته ایم تا 
خریداران فرش ماشینی از این کشورها را دعوت کنیم که در 

نمایشگاه امسال حضور داشته باشند، در همین راستا ستاد 
برگزاری تصمیم گرفت برای افزایش کیفیت نمایشگاه هزینه 

های رفت و آمد این شرکت ها را تقبل کند.
وی در ادامــه با اشــاره به اینکه چشــم انــداز صنعت 
نمایشگاهی در سال 1400 چشم انداز بسیار روشنی است، 
گفت: بنا بر گفت متخصصان امر بیماری کرونا حداقل تا دو 
سال آینده همراه همه ما خواهد بود. بنابراین ما باید ظرفیت 
هایی که به وســیله آن ها بتوانیم رویدادها را برگزار کنیم 
را پیدا کنیم. حضور در نمایشــگاه ها یکی از ابزارهای مهم 
توسعه اقتصادی هر کشوری است. برگزاری رویدادها اهرم 
موثری برای توسعه بنگاه های کوچک اقتصادی نیز به شمار 
می رود. این بنگاه ها برای رشد و توسعه خود و رسیدن به 
اهداف خود ناگریز از حضور در نمایشگاه ها هستند. از طرفی 
حضور در نمایشگاه ها یکی از کم هزینه ترین ابزاری است 
که به وسیله آن می توان رشد و توسعه پیدا کرد. مشارکت 
در نمایشــگاه ها در تمام دنیا ارزان ترین فعالیت بازاریابی 
موجود است. وی در ادامه به آینده صنعت نمایشگاهی اشاره 
کرد و گفت: برگزاری رویدادها به صورت فیزیکی جذابیت 
خاص خود را دارد و امیدواریم با تالشی که شده و تغییراتی 
که در مدیریت شــرکت نمایشــگاه های بین المللی ایجاد 
شده است شــاهد بروز اتفاقات و اقدامات مثبت در صنعت 
نمایشگاهی باشــیم. به عقیده من تغییرات اعمال شده در 
سطح مدیریت شرکت نمایشگاه ها تغییرات مثبتی است و 

امیدوارم که در دورنمای صنعت نمایشگاهی در سال 1400 
روان سازی الزم در صنعت نمایشــگاهی قوت یابد. رییس 
ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی و نساجی 
در پایان تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی و حضور شرکت 
کنندگان تخصصی در نمایشگاه امسال، فضای نمایشگاه های 

پیش رو نیز به سمت تخصصی شدن پیش رود.

 برپایه آمار رســمی منتشــره وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، در هفت ســال فعالیت دولت تدبیر و امید )سال 
های 92 تا 9۸ ( تولید نخ پلی استر با رشد 22.1 درصدی 
از 242.5 هزار تن در سال 92 به 296.2 هزار تن در سال 

9۸ رسید.
همچنین در تولید الیاف پلی استر رشــد 3۸.9 درصدی را شاهد بودیم و 
سال گذشته کارخانجات داخلی 239.9 هزار تن تولید داشتند، در تولید نخ 
سیستم پنبه ای از 192 هزار تن در سال 92 با رشد 24.1 درصدی به 23۸.3 

هزار تن در سال گذشته دستیافتیم.
عالوه براین در تولید فرش ماشینی که مهمترین کاالی صادراتی این صنعت 
به شمار می رود، آمارها حاکی از رشدی کند است. تولید فرش ماشینی از ۸0 
میلیون و 631 هزار مترمربع در سال 92 به ۸9 میلیون و 409 هزار مترمربع 

در سال 97 افزایش یافت.
 آمارهای این بخش از صنعت گویای آن است که در بخش های چرم و تولید 
انواع کفش و پایپوش چشمگیر است، به طوری که از تولید 9.5 میلیون فوت 
مربعی چرم در ابتدای دولت تدبیر و امید با رشد 415 درصدی به 49 میلیون 

مترمربع در سال گذشته رسیدیم.
در حالی که آمارها حاکی از تولید بیش از 3.45 میلیون زوج کفش در سال 
92 است، پارسال این رقم با افزایش بیش از 40 برابری به 139.3 میلیون زوج 

کفش و پاپوش رسید.

در الیاف اکریلیک، اما برخالف دیگر تولیدات شاهد افت شدید تولید بودیم. 
به طوری که از 17.6 هزار تن تولید در ســال 92 به 1.7 هزار تن در ســال 

گذشته رسید و افت 90.3 درصدی را تجربه کرد.
طی ســال 1395، کل صادرات صنایع نساجی کشــور با احتساب رنگ، 
ماشین آالت و فرش دستباف بالغ بر 013/1 میلیارد دالر بوده که در مقایسه 
با سال گذشته رشــد ۸ درصدی داشته اســت. صادرات محصوالت صنایع 
نساجی بدون احتساب رنگ، ماشین آالت و فرش دستباف طی سال 95 برابر با  
243/620 میلیون دالر بوده که در مقایسه با سال 94 رشد 1 درصدی داشته 
است. کفپوش با صادرات 6/2۸4میلیون دالر صدرنشین صادرات محصوالت 
نساجی بوده اما در مقایسه با صادرات این محصول در سال 94 افت 3درصدی 
داشته است. براساس این گزارش عمده ترین اقالم صادراتی پس از کفپوشهای 
نساجی طی سال گذشته از نظر ارزش به ترتیب عبارتند از : انواع نخ  به ارزش 
5/64 میلیون دالر، انواع الیاف به ارزش3/61 میلیون دالر و پس از آن پوشاک 
به ارزش 3/4۸ میلیون دالر و سپس پارچه به ارزش 6/39 میلیون دالر در رتبه 

های بعدی قرار دارند.
براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران طی سال 1395 کل واردات 
نساجی کشور با احتساب ماشــین آالت و رنگ با رشد 30 درصدی نسبت به 
سال گذشته  به رقم   044/2 میلیارد دالر رسیده است. واردات صنایع نساجی 
کشور بدون احتساب رنگ و ماشین آالت، در این مدت  بالغ بر 647/1 میلیون 

دالر بوده که در مقایسه با سال گذشته 43 درصد رشد داشته است.

در ســال 95 واردات انواع پارچه بالغ بر 6/495 میلیــون دالر بوده که در 
مقایسه با واردات سایر محصوالت نساجی در رتبه نخست قرار گرفته است. 
پس از آن واردات الیاف به ارزش 5/433 میلیون دالر در رتبه بعدی قرار دارد. 
واردات پارچه نسبت به مدت مشابه سال گذشــته رشد 6۸ درصدی داشته 
اســت. واردات نخ به ارزش 297 میلیون دالر پس از پارچه و الیاف بیشترین 
واردات را در میان محصوالت نساجی داشته است. مقدار آن نسبت به سال 94  

رشد  11 درصدی داشته است.
طی چهار ماه نخست ســال 1396، کل صادرات صنایع نساجی کشور با 
احتساب رنگ، ماشین آالت و فرش دستباف بالغ بر 6/306 میلیون دالر بوده 
که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته رشــد  7 درصدی داشته  است. 
صادرات محصوالت صنایع نساجی بدون احتساب رنگ، ماشین آالت و فرش 
دستباف طی چهار ماه نخست سالجاری برابر با  1/204 میلیون دالر بوده که 

در مقایسه با مدت مشابه سال 95 رشد 4 درصدی داشته است.

 کیانا زرین پور
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نمونه در استان مازندران  الیاف  کارخانه 
، شــهرک صنعتی جویبار در سال 1393 
به بهره برداری رســید . در محل یاد شده 
کارخانه تولید الیی های پلی استر و کارخانه 
بازیافت شیمی پالست تاسیس و راه اندازی 
گردید که کارخانــه اول جهت تامین مواد 
اولیــه کارخانه ایزوگام نمونــه و کارخانه 
اولیه کارخانه  با هدف تامین مواد  بازیافت 
الیاف به بهره برداری رسیده است . کارخانه 
الیاف نمونه با ظرفیت 40000 کیلوگرم در روز 
به تولید الیاف سالید پلی استر می پردازد 
که تا امروز به لطف مهندســین مجرب و 
کارشناســان خبره در تولید محصول های 
داخلی و صادراتی دارای سهم به سزایی از 
عرضه است که به لطف کیفیت محصول ها 

دارای بازار هدف مشخص نیز است .
با تیام حبیبی مدیر عامل جوان و خالق 
شرکت الیاف نمونه شرق گستر گفت و گویی 

انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:
خودتان را معرفی کنید؟

اینجانب تیــام حبیبی متولــد 1367 دارای 
مدرک کارشناسی ارشد مدیرت نساجی می باشم 
و در حال حاضر با سمت مدیر عامل شرکت الیاف 

نمونه شرق گستر فعالیت می نمایم  . 
 تاریخچه فعالیت شرکت الیاف نمونه را 

شرح دهید؟
کارخانــه الیاف نمونه با همــت و تالش گروه 
صنعتــی نمونه در اســتان مازندران ، شــهرک 
صنعتی جویبار در ســال 1393 به بهره برداری 

رســید . در محل یاد شــده کارخانه تولید الیی 
های پلی استر و کارخانه بازیافت شیمی پالست 
تاسیس و راه اندازی گردید که کارخانه اول جهت 
تامین مواد اولیه کارخانه ایزوگام نمونه و کارخانه 
بازیافت با هدف تامین مواد اولیه کارخانه الیاف به 

