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یزد، قطِب بی بدلیِل صنعت 
کاشی و سرامیک ایران

ضرورِت تقویِت رایزنی های 
بازرگانی برای تسهیل صادرات

صنعــت کاشــی و ســرامیک از جملــه صنایِع 
کــه بــه دلیــِل ظرفیت هــا و  ارزشــمندی اســت 
مزیت هــای فراوان، ســهم عظیمی از صــادراِت 
غیرنفتی را به خود اختصاص داده، این صنعت 
در یزد به عنواِن قطِب کاشی و سرامیک ایران، 
در اقتصــاِد اســتان نقــِش بســیار مهمــی را ایفــا 
می کنــد، اما بــه عقیده بســیاری از کارشناســان 
روز دنیــا،  از فناوری هــای  باوجــِود بهره گیــری 
کیفیــت و اســتاندارِد بــاالی محصــوالت و حتی 
قیمِت مناســب و کم تر از کشــورهایی همچون 
ایتالیــا، اســپانیا و ترکیــه و توانایــی رقابــت بــا 
برندهای بزرِگ دنیا، به دلیِل عملکرِد ضعیف در 
برندسازی و تحریم های اعمال شده، به جایگاِه 
واقعی  خود در دنیا دست نیافته  است و باوجوِد 
ظرفیِت باالی تولید، صادرات  نیز به چند کشور 
همسایه که اصلی ترین شان عراق است محدود 
شده که در این میان محدودیت هایی همچون 
نقل و انتقال پول و موانِع موجود بر آن، عوارِض 
سنگین و در کل فقدان دیپلماسی اقتصادی بر 

رونِد موجود بسیار تاثیرگذار است.
یکی دیگر از موانِع موجود بر سِر راِه رشِد این 
صنعت، محدودیت هایی است که ماشین آالت 
و دســتگاه های مرتبــط بــا این صنعــت باوجوِد 
فرســودگی با آن مواجه هســتند؛ بحــِث واردات 
اســت کــه در ســال های اخیر به عنواِن چالشــی 
جــدی مطرح شــده و گاه حتی تولیدکنندگان را 
نســبت به ادامه مســیر مردد کرده است، زیرا به 
گفته فعاالِن این حوزه بسیاری از این دستگاه ها 
و ماشین آالت نمونه داخلی ندارند بنابراین راهی 

به جز واردات نمی ماند.
همــه این هــا در حالی رخ داده که متاســفانه 
پتانســیل ها و توانایی ها با تولیــدات و صادرات 
هم خوانی نــدارد، اما باز هم علی رغِم تماِم این 
محدودیت ها و موانع استان یزد همواره در این 
صنعت رشِد خوبی داشته که در صورِت تقویِت 
رایزنی هــای بازرگانــی برای تســهیِل صــادرات و 
حمایت بیشتر، بی شک این صنعِت اشتغال زا و 

سودده جایگاه واقعی خود را خواهد یافت.
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مختصری درباره فعالیت شـــرکت و ایده شـــکل گیری ســـاخت این 
ربـــات توضیح دهید؟

 ایـــن شـــرکت از ســـال ۲۰۰۴ فعالیـــت خـــود را در زمینـــه تامیـــن 
ماشـــین آالت و ملزومات کارخانه های کاشـــی و سرامیک با همکاری 
کـــرد. طـــی ایـــن مـــدت  بـــا بهتریـــن برندهـــای کشـــور چیـــن آغـــاز 
ماشـــین آالت و تجهیزات ۳۲ پـــروژه خرد و کالن در کشـــور را تامین و 
راه انـــدازی کردیم که خوشـــبختانه همـــه آن ها با موفقیـــت در حال 

فعالیت هســـتند.

ایـــده ســـاخِت دســـتگاِه پاالتایـــزر بـــا دانـــش بومی  چگونه شـــکل 
؟  فت گر

یکی از مشـــکالتی که در حال حاضر صنایع سرامیک با آن مواجه 
هســـتند تغییر سایز سرامیک و کاشی به واسطه درخواست مشتریان 
اســـت، موضوعی که ســـبب شد بســـته بندی کاشـــی ها دچار تغییر و 
جابه جایـــی آن بـــرای کارگر با دشـــواری مواجه شـــود، از ســـوی دیگر 
دســـتگاه هایی کـــه از قبـــل در کارخانه هـــا نصب شـــده بودند امکان 
بســـته بندی کاشـــی هایی با عرض ۱۲۰ و بیشـــتر را نداشـــتند. همین 

مســـاله ســـبب شـــد نســـبت به وارداِت سیســـتم پاالتایزر یا روباتیک 
پاالتایـــزر کـــه در کشـــورهای خارجی راه اندازی شـــده بـــود و عملکرد 
مطلوبـــی هم داشـــت، اقدام کنیـــم. پـــس از وارداِت تعـــدادی از این 
ربات ها و نصـــب در کارخانه های متقاضی، متوجه عملکرد مطلوب 
و کارایـــی بـــاالی آن شـــدیم. مجموعـــه ی ایـــن ویژگی هـــای مثبت 
ســـبب شـــد که ســـاخِت این ربات با دانش بومـــی را عملیاتی  کنیم، 
بـــه همیـــن دلیل بـــا یکـــی از شـــرکت های دانش بنیـــان در یـــزد وارد 
کـــره شـــدیم و پـــس از آن طراحی و ســـاخت ربات را آغـــاز کردیم.  مذا
بـــه طـــور مشـــخص ایـــن دســـتگاه در صنعـــت ســـرامیک، چیدمان 
کاشـــی های بســـته بندی شـــده در پالت را با ترتیب و آرایشـــی که مد 

نظر مشـــتری اســـت انجام  می دهد. 

کارایی این ربات محدود به صنعت کاشی و سرامیک است؟
خیـــر. کارایـــی ایـــن ربـــات تنهـــا منحصـــر بـــه صنعـــت کاشـــی و 
ســـرامیک نیســـت بلکـــه در صنایع ماشین ســـازی و یـــا ذوب آهن که 
کارگـــر امـــکان مواجه بـــا مواد مـــذاب را ندارد هـــم مورد اســـتفاده قرار 

می گیـــرد.

تکنولوژی ســـاخت ربات تـــا چه میزان با نمونه مشـــابه خارجی آن 
قابِل رقابت اســـت و آیا مزیت هایی نســـبت بـــه آن دارد؟

دانـــِش  از  بهره گیـــری  دســـتگاه  ایـــن  ســـاخِت  عطـــف  نقطـــه 
متخصصیـــن داخلی اســـت، به ویژه که تمامـــی افراد ایـــن تیم اهل 
یـــزد هســـتند و موفقیت شـــرکت هـــم در گرِو همـــکاری با ایـــن افراد 
بـــوده اســـت. از نظـــر فنـــی و تکنولـــوژی بـــه کار رفتـــه در ایـــن ربات 
نیـــز بایـــد اذعـــان کـــرد کـــه تنهـــا موتور هـــای DC  وارداتـــی هســـتند 
و مابقـــی قطعـــات بـــا دانـــش بومـــی و تـــالش تیـــم دانش بنیـــان در 
یـــزد انجام شـــده که خوشـــبختانه نتیجـــه رضایت بخـــش و نمونه 
عملیانـــی آن هـــم در حـــال کار اســـت. از طـــرف دیگـــر بـــا توجـــه به 
اینکـــه تمامـــی مراحل ســـاخت به ویژه برنامه نویســـی این دســـتگاه 

توســـط متخصصین داخلی انجام شـــده در آینده نیازی به دانش و 
همراهـــی ســـازنده اولیه چینی و یا ایتالیایی نیســـت، ضمن اینکه در 
زمینه برخـــی ویژگی های فنی هم از نمونه خارجی آن جلوتر اســـت. 
درواقع زمانی که از دســـتگاه های وارداتی مشـــابه اســـتفاده می شـــود 
به دلیل اینکه این دســـتگاه ها   sorce )ســـورس(نرم افزار را در اختیار 
نـــدارد از لحـــاظ نرم افزاری وابســـته به شـــرکت تولیدکننـــده خارجی 

اســـت و این امـــر ممکن اســـت در آینده مشکل ســـاز شـــود.

به اعتقاد جنابعالی ســـاخت این دســـتگاه می  تواند  زمینه ای برای 
بومی  ســـازی و تولید دســـتگاه های دیگر از این قبیل باشد؟

 بله قطعا؛ برای مثال ســـاخت همین دستگاه سبب شد تعدادی 
از جوانان متخصص این کشـــور به این نتیجه برســـند که می توانند 
در ایـــن عرصه  پیشـــگام باشـــند و ایـــن کار را ادامه دهنـــد، خلق این 
دســـتگاه با تکنولوژی روز دنیا تجربه قشـــنگی بـــود، زمانی که نمونه 
شـــماتیک و کوچک آن طراحی و ســـپس به صـــورت عملیاتی اجرا و 
راه اندازی شـــد به همراه تیِم دانش بنیان حس و حال خوشـــایندی 

کردیم. را تجربه 

با چه چالش هایی در زمینه فعالیت خود مواجه هستید؟ 
واردات  بـــه  مربـــوط  آن  البتـــه عمـــده ی  فـــراوان،  چالش هـــای 
قطعـــات اســـت، بـــرای مثـــال زمانی کـــه بـــه دنبـــال تهیـــه موتـــور یا 
قطعه ای بـــا برند خاصی هســـتیم به دلیل تحریم می بایســـت پس 
از چند واســـطه و دســـت به دست شـــدن محصول را تهیه کنیم که 

بـــا افزایـــش هزینـــه و بـــاِر مالی زیـــادی مواجه می شـــویم.

حضـــور شـــرکت های خارجـــی در ایـــن دوره از نمایشـــگاه را چطـــور 

می کنید؟  ارزیابـــی 
با توجه به اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد کارخانه های کاشـــی و ســـرامیک 
در یـــزد فعالیـــت دارنـــد و یـــزد قطـــب ســـرامیک ایـــران محســـوب 
می شـــود، بنابراین این منطقه برای شـــرکت های خارجی که تامین 
کننـــده تجهیـــزات و ماشـــین آالت ایـــن واحد های تولیدی هســـتند 
بازاِر جذاب و ُپراهمیتی محســـوب می شـــود. از طـــرف دیگر به دلیل 
اینکـــه مـــواد اولیه و انـــرژی در ایـــران ارزان اســـت یزد رفتـــه رفته به 
قطب کاشـــی و ســـرامیک خاورمیانـــه تبدیل می شـــود، به طوریکه از 

لحـــاظ تولید، امکان پشـــتیبانی از کشـــورهای اروپایی را هـــم دارد.
 

فعالیت این مجموعه منحصر به استان یزد است؟
کشـــور را در  کل  فعالیـــت شـــرکت نـــه تنهـــا اســـتان یـــزد بلکـــه 
بر می گیرد، صدف اســـتقالل آباده و کاشی پاســـارگاد در استان فارس 
به عنوان بزرگترین تولید کننده کاشـــی و ســـرامیک در کشـــور، شرکت 
کاشـــی دی از اســـتان فارس، طوطیا ســـرام اصفهان، کاشی بیستون 
کرمانشـــاه، کاشی ُدرین رفسنجان از جمله کارخانه هایی هستند که 
در تامیـــن و راه انـــدازی خط تولیدشـــان از آن ها پشـــتیبانی کرده ایم.

ظرفیت نمایشگاه های تخصصی را چطور ارزیابی می کنید؟
نمایشـــگاه بســـتری مناســـب برای معرفی فعالیت های شرکت ها 
و گویـــای تـــداوم فعالیت هـــای آن هـــا  محســـوب می شـــود، از طـــرف 
دیگر بخشـــی از فعالیت شـــرکتی همچون )ایران ســـینکوزا( شـــامل 
خدمات پس از فروش اســـت، بنابراین حضور پررنگ در نمایشـــگاه 
باعث جلب اعتماد مشـــتریان قدیمی و تداوم همکاری ها می شـــود. 
خوشـــبختانه این دوره از نمایشـــگاه کاشی و ســـرامیک در یزد بسیار 
عالی برگزار شـــد و از همان روز نخست استقبال بسیار چشمگیر بود.

»طبیعتا چالِش اصلی تماِم کسانی که در حوزه واردات فعالیت 
می کنند، نوسانات قیمِت ارز است. برای مثال گاهی سفارشات با 
یک قیمت ثبت می شــود و زماِن تحویل با چالِش افزایِش قیمِت 
ارز مواجــه می شــویم و مســئله جایــی ا ســت کــه موظــف هســتیم 
ســفارش را بــدوِن در نظر گرفتــِن این تفاوت به مشــتری تحویل 
دهیــم. راهــکار این موضــوع هم بی شــک فراهم آوردِن بســتری 
ایمن برای ســرمایه گذاری اســت تا فعــاالن بتوانند با امنیت خاطر 
بــرای حداقل یک ســاِل آینده ی خود برنامه ریــزی کنند.« این ها 
بخشی از صحبت های امیراحمد سمیعی، مدیرعامل شرکت "هما 
ماشــین ایســاتیس" در چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کاشی و 

سرامیک یزد است. در ادامه مشروح این گفتگو را می خوانید:

مختصری در مورِد فعالیِت شرکت هما ماشین ایساتیس بگویید؟
این شرکت از سال ۱۴۰۰ با نشاِن تجاری "هما ماشین ایساتیس" 
فعالیــت خود را آغــاز کرد و مجموعه ای از افــراِد خبره و متخصصی 
اســت کــه ســال ها در حــوزه واردات و تامیــِن محصــوالِت مــورِد نیاز 
صنعــت فعالیــت و در حــاِل حاضر تمام فعالیِت خــود را معطوف به 
این مجموعه کرده اند. تمرکز این شرکت روی محصوالِت وارداتی از 
 Motovario،Tramec, ایتالیا است و با حدودا ۱۲ برنِد معتبر از جمله
GSM، MGM، Bomec، Bonfiglioli،  STM همکاری دارد. درواقع 
این شــرکت با تکیه بر دانش مهندسی در تأمین بهترین تجهیزات 
صنعتــی، بــا اســتفاده از معتبرتریــن برندهــای اروپایــی تولیدکننده 
تجهیــزات، همراه صنعتگــران در حوزه های مختلــف مانند صنایع 
نفت، گاز و پتروشیمی، سیمان، فوالد، کاشی و سرامیک، کشاورزی، 
شــیمیایی، غذایــی و دارویــی اســت. انواع گیربکس هــای صنعتی، 
الکتروموتورهــای تک فــاز و ســه فاز، پمپ های صنعتــی و خانگی و 
موتورویبره ها از جمله تجهیزاتی  هســتند که کارشناســان مجموعه 
با همراه کردن دانش مهندســی و شــناخت خود از بازار، در تأمین و 
خرید آن ها مشاور و راهنمای صنایع هستند. این شرکت همچنین 
در تــالش اســت بــا افزایــش دانش پرســنل و ارائــه مشــاوره علمی و 
مهندســی، پیــش از خریــد و همچنین خدمات و مشــاوره های پس 
از آن، رضایــت و آســایش خاطر تولیدکننــدگان و صنعتگران را بابت 

تأمین تجهیزات مورد نیاز فراهم آورد.