بهره برداری رسیده است .
  در عرصه تولید چه گام هایی برداشته 

اید؟
کارخانــه الیاف نمونــه با ظرفیــت 40000 
کیلوگرم در روز به تولید الیاف ســالید پلی استر 
می پردازد که تا امروز به لطف مهندسین مجرب 
و کارشناسان خبره در تولید محصول های داخلی 
و صادراتی دارای ســهم به سزایی از عرضه است 
که به لطف کیفیت محصول ها دارای بازار هدف 

مشخص نیز است .
تولیدکنندگان متعددی در کشــور (  چه در 
قالب کارخانه های صنعتی یا واحدهای ســنتی 
( بــه ارائه الیاف هالو، ســالید و ... می پردازند اما 
تفاوت موجود در کیفیت محصوالت کارخانه های 
مختلف را فقط متخصصین و صنعتگران در می 
یابند که با تکیه بر تخصص و تجارب خود، مواد 
اولیه موردنیاز را از برندهای معتبر و شناخته شده 

تهیه می کنند.
 به کدام کشورها صادرات دارید؟

محصوالت صادراتی این کارخانه در کشورهای 
روسیه ، ترکیه ، عراق و افغانستان عرضه می شود. 
 برای توسعه فعالیت شرکت الیاف نمونه 

چه برنامه هایی در دست اجرا دارید؟
با توجه به نیاز مشــتریان،  تصمیم به توسعه 
کارخانه با هدف تولید الیاف هالو و سالید تخصصی 
مورد اســتفاده در صنایع ریسندگی گرفته شد 
.بدین منظور در جــوار کارخانه فعلی زمینی به 
مســاحت ده هزار مترمربع خریداری و مقدمات 
احداث کارخانه فراهم گردید و هم اکنون ضمن 
انعقاد قرارداد با شرکت ســازنده ماشین االت در 
کره جنوبی،  ساخت آن در حال انجام است و امید 
داریم تا انشــاهلل ظرف حداکثر 24 ماه آینده این 

پروژه به بهره برداری نیز برسد .
همچنین با توجه به حضور این کارخانه ها در 
منطقه مازندران و ازدیاد ضایعات بطری های پت، 

تصمیم به راه اندازی بزرگترین مجتمع بازیافت 
ضایعات PET در کشور گرفته ایم که هم اکنون 
زمین آن به مساحت یازده هزار مترمربع خریداری 
و ماشــین االت مربوطه با ظرفیت تولید روزانه 
یکصد تن پرک هات واش شده است و در دست 
ساخت می باشد و انشاهلل در نیمه اول سال 1400 

فاز اول آن به بهره برداری خواهد رسید .
 محصوالت شرکت شما چه مزیت هایی 

دارد؟
مزیت محصوالت تولیدی این شرکت، استفاده 
از مواد اولیــه درجه یک با کیفیــت منحصر به 
فرد می باشــد که به دلیل تولید آن توسط زیر 
مجموعه های گروه صنعتی نمونه همواره در ارایه 

محصوالت با کیفیت به مشتریان موفق بوده ایم .
در مجموعه کارخانه های گروه صنعتی نمونه 
در سطح کشور بیش از ۸60 نفر نیروی انسانی به 

صورت مستقیم مشغول به کار می باشند .
روند عرضه و تقاضای الیاف مصنوعی همواره 
دارای رشد جهانی بوده است و طی بررسی های 
بازار آنچه پیش بینی می شــود در آینده نزدیک 
جهت تولیــد نخ های فیالمنتــی از پرک و مواد 
بازیافتی بیشتر استفاده شده و از آنجا که این مواد 
اولیه در کشور به وفور استفاده می شود و تقاضای 
مصرف در کشورهای آسیایی افزایش داشته است، 

آینده روشنی متصور هستیم .
 با چه مشــکالت و موانعــی روبرو 

هستید؟
مهم ترین معضــل این صنعت، عــدم ثبات و 
نظارت بــر نرخ خرید مواد اولیه می باشــد که در 
فصول مختلف و شرایط متغییر بازار منتج به نا به 
سامانی در تصمیم گیری های بلند مدت می گردد 

 سخن آخر؟
امیدوارم تا بر اســاس برنامه های تبیین شده  
بتوانیم با ارایــه محصوالت برتر پاســخ اعتماد 
مشــتریان گرانقدر را با افزایش ظزفیت خطوط 
تولیدی و اســتفاده از تکنولوژی های روز دنیا با 
به کارگیری متخصصین این امر داده و در آینده 
نزدیک با  حذف نیازهای آنها از واردات محصوالت 
خارجی  ســهم قابل توجهی از توانمندی های 
داخلی را برای میهن عزیزمان ایران داشته باشیم .

الناز حدیدی، مدیر موسسه طراحان مد و 
مدرس دانشگاه است و حدود 20 سال است 
که در زمینه طراحی لباس درحال فعالیت می 
کند. این موسسه به منظور آموزش در زمینه 
طراحی لباس، الگوسازی و اکسسوری لباس 
به تمامی عالقه مندان و مزون داران آغاز به کار 

کرده است.
در حاشیه نمایشــگاه ایران پالست میهان 
در غرفه این موسسه شدیم تا در گفت وگویی 
اهداف این موسسه و چشم انداز آینده آنها را 

مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
حدیدی با بیان اینکــه بیش از 1500 نفر در 
این موسســه کار آموزش و طراحی مد را در 
رشته های مختلف طی کرد ه اند می گوید صنعت 
مد دیگر با متدهای سنتی قادر به ادامه حیات 
نخواهد بود و آنها که حاضر به انجام این تغییر 

نباشند از چرخه تولید خارج خواهند شد.
 در مــورد آموزش های این موسســه 

توضیحاتی ارایه دهید؟
دانشــجویان ما در گروه های مختلفی هســتند. 
بخشی از این افراد تازه کار و عالقه مند به این حوزه 
هستند و از طراحی پایه، کالکشن  سازی، رنگ سازی 
تخصصی و پارچه شناســی آموزش داده می شوند تا 
آماده ورود به بازارکار شوند. دسته دیگر می خواهند 
نیروی فنی باشند و وارد محیط های صنعتی شوند 
که آموزش هــای الزم به آنها به صورت دســتی و 

صنعتی داده می شود.
برخی نیــز عالقه مند به طراحی کفش، شــال و 
روسری و پارچه هستند که ما هم آنها را وارد آموزش 
در این حوزه می کنیم. ملحقات لباس یا کفش از صفر 
تا قالب سازی و ساخت کفش نیز بخش دیگری از  

آموزش های ما در این مجموعه است. 

بحث مهم دیگر تولیدکنندگان هســتند.اکنون 
70 درصد تولیدکنندگان به صورت سنتی فعالیت  
می کنند. به دلیــل آنکه طراحی و برندســازی در 
مجموعه آنها وجود نــدارد از بحث های جهانی مد 
عقب مانده اند و در صورت شوک های دیگری مانند 
کرونا این تولیدکنندگان مجبور خواهند شــد که 
کســب و کار خود را تعطیل کنند اما ما با استفاده 
از دانش اســاتید مارکتینگ، دیجیتال مارکتینگ، 
فروش، مذاکره و تبلیغات اطالعاتی را دراختیار آنها 
قرار می دهیم تا تولیدات خود را به سمت برندشدن، 

ایده پردازی و خالقیت در طراحی سوق دهیم.
 آیا با برندهای خارجی هم فعالیت دارید؟

ما اســتانداردهای برندهای خارجی را در به ویژه 
در بخش آموزش اســتخراج کرده ایــم و نتایج به 
دست آمده نشان داد که در بخش آموزش برندهای 
خارجی یک تولیدکننده در بخش آموزش واحدهای 
تولیدی وجود دارد؛ تولیدکننده ای که برند اســت و 
افراد بااســتعداد را در آموزش انتخاب و آنها را وارد 
صنعت می کنند.در زمینه تولید نیز با گردآوری افراد 
بااستعداد آنها را به ســمت طراحی برای واحدهای 
تولیدی ســوق داده ایم. تک تک واحدهای تولیدی 
می توانند به ما مراجعه کنند. ما با بررسی و تحقیقات 
روی بازار و مشتریان آنها طراحی مناسب را انتخاب و 

به آنها ارایه می دهیم.
 تعداد افراد شاغل در این مجموعه چند 

نفر است؟
در مجموعه ما 15 نفر مربوط به کار اداری مشغول 
به کار هستند و حدود 60 مدرس در این مجموعه 
مشــغول به فعالیت هســتند. این مدرســان اکثرا 
دکترای این رشته را دارند و سطح مجموعه حتی از 

محیطهای دانشگاهی باالتر است.
استاد دانشــگاه علم و فرهنگ و شریعتی هستم 
و براساس تجربه می دانم دانشجویان برخی دروس 
عمومــی را فرا می گیرند که گاهــی ارتباطی هم با 
رشته او ندارد اما در موسسه ما از صفر تا صد آموزشها 
مربوط به تخصص های بازار کار است. ما در مجموع 
1500 نیروی آموزش دیده کار داریم که از این تعداد 
400 نفر توانســته اند به بازار کار راه پیدا کنند.این 
افراد یا برندهای خود را ایجاد کرده اند یا با واحدهای 

تولیدی مطرح مشغول به کار هستند.
 آیا فروشگاه های مورد تایید نیز دارید که 

آنها را به مشتریان معرفی کنید؟
ما اولین سمپوزیوم صنعت مد و نساجی را برگزار 

کرده ایم که در آن با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان 
بسیاری اشنا شدیم و بســیاری از تولیدکنندگانی 
که اکنون در نمایشــگاه ایران پالست حضور دارند 
با ســمپوزیوم ما آشنا هســتند. در این سمپوزیوم 
مطرح شــد که تولیدکنندگان برای تبدیل شدن به 
تولیدکننده قوی نیازمند طراح هستند و به همین 
دلیل برخــی از انها از جمله ســلبون از طراحان ما 

استفاده کردند.
ما نیز تولیدکنندگان مطرح را به دانشــجویان و 

افرادی که متقاضی باشند معرفی می کنیم.
 انتظارات شما چیست ؟

انتظار ما این اســت که تولیدکنندگان مباحث 
روز تولید خود را در اختیار آمــوزش قرار دهند به 
این معنا که بخــش آموزش بتوانــد از تجربه یک 
متخصص در واحدهــای تولیــدی در کارگاههای 
آموزشی بهره بگیرد.این تجربه به دانشجویان کمک 
می کند تا نیازهای بازار کار را به درســتی بسنجد و 
زبان مشترکی بین آموزش و تولید ایجاد می شود و 
دانشجو با دید بازتری به کار آموزش ادامه می دهد. 
البته تولیدکنندگان مشــغولیت های زیادی دارند 
و ممکن اســت این شــرایط کمتر حاصل شود اما 
ما تــالش خود را در جهت پیونــد آموزش و بخش 

تخصصی واحدهای تولیدی انجام می دهیم.
 هدفتان از مشارکت در نمایشگاه ایران 

پالست چیست؟
در نمایشگاه بحث مدیریت صنعت مد برای 
ما از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف ما این 
است که از دل مجموعه های تولیدی افرادی را 
انتخاب و در مجموعه خود به منظور آموزش به 
کار بگیریم. اساتید مجموعه ما که اساتید مد و 
فشن هستند کسانی هستند که می توانند افراد 
شاغل در مجموعه های تولیدی را به مارکتینگ، 
دیجیتال مارکتینــگ و فروش بهتــر نزدیک 
کنند تا محصول و برند آنها تبدیل به یک برند 

بین المللی شود.
 بازخورد مناسب را از حضور در نمایشگاه 

داشته اید؟
بله. ثبت نامهای زیادی در بخش مدیریت انجام 
شــده و در اصل تولیدکنندگان از ایــن آموزش ها 
اســتقبال کرده اند . امروز نیز جلســه ای با اتحادیه 
خیاطان برگزار شد و آنها نیز این ضرورت را احساس 
کرده اند که اگر به صورت ســنتی ادامه دهند رو به 

زوال خواهند بود.

تیام حبیبی مدیر عامل  شرکت الیاف نمونه شرق گستر:

برای توسعه بازارهای صادراتی و تنوع تولید محصوالت قدم های بزرگی برداشته ایم

الناز حدیدی، مدیر موسسه طراحان مد 

موسسه طراحان مد پیشگام در عرصه طراحی و مدیریت مد

هلدینگ صنایع رز، پس از گذشِت نزدیک به چهار 
دهه فعالیت صنعتی،  امروزه به یکی از پیشــگامان در 
حوزه ی تولید منسوجات فنی تبدیل شده است. ارائه 
ی ایده های نوآورانه، وجود امکانات تحقیق و توســعه، 
بهره منــدی از کادر متخصص و آموزش دیده، ایجاد ارتباط مناســب با 
نخبگان و کارشناسان برجسته ی دانشــگاه و صنعت، شرایطی را برای 
تولید محصوالت و ارائه ی خدمات ممـــتاز توسط این شـــرکت فراهم 
ســاخته است به گونه ای که قابل رقابت با سایر شرکت های باکیفیت در 

عرصه ی بین المللی باشد.
تالش یکپارچه و روزمره گروه تخصصی مجتمع صنایع نساجی نگین 
رز، همواره در جهت ارتقای سطح زندگی بشــر و بهره مندی از منابع و 
فرصت ها بوده و هست. این مجتمع صنعتی باور دارد که با داشتن دانش 
و استانداردهای فنی، بهره گیری از تجهیزات به روز و مناسب و انجام کار 
گروهی منسجم، قادر خواهد بود گامی بزرگ به سوی پیشرفت صنعتی 

کشور عزیزمان بردارد.
درباره هلدینگ رز

هلدینگ رز متشکل از سه شرکت مجزا به شرح ذیل است: نگین رز، 
رز پلیمر، کاوه الیاف

نگین رز
فعالیت این شرکت در سال 1372 آغاز و در چهار بخش آغاز گردید:

1. رز موکت: این بخش با ظــرفیت تولید 16 میلیون متر مربع در سال 
توانایی تولید انواع موکت نمــدی، چاپی و طرح دار با عرض های مختلف 

از 2 متر الی 4 متر و وزن های گوناگون را دارا می باشد.
2. رز رنگ: این بخش با ظرفیت 300 تن در ســال، قادر به تولید انواع 

مستربچ های پایه ی پلی پروپیلن، پلی استر و پلی اتیلن است.
3. رز الیاف: این بخش دارای دو خط تولید کامل و پیشــرفته ی الیاف 
پلی پروپیلن با ظرافت و طول متفاوت به ظرفیت 15 هزار تن  در ســال 

است.
4. منســوجات بی بافــت رز: این بخــش مجهز به ماشــین آالت به 
روز و پیشرفته در تولید منسوجات بی بافت ســوزن زنی شده است که 
با فعــــالیت بالغ بر 130 نفر نیروی کار آمـــــوزش دیــده و مجرب، 

محصـــوالتی را شامل دیــوارپوش، عایق های صوتی و حرارتی، کفپوش 
و الیه های مخصوص خودرو و ســایر کف پوش ها تولید می کند. خط 
تولیدی در این بخش شامل حالجی، کاردینگ، سوزن زنی چندمرحله 
ای، طرح زنی، چاپ، تکمیل و بسته بندی است. وجود البراتواری مجهز 
به بهترین برندهای اروپایی دستگاه های آزمایشگاهی در این بخش، امکان 
تولید محصوالتی با کیفیت باال و مـطابق با استــانداردهای به روز را برای 

عرضه به بازارهای داخلی و خارجی فراهم می سازد.
رز پلیمر

در ســال 1369 و بواســطه ی تالش بی وقفه ی چندین ســاله ی 
متخصصین برجسته، شــرکت رزپلیمر مورد بهره برداری قرار گرفت. در 
این بخش، بالغ بر 250 نفر نیروی متخصص و باتجربه به طور مســتقیم 
در تولید محصوالت شیمیایی و پلیمری با سطح باالی کیفی مشغول به 
کار هستند. از جمله محصوالت تولیدی این شرکت می توان به پارافین 
مایع بهداشــتی، وازلین، واکس، ژله کابل مخابراتی، و کاالهای آرایشی و 

بهداشتی اشاره کرد که به طور عمده به خارج از کشور صادر می شوند.
کاوه الیاف

این شرکت در ســال 1375 به مجموعه ی صنعتی رز ملحق شد و با 
بهــره گیری از ماشین آالت و تجهیزات باکیفیت به روز، فعالیت خود را در 
تولیـد الیاف پلی استر و پلی پروپیلن آغاز کرد. کادر متخصص فعال در این 
بخش، با تالش بی وقفه و توان تولید 15000تن در سال، توانسته است، 
این شرکت را در رده ی بهترین تولیدکنندگان قرار دهد و محصوالت خود 

را به کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای اروپایی صادر کند.

شــرکت سرامیک 
کوثــر یکــی تولید 
قطعات  کننــدگان 
بــرای   ســرامیکی 
صنایع مختلف در کشــور است و 
قطعه  هزار  نســاجی 4  در صنعت 
ســرامیکی تولید میکند، که طبق 
درخواست مشــتری روزانه به این 
نخ،  ناظرهای  می شود.  اضافه  تعداد 
راهنمای نخ که به دو صورت پولیش 
و لعاب دار، بسته به سفارش مشتری 
و بر اساس دســتگاه مورد استفاده 
آن ها، نمونه ای از قطعاتی است که 
شرکت سرامیک کوثر تولید می کند. 
کیفیت محصول برای ما این شرکت 
کوثر  سرامیک  است.  اساسی  اصل 
در زمینه مشــتری مداری گام های 
زیادی برداشته است و به خواسته ها 
و نظرات مشتریان خود بسیار اهمیت 

می دهد.
نشریه اقتصاد و نمایشگاه با سپیده 
تبریزی مدیر عامل شرکت سرامیک 
کوثر گفت و گویی انجام داده است 

که در ادامه می خوانید:
 خودتان را معرفی کنید؟

ســپیده تبریزی هســتم؛ مدیر عامل 
شرکت سرامیک کوثر. حدود چهل سال 
پیش پدرم، اصغر ســالم تبریــزی این 
شــرکت را در تهران بنیان نهاد و سپس 
فعالیت های خود را به شــهر میبد یزد 
منقل کرد. تولید کننده ی سرامیک های 
صنعتی هستیم. ســرامیک هایی که در 
صنعت نســاجی، صنعت بــرق، صنعت 

تاسیسات و ... به کار می روند.
 سرامیک کوثر در چه زمینه ای 

فعالیت دارد؟
شــرکت ما تولیــد کننــده قطعات 
ســرامیکی بــرای  صنایعی اســت که 
ســرامیک را به عنوان یکی از مواد مورد 
اســتفاده  قرار می دهند. به عنوان مثال 
برای صنعت نســاجی که سرامیک یکی 
از پر کاربردترین قطعات مورد اســتفاده 
آن ها است، حدود 4 هزار قطعه سرامیکی 
تولید می کنیــم که طبق درخواســت 

مشــتری روزانه بــه این تعــداد اضافه 
می شــود. ناظرهای نخ، راهنمای نخ که 
به دو صورت پولیش و لعاب دار، بسته به 
سفارش مشتری و بر اساس دستگاه مورد 
استفتاده آن ها، نمونه ای از قطعاتی است 