نیازســنجی ها بــرای تامیــن ایــن تجهیزات بــر چه اساســی صورت 
گرفت؟

کــه توســط تیــم مهندســی شــرکت  براســاس نتایــج تحقیقاتــی 
همــا ماشــین ایســاتیس طــی ســال های گذشــته و پــس از بازدید از 
کارخانه جات اروپایی انجام شد، خرابی قطعات صنعتی کارخانه ها 
به خصوص گیربکس های صنعتی در کشــور ســاالنه صدها میلیارد 
تومــان خســارت بر صنعــت و اقتصاد کشــور تحمیل می کنــد. البته 
بخــش عمده این خســارت به دلیل هزینه های تعمیــر و نگهداری 
نیست، بلکه ناشی از هزینه توقف خطوط تولید، به دلیل خرابی ها 
است. به کرات دیده شده برخی شرکت ها به دلیل خرابی گیربکس 
به مدت یک تا ۵ روز و حتی یک تا چند ماه متوقف شده اند. البته 
استفاده از گیربکس های بی کیفیت، فرسودگی بسیاری از گیربکس 
صنایــع بــزرگ کشــور و عدم دانــش کافی برخــی واحدهــای خرید و 
تــدارکات در زمینــه گیربکس های صنعتی برخــی از علل ایجاد این 
مشــکالت هســتند. شواهد و مستندات به دســت آمده از تحقیقات 
مذکــور نشــانگر وضعیت بــد بســیاری از گیربکس هــای در حال کار 
در کارخانه هــا اســت که براســاس اطالعات موجــود، قطعات یدکی 
و یــا گیربکس هــای جایگزیــن برای بســیاری از ایــن گیربکس ها در 
انبارها موجود نمی باشــد و در بسیاری از موارد نگهداری صحیحی 
نیــز از چنیــن گیربکس هایی صــورت نمی گیرد. این در حالی اســت 
کــه تامین قطعات یدکی این گیربکس ها باتوجــه به زمان موردنیاز 
جهــت تامیــن آن هــا، گاهــی چندیــن مــاه به طــول می انجامــد. به 
عقیــده من در صورت عدم انجام اقدامات الزم در ســال های آینده 
شــاهد بحــران در کارخانه هــا خواهیم بــود، بنابراین بــرای دوری از 
بحــران در زمینــه گیربکــس بایــد راه حل هایی برای رفع مشــکالت 
مذکور اندیشــید که امیدواریم برگزاری چنین نمایشگاه هایی گامی 

در این راستا باشد.

فاکتورِ اصلی این شرکت در تامین تجهیزات چیست؟
در شــرکت هما ماشــین برای انتخاب برند گیربکس ها همیشــه 
کتورهایــی مثــل کیفیــت، راحتی نصــب، نگهــداری گیربکس ها،  فا
ح اســت و تالش  مدیریــت قطعــات یدکی و شــیوه تعمیرات آن مطر
می شــود با کیفیت ترین و مناســب ترین گیربکس سازهایی که قادر 

به تامین نیاز ایران هستند، معرفی شوند.

کیفیِت این تجهیزات تا چه اندازه می تواند بر کاهِش اتالِف انرژی 
تاثیرگذار باشد؟

برندهــای اروپایی به مصرِف پایین بــرق و بهره وری باال معروف 
هســتند، یکــی از دالیِل اصلی همکاری ما با ایــن برندها هم همین 

موضوع است.

در مــورِد ظرفیت هــای اســتان یزد باتوجــه به فعالیت تــان توضیح 
دهید.

استان یزد یک استاِن کامال صنعتی است و مجموعه هما ماشین 

ایســاتیس به عنــواِن یــک وارد کننــده تجهیزات صنعتی، بی شــک 
بازاِر بسیار مناسبی را در یزد در اختیار دارد، زیرا تماِم کارخانه ها  نیاز 
دارند به تجهیزاتی که این شرکت توانایی تامین آن ها را دارد. البته 
ایــن مجموعــه عالوه بــر کارخانه هــا و مجموعه های صنعتــی، نیاِز 

توزیع کنندگان و فروشندگان را نیز می تواند پوشش دهد.

عمده تریــن چالشــی کــه در کســب وکارتان بــا آن مواجه هســتید، 
چیست و آیا راهکاری برای رفِع آن یافته اید؟

طبیعتــا چالــِش اصلی تماِم کســانی که در حــوزه واردات فعالیت 
می کنند، نوســانات قیمِت ارز اســت. برای مثال گاهی سفارشــات با 
یــک قیمت ثبت می شــود و زماِن تحویل با چالــِش افزایِش قیمِت 
ارز مواجه می شویم و مسئله جایی ست که موظف هستیم سفارش 
را بــدوِن در نظــر گرفتــِن ایــن تفــاوت بــه مشــتری تحویــل دهیــم. 
راهــکار این موضوع هم بی شــک فراهم آوردِن بســتری ایمن برای 
ســرمایه گذاری اســت تا فعاالن بتوانند با امنیت خاطر برای حداقل 

یک ساِل آینده خود برنامه ریزی کنند. 

باتوجه به شرایِط موجود از جمله تحریم ها که بی شک بر فعالیِت 
این مجموعه تاثیر مستقیم دارد، چه چیز این تیم را وادار و مشتاق 

به ادامه مسیر می کند؟
همکاری با برندهای معتبر اروپایی و برندهایی که خدماِت پس 
از فروِش قابل اطمینان دارند، ســبب می شــود با دلگرمی بیشــتری 
این کار را ادامه دهیم، زیرا این گارانتی، سبِب اعتباِر این مجموعه 

می شود.

آیا برنامه ای برای گسترِش فعالیت تان دارید؟
در آینــده ای نزدیــک یــک پلتفــرم جامــع بــا کاربــری آموزشــی و 
فروشــگاه آنالین راه اندازی خواهد شد که به واسطه آن برای حدود 
۲۰ نفــر اشــتغال زایی مســتقیم صــورت می گیرد.به طــور میانگین در 

حــاِل حاضــر در ایــن مجموعه بــرای ۱۰۰ 
بــرای  و  غیرمســتقیم  اشــتغال زایی  نفــر 
۱۰نفر اشتغال زایی مستقیم صورت گرفته 

است.

دوره  ایــن  در  حضورتــان  مــورد  در 
و  ســرامیک  و  کاشــی  نمایشــگاه  از 
دســتاوردهایی کــه انتظــار داریــد از ایــن 

رویداد کسب کنید، بفرمایید؟ 
نمایشــگاه،  اصلــی  ماهیــِت  قطعــا 
و  خدمــات  کننــدگان،  شــرکت  معرفــی 
باالقــوه  مشــتریاِن  بــه  محصوالت شــان 
اســت، بالطبــع ایــن شــرکت هــم باتوجه 

به اینکــه فعالیتــی جدید را با مجموعه ای از کســانی که در گذشــته 
هر یک به طوِر مســتقل فعالیت می کردند، آغاز کــرده، با این انتظار 
در این رویداد و رویدادهای مشابه شرکت می کند. مضاف براین که 

مشتریاِن پیشیِن شرکا نیز با مجموعه و برنِد جدید آشنا می شوند.

کیفیــت برگــزاری و اســتقبال از ایــن دوره از نمایشــگاه را نســبت به 
دوره های قبل چطور ارزیابی می کنید؟

خوشبختانه چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک 
نســبت به دوره های پیشــین هم از نظر کمی و هم کیفی در ســطِح  
باالتری برگزار شــد و اســتقبال هم باتوجه به حضوِر برندهای معتبر 

ایرانی و خارجی چشمگیر بود.

در گفتگو با مدیرعامل شرکت ایران سینکوزا مطرح شد

د
ُ

ُربات پالتایزر، ِتکنولوژی که بومی  ش

مدیرعامل شرکت »هما ماشین ایساتیس«:

رابی قطعات َصنعتی ساالنه َصدها میلیارد ِخسارت به صنعِت کشور تحمیل می کند
َ

خ
چالِش اصلی فعاالِن حوزه واردات، نوسانات قیمِت ارز است

مینــا وکیــل نــژاد: "پاالتایــزر" رباتــی بــرای چیدمان تولیدات کاشــی و ســرامیک اســت؛ دســتگاهی که مســیرهای اتوماتیکــی را برای 
مرتب ســازی، انتقــال و انبــار کردن بســته های کاال  از جمله کاشــی و ســرامیک بر روی یــک پالت فراهم می کند و درعین حال ســرعت 
عملیــات را هــم افزایــش می دهد. ایده به کارگیری این ربات ها به ویژه برای صنایِع کاشــی و ســرامیک از زمانی شــکل گرفت که در پِی 
تغییر نیاز و ســلیقه مخاطب همچنین ســفارش محصول در ابعاد بزرگ، صاحبان این صنایع با چالش جابه جایی تولیدات به شــیوه 
دســتی مواجه شــدند، چالشــی که کارخانه های کاشــی و سرامیک یزد به عنوان قطب تولید این محصول در کشــور بیش از همه با آن 
دســت به گریبان بودند. در همین راســتا شــرکت پارســیان ســرام صنعت ایســاتیس )ایران سینکوزا( که از ســال ۲۰۰۴ فعالیت در زمینه 
تامین ماشین آالت و ملزومات کارخانه های کاشی و سرامیک را آغاز کرده، تعدادی از این ربات ها را برای سهولت جا  به جایی تولیدات 
کاشی و سرامیک وارد و در اختیار متقاضیان قرار داد، دستگاهی که عملکرد مطلوبی داشت و مورد استقبال هم قرار گرفت، بنابراین 

این رضایت خاطر جرقه ای برای بومی سازی این ربات شد.
در ادامه متن گفت وگو با محمدرضا ذوالفقاری مدیرعامل شرکت پارسیان سرام صنعت ایساتیس، به عنوان اولین وارد کننده این 

ربات و همچنین بانِی ساخت ربات  پاالتایزر بومی را می خوانید.
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مهران فاطمی
استاندار یزد

اســتان یزد بــا برخــورداری از مردمانی ســختکوش، نجیب و 
هنرمند همواره در عرصه های مختلف دارای جایگاه و شــأنیتی 
ممتــاز بوده و در تراز ملی و حتی بین المللی حرف های بســیاری 
بــرای گفتــن دارد. ثبــت بافــت تاریخی یــزد، این زیبــای آرمیده 
در آغــوش کویــر، در فهرســت آثــار جهانــی، که نشــانه روشــنی از 
کان ایــن ســرزمین بــا  هوشــمندی و همزیســتی هنرمندانــه نیــا
طبیعــت و فرهنگ هــای مختلــف اســت، گواهــی بــر عظمــت و 
ســترگی تمدن این ســامان بــوده کــه توانایی هــا و ظرفیت های 
واالی مردمان دیار دارالعباده و دارالعلم یزد را نه صرفا در عرصه 

معماری که در تمامی زمینه ها آشکار می سازد.
در ایــن میــان، صنعــت کاشــی و ســرامیک، همــواره یکــی از 
مهم تریــن عرصه هــای نمایــش توانمندی هــای اســتان یــزد در 
حــوزه صنعتــی اســت. صنعتگــران اســتان یــزد در حــوزه کاشــی 
مثال زدنــی  کوششــی  و  ذی قیمــت  تجربــه ای  بــا  ســرامیک،  و 
توانســته اند خالقیــت و نوآوری هــای خویــش را بــه شایســتگی 
گسســتنی با رونق بخش ســاخت  در ایــن صنعت که پیوندی نا
وســاز دارد، بــه منصــه ظهــور برســانند و تجلی گر تابلــو زیبایی از 
گرچه الزم اســت فعــاالن این  پیوســتگی هنــر و صنعت باشــند. ا
بخــش، در کنــار همــت نهــادن بــه توســعه ایــن صنعــت، توجه 
جــدی بــه اســتفاده بهینه از انــرژی و حفاظت از محیط زیســت 

را بــا بهره گیــری از تکنولوژی های روز و توان واالی شــرکت های 
دانش بنیــان در ایــن عرصــه به کارگیرند تا بالندگــی این صنعت 
در اســتان کــه امروز به همت صنعتگــران این بخش، به عنوان 
ممتازان صنعت کاشــی و ســرامیک در کشور و حتی در منطقه از 

آن یاد می شود، تداوم یابد.
اینجانــب بــا قدردانــی صمیمانــه از همــه دســت انــدر کاران 
برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت سرامیک که 
در استان دارالعباده و دارالعلم یزد برگزار می شود توفیق همگان 
را با بهره گیری از آرمان های متعالی امام راحل عظیم الشان)ره( 
و  العالــی(  اســالمی)مدظله  انقــالب  معظــم  رهبــر  منویــات  و 
سیاســت های مردمــی دولت ســیزدهم از درگاه حضرت دوســت 

مسئلت می نمایم.

یزد گوی سبقت را نه تنها در کشورپیوستگی هنر و صنعت
بلکه در منطقه خاورمیانه ربوده است

اســـتان یـــزد بـــه پشـــتوانه وجـــود دانـــش فنـــی کـــه بـــا کســـب 
ــو و  ــک سـ ــده از یـ ــم گردیـ ــال فراهـ ــد سـ ــر یکصـ ــغ بـ ــارب بالـ تجـ
ــر،  ــوی دیگـ ــوآوری از سـ ــری و نـ ــورداری از خالقیـــت هنـ ــا برخـ بـ
در  تأثیرگـــذار  و  قابـــل  مالحظـــه  رقابتـــی  از مزیت هـــای  یکـــی 
فراهـــم  را  کشـــور  ســـرامیک  و  کاشـــی  انـــواع  بـــازار  و  صنعـــت 
مـــواد  تأمیـــن  مباحـــث  بـــر  عـــالوه  راســـتا  همیـــن  در  آورده، 
اولیـــه ایـــن کاال و رونـــد تولیـــد و عرضـــه آن کـــه خوشـــبختانه 
بـــا تالش هـــای عوامـــل دخیـــل در زنجیـــره تأمیـــن و تولیـــد در 
ســـطح اســـتان در ایـــن صنعـــت، گـــوی ســـبقت را نـــه تنهـــا در 
کشـــور بلکـــه در منطقـــه خاورمیانـــه ربـــوده اســـت، درعرصـــه ی 
انتقـــال دانـــش فنـــی و ارائـــه محصـــوالت جدیـــد و همچنیـــن 
ـــز گام هـــای بســـیار موثـــری  ـــه آن نی ـــوژی مربـــوط ب انتقـــال تکنول
تأمـــل،  قابـــل  اقدامـــات  ایـــن  جملـــه  از  کـــه  شـــده  برداشـــته 
ادواری  تخصصـــی  نمایشـــگاه های  برگـــزاری  بـــه   می تـــوان 

کاشی و سرامیک اشاره نمود.
     بســـیار خرســـندیم کـــه چهاردهمیـــن نمایشـــگاه تخصصـــی 
ایـــن صنعـــت بـــا همـــت بخـــش خصوصـــی باتجربـــه، در آذرمـــاه 
ســـال ۱۴۰۱ ؛ ســـالی کـــه مزیـــن بـــه عنـــواِن "تولیـــد، دانش بنیـــان 
و اشـــتغال آفرین" از ســـوی مقـــام معظـــم رهبـــری نامگـــذاری 
ـــن  ـــر گرفت ـــا درنظ ـــد ب ـــای جدی ـــا و دیدگاه ه ـــا نگاه ه ـــت ب ـــده اس ش
اهـــداف پروژه هـــای تحولـــی وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت و 
همچنیـــن برنامه هـــای تحولـــی »یـــزد نویـــن« برگـــزار می شـــود.

     رجـــاء واثـــق دارم ایـــن نمایشـــگاه منشـــاء خیـــر و برکـــت 
بـــرای فعـــاالن و صاحبـــان صنعـــت کاشـــی و ســـرامیک گردیـــده 
ــه  ــر بـ ــتان کـــه مفتخـ ــه بـــه توســـعه اقتصـــادی اسـ و در مجموعـ
تولیـــد بیـــش از ۵۵درصـــد ایـــن کاال می باشـــد، منتـــج خواهـــد 
گردیـــد، از فرصـــت اســـتفاده نمـــوده از هیـــأت مدیـــره شـــرکت 
نمایشـــگاه های بین المللـــی اســـتان و نیـــز مدیرعامـــل شـــرکت 
به عنـــوان  بازرگانـــی  و  صنعـــت  بین المللـــی  نمایشـــگاه های 
رعایـــت  بـــا  و  مطلـــوب  نحـــو  بـــه  نمایشـــگاه  ایـــن  مجـــری 
شـــاخص های مربوطـــه نمایشـــگاه مذکـــور را برگـــزار نمودنـــد، 
تقدیـــر و تشـــکر نمـــوده از خداونـــد متعـــال توفیـــق هرچـــه بیشـــتر 

ایشـــان را از درگاه ایـــزد متعـــال مســـئلت می نمایـــم.