که شرکت سرامیک کوثر تولید می کند.
 شرکت سرامیک کوثر مواد اولیه 

خود را چگونه تامین می کند؟
اخیــرا بــه علــت مشــکالت ارزی، 
مشتری های خیلی بیشــتری نسبت به 
ســال های پیش به ما مراجعه می کنند. 
این موضوع از جهتی برای ما خوب تلقی 
می شــود ولی از جهت تهیه ی مواد اولیه 

بالعکس است.
 آیا صادرات دارید؟

درباره ی صادرات محصول به کشورهای 
دیگر باید عرض کنم شرکت ما مشخصا 
صــادرات ندارد ولی برخی از مشــتریان 
قطعــات را از مــا تهیه می کننــد و به 
کشورهای ترکیه و عراق و روسیه و... صادر 

می کنند .
 در زمینــه اشــتغالزایی چه 

اقداماتی صورت گرفته است؟
از زمان فوت پدرم که حدود شش سال 
می گذرد من مدیر عامل شــرکت شدم؛ 
در این مدت تالش شــده است نیروهای 
باتجربــه و متخصص شــرکت را حفظ 
نماییم. عمده نیروهای فعال در شــرکت 
سرامیک کوثر جزو نیروهایی هستند که 
قبل از مدیریت من مشــغول به فعالیت 
بودند. ما ســعی می کنیــم از نیروهای 

متخصص و جوان نیز استفاده نماییم. با 
قطعیت می توان گفت شرکت سرامیک 
کوثر از لحاظ نیروی انسانی دچار کمبود 

یا مشکل خاصی نیست.
 شرکت شما با چه مشکالت و 
دغدغه هایی روبرو است و چه برنامه 
هایی برای رفع آن ها پیشنهاد می 

کنید؟
تنها مشــکل ما مواد اولیه است. یکی 
از مشکالتی که سال گذشته با آن روبرو 
شدیم در مواجه با همین مورد بود. مواد 
اولیه خارجی اصالً در ایران یافت نمی شد 
و مواد ایرانی هم هیچ کــدام برای کار ما 
چندان مناسب نبود در نتیجه برای تهیه 
مواد اولیه سختی زیادی متحمل شدیم 
و در نهایت مواد اولیه را قیمت بسیار باال 

تهیه کردیم.
 در زمینه مشــتری مداری چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
کیفیــت محصول برای مــا مهم ترین 
مساله است و هدف ما رفع نیاز مشتری 
اســت. این موضوع برای من خیلی مهم 
است که مشــتری راضی باشد و یکی از 
افتخارات شرکت ما اســت. گاهی اوقات 
مشتری قطعه ای می خواسته ولی امکانات 
تولیدش را نداشــتم اما از راه های دیگر 
قطعه را برایش تولید یا فراهم کردم که در 
مواقعی حتی بهتر از قطعه سفارش داده 
شده بوده است. فکر می کنم این قطعاتی 
که شرکت ما جایگزین کرده در هیچ جای 

از دنیا نتوان پیدا کرد.

»هلدینگ رز« پیشگام در حوزه ی تولید منسوجات فنی

سپیده تبریزی مدیر عامل شرکت سرامیک کوثر

مشتری مداری اصل اساسی شرکت سرامیک کوثر است
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اطلس شیمی رزین- سالن 6

سرامیک کوثر

الیاف ابریشم ماهان

سیرنگ

الیاف نمونه شرق گستر

نگین رز سپاهان

رنگدانه سیرجان- سالن 6 ریسندگی رسن ریس یزدآبتین تجارت ایریک

محمدحسین قانعان مدیرعامل رسن ریسن یزد

رسن ریس کمیت را فدای کیفیت کرده است
محمود قانعان موســس 
رسن  ریســندگی  شرکت 
ریس کــه پدر بــزرگ و 
زبده  بافنــدگان  از  پدرش 
ترمه دستباف و کاربافی بودند،خود نیز در 
کنار برادرش و به سال 1356 در ایجاد و راه 
اندازی شرکت بافندگی قانعان نقش عمده 
و بســزایی را ایفا نمود.این کارخانه که از 
ابتدای تاسیس تا سال 1369 در ترمه بافی 
و پارچه بافی،یکی از مهم ترین کارخانه های 
استان یزد به شمار می رفت، محمود قانعان 
به ســال 1390 و در محل شهرک صنعتی 
ولیعصر زارچ در استان یزد،موفق به تاسیس 
شرکت ریسندگی رسن ریس یزد شد.او در 
ابتدا پس از خریداری ماشــین آالت مورد 
نیاز،ظرفیت تولید روزانــه را به حداکثر دو 
و نیم تن نخ پنبه و الیاف مصنوعی رساند.
ســال های ابتدایی دهه نود شمسی برای 
وی که بدون پشــتوانه قابل توجه مالی کار 
خود را آغاز نموده بود،به ســختی گذشت.
اما در ســال 1394 تمامی خطوط تولید را 
نوسازی و همگام با علوم جدید ریسندگی 
در دنیای نوین، تولید کارخانه را در ســال 
1395 با نصب و راه اندازی جدیدترین ماشین 
آالت مدرن،به هفت تن در روز رساند و هم 
اکنون در حال برنامه ریــزی برای افزایش 
تولید و کیفیت انــواع نخ های پنبه و الیاف 
مصنوعی در سال های آینده نزدیک است.
برای دستیابی به این هدف مهم،فرزندانش 
فاطمه و محمدحسین قانعان در ایجاد عرصه 
های نوین مدیریتی،وی را همراهی می کنند.
محمود قانعان به حق،یکــی از کارآفرینان 

بزرگ ایرانی است.
در حاشیه نمایشگاه بین المللی نساجی و 
پوشاک با محمدحسین قانعان مدیرعامل و 
فرزند محمود قانعان گفت و گویی انجام داده 

ایم که در ادامه می خوانید:
 لطفا خودتان را معرفی کنید؟

محمد حسین قانعان هستم متولد سال 6۸ هستم؛ 
ریسندگی به عنوان اولین شــغلی بود که به صورت 
حرفه ای آن را دنبال کردم. حدود 6 سال است که در 

رسیندگی رسن ریس یزد فعالیت می کنم.
 در مورد فعالیت های کارخانه رســن 

ریس یزد توضیح دهید؟
پدرم محمود قانعان موسس شرکت ریسندگی 
رسن ریس است . شرکت ما ساالنه حدود 2هزار 
و 500 تا 3هــزار تن تولید دارد. ریســندگی ما، 
ریسندگی الیاف کوتاه است. مزیتی که محصوالت 
رسن ریس دارند کیفیت آن ها است که این موضوع 
یکی از نقاط قوت ما است و به آن می بالیم. رسن 
ریس همیشه شعارش این بوده که کمیت را فدای 
کیفیت کرده است. بعضی مواقع بر حسب نیاز برای 
باال بردن کیفیت محصوالت شرکت، تولیدات خود 
را را پایین آورده ایم تا مشــتری ان راضی باشند و 
با خیال راحت خرید خود را انجام دهند. شرکت 
ریسندگی رسن ریس به صورت تخصصی نخ مالنژ 
را در دو نوع تولید میکند و در متریال ها و نگهای 
مختلف تولید می شــود. مصرف کننده های نخ 
مالنژ شرکت های نیتینگ یا همان گرد باف هستند 

که برای تولید لباس استفاده می کنند.
 در زمینه اشتغالزایی چه اقداماتی انجام 

داده اید؟
در حال حاضــر حدود150 نفــر در مجموعه 
ما مشغول به فعالیت هســتند. پس از راه اندازی 
فاز دوم تولیدی نردیک بــه 300 نیروی جدید و 

متخصص را جذب خواهیم کرد.
 در زمینــه صادرات چه قــدم هایی 

برداشته اید؟
متاســفانه هنوز با وجود اینکه شــرکت های 
ریسندگی بســیاری در کشــور در حال فعالیت 
هســتند، با کمبود نخ مواجه ایــم و مجموع این 
خالءها در کشور باعث می شود نتوانیم به صادرات 
دســت پیدا کنیم؛ یعنی همه ی تولید ما مصرف 
داخلی اســت. وظیفه ی ما هم این است که اول 

چرخه ی صنعت داخل مان بچرخد. 
 با چه مشکالتی روبرو هستید؟

همه ی هم و غم ما این اســت که یک محصول 
با کیفیت تولید کنیم و به دست تولید کنندگان 
برســانیم که آنها هم بتوانند یک محصول نهایی 
با کیفیت به دســت مصرف کننده برسانند. برای 
این همیشه باید قطعات یدکی تامین شده باشد. 
البته بر خالف این خواسته در حال حاضر واردات 

قطعات یدکی خیلی ســخت شــده است. قبال 
اگرمی خواســتیم قطعه ای را از خارج کشور وارد 
کنیم دو ماه درگیر واردات می شدیم اما االن حتی 
با پیگیری های هشت ماهه هم قطعات به موقع به 

دست ما نمی رسد.
 برای رفع این مشکل چه پیشنهادی 

دارید؟
پیشنهادم این اســت که قطعاتی که ضروری 
هستند و مشابه داخلی ندارند  شناسایی شوند و 
واردات آن را برای شرکت های تولیدی راحتر کنند 
تا شرکت های تولیدی بتوانند کیفیت محصوالت 

خود را حفظ کنند. 
 هدف شــرکت شــما از حضــور در 

نمایشگاه نساجی چه بوده است؟
هدف ما  از حضور در نمایشگاه، تبادل تجربیات 
با صاحبان دیگر صنایع است تا بتوانیم چشم انداز 
ساالنه ی خودمان را به صورت خالصه و یکجا در 
این چند روز نمایشگاه از بازدیدکنندگان بگیریم تا 

در جهت رشد و ارتقای شرکت به کار بندیم.
از این نظر نمایشگاه خیلی اهمیت دارد؛ چون 
می توانیم بعضی از مشتریان که از طریق مدیران 
فروش   خرید می کردند را از نزدیک دیده و تبادل 
نظر می کنیم و با شنیدن نکات مثبت خستگی ما 
رفع شده و درصورت انتقاد در جهت ایرادات تالش 

خواهیم کرد.