محمدرضا علمدار یزدی
رییس سازمان صنعت، معدن 

و تجارت استان یزد

ـــش  ـــش از پی ـــترش بی ـــا گس ـــوص ب ـــر به خص ـــال های اخی در س
تشـــکیل دهنده ی  محورهـــای  بـــر  ســـازمان ها  تأثیرگـــذاری 
ــواِن  ــی باعنـ ــاد، ترکیبـ ــه و اقتصـ ــون جامعـ ــدار همچـ ــعه پایـ توسـ

ــه،  ــرار گرفتـ ــد قـ کیـ ــه و تا ــورد توجـ ــیار مـ ــئولیت اجتماعی بسـ مسـ
به دلیـــِل  اقتصـــادی  بنگا هـــای  امـــا در  ترکیـــب  ایـــن  جایـــگاِه 
فعالیت هـــای تاثیرگذارشـــان بســـیار پررنگ تـــر اســـت، همیـــن 
امـــر هـــم ســـبب شـــده ایـــن بنگاه هـــا بـــرای تحقـــِق ایـــن امـــر 
ــد،  ــد مـــدت کننـ ــاه و حتـــی بلنـ ــای کوتـ ــه برنامهٌ ریزی هـ ــدام بـ اقـ
زیـــرا ایـــن ترکیـــِب تاثیرگـــذار، در حـــال حاضـــر بـــه مثابـــه بخـــش 
می کنـــد،  نقـــش  ایفـــای  شـــرکت ها،  ارزش  زنجیـــره  از  مهمـــی 
بنابرایـــن بســـیاری از بنگاه هـــای تجـــاری پـــا را فراتـــر از عملکـــرد 

اقتصـــادی خـــود می گذارنـــد و بـــرای جامعـــه و بهبـــوِد آن هـــم گام 
برمی دارنـــد، کـــه ایـــن اقدامـــات تنهـــا محـــدود بـــه انجـــاِم کارهـــای 
خیـــر همچـــون خیریه هـــا نمی شـــود بلکـــه ادامـــه آن توســـعه 

پایـــدار را رقـــم می زنـــد. 
تخصصـــی  نمایشـــگاه  چهاردهمیـــن  در  راســـتا  همیـــن  در 
صنعـــت کاشـــی و ســـرامیک اســـتان یـــزد بـــه همـــت صاحبـــان 
صنایـــع و شـــرکت های حاضـــر در ایـــن رویـــداد و بـــا پیشـــنهاد 
مجـــری نمایشـــگاه و مســـاعدت و همراهـــی اســـتاندار و مدیـــران 

ــد و  ــم غیرعمـ ــان جرائـ ــدادی از زندانیـ ــه آزادی تعـ ــتانی زمینـ اسـ
ــه  ــم کـ ــان فراهـ ــرِم خانواده هایشـ ــوِش گـ ــه آغـ ــا بـ ــِت آن هـ بازگشـ
ایـــن مهـــم در گام نخســـت همزمـــان بـــا آییـــن افتتـــاِح نمایشـــگاه 
محقـــق شـــد و مهـــران فاطمـــی اســـتاندار یـــزد، مبلـــغ ۴ میلیـــارد 
ـــه اســـتان اهـــدا  ـــال جهـــت ایـــن امـــر خداپســـندانه بـــه ســـتاد دی ری

نمـــود.
امیـــد کـــه بـــا حمایـــت برگزارکننـــدگان، در کنـــاِر فعالیت هـــای 

اقتصـــادی اینگونـــه اقدامـــات نیـــز تـــداوم یابـــد.

محمد فاطمی
مجری نمایشگاه

مسئولیِت اجتماعی، ترکیبی تاثیرگذار و قدرتمند

چهاردهمین نمایشــگاه تخصصی صنعت کاشی و سرامیک، 
ماشین آالت و صنایع وابسته به مدت ۴ روز در یزد برگزار شد.

در ایــن رویــداد بیــش از ۱۰۰شــرکت معتبر از اســتان های یزد، 
تهران، البرز، خراسان رضوی، خراسان شمالی، اصفهان، کرمان، 
قزوین، لرســتان و گلســتان در شهرک نمایشگاه های بین المللی 
کاشــی،  حوزه هــای  در  را  خــود  فناوری هــای  جدیدتریــن  یــزد 
سرامیک، چینی بهداشتی، ماشین آالت و مواد اولیه این صنعت 

ارائه دادند.
شناســایی بازارهــای جدیــد صادراتــی، معرفــی ظرفیت هــای 

بالقــوه و بالفعــل ایــن بخــش صنعتــی ایــران، ایجاد بســترهای 
مناســب بــرای ســرمایه گذاری هــای داخلــی و خارجــی، ایجــاد 
دســت  آشــنایی  حــوزه،  ایــن  در  کارآفرینــی  و  اشــتغال  زمینــه 
انــدرکاران بــا محصــوالت، نوآوری هــا و ظرفیت هــای موجــود، 
ایجــاد فضــای رقابتی ســالم میــان تولیدکننــدگان داخلــی برای 
ارتقاء کیفیت تولید، ایجاد ارتباط مســتقیم میان تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان و آشــنایی با نیاز و ســلیقه آن هــا، برنامه ریزی 
بــرای حل مشــکالت فعلــی و آتی و بررســی موانــع و نقاط ضعف 
موجــود در ایــن صنعت و یافتــِن راهکار، از جملــه اهداف اصلی 

برگزاری این رویداد است.
برگزاری ســمینارهای آموزشــی و جلســات تخصصی با حضور 
مدیــران ارشــد صنعــت کاشــی و ســرامیک و صاحبــان صنایــع و 
کارخانجات از جمله مهم ترین برنامه های جانبی این نمایشگاه 

بود.
نمایشگاه کاشی، سرامیک باتوجه به ظرفیت های غنی این 
حوزه در کشــور و به خصوص اســتان یزد، فرصت بسیار مناسبی 
اســت تــا تجــار، انبوه ســازان، طراحــان، مهندســان، معمــاران و 
کاربــران و همچنیــن دانشــجویان رشــته ســرامیک بتواننــد بــا 

آخریــن دســتاوردها و تولیــدات کاشــی و ســرامیک و به روزتریــن 
تکنولوژی ها آشنا شوند. 

گفته نماند که استان یزد به دلیِل ظرفیت های غنی در این  نا
حوزه به عنواِن قطب کاشــی و سرامیک ایران شناخته می شود، 
بنابرایــن برگزاری این نمایشــگاه در یزد می تواند دســتاوردهای 

مطلوبی داشته باشد.
گفتنی است، چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت کاشی 
و ســرامیک یزد از ۳ الی 6 آذر ۱۴۰۱ از ســاعت ۱6 الی ۲۱ پذیرای 

متخصصان و صاحبان بود.

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کاشی وسرامیک یزد برگزار شد

یک رویداِد قدرتمند و ماندگار
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"زرمهر بزرگ ترین معدن کائولن با خواِص غنی و 
ظرفیت اولیه ۲۵۰ هزار تن در سال را راه اندازی کرده 
اســت، ظرفیتی که پشــتوانه ای شــگرف بــرای تولید 
کیفیت اســت، یک شرکت دانش بنیان و برخوردار  با
از یک آزمایشــگاه مجهز که با تکیه بر دانش و تواِن 
کــرده  نیروهــای متخصــص ایــن قابلیــت را ایجــاد 
اســت که بر اساس نیاز مشــتری محصول طراحی و 
تولید کند، درواقع صنایع کاشــی و سرامیک با توجه 
بــه فرمولی که دارند به دنبال ســفارش انواع خاصی 
از محصــول هســتند، بنابرایــن چنانچــه محصــول 
موردنظر در ســبد تولید مجموعه نباشــد این امکان 
وجــود دارد کــه با تکیه بــر دانش فنی کــه در اختیار 
داریم آن را به صورت اختصاصی تولید کنیم". اینها 
بخشــی از صحبت هــای    احســاس خدابنــده مدیــر 
گــروه صنعتی معدنی زرمهر اســت. در ادامه مشــروح 

این گفت وگو را می خوانید:
ایــن  فعالیت هــای  خدابنــده  پیرامــوِن  احســان 
ســال های  طــی  مجموعــه  ایــن  می گویــد:  شــرکت 
گذشته فعالیت خود را در زمینه فرآوری طال آغاز کرد 
و در ۳ سال گذشته به صورت تخصصی وارد عرصه 

ک های صنعتی کائولن شد. فرآوری خا
او ادامــه می دهــد: شــرکت زرمهــر همچنیــن یک 
کیفیــت در منطقــه  معــدن کائولــن بســیار غنــی و با
تربت حیدریــه مشــهد در اختیار دارد که به پشــتوانه 
ظرفیــت ایــن  معــدن، دانــش و تجربــه، همچنیــن 
متخصــص،  نیروهــای  پتانســیل  از  بهره منــدی 
مشــاورین خارجــی و آزمایشــگاه های بســیار مجهز، 
کشــور را  کائولــن  کارخانه هــای  یکــی از بزرگ تریــن 

راه اندازی کرده است.
خدابنــده ظرفیــت ایــن معــدن در فاز نخســت را 
۲۵۰ هــزار تــن در ســال اعــالم و تصریــح می کنــد: در 
حال حاضر فاز نخســت معــدن راه اندازی و فاز دوم 
نیــز در مرحله ســاخت قــرار دارد که پــس از عملیاتی  
شــدن و قــرار گرفتن در مداِر تولیــد، ظرفیت کارخانه 
به میزان ۵۰۰ هزار تن در سال افزایش میابد و زرمهر 
بــه بزرگ تریــن شــرکت تولیــد کننــده کائولین کشــور 

تبدیل خواهد شد.
او در ادامــه کائولــن را مــاده ای بــرای مصــرف در 
صنعت کاشــی، سرامیک، چینی و بسیاری از صنایع 
دیگر معرفی می کند و ادامه می دهد: کیفیت کائولن 
تولیــدی در شــرکت بــه واســطه خواص مــاده ای که 
در ایــن معــدن تولیــد می شــود بســیار عالــی و حتــی 
قابــل رقابت بــا کائولن   های خارجی اســت. به عالوه 
اینکــه مــا برای صنایع مختلــف این مــاده اولیه را با 

کیفیت های مختلف تولید می کنیم.

فرصتِ  صادراتی       
همچنیــن  زرمهــر  معدنــی  صنعتــی  گــروه  مدیــر 
می گویــد: در بحــث  صــادرات نیــز بــه دلیــل جنــگ 
اوکرایــن و خالیی که در تامین کائولن فراوری شــده 
ایجــاد شــده، فرصــت صــادرات این محصــول برای 
ایــن مجموعــه تولیــدی و معدنی فراهــم و طی یک 
ســال گذشــته صــادرات بــه کشــورهای حــوزه خلیج 
فــارس از جمله هندوســتان، روســیه و ترکیــه انجام 
شــده اســت. در حــال حاضر نیــز با توجه بــه فرصت 
وارد  زیــادی  خارجــی  شــرکت های  بــا  پیش آمــده، 

کره شــدیم که درحال بررســی تولیدات هســتند،  مذا
ضمــن اینکــه در بــازار داخــل هــم مشــتریان زیادی 

داریم.
خدابنــده ادامــه می دهــد: با این وجــود صادرات 
بــا  تحریــم  دلیــل  بــه  کــه  چرا نیســت  بی دردســر 
بــه  هســتیم؛  مواجــه  زمینــه  ایــن  در  چالش هایــی 
معنای دیگر، صادرات کائولن به کشــورهای منطقه 
نظیر ترکیه در شرایطی انجام می شود که این کشور 
با کشورهای اروپایی و آمریکا روابط تجاری دارد، اما 
به دلیل تحریم، فروش مســتقیم تولیدات صادراتی 
ایــران بــا مشــکل مواجه می شــود،  چالــش دیگر هم 
کــه  مربــوط بــه بخــش فــروش محصــول اســت چرا
هزینه هــای بــاالی حمــل ونقل بر قیمت تمام شــده 
کائولــن تاثیــر می گــذارد و نهایتــا این مــاده با قیمت 

باالیی به دست مصرف کننده می رسد.
 

دستاوردهای چشمگیر از جنِس دانش بنیان 
ایــن  دســتاورد های  تشــریح  در  همچنیــن  او 
شــرکت توضیــح می دهــد: زرمهر درواقع یک شــرکت 
دانش بنیان اســت که آزمایشگاه بســیار مجهزی در 
اختیار دارد، تمامــی فعالیت ها و طراحی ها برمبنای 
آزمایش هــای علمــی انجام می شــود و مهم تر اینکه 
کائولــن دنیــا نظیــر  فــراوری  بــزرگ  بــا شــرکت های 
کا  وه آلمــان و ناِیرِتــک فرانســه هــم همکاری هــای  آ

اثربخشی برقرار است.
ادامــه می دهــد : همچنیــن در بحــث  خدابنــده 
کارخانــه و تســت های اولیــه  به واســطه در  طراحــی 
اختیار داشــتن نیروی متخصص و  مشــاوران خبره، 

محصوالت را با کیفیِت بسیار خوبی تولید می کنیم، 
ضمــن اینکــه به لحــاظ ذخیــره و ظرفیــت تولید نیز 
باتوجه به وسعت و پتانسیل معدن که از بزرگ ترین 
معدن هــای کائولــن خاورمیانــه اســت امــکان تولید 

محصول در تناژهای بسیار باال را داریم .

تنوع تولید بر اساس نیاز مصرف کننده
خدابنــده در ادامه با اشــاره به در اختیار داشــتن 
دانــش فنــی در حــوزه ســرامیک می گویــد: از طــرف 
دیگر در این مجموعه این قابلیت وجود دارد که بر 
اســاس نیاز مشتری محصول طراحی و تولید کنیم، 
درواقع صنایع کاشــی و ســرامیک با توجه به فرمولی 
که دارند به دنبال سفارش انواع خاصی از محصول 
هم هســتند، بنابرایــن چنانچه محصــول مورد نظر 
در ســبد تولیــد مجموعــه نباشــد ایــن امــکان وجود 
دارد کــه بــا تکیه بر دانــِش فنی کــه در اختیار داریم 

محصول را به صورت اختصاصی تولید کنیم.
بــه گفتــه او، کارشناســان ایــن مجموعــه آمادگی 
دارند که حتی پس از فروِش محصول، مشاوره های 
فنی را از تســت های اولیــه و پایلوت تا مرحله نهایی 
کــه  کننــد، ایــن درحالــی اســت  بــه مشــتریان ارایــه 
ایــن مشــاوره ها به صــورت رایــگان انجام می شــود. 
بنابرایــن مصرف کننده این امــکان را دارد که بدون 
که  نگرانــی و ریســک از محصول اســتفاده کنــد. چرا
صنعت کاشــی ســرامیک وابســته به فرمول اســت و 
پارامتر هــای زیــادی بــر کیفیــت آن تاثیــر دارد؛ ایــن 
مشاوره های فنی کمک می کند با کم ترین هزینه در 

کارخانه تولید انجام شود.

: رمهر وه صنعتی معدنی ز مدیر گر

تولید در سایه ی تحریم
تولیِد اختصاصی متناسب با نیاز های متنوع صنعِت کاشی و سرامیک

امـروزه، ماشـین آالت و تجهیـزات کارآمـد نقـش بسـیار زیـادی در 
کیفیـت تولیـد کاشـی و سـرامیک و کاهـش مصـرف انـرژی دارنـد. 
تولیدکننـدگان ایـن صنعـت همـواره بـه دنبـال تجهیزاتـی هسـتند 
کـه بـه روز بـوده و از کیفیـت بـاالی خدمـات پـس از فـروش و اعتبـار 
بـاال در بیـن صنعتگـران برخـوردار باشـد. چنـد سـالی اسـت کـه بـازار 
تولیـد تجهیـزات کارخانجات کاشـی و سـرامیک در ایران داغ شـده 
و شـرکت ها تالش می کنند تا با تولید ماشـین آالت متنوع، نیازهای 
بـازار داخـل را پوشـش دهنـد و تعـدادی نیز عـالوه بر بازار داخـل، در 

بـازار خارجـی ایـن صنعـت نیـز فعالیـت می کنند. 

سابقه ی 40 ساله
شـرکت "مهنـد ویبـره مشـهد" اولین شـرکت سـاخت تجهیـزات و 
ماشـین آالت صنعت کاشـی و سـرامیک در ایران اسـت که سابقه ۴۰ 
سـاله در ایـن صنعـت دارد. آن طـور کـه مصطفـی حقـی مدیرعامـل 
شرکت مهند ویبره می گوید: این شرکت توسط پدرش در سال 6۲ 

را  ه اندازی شده و  به عنوان اولین تولیدکننده و پیشروی الک های 
ویبـر ی گـرد در خاورمیانـه، بـا تجربـه ای باال، محصوالتی باکیفیت 
و قابـل اطمینـان را بـا خدمـات ویـژه بـه صاحبـان صنایـع کاشـی و 

سـرامیک ارائـه می دهد. 
مصطفـی حقـی الک هـا را یکـی از مهم تریـن تجهیـزات صنعـت 
کیـد می کنـد کـه  این مجموعه تنها  کاشـی و سـرامیک می دانـد و تأ
مجموعـه ی تخصصـی در خاورمیانـه بـا تمرکز عملیـات در صنایع 
ایـن شـرکت تجهیـزات  مختلـف، جهـت جداسـازی مـواد اسـت. 
غربالگـری )الـک ویبـره( و دانه بنـدی و جداسـازی مـواد را تولیـد 

می کنـد و ایـن الک هـا صنایـع مختلفـی را پوشـش می دهنـد. 