سپیده تبریزی مدیر عامل شرکت سرامیک کوثر

مشتری مداری اصل اساسی شرکت سرامیک کوثر است

استقبال گسرتده بازدیدکنندگان از توزیع نرشیه اقتصاد و منایشگاه

 در بیست و ششمین منایشگاه بین املللی نساجی ایران تکس2021 به روایت تصویر 

گزارش تصویری

15 الی 18 آبان 1395 - شماره اول

با همکاری روابط عمومی

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نساجی دوازدهمین نمایشگاه بین المللی

 فرش ماشینی ایران تکس2021
برگزار کننده:شرکت سامع پاد نوین

هشتمین نمایشگاه بین المللی

پوشاک ایران 
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مهندس عباس نجفی، مدیرعامل شرکت الیاف ابریشم ماهان دلیجان

برای صادرات نیمی از تولیدمان برنامه ریزی کرده ایم 
الیاف  شــرکت   
ابریشــم ماهــان 
از  یکی  که  دلیجان 
زیــر مجموعه های 
ابریشم  بازرگانی  گروه صنعتی 
ماهان می باشد، در سال 1389 
هم  و  رســید  بهره برداری  به 
اکنون یکی از برجســته ترین 
تولیدکننــدگان الیــاف پلی 
استر در ایران با ظرفیت تولید 
می باشد.  تن   15000 ســاالنه 
این  محصوالت  مهم تریــن  از 
الیاف  بــه  شــرکت می توان 
کتان تایــپ بــا ظرافت باال 
)1/5دنیــر( و همچنین الیاف 
ســالید با ظرافت و رنگ های 
متنــوع، تهیه شــده از مواد 
اولیــه ویرجین، ریســایکل 
این  نمود.  اشــاره  ترکیبی  و 
شــرکت تولیدی با بهره گیری 
نوآورانــه،  روش هــای  از 
محصوالت اش را به برندی برتر 
و منحصر به فــرد برای انبوه 
سطحی  هر  در  خود  مشتریان 

از تقاضا، تبدیل نموده است. 
شرکت  در  شده  تولید  الیاف 
الیاف ابریشــم ماهان دلیجان 
باالی  کیفیــت  به  توجــه  با 
خود، دارای کاربرد گســترده 
و  ریســندگی  صنایــع  در 
بافت،  بی  منسوجات  پوشاک، 
موکت سازی و نخ فرش، صنایع 
خــواب و پرکنــی، مبلمان و 
خودروسازی،  عروسک سازی، 
چرم مصنوعی و ... می باشــد. 
شــرکت الیاف ابریشم ماهان 

همچنین شرکتی پویا در زمینه 
مشتریان  نیاز  به  پاسخگویی 
به  ملزم  را  خود  و  می باشــد 
و  مشــاوره ای  خدمات  ارائه 
سراسر  در  آن ها  به  پشتیبانی 
و  بیســت  در  می داند.  ایران 
بین المللی  نمایشگاه  پنجمین 
اولیه،  مــواد  ماشــین آالت، 
منسوجات خانگی، ماشین های 
گلدوزی و محصوالت نساجی، 
نجفی،  عباس  مهندس  سراغ 
توانمند  و  کوشــا  مدیرعامل 
شــرکت الیاف ابریشم ماهان 
گفت و گو  در  تا  رفتیم  دلیجان 
با وی از چند و چون فعالیت ها 
و موفقیت های شــرکت تحت 

مدیریتش بیشتر بدانیم.
آشــنایی  برای  را  خودتان 
و  »اقتصــاد  خواننــدگان 
نمایشــگاه« بیشــتر معرفی 
کنید و بفرمایید در شــرکت 
الیاف ابریشــم ماهان دلیجان 
به طور مشخص چه محصوالت 
و خدماتــی تولیــد و عرضه 

می شود؟
رشــته  آموخته  دانش  اینجانب 
مدیریــت بازرگانــی هســتم که 
تحصیالتم را در مقطع کارشناسی 
ارشد گذرانده ام. از سال 1379 به 
عضویت هیات مدیره گروه صنعتی 
و  درآمدم  ماهان  ابریشم  بازرگانی 
مدیریت شرکت  ســال 13۸9  از 
ابریشــم ماهان دلیجان را،  الیاف 
که یکی از هفت زیر مجموعه گروه 
ماهان  ابریشــم  بازرگانی  صنعتی 
اســت، بر عهده دارم. از مهم ترین 

می توان  شــرکت  این  محصوالت 
به الیاف پلی اســتر کتان تایپ و با 
ظرافت باال )1/5 دنیر( و همچنین 
الیاف پلی استر سالید با ظرافت ها 
و رنگ های متنوع اشــاره کرد که 
این الیاف از مــواد اولیه ویرجین، 
ریسایکل و ترکیبی تهیه می شوند. 
قابل ذکر اســت که شــرکت ما با 
اســتفاده از مواد اولیه ریســایکل 
)بازیافت شده( رسالت خود را در 
پاک ســازی و حفظ محیط زیست 
انجام داده اســت. شرکت تولیدی 
الیاف ابریشــم ماهان همچنین با 
نوآورانه  روش هــای  از  بهره گیری 
و تعهــد بــه تعالــی ســازمانی، 
محصــوالت اش را به برندی برتر و 
منحصر به فرد برای مشتریان خود 
در هر ســطحی از تقاضــا تبدیل 

نموده است.
شرکت  محصوالت  کاربرد   

شما کجاست؟
بــا توجــه بــه کیفیــت ویژه 
محصوالت تولید شــده، این الیاف 
دارای کاربرد در صنایع ریسندگی 
بافت،  بی  و پوشاک، منســوجات 
موکت ســازی و نخ فرش، صنایع 
و  مبلمــان  پرکنــی،  و  خــواب 
عروســک ســازی، خودروسازی، 

چرم مصنوعی و ... می باشد.
  مهم ترین دســتاورد این 
شرکت تا کنون چه بوده است؟

شرکت الیاف ابریشــم ماهان با 
به کارگیری ماشین آالت پیشرفته 
و کارکنان متعهــد و مجرب خود 
قادر بــه تولید محصوالت بســیار 
با کیفیت می باشــد که در سطح 

کشور پیشرو بوده و به راحتی توان 
رقابت با محصوالت مشابه خارجی 
را دارد. قابل ذکر است که تعدادی 
از محصوالت تولید شــده در این 
شــرکت منحصر به فرد بوده و در 
هیچ شرکت دیگری در کشورمان 
تولید نمــی شــوند. از جمله این 
محصوالت می تــوان به الیاف ضد 
آتش و آنتی باکتریال اشــاره کرد 
که در ایران فقط در شرکت الیاف 

ابریشم ماهان تولید می شود.
 آیا صادرات دارید؟ به چه 

کشورهایی؟
بله، کشــورهای اروپایــی مانند 
همچنیــن  و  آلمــان  و  ایتالیــا 
ماننــد  همســایه  کشــورهای 
ترکیــه و افغانســتان از مهم ترین 
 مقاصد صــادرات محصــوالت ما 

هستند.
 برای گسترش فعالیت های 
طرح های  و  برنامــه   چه  خود 
توســعه ای را در دست اقدام 

دارید؟
از مهم ترین برنامه های در دست 
اجرا در این شــرکت افزایش تنوع 
و ظرفیت تولید می باشــد. همین 
طور، با توجــه به اینکــه یکی از 
شرکت  خط مشــی های  مهم ترین 
الیاف ابریشــم ماهان ارتقاء سطح 
می باشــد،  محصــوالت  کیفــی 
سرمایه گذاری در بخش تحقیق و 
توســعه از دیگر طرح های مد نظر 
ماســت. عالوه بر موارد ذکر شده، 
رســیدن به صــادرات حداقل 50 
درصدی تولید نیز در دستورکار ما 

قرار دارد.

 در خصوص مشتری مداری 
و خدمات پس از فروش شرکت 

توضیح دهید.
ماهان  ابریشــم  الیاف  شــرکت 
شرکتی پویا در زمینه پاسخ گویی 
به نیاز مشتریان می باشد و خود را 
ملزم به ارائه خدمات مشاوره ای و 
پشــتیبانی فنی به آنها در سراسر 

ایران می داند.
 با چه موانع و مشکالتی در 
شرکت  توسعه  و  تولید  مسیر 

رو به رو هستید؟
پاره ای از مواد کمکی و قطعات 
این شــرکت صرفا وارداتی بوده و 
از کشــورهایی نظیر چین و آلمان 
متاســفانه  که  می شــوند،  تامین 
به دلیــل تحریم هــای یک جانبه 
بــا مشــکل عــدم واردات آنهــا 
مواجه هســتیم. البتــه امیدواریم 
این مشــکل به زودی رفع شــود. 
همچنین، معضل اصلی ما مبحث 
مالــی و فاینانس خارجی اســت 
که متاســفانه در حــال حاضر به 
 LC هیــچ وجه حتی بــه صورت
at sight هم این امــکان فراهم 
نیست و این خود به دلیل کاهش 
بروز مشــکالت  منشــا  نقدینگی 

بیشتری می شود.
نحوه  به  راجــع  نظرتان    
و سایت  نمایشــگاه  برگزاری 
تهران  بین المللی  نمایشــگاه 

چیست؟
مشــارکت در نمایشــگاه باعث 
می شــود تــا توانمنــدی واحدها 
و بنگاه هــای تولیــدی به معرض 
نمایش گذاشته شود و زمینه برای 

دســت یافتن به بازارهــای جدید 
فراهم گردد.

نمایشــگاه  راســتا  همیــن  در 
بین المللــی نســاجی بــا اهدافی 
همچــون معرفــی توانمندی های 
و  نوآوری هــا  ارائــه  صنعــت، 
تولیــد،  چرخــه  در  ابتــکارات 
ایجــاد فضایــی بــرای تحقیق و 
متخصصان،  صنعتگــران،  ارزیابی 
از  کارشناســان و دانش پژوهــان 
صنعــت نســاجی، ایجــاد فضای 
مناســبی برای مذاکــرات تجاری 
و توســعه بازار داخلی و صادرات 
می شــود  برگزار  ایــن صنعــت، 
 که امید اســت بــه ایــن اهداف

 برسیم. 
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شــرکت تعاونی تولیدی سیرنگ , در 
ســال 1373 با هدف تولید انواع نخ های 
پلی پروپلینی , بــا ظرفیت تولید 400 تن 
در سال و  با تعداد 12 نفر پرسنل تولیدی 
در زمینی به مســاحت 70 هزار متر مربع 
شــروع به فعالیت نمود .  این شرکت در 
راستای حمایت از اشتغال استان و بهبود 
اهالی شهرستانهای  وضعیت معیشــتی 
یزد و اشکذر و سایر شــهرهای اطراف , 
با افزایش تولید طی ســالیان اخیر , هم 
با تعداد 600 نفر پرســنل شاغل  اکنون 
مستقیم و 3000 نفر بصورت غیر مستقیم 
و ظرفیت تولیــد 72,100 تن انواع نخ  در 
ســال , به عنوان یکی از مهم ترین قطب 
های نساجی خاورمیانه مطرح شده است 
.سیاستهاي کاري ســیرنگ با تبعیت از 
اصول کسب و کار وزارت صنایع و معادن و 
اتاق بازرگاني ایران تعیین شده و مشتري 
مداري در رقابتي ســالم را سرلوحه خود 
قرار داده است . کیفیت برتر محصوالت ، 
تنوع رنگ و پرسنل مجرب با دانش روز و 
همچنین تنوع محصوالت از نظر شماره ی 
نخ )از دنیر 50 الی 1200 دنیر ( موجب شده 
است تا این شرکت به بیش از ده ها عنوان 
و افتخار اســتانی ، کشوری و بین المللی 
دست یابد. با حسن نصریانی مدیرعامل این 
شرکت درباره اهداف و برنامه های سیرنگ 

گفت و گویی انجام داده ایم که می خوانید:
 لطفا خودتان را معرفی کرده، سوابق 

اجرایی و مدیریتی تان را شرح دهید؟
اینجانب حسن نصیریانی متولد 133۸/06/16 

از شــهر یزد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 
ارشد می باشم  ســابقه فعالیت بنده در زمینه 
نساجی به بیش از 40 ســال می رسد که ابتدا 
با تولید فرش دســتباف و مدیر عاملی شرکت 
موژان فرش آغاز کردم   و با توجه به تجربه تولید 
نخهای رنگی از سال 1373 با تاسیس شرکت 
تعاونی تولیدی ســیرنگ   با 12 نفر پرسنل و 
در مساحت70 هزار متر مربع به تولید انواع نخ 
های پلی استر با تنوع رنگ باال  شروع  نمودیم 
که بحمدهلل امروز با 600 نفر پرســنل و تولید 
MICRO FILAMENT– انواع نخ هــای
LYCRA   POY –FDY --DTY-

TFO-BCF  و دوک مقوایی یکی از بزگترین 
کارخانجات تولید نخ در خاورمیانه می باشیم.

 لطفا تاریخچه تأســیس و فعالیت 
شــرکت را برای مخاطبان نشریه شرح 

دهید؟  چه کاال و خدماتی ارائه می دهد؟
شــرکت تعاونی تولیدی ســیرنگ , در سال 
1373 با هدف تولید انواع نخ های پلی پروپلینی 
, با ظرفیت تولید 400 تن در ســال و  با تعداد 
12 نفر پرســنل تولیدی در زمینی به مساحت 
70 هزار متر مربع شروع به فعالیت نمود .  این 
شرکت در راســتای حمایت از اشتغال استان و 
بهبود وضعیت معیشــتی اهالی شهرستانهای 
یزد و اشکذر و سایر شهرهای اطراف , با افزایش 
تولید طی ســالیان اخیر , هم اکنــون با تعداد 
600 نفر پرسنل شاغل مســتقیم و 3000 نفر 
بصورت غیر مستقیم و ظرفیت تولید 72,100 
تن انواع نخ  در ســال , به عنــوان یکی از مهم 
ترین قطب های نساجی خاورمیانه مطرح شده 
است .سیاستهاي کاري ســیرنگ با تبعیت از 
اصول کسب و کار وزارت صنایع و معادن و اتاق 
بازرگاني ایران تعیین شده و مشتري مداري در 
رقابتي سالم را ســرلوحه خود قرار داده است . 
افزایش مداوم کیفیت و کمیت تنوع محصوالت 
با استفاده از بروز ترین  تجهیزات صنعت نساجي 
جهان و بهترین مواد اولیه موجود در بازار داخل 
کشور , مسیري است که شــرکت سیرنگ به 

عنوان هدف در آن گام بر مي دارد
ویژگی  چه  شما  شرکت  محصوالت   
های منحصر به فــردی دارد؟ و در عرصه 
تولید و صادرات تاکنون چه دستاوردهایی 

داشته اید؟ 

کیفیت برتر محصوالت ، تنوع رنگ و پرسنل 
مجرب با دانش روز و همچنین تنوع محصوالت 
از نظر شماره ی نخ )از دنیر 50 الی 1200 دنیر 
( موجب شده است تا این شرکت به بیش از ده 
ها عنوان و افتخار استانی ، کشوری و بین المللی 

دست یابد. 
 سیرنگ تاکنون موفق به کسب چه 

دستاوردها و افتخاراتی شده است؟
افتخارات شــرکت ما به این شــرح است 
عضویت در انجمن نســاجی ایــران ، عنوان 
تعاونی برتر سال 13۸9 ، تندیس یازدهمین 
جشــنواره تعاونی های برتر اســتان یزد در 
ســال 1391،  تعاونی برتر اســتان در سال 
1394، دریافت تندیــس به عنوان کار آفرین 
برتــر در ســال 1394،  دریافــت تندیس و 
گواهینامه تعهد به تعالــی مدیریت تعاون در 
ســال 1394،  صنعتگر برتر در سال 1390،  
مشــتری برتر بانک صنعت و معدن در سال 
  ،ISO9001:2015 1394،  کسب گواهینامه
  ،10004:2012 ISO  ،ISO14001:2015
تندیــس    ،2007:  OHSAS18001
بزرگداشت  روز ملی صنعت و معدن در سال 
1394،  مشــتری برتر بانک صنعت و معدن  
در سال 1395،  تندیس بزرگداشت  روز ملی 
صنعت و معدن در سال 1395،  تندیس مدیر 
واحد تولیدی نمونه استان داری یزد در سال  
1395،  دریافــت گواهینامــه رعایت حقوق 
مصرف کنندگان استان سال 1393،  برگزیده 
نــام آوران اقتصاد و فرهنگ کشــور 1393، 
تندیس یازدهمین جشنواره تجلیل از تعاونی 
های برتر استان یزد در ســال 1395،  واحد 
نمونه صنعتی در ســال 1394، تعاونی برتر 
اســتان در سال 1396،  مشــتری برتر بانک 
صــادرات در ســال 1396،  صادرکننده برتر 
استان در سال 139۸،  دریافت گواهی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان در ســال 1395،  

تعاونی برتر استان در سال 1397 .
کیفیت برتر محصوالت ، تنوع رنگ و پرسنل 
مجرب با دانش روز و همچنین تنوع محصوالت 
از نظر شماره ی نخ )از دنیر 50 الی 1200 دنیر 
( موجب شده است تا این شرکت به بیش از ده 
ها عنوان و افتخار استانی ، کشوری و بین المللی 

دست یابد.