تولیِد تخصصی
شـرکت  ایـن  اگرچـه  مهنـد،  شـرکت  مدیرعامـل  گفتـه ی  بـه 
باسـابقه ترین شـرکت در زمینـه تولیـد تمـام ماشـین آالت خطـوط 
کاشـی و سـرامیک اسـت امـا در حـال حاضـر فعالیـت اش تخصصی 
شـده و بیشـتر سـعی در تولیـد ماشـین آالتی دارد کـه در داخـل تولید 

نمی شـود و وارداتـی هسـتند. 
مهنـد  شـرکت  کـه  موضـوع  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  حقـی  مصطفـی 
تولیـد ماشـین آالت سـاده را از چرخـه تولیـد خـود خـارج کـرده، ادامه 
می دهد: ما تصمیم گرفتیم تا تجهیزات سـاده ای که شـرکت های 
دیگر قادر به تولید آن هستند را از چرخه ی تولید خود خارج کنیم 
و بـه سـراغ سـاخت ماشـین آالت پیچیـده ای برویـم کـه در داخـل 

تولیـد نمی شـوند. 
او از دسـتگاه الـک ویبـره به عنوان مهم ترین محصول تولیدی 

ایـن شـرکت نـام می بـرد و می گویـد: مـا در تولیـد خشـک کننده های 
کوره هـا نیـز فعالیـت می کنیـم و حرف هـای  کاشـی و سـرامیک و 

بسـیاری بـرای گفتـن در تولیـد ایـن نـوع تجهیـزات هـم داریـم. 

کاهِش مصرِف انرژی
 به گفته ی مصطفی حقی، شـرکت مهند ویبره مشـهد در حوزه 
صـادرات نیـز فعـال اسـت:» از آنجاکـه بـرای سـایر کشـورها بحـث 
کردیـم در تولیدات مـان روی  انـرژی بسـیار مهـم اسـت، مـا سـعی 
این مسئله حساس کاهش باشیم و به همین دلیل دستگاه های 
تولیدی مان، همچون الک ویبره، کوره ها و خشـک کن ها مصرف 
کـه  کاهـش می دهـد. درواقـع تمـاِم تـالش مـا ایـن اسـت  انـرژی را 

بتوانیم تولیدات خود را به جایی برسـانیم که مصرف 
گاز را بـه حداقـل برسـاند. 

ایـن تولیـد کننـده معتقـد اسـت که صنعت کاشـي و 
سرامیك علي رغم همه امتیازاتي که در بهبود وضـعیت 
اقتــصادي، اجتمــاعي و فرهنگــي اســتان یـزد دارد، 
معایبـی را هـم بـه همـراه دارد:» متاسـفانه کارخانجات 
کاشی و سرامیک در یزد بسیار رشد داشته و این اتفاق 
در منطقـه ای افتـاده کـه با بحـران کمی آبی روبروسـت 
چرا که صنعت کاشـی، مصرف آب بسـیار باالیی دارد.«

کمبوِد نیروی کار
او در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع که محصوالت 
تولیـدی شـرکت مهنـد ویبـره بـه علـت راندمـان باالیی 

کـه دارنـد مصـرف آب را کاهش می دهند، می گوید: علی رغم تالش 
مـا بـرای تولید تجهیـزات داخلی باکیفیت، با مشـکالت زیادی هم 
کاهـش نیـروی  کـه از مهم تریـن آن می توانیـم بـه  روبـرو هسـتیم 

متخصـص کار و چالش هـای اقتصـادی کشـور اشـاره کـرد. 
شرکت مهند ویبره تولیدات خود را به کشور ترکیه صادر می کند 
چـرا کـه بـه گفتـه ی مدیرعامـل مجموعـه بـا توجـه بـه مشـکالت 
صـادرات بـرای کشـور ایـران، ترکیـه بـازار مناسـبی اسـت. مصطفـی 
حقـی حضـور در چهاردهمین نمایشـگاه تخصصی صنعت کاشـی 
کاشـی و  گسـترده بـرای فعـاالن حـوزه  و سـرامیک یـزد را بسـتری 
سـرامیک می دانـد و امیـدوار اسـت کـه صنایـع وابسـته بـه کاشـی و 
سـرامیک داخلی بتوانند در آینده جایگزین مشـابه خارجی شـوند. 

معـــدِن  ســـرامیک  و  کاشـــی  کارخانه هـــای 
گیربکس هـــا و الکتروموتور هـــا هســـتند؛ قطعاتـــی 
با اهمیـــت که در میزاِن کیفیت کاشـــی و ســـرامیک 
و  متنـــوع  بازار هـــای  از  کارخانه هـــا  ســـهم بری  و 

دارد. چشـــمگیری  نقـــش  صادراتـــی 
شـــرکت  مدیربازرگانـــی  فتح الهـــی  فرشـــید   
الکتروموتـــور  کننـــده  وارد  آداک،  ماشـــین  کیـــان 
کـــه در صنایـــع کاشـــی  و گیربکس هـــای صنعتـــی 
بـــا اهمیـــت  کاربـــرد دارد، در ارتبـــاط  و ســـرامیک 
تولیـــد  خـــِط  در  کیفیـــت  با قطعـــات  به کارگیـــری 
ایـــن کارخانه هـــا می گویـــد: اســـتفاده از تجهیزات 
با کیفیت ارتباط مســـتقیمی با بهره وری خِط تولید 
و کیفیت محصـــول نهایـــی دارد؛ درواقع نقص در 
ماشـــین آالت که به واسطه اســـتفاده از قطعه های 
بی کیفیـــت رخ می دهد نه تنها طـــول مدت توقِف 
خط تولیـــد و کاهش بهـــره وری را در پی دارد بلکه 
ســـبب می  شـــود محصول نهایی نیز از کیفیت الزم 
برخـــوردار نباشـــد و بازار هـــای مهـــم صادراتـــی که 
نقـــش مهمـــی در پویایی ایـــن صنعـــت دارد هم از 

برود. دســـت 
خـــود  فعالیـــت  آداک  ماشـــین  کیـــان  شـــرکت 
الکتروموتـــور  واردات  زمینـــه  در   ۱۳۸۹ ســـال  از  را 
کـــرد، فتح الهـــی  آغـــاز  گیربکس هـــای صنعتـــی  و 
در تشـــریح فعالیت هـــای ایـــن شـــرکت می گویـــد: 

بازارهای هدف این شـــرکت شـــامِل مجموعه های 
کاشـــی و ســـرامیک هســـتند که بـــه گیربکس های 
 mgm ترمـــز دار  الکتروموتور هـــای  و  موتواریـــو 
نیـــاز دارنـــد، بـــه همین دلیـــل در ســـال ۹۱ بـــا اخذ 
نمایندگـــی ایـــن دو شـــرکت واردات ایـــن محصول 
بـــه کشـــور را آغـــاز کردیـــم، در ســـال های اخیـــر نیز 
وضعیـــت بـــازار به گونـــه ای پیـــش رفت کـــه برخی 
کارخانه هـــای کاشـــی و ســـرامیک بـــه تجهیزاتی از 
ایـــن قبیـــل البته با قیمـــت ارزان تری نیاز داشـــتند 
کـــه همه آن هـــا تـــواِن خریـــد از ایـــن دو برند را  چرا
نداشـــتند که همین مســـأله سبب شـــد در سال ۹۷ 
نمایندگـــی برند  تـــرک پی جی آر ترکیـــه را اخذ کنیم 

تا ایـــن قشـــر را پوشـــش دهیم.
عرصه هـــای  بـــه  ورود  ادامـــه،  در  فتح اللهـــی   
دیگـــر به ویـــژه فعالیـــت در صنایـــع و تجهیـــزات 
دیگـــر  از  را  پتروشـــیمی  و  فـــوالد  کارخانه هـــای 
بازارهـــای ایـــن شـــرکت معرفـــی می کنـــد و ادامـــه 
می دهـــد: در ایـــن صنایـــع نیز بخِش اتوماســـیون، 
ابزاردقیـــق، الکتروکال و مکانیـــکال از بخش  های 
فعالیت این شرکت به شـــمار می رود، ضمن اینکه 
اخیـــرا نمایندگـــی الکتروموتـــور گامـــاک را هم اخذ 
کردیـــم و خدماتی با ایـــن برند هـــم ارائه می کنیم.
اتـــالف  بـــا  ارایـــه محصوالتـــی  او در خصـــوص 
انرژی کمتـــر و مصرف بهینه انـــرژی در کارخانه ها 

می گوید: در این شـــرکت متعهد هســـتیم که الکترو  
موتور هـــای ie۳ و نهایتـــا ie۲ را وارد کنیـــم، چرا که 
این دو از اســـتاندارد های باالی کیفـــی برخوردارند 
کـــه اتـــالف بســـیار پایینـــی دارنـــد، ضمـــن اینکـــه 
اســـتاندارد ها کامـــال واقعـــی اســـت و صرفـــا به یک 

برچســـب خالصه نمی شـــود.
ایـــن وارد کننـــده قطعـــات صنعتـــی، در ادامـــه 
یـــزد را جزو صنعتی تریـــن مناطق ایـــران به ویژه در 
صنعت کاشـــی، ســـرامیک و فوالد معرفی و تصریح 
می کند: بهترین بازارهای کشـــور در یـــزد قرارد دارد 
و حجم فعالیـــت صنعتی در ایـــن منطقه بی نظیر 

است.

سـایر  از  متمایـز  و  قـوی  رویـدادی  یـزد،  نمایشـگاه 
نمایشـگاه ها

 فرشـید فتح اللهـی در پاسـخ بـه اهمیـت برگـزاری 
نمایشـگاه های تخصصی بـه ویژه چهاردهمیـن دوره 
گذشـته بـه  از نمایشـگاه یـزد می گویـد: طـی ۱۰ سـال 
طـور مسـتمر در نمایشـگاه های مختلف حضـور فعال 
داشـتیم و بـه جـرأت می گویـم کـه ایـن نمایشـگاه جـزو 
بهترین نمایشگاه هایی بوده که در آن شرکت کردیم، 
چراکـه بازخوردهـا خـوب و رضایت بخـش بـوده و بـه 
نسبت سایر نمایشگاه هایی در سطح عالی برگزار شد.

صادرات عامل پویایی صنعت کاشی و سرامیک
او در ادامـه جایـگاه کاشـی و سـرامیک اسـتان یزد 
و  کاشـی  می گویـد:  و  می کنـد  توصیـف  بی نظیـر  را 
سـرامیک یزد در ار وپا، روسـیه و کشـورهای همسـایه 
بازار توجهی را به خود اختصاص داده است، ضمن 
اینکـه علت پویا بودن این صنعت هم صـادرات آن 
اسـت، همیـن پویایـی در صـادرات اسـت کـه باعـث 
شـده مجموعه های تولیدی ماشین آالت باکیفیتی 
هـم  محصـول  نهایـی  کیفیـت  در  کـه  کننـد  تهیـه 
تاثیـر چشـمگیری دارد. بـه معنـای دیگـر اسـتفاده از 
باعـث می شـود محصـول  ماشـین آالت بی کیفیـت 
بی کیفیـت تولیـد  شـود و همیـن مسـاله صـادرات را 

هـم تحـت تاثیـر قـرار می دهـد.

مدیرعامل شرکت مهند ویبره مشهد:

 تالش  اصلی مان تولیِد محصوالتی در َجهت کاهِش مصرِف انرژی است

رگانی شرکت کیان ماشین آداک: مدیرباز

طعات باکیفیت رمِزافزایِش بهره وری کارخانه های کاشی و ِسرامیک
َ

استفاده از ق
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کارخانه های کاشــی و ســرامیک پیــش از راه انــدازی خط تولید 
کــه نقــش حیاتــی در  نیازمنــد تجهیــز آزمایشــگاه هایی هســتند 
پیش تولیــد محصــوالت در کارخانه  دارنــد. نوآوران سیســتم از آن 
دســت شــرکت هایی اســت که تجهیــزات آزمایشــگاهی مــورد نیاِز 
صنایع را مطابق با نمونه خارجی بومی سازی و در اختیار کارخانه ها 
قرار می دهد، اقدامی که وابستگی به واردات را کاهش و از خروِج ارز 

از کشور جلوگیری می کند. 
قاسم علی باقری مدیر این شرکت در تشریح اهمیت ساخت و 
کارکرِد این ماشین آالت می گوید: صاحبان صنایع کاشی و سرامیک 
تا پیش از این برای راه اندازی آزمایشگاه و خط تولید از نمونه های 
خارجــی به ویژه ایتالیایی اســتفاده می کردند و این درحالی اســت 
که  "نوآوران سیســتم" با بومی ســازی این دستگاه ها بخش عمده 
نیاز شرکت ها را برطرف کرده است، به طوریکه تمامی کارخانه های 
فعال در یزد و میبد از دســتگاه های تولیدی این شــرکت اســتفاده 

می کنند.
باقری درباره ویژگی و عملکرد این دستگاه ها توضیح می دهد: 
یــک نمونه تولیدی شــرکت دســتگاه  "تســِت ضربــه" اســت که در 
بخش اســتاندارد کاربرد دارد، درواقع با ضربه ای که به کاشــی وارد 

می  کند مشــخص می شود که لعاب کاشــی از چه میزان مقاومت و 
دوامی برخوردار است.

به گفته او، دستگاه سایش عمق از دیگر تجهیزاِت بومی سازی 
شده است که مشخص می کند دستگاه تا چه میزان سایش داشته 
اســت. سنگ شکن آزمایشــگاهی هم در گذشته به صورت دستی 

انجام می  شد، که این دستگاه نیز بومی سازی شده است.
 باقری در مورِد دستگاه فست میل آزمایشگاهی می گوید: دقیقا 
زمانی که خردایش در ســنگ شــکن انجام شــد، در فست میل قرار 

می گیرد و دوغ آب را در این قسمت می سازند.

عارضــه رایــج خوردگــی و ســایش، ســالیانه مبالــغ هنگفتــی 
خســارت تنها به صنایع فلزی کشــور تحمیل می کند و توانایی و 
مقاومت تعداد محدودی از گروه فلزات با نقاط ضعف مشــترک 
باعــث شــده که محصــوالت ســرامیکی و مهندســی ضدســایش 
به عنــوان بهتریــن انتخــاب، جایــگاه ویــژه ای در صنایعی که با 
معضــل خوردگــی و ســایش روبــرو هســتند را به خــود اختصاص 
دهد و به اقرار علم مهندســی خوردگی، سرامیک های مهندسی 
ضدســایش بــا اختالف فاحــش در مصاف با ســایر رقبــا در صدر 

جدول مواد مقاوم در برابر انواع سایش قرار بگیرد.
آلومین ســرام نگین، اولین تولید کننده گلوله های آلومینایی، 
فایرینــگ در  بــه روش فســت  و ســرامیک های صنعتــی  الینــر 
خاورمیانــه اســت که محصوالت خــود را با هدف ارتقــاء راندمان 
و کاهــش مصــرف انــرژی در اختیــار صنایعــی همچون کاشــی و 

سرامیک قرار داده است.

ایــن  مدیرعامــل  قائم مقــام  پوررحیمــی  مجتبــی  گفتــه  بــه 
شــرکت، گلوله هــای آلومینایــی باتوجــه بــه نقاط قــوت منحصر 
به فــردی همچون ســختی و مقاومت به ســایش فوق العاده باال 
و عــدِم اثــر ســوء در فرموالســیون مــورد ســایش و قابلیــت ارتقاء 
کاهــِش هزینه هــای انــرژی در  چشــمگیر راندمــان آســیاب ها و 
واحد آماده سازی، می تواند در صنایع مختلفی همچون کاشی و 
سرامیک، لعاب سازی، رنگ و رزین، صنایع معدنی و کانی های 
غیرفلزی مورد استفاده قرار می گیرد. این شرکت به عنواِن اولین 
تولیــد کننــده گلوله هــای آلومینایی ســبب جلوگیــری از واردات 
گلوله های آلومینایی از کشورهای خارجی از جمله چین، فرانسه 

و ایتالیا شد.
کســید آلومینا گرید آلفا ماده اولیه  پوررحیمی ادامه می دهد: ا
اصلی مورد استفاده این شرکت است که بیش از ۸۵ درصد از آن 
از طریق واردات و از کشــورهایی همچون هند و فرانســه تامین 
می شــد، از ســال گذشــته امــا یکــی از شــرکت های دانــش بنیان 
کســید، ۲۰  مســتقر در خراســان شــمالی توانســت با فرآوری این ا

درصد از مواد اولیه ما را تامین کند.
او ادامه می دهد: این شــرکت از ســاِل ۱۳۹۵ با تمرکز بر تولیِد 
ســرامیک های مهندسی و ضدسایش و گلوله های آلومینایی در 
شــهرک صنعتی جهان آباد شهرســتان میبد فعالیت خــود را آغاز 
ِح نخســت توســعه خود در ســال ۱۳۹۹ توانســت در  کرد و در طر

قــدم اول تولیــد مجموعــه را روزانــه از ۱۰ تن به ۱۵ تن برســاند و 
ح توســعه دوم نیز به زودی این تولیــد از ۱۵ تن به ۱۸ تن  در طــر

افزایش خواهد یافت.
بــه گفته پوررحیمی، الینرهــای آلومینایی از دیگر محصوالت 
این شرکت هستند که در آسیاب های صنایع کاشی و سرامیک، 
لعاب ســازی و... کاربرد دارند. طول عمر باال، نصب آسان و عدم 
ورود ناخالصی های ســوء به فرموالســیون تحت ســایش، باعث 
شــده که امروزه جایگزینــی الینرهای آلومینا برای پوشــش بدنه 

آسیاب ها، قابل توجیه و توجه قرار گیرد.

کیفیت با گرید آلفای ۹۲  او کمبود نقدینگی، نبود مواد اولیه با
درصــد در ایــران را اصلی ترین چالِش آلومین ســرام نگین عنوان 

می کند.
پوررحیمــی در مــورِد بــازاِر فــروِش محصــوالت ایــن شــرکت 
کاشــی و  می گویــد: خوشــبختانه به واســطه اینکــه یــزد قطــب 
سرامیک کشور است، عمده  مشتریان ما در استان یزد هستند و 

خوشبتانه مسئله ای بابت بازار فروش نداریم.
میزاِن اشــتغال زایی این شــرکت به گفته آلومین ســرام نگین، 

به طور مستقیم ۱۰۰ نفر و به طور مستقیم ۱۵۰ نفر است.

 حضــور گســترده شــرکت های تولیــد کننده کاشــی و ســرامیک در 
نمایشــگاه های تخصصــی یــزد کــه قطــب ایــن تولیــدات در کشــور 
محســوب می شود موجب جان بخشی به این نمایشگاه  ها می شود. 
به عالوه اینکه تامین کننده  های مواد اولیه تولید کاشی و سرامیک نیز 
توقع دارند تولیدکنندگان کاشی و سرامیک در این نمایشگاه ها حضور 
فعال تری داشته باشند، چراکه از طریق تعامل با این شرکت ها امکان 
تولید باکیفیت و توسعه صنعت کاشی و سرامیک در کشور و فعالیت 
در عرصه های بین المللی فراهم می  شود که این موضوع توسعه ثروت 

ملی را هم در پی دارد.
ساســان بیگلــری مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی ســتبران 
برگزاری نمایشــگاه پس از ســه سال وقفه کرونایی را فرصتی ارزشمند 
در جهــت توســعه و رونــق کســب وکارهــا توصیف می کنــد و می گوید: 
شــیوع کرونــا شــرکت ها را بــه لحــاظ درون ســازمانی و برون ســازمانی 
بــا مشــکالت زیــادی مواجه کرد،  ضمــن اینکه مــا در اقتصاد نیــز فراز 
ونشــیب های فراوانی را از ســر گذراندیم، در چنین شــرایطی برگزاری 
نمایشــگاه ها عالوه بر اینکه بستری برای شــکل گیری و پیوند دوباره 
صاحبان صنایع و شرکت ها هستند، فرصِت مناسبی در جهِت جبران 
آســیب ها و زمینه ای برای کسب دســتاوردهای مورد نظر شرکت  ها را 

فراهم می کنند.
بیگلــری بــا توضیــح اینکــه ســه شــرکت ِســتبران، بهنام معــدن و 
سیلیکات شــرق ایران، ســه شــرکت از زیرمجموعه های خانه معدن 
ایران و از عمده تامین کنندگان خاک های صنعتی و معدنی به ویژه 
خاک هــای کاشــی ســرامیک و لعــاب هســتند ادامه می دهــد: یکی از 
نقد هــای عمــده به ایــن دوره از نمایشــگاه حضور کم رنــگ و ناکافی 

تولیدکنندگان و فعاالن حوزه کاشی و سرامیک است.
 او در ادامه با اشاره به موقعیت صنعتی یزد به عنوان قطب کاشی 
و ســرامیک ایران تصریــح می کند: به عنوان تامین کننــده مواد اولیه 
توقع داریم شرکت کنندگان کاشی و سرامیک در این نمایشگاه حضور 
فعال تری داشته باشند، چراکه حضور شرکت های تولید کننده موجب 

جانبخشــی به نمایشــگاه های تخصصی می شــود. به عالوه اینکه از 
طریق تعامل با این شرکت ها امکان تولید باکیفیت و توسعه صنعت 
کاشی و سرامیک در کشور و فعالیت در عرصه های بین المللی فراهم 

می  شود که این موضوع توسعه ی ثروت ملی را در پی دارد. 
بیگلــری در ادامه پیرامــون فعالیت های صادراتــی این مجموعه 
توضیــح می دهــد: در حــوزه صــادرات بــه دلیل کاهش ســطح تعامل 
بین ایران و برخی کشورهای هدف، همچنین نبوِد سوئیفت بانکی 

ناچار به صادرات غیرمستقیم هستیم، درواقع بازرگان ها تولیدات ما 
را دریافت و از طریق کشورهای حاشیه و کشور های منطقه صادرات 

را انجام می دهند.
او در ادامــه در پاســخ بــه اینکــه بــا توجــه به فعالیت هــای معدنی 
تــا چــه میــزان به تعهــدات محیط زیســتی متعهد هســتند، می گوید: 
معتقــدم واحد های معدنی میبایســت به بحث های محیط زیســتی 
توجه خاص داشته باشند، ضمن اینکه این مجموعه نیز با نهاد های 

متولی محیط زیســتی ارتبــاط تنگاتنگی دارد، با توجــه به اینکه این 
شرکت در استان قزوین مستقر است، با دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
و شــرکت های وابســته به آن در زمینه کنترل و تعدیل اثرات مخرب 
محیط زیســتی همچنین اســتخراج از معادن فعالیت های خوبی در 

کارخانه انجام دادیم.
این تولیدکننده مواد معدنی در ادامه با توضیح اینکه تامین کننده 
ِصرف پودر های میکرونیزه معدنی اســت، درباره اینکه فعالیت های 
تولیدی این مجموعه تا چه میزان با تکنولوژی های روِز دنیا مطابقت 
دارد ادامه می دهد: این شرکت ابتدای فعالیت خود را با ماشین آالت 
ساخِت اروپا آغاز کرد و همین امر سبب شد که مواد اولیه را با بهترین 
کیفیــت تولیــد کنیــم و نســبت بــه روز اول گســترش کاری خوبی هم 
داشــتیم. بطوریکــه در تولید پودرهــای مکانیزه نه تنهــا قابل رقابت 
با کشــورهای تولید کننده این محصول هستیم بلکه از برخی وجوه، 

کیفیِت تولیدات مان از مشابه خارجی باالتر است.

چالشی با عنواِن نبوِد سیستِم حمل و نقل به روز
بیگلری در ادامه پیرامون چالش های فعالیت این شرکت می گوید: 
چالش ها در این بخش بســیار اســت و قطعا بیان همه ی آن در این 
گفــت وگــو امکانپذیر نیســت، اما عمده چالش های ما نبود سیســتم 
حمل ونقل روز دنیا است، طی سال های اخیر به لحاظ حمل و نقل 
به نســبت بســیاری از کشــورهای منطقــه و دنیا دچــار عقب ماندگی 
هستیم و ضعف در حمل و نقل و در پی آن نبود ماشین  آالت، ما را با 

چالش و آسیب مواجه کرده است.
او ادامــه می دهــد: البتــه فــارغ از چالش هــا یکــی از بخش هــای 
خوشــایند این فعالیت اشــتغالزایی اســت، تصور اینکه بســتری برای 
اشــتغال فراهــم شــده و ســفره پرســنل خــود را رنگیــن کنیــم حــِس 
خوشایندی دارد، بطوریکه این مجموعه صنعتی به طور مستقیم ۱۰۰ 
نفر و به صورت غیرمستقیم برای هزار نفر اشتغالزایی به همراه داشته 

است.

دستگاه فست کولینگ تولید شاخص شرکت یزدان تهویه است 
که کاشی و سرامیک را با سرعتی بسیار باال سرد می کند.

رضا اســعدی رئیس هیئت مدیره شــرکت یزدان تهویــه درباره 
در  می گویــد::  آن  عملکــرد  نحــوه  و  دســتگاه  ایــن  مشــخصات 
کارخانه های کاشــی به ویژه در اســتان یزد زمانی که کاشی در خط 
تولید قرار می گیرد دارای حرارت بســیار زیادی اســت که الزم است 

قبل از رسیدن به مرحله ی چاپ خنک شود.
او با توضیح اینکه این دســتگاه هوای بســیار ســرد را با سرعت 
بسیار زیاد به کاشی منتقل می کند، ادامه می دهد: کاشی پیش از 
ورود به اتاِق چاپ حتما باید سرد شود تا چاپ با کیفیت باالیی بر 
روی کاشــی انجام پذیرد، ضمن اینکه ســرد شــدن کاشی پیش از 
قرار گرفتن در مرحله چاپ از خرابی ِهِد دستگاه چاپ که  قطعه  ای 

وارداتی است و قیمت بسیار باالیی هم دارد جلوگیری می کند.
ـــا بیـــان اینکـــه یـــزدان تهویـــه تنهـــا ســـازنده دســـتگاه  اســـعدی ب
ــد:  ــح می کنـ ــود، تصریـ ــوب می شـ ــران محسـ ــت کولینگ در ایـ فسـ
ایـــن مجموعـــه بـــر اســـاس نمونـــه ی خارجـــی ایـــن دســـتگاه را تولیـــد 

کـــرده اســـت.
گفتنی اســت: دســتگاه فســت کولینگ تولیِد این مجموعه، تا 
بــه امــروز در ۲۰ کارخانه نصــب و راه اندازی شــده و مزیت دیگر آن 
قیمت مناسب و عملکرد مطلوب نسبت به نمونه ی خارجی این 

دستگاه است.

قائم مقام مدیرعامل شرکت آلومینیوم سرام نگین

ارتقاء راندمان و کاهِش مصرِف انرژی

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی ستبران:

ناچار به صادراِت غیرمستقیم هستیم
ضرورت حضوِر پررنِگ فعاالن حوزه کاشی و سرامیک در نمایشگاه های تخصصی

ست کولیگ"، یک تضمیِن کیفیت برای چاِپ کاشی و ایمنی دستگاه
َ
َطعِم خوِش بومی سازی به کاِم صنایع کاشی و ِسرامیک"ف
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اســتان یزد از قدیم در صنعت کاشی و سرامیک پیشرو 
کیفیت تریــن  با زمــره  در  آن  محصــوالت  همــواره  و  بــوده 
محصــوالت در کشــور اســت، اما متاســفانه در حــال حاضر 
صنایــع تولیــد کاشــی و ســرامیک با مشــکل مصــرف باالی 
آب، هــدر رفــت انــرژی مواجــه هســتند کــه ایــن موضــوع 
باعــث افزایــش هزینه هــای تولیــد شده اســت، بنابراین با 
توجــه به این مشــکالت، خشــک بــودن اقلیم یــزد و نبود 
آب کافی، بایســتی برای تولید کاشــی به سراغ راه حل های 
جدیــد رفــت کــه یکــی از آن هــا اســتفاده از ماشــین آالت و 
کیفیــت در خــط تولیــد اســت. امــا باتوجه به  تجهیــزات با
شــرایط تحریمــی کشــور، تأمین تجهیــزات و ماشــین آالت 
برای تولیدکنندگان و صاحبان صنعت کاشــی و ســرامیک 

با چالش های زیادی روبرو بوده است. 

پروسه ی زمانبر گمرک
محمدرضــا اســدی، رییس هیأت مدیره شــرکت ســاب 
صنعت که در زمینه تأمین ماشین آالت کاشی و سرامیک، 
قطعات یدکی و قطعات مصرفی این صنعت فعالیت دارد، 
گــردش پایین مالی پول کشــور را از مهم ترین چالش های 
واردات می داند و می گوید: در واردات از یک طرف مشکل 

تحریم است که باعث افزایش هزینه نقل و انتقاالت پول 
شده و از طرف دیگر پروسه ی گمرک بسیار زمان بر است، 
به طوریکــه گاهــی سفارشــات با تأخیــر دوماهه بــه انبار ما 

می رسد. 

رونِق بازار صادراِت استان
کید بر این موضوع که رشــد کمــی کارخانه های  او بــا تأ
ایــن  کیفــی  افزایــش  باعــث  یــزد،  در  ســرامیک  و  کاشــی 
محصــول می شــود، معتقد اســت که کاشــی و ســرامیک از 
مهم تریــن منابــع مالی اســتان به شــمار مــی رود که باعث 
افزایــش بــازار صــادرات و رونــق در اســتان شــده و ســطح 
اشــتغال را نیز باال برده اســت.  اســدی بر این باور است که  
نزدیکــی معــادن تأمین کننــده مــواد اولیه ایــن صنعت به 
کارخانه ها باعث تبدیل شــدن استان یزد به قطب کاشی 
گرچه این موضوع چالش های محیط زیستی  کشور است ا

بسیاری را هم به همراه دارد. 

تصفیه ی آب 
و  کاشــی  تولیــدات  کــه  ایــن موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  او 
ســرامیک اســتان یزد، ۹۵ درصــد از تولیــدات این صنعت 
را در کشــور پوشــش می دهــد، می گوید: ایــن افزایش کمی 
کارخانجــات، مشــکالتی را بــرای صاحبان ایــن صنعت در 
تأمیــن آب ایجــاد کــرده کــه می تــوان بــا ارائــه راهکارهای 
بنیــادی تاحــدی ایــن مشــکل را برطــرف کرد. بــه گفته ی 
اســدی فیلترکردن دوغاب و اســتفاده مجــدد از آب آن در 
چرخــه تولید نقش مهمی در صرفه جویی آب دارد که این 
ح های  شــرکت طراحی خطوط تصفیه آب را بر اســاس طر
شــرکت های تولیدکننــده بــزرگ دنیــا، بــه بخــش صنعــت 
کاشی و سرامیک ارائه داده و با استقبال خوبی هم مواجه 

شده است. 