حسن نصریانی مدیرعامل شرکت سیرنگ:
شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ  یکی از بزگترین کارخانجات تولید نخ در خاورمیانه

شــرکت  محصوالت 
در  تماماً  نوبافت  ایران 
نوع خود در ردیف برند 
اول کشور بدلیل کیفیت 
با  نوبافت  ایران  میباشد شرکت  مطرح 
بیش از 35 سال فعالیت ، همچنان در 
خدمت توسعه صنعت نساجی در کشور 
بوده و محصوالت خودرا بطور مستمر در 
کلیه زمینه های تولید الیاف،ریسندگی، 
بافندگی، رنگــرزی و تکمیل ارائه می 
یکی  نوبافت  ایران  تولیدی  نماید.گروه 
از واحدهای بزرگ تولید کننده صنعت 
نساجی در ایران است که از سال 1360 
فعالیت رســمی خود را با هدف عرضه 
جایگزینی  منظور  به  مرغوب  تولیدات 
اندیشــه  نمود.  آغاز  کاالهای خارجی 
نوآوری ، ارتقاء مستمر کیفیت ، توجه به 
نیاز مصرف کنندگان و سعی در کسب 
باعث شده  دنیا  روز  تکنولوژی  آخرین 
تا گروه تولیدی ایران نوبافت با رعایت 
معیارهای کیفی و اســتانداردهای بین 
المللی بتواند توان تولید سالیانه خودرا 
باال ببــرد. محصوالت شــرکت ایران 
نوبافت تماماً در نوع خود در ردیف برند 
اول کشور بدلیل کیفیت مطرح میباشد 
. این شــرکت با تولید سبدگســترده 
محصول و تنــوع محصوالت در نمرات 
، رنگ و ترکیبات گوناگون و همچنین 
جدید  محصــوالت  تولید  در  نوآوری 
و بروز بعنوان یکــی از تولیدکنندگان 

پیشرو در این صنعت شناخته میشود.
و  نساجی  نمایشــگاه  در حاشــیه 
پوشــاک با حبیــب اله شــاه کرمی 
مدیرعامل شرکت ایران نوبافت گفت و 

گویی انجام داده ایم که می خوانید:

کرده،  معرفی  را  خودتــان  لطفا   
سوابق اجرایی و مدیریتی تان را شرح 

دهید؟
اینجانــب حبیب اله شــاه کرمــی فارغ 
التحصیل ســال 1347 رشته فوق لیسانس 
مهندســی نســاجی و رنگرزی از دانشگاه 

صنعتــی امیرکبیر ) پلی تکنیــک تهران ( 
هستم و از سال 1350 در سمتهای مختلفی 
نظیر، رئیس هیئت مدیره انجمن کارفرمایان 
صنایع نســاجی اصفهان بمدت 12 ســال 
عضــو انجمن نســاجی ایران،عضــو هیئت 
مدیره شــرکت نخ اکریلون اصفهان، رئیس 
هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادر 
کنندگان محصوالت نساجی استان اصفهان 
و عضویــت در هیئت مدیره شــرکت ایران 
نوبافت و ســپاهان الیه مشــغول به فعالیت 

بوده ام.
  لطفا تاریخچه تأسیس و فعالیت 
شرح  نشریه  مخاطبان  برای  را  شرکت 
دهید؟  چه کاال و خدماتــی ارائه می 

دهد؟
زمینــه  در   1360 ســال  در  شــرکت 
ریســندگی و تولید انواع نخ راه اندازی شد 
که در حال حاضر حدود ۸00 نفر پرســنل 
دارد و در زمینه تولید الیاف پلی استر ، انواع 
نخ های رینگ و اپن انــد در نمرات متنوع ، 
تولید پارچه های گردبافی ، رنگرزی ، چاپ و 

تکمیل فعالیت می کند. 
چه  شــما  شــرکت  محصوالت   
ویژگی های منحصــر به فردی دارد؟ و 
در عرصه تولید و صادرات تاکنون چه 

دستاوردهایی داشته اید؟ 
محصوالت شرکت ایران نوبافت تماماً در 
نوع خــود در ردیف برند اول کشــور بدلیل 
کیفیت مطرح میباشد . این شرکت با تولید 
سبدگسترده محصول و تنوع محصوالت در 
نمرات ، رنگ و ترکیبات گوناگون و همچنین 
نوآوری در تولید محصــوالت جدید و بروز 
بعنوان یکی از تولیدکنندگان پیشرو در این 

صنعت شناخته میشود. 
استر ساخت  پلی  الیاف  مورد  در   
ارائه  بیشتری  توضیحات  نوبافت  ایران 

دهید؟
الیاف پلی استر ساخت شرکت ما، با توجه 
به نیاز مشــتری برای پربازده ترین عملکرد 
در هر یک از فرآیندهای مختلف نســاجی 
از جمله  ریســندگی رینگ، ریسندگی اپن 
اند و ورتکس تولید می شــود. در ریسندگی 

رینگ الیاف پلی اســتر به صورت 100% یا 
با مخلوطی از پنبه و ویســکوز با نسبتهای 
مختلف قابل استفاده اســت. در ریسندگی 
اپن اند و ورتکس مقدار حداقلی نشست پودر 
روی روتور و نازلها باالتریــن بازده را منجر 
می شــود. الیاف به صورت سفید نیمه مات و 
برایت بــرای کاربردهای متداول و همچنین 
در رنگهای مختلف با توجه به نیاز مشــتری 

قابل تولید است.
شــرکت ایران نوبافت به عنــوان یکی از 
بزرگترین تولید کنندگان در صنعت نساجی 
اقدام به تولید نخ های فانتزی کرده اســت.

کارخانه تولید نخ با توجه به اهمیتی که نخ 
در تولید پارچه دارد در تالش اســت که از 
مرغوب ترین نخ برای تولید پارچه اســتفاده 
کنــد ، در حقیقت در پارچه نــخ جز اصلی 
محسوب می شــود و دارای اهمیت زیادی 
اســت . نخ در انواع مدل های مختلف وجود 
دارد ماننــد نخ هــای ابریشــمی ، نخ های 
فانتــزی ، نخ کــوک ، نخ پنبــه ایی و … 
.بیشــترین رنگی که برای نخ فانتزی وجود 
دارد در رنــگ های نقــره ای و طالیی رنگ 
است که بیشــترین مصرف نخ های فانتزی 
برای تولید و طراحــی پارچه های تزیینی ، 

لباس های تزیینی و … است.
 در نمایشگاه امســال چه برنامه 
هایی برای گسترش فعالیت خود دارید؟ 
ارائه چنــد محصول جدید به مشــتریان 
جهت افزایش صــادرات  از مهمترین برنامه 
های شرکت ایران نوبافت در نمایشگاه است.

حبیب اله شاه کرمی مدیرعامل شرکت ایران نوبافت:

ایران نوبافت  تولید کننده نخ های فانتزی در صنعت نساجی است
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بازار نخ و الیاف ایران در ســال 1371 
در زمینه فرش ماشیني و صادرات آن به 
کشورهاي مجاور و  در ادامه ی آن در زمینه 
نخهاي مربوط به آن شروع به فعالیت کرد 
و در سال 81 اقدام به واردات نخ جوت و 
فعالیت های با کشــورهاي بنگالدش و 
هند و چین نمود. این شرکت با دارا بودن 
نزدیک به سه دهه تجربه موفق در صنعت 
نســاجی در زمینه صادرات و واردات به 
عنوان یک شــرکت پیشرو مطرح است 
همچنین وبسایت بازار نخ و الیاف ایران 
تاثیر بســیاری در حوزه ی شفاف سازی 
قیمت ها در بازار نساجی کشور داشته و 
پایه گذار و پیشــگام در ارائه قیمت های 
شفاف داخلی و خارجی بوده و باعث ایجاد 
تعامل مابین خریداران و فروشندگان در 
زمینه انواع نخ و الیاف شده است. با عباس 
ناظمی مدیریت این شرکت درباره فعالیت 
ها و خدمات شرکت آبتین تجارت گفت 
و گویی انجام شده است که در ادامه می 

خوانید:
 لطفا خودتان را معرفی کرده، سوابق 

اجرایی و مدیریتی تان را شرح دهید؟
عباس ناظمی مدیریت شرکت آبتین تجارت 
آیریک )بازار نخ و الیاف ایــران( نزدیک به 30 
سال در زمینه نساجی فعالیت مستمر داشته 

و در زمینه صادرات و واردات نیز فعال بوده ام.
 لطفا تاریخچه تأســیس و فعالیت 
شــرکت را برای مخاطبان نشریه شرح 

دهید؟  چه کاال و خدماتی ارائه می دهد؟
بازار نخ و الیاف ایران فعالیت خود را از سال 
1371 در اصفهان در زمینه فرش ماشــیني و 
صادرات آن به کشــورهاي مجاور و  در ادامه ی 
آن در زمینه نخ هاي مربوط به آن شــروع به 
فعالیت کرد و در سال 13۸1 اقدام به واردات نخ 
جوت و فعالیت های با کشورهاي بنگالدش و 
هند و چین نمود.  این شرکت در راستای اجرای 
خط مشی های سازمانی خود، با برخورداری از 
امکان تامین مواد اولیه و با شناخت از امکانات 
بالقوه و بالفعل صنایع نســاجی کشور در سال 
13۸2 رویکرد خدماتی جدیــدی را در زمینه 
های مختلف اعم از صادرات و واردات انواع نخ 
و الیــاف در پیش گرفت و امروزمفتخر اســت 
که توانســته تاثیری مثبــت در زمنیه تامین 

منسوجات در بازار داخل و خارج داشته باشد.
خدمــات ما شــامل ارائه انواع نــخ و الیاف، 
مشــاوره و صادرات و واردات انواع منسوجات 

می باشد
 محصوالت شرکت شما چه ویژگی 
های منحصر به فردی دارد؟ و در عرصه 
تولید و صادرات تاکنون چه دستاوردهایی 

داشته اید؟ 
www.( وب ســایت بازار نخ و الیاف ایران

iranyarn.ir(  با بیش از ده ســال سابقه در 
زمینه نساجی تاثیر بسیاری در حوزه ی شفاف 
سازی قیمت ها در بازار نساجی کشور داشته و 
پایه گذار و پیشگام در ارائه قیمت های شفاف 
داخلی و خارجی بوده و باعث ایجاد تعامل مابین 
خریداران و فروشــندگان در زمینه انواع نخ و 