شــادی شــفیعی: »یزد به عنوان قطب کاشی و سرامیک 
یــزد شــناخته می شــود و ایــن مســئله بــرای اســتان بســیار 
گرچــه با چالش های بســیاری هــم همراه  ارزشــمند بــوده، ا
است«. بهزاد توکلی مدیر عامل مرکز توسعه فناوری کاشی 
ســرامیک، صنعــت کاشــی و ســرامیک یــزد را یــک صنعــت 
باسواد می داند: »صاحبان صنایع ما، افراد بسیار باسوادی 
هســتند و در کنــار ســواِد بــه روز از تجــارب گذشــتگان ایــن 
گرچــه ارتبــاط خوبی بین  صنعــت هــم بهره منــد هســتند؛ ا
صنعــت و دانشــگاه هنــوز برقرار نشــده، اما این مســئله نیز 

قابل حل است.«

پِل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه
بهــزاد توکلــی، با اشــاره به ایــن موضوع که مرکز توســعه 
فناوری کاشــی ســرامیک ایــران پل ارتباطــی بین صنعت و 
دانشــگاه اســت، می گوید: ایــن مرکز با رویکرد پــل ارتباطی 
بیــن دانشــگاه و صنعــت تشــکیل شــد و بــا وجــود اینکــه 
صنعت می خواهد با دانشگاه همکاری کند اما این دو زبان 
مشترکی ندارند و این نداشتن زبان مشترک باعث می شود 
کــه هــم صنعت گر آســیب ببیند و هــم جامعه دانشــگاهی، 
گر این ارتباط به درســتی شکل  گیرد جامعه دانشگاهی  اما ا
می توانــد بــرای چالش های حوزه تولید بــه جامعه صنعتی 

راه حل ارائه دهد. 
مرکــز توســعه فنــاوری ســرامیک ایــران در ســال ۹۵ و با 
همکاری پارک علم و فناوری استان یزد و با سرمایه گذاری 
شــرکت  چنــد  ایــران،  ســرامیک  تولیدکننــدگان  انجمــن 
دانش بنیــان و صنــدوق پژوهــش اســتان یزد بــا محوریت 
پــل ارتباطــی بین جامعــه ی صنعت و جامعه دانشــگاهی، 
حمایــت از شــرکت های دانش بنیان و افــراد صاحب ایده و 

سبک در علم سرامیک فعالیت خود را آغاز کرده است. 
مدیرعامــل ایــن مرکــز بــا اشــاره بــه نیروهــای جــوان و 
متخصــص ایــن حــوزه، معتقــد اســت کــه جامعــه صنعــت 
می توانــد از علــم این جوانــان بهره ببرد و کارشناســان این 
صنعــت نیــز بایــد از جــاری و ســیال بــودن صنعــت کاشــی 
اســتفاده کرده و این مســئله به صاحبان صنعت نیز کمک 

می کند. 

شناسایی منابِع موجود منطقه 
توکلی معتقد اســت کــه هر منطقه ای با توجــه به منابع 
موجــود خود، فرمول خاصی برای تولید کاشــی و ســرامیک 
دارد. او با اشــاره به اینکه صنعت کاشــی از ایتالیا وارد کشور 
و تمــام فرمالیســیون آن بدون در نظر گرفتن منابع کشــور، 
از فرمــول ایتالیایــی آن کپی شــده، می گوید: ما باید از قشــر 
دانشگاهی این را بخواهیم که منابع شهر و کشور خودمان 
را بســنجند و بررســی کننــد و در اختیار جامعــه صنعت قرار 
بدهند تا تولید، با کیفیت باالتر و با بحران کمتر انجام شود. 
او بــا بیــان ایــن موضــوع کــه در حــوزه شــناخت منابــع 
می بایســت از دانشــگاه کمــک گرفــت، ادامــه می دهــد: تــا 
بــه حــال چند پــروژه  هــم در این زمینــه انجام شــده اما به 
ک  مرحله اجرایی نرســیده و در قفســه های کتابخانه ها خا
می خــورد. چون صنعتگــر حرف دانشــگاهی را نمی فهمد و 

دانشمند هم متوجه حرف صنعتگر نمی شود و این وظیفه 
مرکز توســعه فناوری ســرامیک ایران است که می تواند پل 

ارتباطی بین این دو جامعه باشد. 

َتخلیه ی َمنابع
ایــران  ســرامیک  کاشــی  فنــاوری  توســعه  مرکــز  مدیــر 
مهم تریــن چالــش پیــش روی صنعــت کاشــی و ســرامیک 
را اســتفاده نادرســت از منابــع می دانــد و می گویــد: مشــکل 
صنعت کاشی ما و حتی صنایع دیگر در استان تخلیه منابع 
کــه منابــع را اســتخراج می کنیم ولــی جایگزینی  اســت؛ چرا
بــرای آن نداریــم، منابعی از قبیــل آب، گاز و برق که انرژی 
در  انــرژی  یــک صــدم قیمــت  آن  و قیمــت  اســت  ارزانــی 

دنیاست. حتی صنعت ما نیروی کار ارزانی هم دارد. 

ریسِک باالی تجارت در ایران
توکلــی بــا اشــاره به این موضــوع که صنعت مــا به منابع 
ارزان انــرژی و نیــروی کار دسترســی دارد، ادامــه می دهــد: 
اســتخراج ما از منابع بســیار غیرمنطقی است و بازار داخلی 
مــا نیز کســاد اســت چــون دســت مزدها پایین اســت و این 
اتفاق باعث می شود که رکود تولید به خود صنعت برگردد. 
ما بایســتی تالش کنیم در اولین قدم تجارت خود را بهبود 

بخشیم. 
کیــد بر این که ریســک تجارت در ایران بســیار  وی بــا تأ
باالســت، تصریــح می کنــد کــه این مســئاله باعث می شــود 
و  کاشــی  بــازار،  در  محصــول  کیفیــت  با تولیــد  علی رغــم 
سرامیک ایران در بازارهای جهان ارزان فروخته شود. بازار 
که قیمت  برای صادرات کاشی ایران بسیار خوب است چرا
آن نسبت به سایر کشورهای تولید کننده بسیار ارزان است 
و به دلیل ریســک باال، ما نمی توانیم کاشــی را با قیمت باال 

بفروشیم. 

تشکیِل اتاق فکر
وی بــا اشــاره به تشــکیل اتــاق فکر بــا محوریت صنعت 
گر روش  کاشــی و ســرامیک در ایــن مرکــز، ادامه می دهــد: ا
تولیــد مــا صحیــح باشــد، نبایســتی نگــران افزایــش تعــداد 
کارخانه های کاشی و سرامیک بود چرا که ما در مرکز توسعه 
ســرامیک یــزد راه حل هایی برای برون رفــت از این بحران 

داریم. 
توکلــی با اشــاره به چالــش آب در این صنعــت می گوید: 
ک کاشــی مخصوصا کاشــی ســفید پخت  یــزد از لحــاظ خــا
بســیار فقیر است و غنی نیست در حالیکه در قزوین منابع 
آن به وفور یافت می شــود می توان آن ها را گرانول کرد و به 
ک مربوط به  اســتان فرســتاد. در حال حاضر بخشــی از خا
کیفیت  ک های با این صنعت در یزد برداشت می شود و خا
از شهرهایی چون گناباد، خراسان جنوبی، قزوین و بوئین 

زهرا است. 

بحراِن آب 
او معتقد است که بایستی تولید گرانول در کارخانه های 
که  به این روش مصرف آب ما تا حد  استان متوقف شود چرا
زیادی کاهش میابد چرا که کوچکترین اســپري درایرهایی 
که بخار تولید می کند، ۷ هزار لیتر در ســاعت بوده و میزان 
مصرف پنهان آب در کارخانه های کاشی بسیار زیاد است، 

به ازای هر متر مربع کاشی یک کیلو آب تبخیر می شود. 
بهزاد توکلی با اشاره به این که عمده مصرف انرژی، گاز 
و برق در قســمت تولید کارخانه های کاشــی اســت، راه حل 
بــرون رفــت از ایــن بحــران را در توقــف تولیــد گرانول ها در 
کارخانه ها می داند که این اتفاق باعث کاهش مصرف آب 
ک خوب و با  و آلودگــی هــوا می شــود و اینکه می توان از خــا

کیفیت مناطق دیگر در تولید استفاده کرد. 

حسین کیانی
مهنــدس مکانیــک بخــش طراحــی ماشین ســازی ابتــکار 

صنعت تابان
بــا توجــه بــه مشــکالت و چالش های محیط زیســتی در 
اســتان یزد، شاید بتوان راه حل برون رفت از این بحران را 
افزایش فعالیت فنی صنایع مختلف دانســت و تکنولوژی 
را بــه فــروش رســاند. آلودگی های زیســت محیطی صنعت 
ماشین ســازی و تجهیــزات بــه مراتــب نســبت بــه صنعت 
کاشــی، کمتر اســت و مصرف آب، بــرق و گاز آن اصال قابل 

مقایسه با صنعت کاشی نیست
کشــورهای  در  کــه  سال هاســت  تکنولــوژی  فــروش 

پیشــرفته رواج دارد. کشــورهای صنعتــی از مســئله تولیــد 
عبور کرده و به سمت دانش تکنولوژی پیشرفته رفته اند. 
چرا که می توانند با کم ترین مواد و با استفاده از تکنولوژی 
بیشــترین ســود را به دســت  آورند در حالی که هیچ آســیبی 

هم به محیط زیست وارد نمی کنند.
زمــان آن رســیده که رفتــه رفته صنعِت خــود را یک پله 
ارتقــا دهیم و به ســمت ماشین ســازی و تجهیــزات صنایع 
مختلف برویم و محصوالت خود را به کشــورهای مختلف 
گر  کــه ســود حاصل از فــروش تجهیــزات ا صــادر کنیــم چرا
بیشتر از صنعت کاشی و سرامیک نباشد، کم تر هم نیست. 
ارزان بــودن انــرژی و نیــروی کار مهم تریــن دلیل ســود 
کارخانه هــای کاشــی اســت. قیمــت کاشــی ایــران در دنیــا 
ارزان ترین اســت چون ما با همان سیســتم ســنتی قدیمی 
کار می کنیــم؛ بــا آلودگــی بســیار زیــاد و قیمــت پاییــن. در 
گــر تجهیــزات را به روز کنیم و به جــای اینکه به  حالی کــه ا
نیــروی کار و انــرژی ارزان نــگاه کنیــم، قیمــت تمام شــده 
کیفیــت هــم در  کاهــش و  از راه هــای دیگــر  محصــول را 
کنــارش افزایــش دهیــم، می توانیــم محصــوالت خــود را با 
قیمت بییشــتری در بازارهای جهانی به فروش برســانیم. 
کیــد دارد و نه بعد  زیــرا بحث رقابت بر بعد کیفی کاشــی تا

کمی. 

روند تولید در کارخانجات کاشــی و ســرامیک به کیفیت 
تجهیزات آن بســتگی دارد و بخش اعظمی از فرآیند تولید 
کمــک ماشــین آالت انجــام می شــود. تأمیــن قطعــات  بــه 
و ماشــین آالت خــط تولیــد کاشــی و ســرامیک در ایــران در 
سال های اخیر از مهم ترین چالش های این صنعت بوده، 
امــا امــروزه برخی از شــرکت های داخلی با کمک مهندســی 
معکوس توانســته اند به دانش تولید بعضی از ماشین آالت 

و تجهیزات دست یابند.
کبر مقتــدری مدیرعامل شــرکت مهندســی فهیم  علــی ا
ایساتیس یزد، یکی از شرکت های موفق در حوزه مهندسی 
معکــوس در تولیــد تجهیزات صنعت کاشــی و ســرامیک با 
اشــاره به نقش ماشین آالت در خط تولید کاشی و سرامیک 

کیفیت نیازمند  می گوید: تولید صنعتی کاشی و سرامیِک با
ج  تجهیزات پیشرفته است که در گذشته اغلب آن ها از خار
از کشــور وارد  می شــد امــا مــا بــا کمــک مهندســی معکــوس 
توانســتیم تــا ماشــین آالتی مطابــق بــا نیــاز تولیدکننــدگان 

داخلی تولید کنیم. 
مقتــدری بــا بیــان ایــن موضــوع کــه بیشــترین واردات 
ماشــین آالت کارخانه هــای کاشــی و ســرامیک یزد از کشــور 
ایتالیا اســت، ادامه می دهد: این شــرکت با کمک مهندسی 
معکــوس توانســت، بعضــی از تجهیزات ایتالیایی را نقشــه 

کرده و بعد از آن ماشین آالت خودمان را تولید کنیم.
بــه گفتــه ی او، تجهیزات تولید شــده در ایــن مجموعه 
بیشــتر در خــط لعاب کاشــی کاربــرد دارد و رویکــرد آن ها در 
تولید، بیشتر کاهش مصرف آب و مواد اولیه است؛ یعنی از 

دور ریز شدن منابع جلوگیری می کند. 
کــه مهندســی  کیــد دارد  تأ ایــن موضــوع  بــر  مقتــدری 
کــه بــه ســبب تحریــم، بســیاری از  معکــوس در کشــور مــا 
کارخانجــات توانایــی خریــد تجهیــزات قطعــات را ندارنــد، 
باعث شــده تا متخصصان صنایع مختلف از جمله کاشــی 
و ســرامیک بتوانند، در تولید ماشــین آالت هم حرفی برای 
گفتن داشته باشــند. او معتقد اســت که مهندســی معکوس 
با جلوگیری از واردات توانســته خدمت مهمی را به صنعت 

ارائه دهد.

استان یزد 95 درصد تولید کاشی و سرامیک کشور 
را پوشش می دهد

مدیر عامل مرکز توسعه فناوری کاشی سرامیک:

ریسک تجارت در ایران باالست
صنعت و دانشگاه زباِن مشترِک خود هنوز را نیافته اند

صنعت باید به فروش تکنولوژی روی آورد

مهندسی معکوس؛ برگ برنده تولیدکنندگان داخلی
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مدیر منطقه ایران شرکت ِکدا:

یزد خانه دوم من است

: مدیرعامل شرکت مکتایلز

صنعت سرامیک در ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است

وش منطقه ایران شرکت کدا: مسئول فر

یزد، بهترین فضا برای توسعه ی صنعت کاشی

ِک مطمئن انباری ایمن با لیفترا
سیدجلیل کیش بافان

مدیرعامل شرکت آکا جم شرق
ایمنــی یــک انتخــاب نیســت، بلکــه یــک اســتاندارد اســت. 
بایــد  آن هــا  پیرامــون  محیط هــای  دیگــر  و  انبارهــا  بی شــک 
مکان هایی باشند که اپراتورها، کارکنان و مدیران هنگام انجام 
وظایف روزانه احســاس امنیت کنند؛ حمل و جابجایی بارها و 
محموله هــای ســنگین، در بحث های لجســتیک و پشــتیبانی 
تولیــد از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت و بی شــک یکــی از 

تجهیزات مهم در این زمینه لیفتراک است.
جهت باال بردن کارایی لیفتراک در واحدهای تولیدی عالوه بر 
فراهــم کــردِن محیطــی امــن در انبارهــا و کارخانه هــا، انتخاب 
محصولی با استانداردهای روز جهانی و تکنولوژی روزآمد از برند 
معتبر با خدمات پشتیبانی واقعی، یکی از مهم ترین نکاتی است 
کــه بایــد قبل از خریــد به آن دقت کرد. توجه بــه برند و خدمات 
پــس از فــروش این محصول در راســتای تأمیــن قطعات یدکی 
و تعمیــر لیفتراک بســیار مهم اســت. همچنیــن تأمین قطعات 
باکیفیت و قیمت مناسب یکی از معیارهای اصلی خرید لیفتراک 
اســت. "شــرکت آرکا جم شرق" با اســتفاده ازتکنولوژی های روز، 
ســرمایه انسانی متخصص و پاسخگویی به نیازهای گوناگون 

شرکای تجاری تالش می کند تا نیاز مشتریان را مرتفع سازد.
در حال حاضر لیفتراک های متنوع با کاربردهای مختلف در 
تناژهــای مختلف با کاربردهای گوناگون تولید و به بازار عرضه 
می شــود، الزم اســت هنگام انتخاب لیفتراک، ظرفیــت آن را در 

نظــر بگیریــد تــا مطمئن شــوید که 
لیفتراک مناســبی را برای عملیات 
جابجایــی کاالهای خــود انتخاب 

می کنید.
کــه می بایســت  نکتــه دیگــری 
لیفتــراک  ابعــاد  داشــت،  نظــر  در 
اســت؛ اطمینــان حاصــل نماییــد 
کــه به لیفتراک فضــای کافی برای 
مانــور دادن در راهروهــای تنــگ و 

قفســه های باریک را داده اید. بیشــتر لیفتراک هــا در مدل های 
کوچکتــر ۹۱ ســانتی متر و در مدل های بزرگتر تــا ۲/۵ متر عرض 
گر سیســتم قفســه بندی دارید و بارها به طور مداوم باال  دارند. ا
و پاییــن می رونــد، ارتفــاع یــک عامــل اصلی اســت. آیــا بارها به 
گر چنین است، هنگام  ارتفاعات مختلف جا به جا می شــوند؟ ا

کثر ارتفاع استفاده کنید.  تعیین لیفتراک مورد نیاز از حدا

آراستگی و پاکیزگی انبار و تاثیر آن در افزایِش بهره وری  لیفتراک:
عملکــرد  بــرای  را  مخاطراتــی  ریختــه  به هــم  انبــاِر  یــک 
داخلــی لیفتراک ها به وجــود مــی آورد. بســیاری از لیفتراک ها با 
سیســتم های خنک کننده ای طراحی شده اند که هوای اطراف 
را در نزدیکی زمین می کشــند و سیســتم های خنک کننده آن ها 
در صورتی که انبار تمیز نباشــد در معرض خطر آســیب ناشــی از 

مکش زباله ها قرار خواهد گرفت.
برخی از زباله ها همچنین می توانند به سیســتم های فرمان 
یــا ترمــز لیفتــراک آســیب وارد نمــوده کــه به واســطه آن موجب 

می شوند ایمنی اپراتور لیفتراک به خطر بیافتد.

خالصه کالم:
بر هیچ یک از صاحبان کسب و کار پوشیده نیست که وجود 
انبارهایــی مــدرن، در دســترس و ایمــن الزمــه پیشــبرد اهــداف 
تجارت اســت؛ با این وجود به کارگیری تجهیزات و ماشین آالت 
انبــارداری مانند لیفتراک تنها در صورتــی می تواند این هدف را 
یاری رســاند که عالوه بر کیفیت قطعات و فرآیند به روِز تولید از 
خدمات پشتیبانی فنی نیز برخوردار باشند. شرکت آرکا جم شرق 
بــا تولید انواع لیفتــراک در جهت رفاه حال صنعتگران کشــور با 
تولید محصولی با استانداردهای جهانی آماده ارائه خدمات به 

مشتریان خود است. 

مدیر منطقه ایران شـرکت کدا با بیان اینکه این شـرکت دارای به روزترین تکنولوژی ها درزمینه سـاخت ماشـین آالت اسـت، می گوید: 
صنعـت سـرامیک در ایـران طـی سـال های اخیـر پیشـرفت چشـمگیری داشـته اسـت و امیـدوارم بسـیاری از فعـاالن ایـن حـوزه بتواننـد 

تجربه هـای بیشـتری در ایـن زمینـه کسـب کنند.
 جفـری دوو ادامـه می دهـد: بـا وجـود اینکـه ایـران دارای قابلیـت و توانمندی هـای بسـیار خوبـی در حـوزه کاشـی و سـرامیک اسـت ولـی 
در مقایسـه بـا کشـورهای اروپایـی و حتـی چینـی مـواد اولیـه آن دارای کیفیت باالیی نیسـت و باید در این حوزه بیشـتر سـرمایه گذاری کند.

به گفته او، یزد به عنوان خانه دوم من اسـت چراکه نیمی از سـال را من در این شـهر می گذرانم و خوشـبختانه این شـهر از نظر آب و 
هوایی با شـهر ما در چین شـباهت بسـیاری دارد و من توانسـته ام دوسـتان بسـیاری در این حوزه پیدا کنم.

جفـری دوو بـا اشـاره بـه اینکـه تمایلـی بـه  حضـور در نمایشـگاه نـدارد، عنوان می کنـد: زمان برگزاری این نمایشـگاه بـرای ما مفید نبود، 
چراکه یک ماه بعد از نمایشـگاه تهران بود و ما نتوانسـتیم در آن نمایشـگاه حضور داشـته باشـیم. 

وی با اشاره به اینکه این شرکت تامین کننده مواد اولیه برای شرکت های کاشی و سرامیک است، بر این باور است که یزد قابلیت های 
بسیاری در این حوزه دارد تا به موفقیت های بسیاری دست پیدا کند و ما مشتری های بیشتری داشته باشیم.

گنی، مدیرعامل شــرکت مکتایلز با بیان اینکه بیش از ۱۸ ســال اســت که با ایران  اســتفانو کمپا
در حال فعالیت اســت، می گوید: ما مشــتری های زیادی در ایران و به خصوص شــهر یزد داریم و از 

همکاری با آن ها بسیار راضی و خرسندیم.
گنی با اشــاره به این که وی تجربه بســیاری در زمینه حضور در اینگونه نمایشــگاه ها دارد،  کمپا
ادامه می دهد: در این صنعت شرکت های زیادی فعال هستند و این شرکت همواره سعی داشته در 

زمینه تامین ماشین آالت به صورت نو و دست دوم بسیار موفق عمل کند.
به گفته او، صنعت ســرامیک در ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت، در همین راســتا از نظر 
هزینه های مواد اولیه و قیمت تمام شده و نسبت به کشورهای دیگر بسیار ارزان تر است و این یکی 

از مهم ترین مزیت های این صنعت در ایران است.
به عقیده مدیرعامل شرکت مکتایلز، امروزه نیاز به صنعت کاشی در تمام دنیا بسیار زیاد است و همین امر باعث شده به یکی از 

تجارت های مهم در دنیا مبدل شود.
کنون تعداد ســرامیک های تولید شــده توســط ماشین آالت این شرکت برای مشــتریان ایرانی، به مقدار ۱6  او ادامه می دهد: هم ا
میلیون متر مربع سرامیک است و امیدوارم به زودی این رقم به ۲۵ میلیون افزایش یابد و شاهد صادرات بیشتر در این حوزه باشیم.
الزم به ذکر است، شرکت مکتایلز ایتالیا حدودا سابقه بیست سال حضور در بازار و تهیه تقریبًا انوع تجهیزات به شرکت هایی که 

محصوالت پیشرفته به ارائه خدمات می پردازد.

مایکل لی، مســـئول فروش منطقه ایران شـــرکت کدا با اشـــاره بـــه اینکه فضای نمایشـــگاه برای ارائه خدمـــات می تواند بزرگ تر 
و گســـترده تر باشـــد، می گویـــد: صنعـــت کاشـــی و ســـرامیک در ایـــران دارای قابلیت های بســـیاری اســـت و امیدواریـــم در آینده ای 

نزدیک شـــاهد پیشـــرفت های بیشـــتری در این زمینه باشیم.
مایکل لی با داشـــتن تجربه شـــرکت در نمایشـــگاه هایی همچون نمایشـــگاه تهران، مشـــهد و اصفهان، چهاردهمین نمایشـــگاه 
کاشـــی و ســـرامیک یـــزد را یکـــی از قوی ترین نمایشـــگاه های ایران عنـــوان و تصریح می کند: یزد با داشـــتن شـــرکت و کارخانه های 

بومی بســـیار قـــوی می تواند بهتریـــن جایگاه این صنعت را در این حوزه داشـــته باشـــد.
وی ادامه می دهد: اینگونه نمایشگاه ها بهترین فرصت برای سرمایه گذاران و فعاالن این حوزه است.

گفتنی اســـت، شـــرکت کـــدا در ایـــران یکی از بزرگ ترین شـــرکت های ماشین ســـازی چینـــی در ایران اســـت کـــه دارای تجهیزات 
بســـیار پیشـــرفته در در این زمینه می باشـــد.

ونگوین، طراح شرکت کدا با بیان اینکه اولین بار ی ست که به شهر یزد آمده است، عنوان می کند: این نمایشگاه دارای قابلیت های 
بسیاری در صنعت کاشی و سرامیک است و می تواند دستاوردهای بسیاری خوبی برای این شرکت داشته باشد.

به گفته او، تمامی شرکت های فعال در حوزه ماشین سازی توانایی دستیابی به آخرین تکنولوِژی های مدرن در این حوزه را دارند و 
می توانند کارهای جدید و بزرگی در این حوزه انجام دهند. ونگویین با اشاره به اینکه تجربه حضور در نماشگاه تهران را داشته است، 
ادامه می دهد: در این نمایشــگاه اکثرا فعاالن حوزه ماشــین آالت شــرکت کرده اند و تولیدکنندگان کاشی و سرامیک حضور کمرنگ تری 

دارند.

طراح شرکت کدا:

ایران قابلیت دستیابی به آخرین تکنولوِژی های مدرن را دارد
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صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سهیل شریعتمداری
سردبیر: مهسا رشتی پور

دبیر بخش صنعت: احسان افضلی پور
مدیر بازرگانی و بخش انگلیسی: سیما میدانی

تحریریه: مینا وکیل نژاد، شادی شفیعی
عکس: بهارک روشن بخش

صفحه آرایی: مجتبی دهقانی            
تهیه شده در روابط عمومی نمایشگاه بین المللی استان یزد          نشانی:یزد. صفائیه، خیابان شهید 

تیمسار فالحی، کوچه الدن، ساختمان پنجم          تلفن: 03538248292
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 ایفاسرام
شــرکت ایفاســرام بــا بهره گیــری از آخریــن فــن آوری روز دنیــا، ماشــین آالت ایتالیایی و 
چــاپ دیجیتــال تولیدکننــده انواع کاشــی لعــاب  دار دیــواری، ســرامیک لعاب دارکف، 
ل، باند و قرنیــز(، نقش قلم، 

ُ
پرســالن لعــاب دار، محصــوالت پخت ســوم )انواع تــک  گ

برشی استخری و فیتیله کوتینگ است. با توجه به ظرفیت باال و تعداد خطوط تولید، 
این شــرکت قادر اســت به صورت هم زمان کلیه محصوالت کف و دیوار را در سایزهای 

مختلف و به صورت چمفر یا کالیبره شده تولید نماید.
 Eefa Ceram

Eefa Ceram company uses the latest technology in the world, 
Italian machines and digital printing to produce all kinds of 
glazed wall tiles, glazed floor ceramics, glazed porcelain, third 
firing products (single flower, band and cornice types), pen 
marks, pool cutting, and wick coating. Due to the high capac-
ity and number of production lines, this company is able to 
simultaneously produce all floor and wall products in differ-
ent sizes and in chamfered or calibrated form.

 نانو فناوران خاور
شرکت دانش بنیان نانو فناوران خاور تولید کننده فیلترهای صنعتی با فناوری نانو با 
قابلیت جذب ذرات و طول عمر بیشتر و نیز گواهی تاییدیه نانو مقیاس از ستاد ویژه 

توسعه فناوری نانو است.
 Nano Fanavarn Khavar

Nano Fanavarn Khavar’ knowledge-based company and the 
only manufacturer of industrial filters with nanotechnology 
in Iran with the ability to attract particles and longevity and 
nano-scale admission of staff of the presidential nano.Nano 
fanavaran khavar’ company with over two decades of expe-
rience has expanded its activities in nano filters since 2011 
and now is proud that has supplied its mass production of 
nano filters to more than 300 major industrial plants in the 
country.

 معدنی و صنعتی سورا وج�ین عق�یق
کتشــاف،  شــرکت معدنــی و صنعتی ســورا وجیــن عقیق از ســال ۱۳۸۲ با اهدافی نظیر ا
اســتخراج، فــرآوری مواد معدنی دیرگداز و تامین مــواد فرموله و تولید محصول نهایی 

برای مصرف در صنایع مرتبط از جمله کاشی و سرامیک فعالیت می کند.
 Mining and Crafting of  Sura vajin aghigh

Suravajin Aghigh Mining and Industrial Company has estab-
lished since 2002 with goals such as exploration, extraction, 
processing of refractory minerals and supply of formulated 
materials, and production of final products for use in related 
industries such as tiles and ceramics.

 کانی فراورتوس
این شرکت با مشارکت و همکاری گروهی از معدن داران استان خراسان در سال ۱۳۸۲ 
ک هــای صنعتی و  تاســیس شــد و به عنــوان بهره بردار معــدن به اســتخراج و تولید خا
کائولــن پرداخــت. عمــده محصوالت و تولیــدات این معدن جهت رفع نیــاز مواد اولیه 

شرکت ها و کارخانجات تولیدی کاشی و سرامیک تولید می شود.
 Kanifara Vertus

This company was established in 2003 with the participation 
of a group of miners from Khorasan province, and as a mine 
operator, it extracted and produced industrial soils and ka-
olin. Most of the products and productions of this mine are 
produced to meet the raw material needs of tile and ceramic 
manufacturing companies and factories.

 فالمک ماش�ین
ایــن شــرکت بــا هــدف آشــنا نمــودن مدیــران و مســئولین ســازمان ها بــه اســتفاده از 
دســتگاه های نظافت مکانیزه در ســال ۱۳۷۳ تاســیس گردید. گفتنی اســت، در ابتدا 
با توجه به عدم ســابقه ی عرضه این محصوالت در ســطح کشــور، تالش گســترده ای 
گیر نمودن استفاده از این تجهیزات صورت گرفت که خوشبختانه مثمرثمر  جهت فرا

بود.
 Falamak Machinery

This company was established in 1994 with the aim of intro-
ducing managers and officials of organizations to the use of 
mechanized cleaning devices. It should be noted that initially, 
due to the lack of supplying these products in the country, 
a wide effort was made to spread the use of this equipment, 
which was fortunately fruitful.

 ناریین سنیگ باختر
این شــرکت با بیش از ۲۵ ســال ســابقه، بزرگترین تولید کننده فلدسپار لعاب و بدنه در 
ایران اســت. نارین ســنگ باختر، فلدسپار مورد نیاز بخش عمده ای از صنایع کاشی و 
سرامیک، لعاب سازی، چینی بهداشتی، چینی مظروف و مقره سازی در ایران را تامین 

می کند. 
 Bakhtarfeldspar

With more than 25 years of experience, this company is the 
largest producer of feldspar glaze and body in Iran. Narin 
Seng Bakhtar supplies the feldspar needed by a major part of 
tile and ceramic, glazing, sanitary porcelain, container porce-
lain, and insulation industries in Iran.

 صناییع خاک چ�نی اییران
این شرکت در سال ۱۳6۴ تاسیس و کارخانه فرآوری آن در سال ۱۳۷۲به بهره برداری 
رســید. این مجموعه تولید کننده ظروف چینی، چینی بهداشــتی، کاشــی و سرامیک، 

مقره سازی عایق ها، سیمان سفید، بتن سبک، آجرنسوز است .
 Iran Porcelain Clay Industries

This company was established in 1985 and its processing 
plant was put into operation in 1993. This group produces 
porcelain dishes, sanitary porcelain, ceramic tiles, insulation, 
white cement, light concrete, and refractory bricks.

 ک�ان لعاب
این شرکت در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد و تولید کننده انواع فریت، لعاب و انگوب کاشی و 
سرامیک و کامپوندهای آن و همچنین جوهرهای سرامیکی چاپ دیجیتال است. این 
شرکت یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لعاب و جوهِر چاپ دیجیتال کاشی و سرامیک در 

ایران به شمار می آید.
 Kian Glaze

This company was established in 2011 and produces all kinds 
of ferrite, glaze, and engobe ceramic tiles and their compounds, 
as well as digital printing ceramic inks. This company is one of 
the largest producers of glaze and ink for the digital printing of 
tiles and ceramics in Iran.

 سرام�ک های صنعتی اردکان 
این شــرکت در ســال ۱۳۷۴ تاســیس و به عنوان بزرگ ترین تولید کننده ســرامیک های 
مهندســی بر پایه آلومینایی و ســیلیکاتی در کشور مشغول به فعالیت است. طیف وسیع 
مصرف کنندگاِن این شرکت، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع معدنی و فوالد، صنایع 
کاشی، سرامیک، چینی، لعاب، رنگ و سیمان، صنایع شیمیایی و غذایی، صنایع هوای 

فشرده و صنایع دیرگداز هستند.
 Ardakan Industrial Ceramics

This company was established in 1995 and operates as the 
largest producer of alumina and silicate-based engineering ce-
ramics in the country. The wide range of consumers of this 
company is oil, gas, and petrochemical industries, mining and 
steel industries, tile, ceramic, porcelain, glaze, paint, and ce-
ment industries, chemical and food industries, compressed air 
industries, and refractory industries.

 مهفا سرام
ایــن شــرکت در زمینه تولید و طراحــی به صورت حضوری و غیرحضوری نســبت به رفع 
مشکالت موجود در صنعت چاپ دیجیتال اقدام کرده است و مطابق با استانداردهای 
بین المللــی و دارای گواهینامــه Certificate دســتگاه چاپ دیجیتــال، انواع جوهر چاپ 

دیجیتال کاشی و سرامیک را با کیفیت باال تولید می کند.
 Mahfa Ceram

This company has solved the problems in the digital printing 
industry in the field of production and design in person and 
offline, and in accordance with international standards and with 
the certificate of digital printing machine, it produces all kinds 
of digital printing ink for tiles and ceramics with high quality.