الیاف می باشد.
 در مورد وب سایت بازار نخ و الیاف 

ایران بیشتر توضیح دهید؟
بازدیدکنندگان ایران یارن 4 دســته 

هستند : 
مصرف کنندگان :این گروه بازدیدکنندگانی 
هستند که به دنبال دریافت جدیدترین اخبار و 
قیمت های نخ می باشــند و قصد خرید نخ را 
دارند . تولیدکنندگان :این گروه بازدیدکنندگانی 
هستند که قصد ارائه و فروش تولیدات خود را 

دارند .
بازرگانان :این گروه بازدیدکنندگانی هسنتد 
که در جســتجوی خریداران ، فروشــندگان 
مناســب و قابل اعتماد برای محصوالت خود 

هسنتد .
و ســایر بازدیدکننــدگان کــه ایــن گروه 
بازدیدکنندگان جستجوگر و کنجکاو در زمینه 
نخ هستند و دوســت دارند اطالعات بیشتر و 
بروزتری را در زمینــه تولیدات نخ ، توزیع نخ و 

… به دست آورند .
بیشتر بازدیدکنندگان سایت افرادي هستند 
که میخواهند از انواع قیمتها اطالع پیدا کنند 
و مقایسه ي قیمتي با قیمتهاي خودشان داشته 

و قیاس کنند.
یکی از مواردی که بارها در ســایت و کانال 
خود گذاشته ایم جایگزین صادرات محصوالت 
نساجی بصورت جایگزین مناسب و قدرتمند به 
جای نفت می باشد، چراکه با وضعیت موجود 
که بیست کشــور دنیا بیشــترین محصوالت 
نساجی را تولید می کند، ایران نیز با مدیریت 
کارامد و برنامه ریزی های مدون جهت ارتقا و 
افزایش کشــت پنبه و بهبود منابع طبیعی در 
این حوزه میتواند رقابت پذیری بســیار باالیی 
رادر سطح بین المللی داشته باشد که با وجود 
دانش فنی و نیروهای متخصص در کشــور، با 
برنامه ریزی و هدف گذاری صحیح و با توسعه 
ی صادرات با ارزآوری و سودآوری باال و افزایش 

تولید ناخالص ملی نائل می گردد.
 در وب سایت بازار نخ و الیاف ایران 

چه خدماتی ارائه می دهید؟
خدمات ما شامل صادرات و واردات سفارشات 
مشــتریان و همکاران، پشــتیبانی کلیه امور 
بازرگانــی از قبیل ثبت ســفارش، امور بانکی 
و ترخیــص کاالو حواله ارز، مشــاوره و صدور 
پروفرمــا، خدمات بازرگانــی مختلف از جمله 
ترخیــص کاال، امورگمرکی ، حمــل و نقل و 
مشاوره های بازرگانی به شرکت های تجاری و 
صنعتی، خرید و فروش انواع نخ والیاف خارجی 
و داخلی و صادرات و واردات انواع منسوجات به 

کشور های مختلف می شود.

عباس ناظمی مدیریت شرکت آبتین تجارت آیریک

شــرکت اطلــس آبتین تجارت آیریک پیشگام در ارائه قیمت های شفاف داخلی و خارجی است
فعالیت  رزین  شیمی 
خود را در سال 85 با 
تمرکز یــر روی مواد 
کمکی نســاجی آغاز کرد. در زمینه 
تولید نیز این شــرکت با طراحی و 
دانش فنی عمدتا" اروپائی ، با بهره 
گیری از امکانــات تولیدی کارخانه 
خود و همچنین امکانات پتروشیمی 
های داخل مشــغول به تولید مواد و 
اســپین فینیش های مورد استفاده 
در تولید الیاف مصنوعی با باالترین 
اســتانداردهای روز دنیا می باشد . 
پایداری درکیفیــت و ارائه ، قیمت 
مناســب و مقرون به صرفه بودن به 
صورتی که صرفه اقتصادی آن کامال 
مشهود  دیگر  محصوالت  به  نسبت 
و محسوس می باشد ، ارائه خدمات 
فنی پس از فروش و پاسخگو بودن 
در قبال کاالهای فروخته شــده ، از 
ویژگیهای محصوالت شرکت اطلس 
شیمی رزین اســت . مجموعه این 
موارد منجر بــه کاهش قیمت تمام 
شده برای تولیدکنندگان خواهد شد 
که ماهیت وجودی شــرکت اطلس 
شیمی رزین بر همین اصل بنا شده 
است . همچنین با توجه به استقبال و 
پشتگرمی روز افزون مشتریان ، این 
شرکت قادر به ارائه مواد با حجم باال و 
متنوع استکه در نتیجه این امر باعث 
کاهش هزینه های ســربار مجموعه 
های تولیدی ) خواب ســرمایه ( و 
انتقال ریسک سرمایه برای مشتریان 

می گردد
نمایشگاه  در حاشیه چهاردهمین 
بین المللی ایران پالست و در زمینه 
دستاوردهای این شرکت،  با مهندس 
رضا مشیری مدیرعامل شرکت اطلس 
شیمی رزین گفت و گویی انجام داده 

ایم که در ادامه می خوانید:

 ،  لطفا خودتان را معرفی کرده 
سوابق اجرایی و مدیریتی تان را شرح 

دهید ؟  

رضا مشــیری هســتم بعــد از فارغ 
التحصیلــی حــدود 3 ســال مدیریت 
کارخانجات رنگرزی و تکمیل را برعهده 
داشــتم و بعد از آن ، حدود 9 ســال در 
شرکت رزین ســاوه نماینده بایرآلمان در 
بخش فروش و تکنیکال مشــغول به کار 

بودم . 
فعالیت  و  تاســیس  تاریخچه   
شرکت را برای مخاطبان نشریه شرح 
دهید ؟چــه کاال و خدماتی ارائه می 

دهید ؟ 
سال ۸5 اطلس شــیمی رزین فعالیت 
خــود را با تمرکــز بر روی مــواد کمکی 
نســاجی آغاز کرد و در حــال حاضر نیز 
بصورت گسترده تری در زمینه واردات مواد 
کمکی نساجی فعالیت می کنیم . ضمنا" 
در زمینه تولید نیز این شرکت با طراحی 
و دانش فنی عمدتا" اروپائی ، با بهره گیری 
از امکانات تولیدی کارخانه خود و همچنین 
امکانات پتروشــیمی های داخل مشغول 
به تولید مواد و اسپین فینیش های مورد 
استفاده در تولید الیاف مصنوعی با باالترین 

استانداردهای روز دنیا می باشد .
  محصوالت شــرکت شما چه 
ویژگی های منحصر به فردی دارد ؟ و 
در عرصه تولید و صادرات تا کنون چه 

دستاوردهایی داشته اید ؟   
پایداری درکیفیت و ارائه ، قیمت مناسب 
و مقرون به صرفه بــودن بطوریکه صرفه 
اقتصادی آن کامال نســبت به محصوالت 
دیگر مشهود و محسوس می باشد ، ارائه 
خدمات فنــی پس از فروش و پاســخگو 
بــودن در قبال کاالهای فروخته شــده ، 
از ویژگیهای محصوالت شــرکت اطلس 
شیمی رزین میباشد . مجموعه این موارد 
منجر به کاهش قیمت تمام شــده برای 
تولیدکننــدگان خواهد شــد که ماهیت 
وجودی شرکت اطلس شــیمی رزین بر 
همین اصل بنا شده است همچنین با توجه 
به استقبال و پشتگرمی روز افزون مشتریان 
، این شرکت قادر به ارائه مواد با حجم باال و 
متنوع می باشد که در نتیجه این امر باعث 
کاهش هزینه های ســربار مجموعه های 
تولیدی ) خواب سرمایه ( و انتقال ریسک 

سرمایه برای مشتریان می گردد ؛ جهت 
روشن شدن این بحث یادآوری میکنم که 
یک مجموعه تولیدی با ظرفیت 10 تن در 
روز اگر بخواهد مواد کمکی مورد نیاز خط 
تولید را خودش وارد نماید باید میلیاردها 
تومان از سرمایه در گردش خود را صرف 
این موضوع کند که در شرایط کنونی که 
تمامی واحد های تولیدی مشکل نقدینگی 
دارند این کار اصال منطقــی و مقرون به 
صرفه نمی باشد که شرکت اطلس شیمی 
بــا توانائی ارائه محصــوالت با کیفیت در 
حجم باال و در دســترس ، این مشکل را 
برای مشــتریان خود حل نموده است . از 
سوی دیگر در عرصه تولید نیز این شرکت 
در حال تولید چند محصول می باشد که 
امیدواریم در آینده ای نزدیک این بخش از 

مجموعه را توسعه دهیم .  
  در نمایشگاه امسال چه برنامه 
هایی برای گســترش فعالیت خود 

دارید ؟  
نمایشگاه فرصت بسیار خوبی در خارج 
از محیط کاری صاحبان صنایع با آنها است  
که با مشکالت و خواسته های این عزیزان 
بیشتر آشــنا شــده تا بتوانیم در صورت 
امکان جهت رفع مشکالت و دغدغه های 
فکری دوستان مانند تامین مواد با کیفیت 
با هزینه بهینه ، همفکــری  و همکاری 
بیشتری نمائیم . در پایان ضمن تشکر از 
شما برای همه هموطنانم آرزوی سالمتی 
دارم و امیدوارم که شاهد روزهای سرشار 

از موفقیت برای صنعت نساجی باشیم .

مهندس رضا مشیری مدیرعامل شرکت اطلس شیمی رزین
 تولید الیاف مصنوعی با باالترین استانداردهای روز دنیا در اطلس شیمی رزین                                                                   
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