 جهان عاییق پارس
این شرکت در سال ۱۳۸۴ تاسیس و تولیدکننده انواع عایق های صوتی و حرارتی از پشم 
سنگ، عایق سرد )فوم گالس( و ژاکت حرارتی و تامین کننده انواع عایق سرد )فوم گالس، 
پلی اورتان و پلی ایزوسیانورات(، عایق سرامیک فایبر)پتویی، تخته ای و طنابی(، کلسیم 

سیلیکات و انواع ورق آلومینیوم و پارچه نسوز و لوازم جانبی است.
 Jahan Ayegh Pars

This company was established in 2005 and produces all kinds 
of sound and thermal insulation from stone wool, cold insula-
tion (foam glass), and thermal jacket and supplier of all kinds 
of cold insulation (foam glass, polyurethane, and polyisocyanu-
rate), ceramic fiber insulation (blanket, board, and rope), Calci-
um silicate and all kinds of aluminum sheet and fireproof fabric 
and accessories.

 پ�مان صنعت محرکه سپاهان
پیمــان صنعت در ســال ۱۳6۳ بــا راه اندازی خــط تولید انواع قطعات الســتیکی فعالیت 
خود را در عرصه صنعت کشــور آغاز نمود و در ســال ۱۳۸۴ در راســتای تخصصی نمودن 
فعالیت های خود اقدام به تفکیک خط تولید قطعات مرتبط با صنایع مختلف کشور از 
جمله معادن، صنایع دریایی، نفت، گاز، پتروشــیمی، فوالد، خودرو نمود. در حال حاضر 

نیز با ناِم جدید پیمان صنعت محرکه سپاهان )پیمکو( فعالیت می نماید.
 Peyman Sanat Sepahan

Peyman Sanat started its activities in the country’s industry in 
1984. It is a leading company in manufacturing quality polyure-
thane and rubber products such as various kinds of polyure-
thane and rubber roller coverings, Tank, pipe, and industrial 
part rubber linings, Pigs used in oil pipes

 قالب سازی َصدرا صنعت
این شــرکت طراح و ســازنده انواع قطعات الستیکی و فلزی و پلی اورتان شامل تجهیزات 
پهلوگیری شــناورهای دریایی و ضربه گیرها و لرزه گیرهای صنعت راه و ســاختمان است. 
همچنین طی سال های اخیر همکاری های گسترده ای در پروژه های تعمیرات اساسی 

اسکله های شهید باهنر بندرعباس و شهید رجایی بندرعباس و .... داشته است.
 Molding Sadra Sanat

This company designs and manufactures all kinds of rubber, 
metal, and polyurethane parts, including mooring equipment 
for marine vessels and shock absorbers and shock absorbers 
for the road and construction industry. Also, in recent years, 
this company has cooperated widely in the major repair proj-
ects of Shahid Bahonar Bandar Abbas and Shahid Rajaei Ban-
dar Abbas wharves, etc.

 آییریس پ�شه َالبرز
موضــوع اصلــی فعالیت این شــرکت، تولیــد قطعات و جرم های ویژه نســوز اســت. تولید 
جرم هــای معمولــی و جرم های ویژه نســوز از تمامی جنبه های مواد اولیه، ماشــین آالت 
تولیــدی، امکانــات آزمایشــگاهی، دانش فنی و مهندســی با دیدگاه مهندســی بررســی و 

انتخاب شده است.
 Ires pishe Alborz

The main activity of this company is the production of parts 
and special refractory materials. The production of ordinary 
and special refractory masses has been examined and selected 
from all aspects of raw materials, production machinery, labo-
ratory facilities, and technical and engineering knowledge from 
an engineering perspective.

 آموده
این شرکت در سال۱۳۷۰ تاسیس شد. آموده یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان اکسید روی 

در کشور است.
 Amoode

This company was established in 1981. Amodeh is one of the 
largest producers of zinc oxide in the country.

 بازرگانی َتسمه اطلس
این شــرکت در ســال ۱۳6۴ فعالیت تولیدی خود را در زمینه تولید تســمه پروانه آغاز کرد 
و در مدت زمانی کوتاه موفق به تولید تســمه های اسپشــیال تخصصی صنایع کاشــی و 
سیمان شد و توانست خود را به عنوان پیشرو در این صنعت مطرح و بازار داخل کشور را 

از محصوالت خارجی بی نیاز نماید.
 TasmeAtlas Commerce

This company started its production activity in propeller belt 
production in 1985. In a short period of time, it succeeded in 
producing special belts for the tile and cement industries and 
was able to establish itself as a leader in this industry and domi-
nate the domestic market from foreign products.

 گلوله های سرام�کی ف�یروزه
این شرکت در سال ۱۳۹۰ به منظور تولید انواع گلوله های آلومینیایی تاسیس و در سال 
۱۳۹۸ به بهره برداری رســید. محصوالت گلوله های ســرامیکی فیروزه از فناوری به روز و 
مواد باکیفیت تشکیل شده است. این شرکت با خط تولید و ظرفیت تولید ۴/۵۰۰ تن انواع 

گلوله، یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان گلوله در کشور است.

 Firouzeh Ceramic Balls
This company was established in 2011 in order to produce all 
kinds of aluminum bullets and was put into operation in 2019. 
Turquoise ceramic ball products are made of up-to-date tech-
nology and high-quality materials. This company is one of the 
largest producers of bullets in the country with a production 
line and production capacity of 4.500 tons of bullets.

 کارا ماش�ین آرنا
ایــن شــرکت از ســال ۱۳۹۱ تاســیس و در زمینــه ماشــین آالت قــادر بــه تامیــن و ارائــه 
لیفتراک هــای دیــزل، دوگانه ســوز و برقــی و همچنین تجهیــزات انبــارداری در تناژهای 

مختلف و با توجه به نیاز متقضیان است.
 Arna Kara Machinery

This company was established in 2012 and in the field of ma-
chinery, it is able to supply and provide diesel, dual-fuel and 
electric forklifts, as well as storage equipment in different ton-
nages and according to the needs of the applicants.

 آرن�کا صنعت جاوید
این شــرکت در زمینه مشــاوره و طراحی فعالیت دارد و واردکننده دســتگاه های کاشــی و 
سرامیک و تأمین کننده مواداولیه، قطعات و تجهیزات و همچنین نماینده محصوالت 

شرکت کدای چین است.
 Arnika Sanat Javid

This company is active in the field of consulting and design and 
is an importer of tile and ceramic machines and a supplier of 
raw materials, parts, and equipment, as well as a representative 
of Kodai China products.

 فایبران
این شــرکت با بیش از ۱۵ ســال ســابقه در کارخانجات کاشــی و ســرامیک در زمینه های 
تعمیــر و بازســازی ســیکلون ها اســپری درایر، قطعات صنعتــی و منابع، مخــازن و پکیج 

تصفیه فاضالب، ایزوالسیون سیلوهای گرانول فعالیت دارد.
 Fiberan

With more than 15 years of experience in tile and ceramic fac-
tories, this company operates in the fields of repairing and ren-
ovating cyclones, spray dryers, industrial parts and resources, 
wastewater treatment tanks and packages, and the isolation of 
granular silos.

 ک�یهان ماش�ین آداک
ایــن شــرکت از ســال ۱۳۸۰ فعالیــت خــود در زمینــه واردات الکتروموتــور و گیربکس های 
صنعتــی را آغــاز نمــود. کیهان ماشــین آداک در زمینه تعمیر، نصــب و یافتن گیربکس و 

الکتروموتور مناسب برای دستگاه و یا خط تولید مشاوره ارائه می دهد.
 Keyhan Mashin Adak

Keyhan Mashin Adak Co. began its activities in the field of 
geared motors and motors imports from accredited vendors 
in 2000. Due to the high quality of Motovario Company’s 
products and customers satisfaction, Keyhan Mashin estab-
lished Motovario’s official and exclusive agency in Iran. Its 
primary goals are: Responding to its customers’ queries and 
requests in a short time, Providing reliable support and af-
ter-sale service to its customers, Providing valid guarantee for 
its products ( 12 months from installation), Providing consul-
tant services on choosing proper products according to given 
applications

 گروه صنعتی معدنی زرمهر مارل�ک
این شــرکت در ســال ۱۳۷۷ با هدف انجام فعالیت های معدنی با اکتشــاف مواد معدنی 
فلزی )طال، نقره، مس و..( و غیرفلزی )کائولین، خاک صنعتی، فلدســپار، ســیلیس و…( 
کار خود را شروع نمود و طی۷سال به عنوان مکتشف و معدن کار نمونه استان و کشوری 

انتـخاب گردید.
 Zarmehr Marlik

This company started its work in 1998 with the aim of carrying 
out mining activities by exploring metallic minerals (gold, silver, 
copper, etc.) and non-metallic minerals (kaolin, industrial soil, 
feldspar, silica, etc.) and for 7 years as an explorer and The ex-
emplary miner of the province and country was selected.

معرفی شرکت های حاضر در  چهاردهمین نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک یزد
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 ساب صنعت کوییر ییزد
ایــن شــرکت در ســال ۱۳۹6 تاســیس و در زمینه تولیــد تجهیزات، ســابنده هاوپدهای 
مربــوط به ماشــین آالت ســاب و پولیــش و نانو پولیش، مــواد نانو و فرآوری مــواد اولیه 
صنعت کاشــی وســرامیک، خریدوفروش، صادرات و واردات ماشــین آالت، دستگاه ها، 

لوازم، مواد اولیه و... فعالیت دارد.
 Saabsanat Kavir Yazd

This company was established in 2016 and is engaged in the 
production of equipment, sanders, and hopes related to sub 
and polishing and nano polishing machines, nanomaterials, 
and processing raw materials for the tile and ceramic industry, 
buying and selling, exporting and importing machinery, devic-
es, accessories, raw materials, etc.

 تول�دی و صنعتی بیهنام مدرن
زمینه کاری این شرکت، تولید انواع مواد اولیه صنایع چینی، کاشی، شیشه و سرامیک 

است و از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را آغاز نموده است.
 Behnamsanat Modern

The field of work of this company is the production of all 
kinds of raw materials for the porcelain, tile, glass, and ceram-
ic industries and it has started its activity since 2000.

 صنعتی و معدنی ِسَتبران
کستان)استان قزوین(احداث گردید.  این شرکت در سال ۱۳6۳ در مجتمع صنعتی تا
ماشــین آالت این شــرکت ســاخت کمپانی های معتبر اروپایی، از جمله NEI انگلستان 
و دورســت آلمان هســتند. ســتبران یکی از قدیمی ترین و معتبرترین تولیدکنندگان در 
زمینه تولید پودرهای میکرونیزه با کیفیت مناســب جهت مصرف در صنایع ســرامیک 

و دیگر صنایع پیشرو است.
 Setabran

This company was established in 1984 in Takistan industrial 
complex (Qazvin province). The machines of this company 
are manufactured by reputable European companies, includ-
ing NEI in England and Dorset in Germany. Setbaran is one 
of the oldest and most reliable manufacturers in the field of 
producing micronized powders with suitable quality for use in 
ceramic and other leading industries.

 س�ل�کات شرق مشاوران فنی
این شــرکت از ســال ۱۳۷۲ تاسیس و فعالیت خود را پیرامون کانی های غیر فلزی آغاز 
نمود، در ادامه نسبت به تامین مواد اولیه صنایع سرامیک گرایش بیشتری نشان داد. 
در حــال حاضــر بیــش از همه در بهــره برداری از معــادن کائولن، پروســس و خردایش 
مــواد معدنــی را بطور متمرکز مورد نظر قرار داده و معدن کائولن باغ آســیا گناباد را مرکز 

فعالیت خود قرار داده است.
 Silikan Sanat Moshaveran Fani

This company was founded in 1993 and started its activities 
around non-metallic minerals, then it showed more inclina-
tion towards the supply of raw materials for ceramic indus-
tries. At present, most of all in the exploitation of kaolin 
mines, the processing, and crushing of minerals are concen-
trated and the kaolin mine of Bagh Asia Gonabad is the cen-
ter of its activity.

 ویسنا سرام
ایــن شــرکت در زمینــه مشــاوره فنــی در نصــب و راه انــدازی و تامیــن قطعــات یدکــی 

کارخانجات کاشی، سرامیک و آجر فعالیت دارد.
 Visnaceram

This company is active in the field of technical consulting in 
the installation and commissioning and supply of spare parts 
for tile, ceramic, and brick factories.

 َروان ترانس آپادانا
این شرکت در سال ۱۳۷۴ در زمینه تسمه های خودرویی و صنعتی شروع به کار نمود و 
در سال ۱۳۸۱ تحت عنوان روان ترانس آپادانا با لوگوی تجاری RTA در تامین و تولید 
بیــش از ۴۷ هزار نوع تســمه در صنایع خودرویی، نفت، گاز و پتروشــیمی، کشــاورزی، 
کاشــی و سرامیک، ســیمان، نســاجی، مواد غذایی، سلولزی، شیشــه، آسانسور، معدن 

و... کار خود را گسترش داد .
 Ravan Transe Apadana

This company started working in the field of automotive and 
industrial belts in 1995 and in 2002 under the name Rovan 
Transe Apadana with the RTA logo in the supply and pro-
duction of more than 47 thousand types of belts in the au-
tomotive, oil, gas, and petrochemical industries, agriculture, 
Tiles and ceramics, cement, textiles, food, cellulose, glass, 
elevators, mining, etc. expanded their work.

 طراحان صنعت راهبردی مهند
فعالیت این شرکت در زمینه تولید انواع الک ویبره، کوره ها و خشک کن های پیشرفته 

صنعتی است.
 Mahnad vibre

The activity of this company is in the field of producing all 
kinds of vibrating sieves, ovens, and advanced industrial dry-
ers.

 آرمان ک�م�ا اعتماد
این شرکت با هدف تامین مواد اولیه صنایع کشور در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد. فعالیت 
اصلی شــرکت بر تامین مواد اولیه صنعت ســرامیک متمرکز است که در کنار آن، تامین 
مــواد اولیــه صنایــع شــوینده، غذایی و نهادهــای کشــاورزی از فعالیت هــای دیگر این 

شرکت به شمار می رود.
 Arman Kimia Etemad

This company was established in 1392 with the aim of sup-
plying the country’s industries with raw materials. The main 
activity of the company is focused on the supply of raw mate-
rials for the ceramic industry, in addition to that, the supply of 
raw materials for detergent, food, and agricultural institutions 
is one of the other activities of this company.

 پارس�ان سرام صنعت ایسات�س
این شــرکت در ســال ۱۳۸۷تاســیس شــد. پارسیان ســرام صنعت ایســاتیس وارد کننده 
و تامین کننــده ماشــین آالت کاشــی و ســرامیک اســت. این شــرکت همچنیــن نماینده 
انحصــاری پرس هــای لیتــای در ایــران و تامین کننــده ماشــین آالت خطــوط کاشــی و 

سرامیک و پخت سوم از کشور چین است.
 Parsian Sanat Ceram Isatis

This company was established in 2007. Parsian Seram Sanat 
Isatis is an importer and supplier of tile and ceramic machin-
ery. This company is also the exclusive representative of Litai 
presses in Iran and a supplier of tile and ceramic lines and 
third-baking machines from China.

 مهندسی و بازرگانی تدارک سرام پارس�ان
این شــرکت در ســال ۱۳۹۱ تاســیس شــد و نماینده انحصاری شــرکت های تکنوفراری 
TecnoFerrari تولیدکننده ماشین چاپ دیجیتال روی کاشی، تولیدکننده رنگ، لعاب 
و جوهــر دیجیتــال و افکت هــای خــاص، پــرس و قالــب، بی پی آ BPA قطعــات یدکی 

صنعت کاشی، ابرسیو و پولیش و... است. 
 Tadarok Ceram Parsian

This company was established in 2012 and is the exclusive 
representative of TecnoFerrari companies producing digital 
printing machines on tiles, producing paint, glaze and digital 
ink and special effects, press and mold, BPA spare parts for 
the tile industry, abrasives and polishing, etc.

 ک�م�ا رازی
ایــن شــرکت در اواخر ســال ۱۳6۰ تاســیس شــد و در حــال حاضر به عنــوان بزرگترین و 

اصلی ترین تولید کننده لعاب کشور مشغول به تولید و فعالیت است.
 Kimia Razi

This company was established at the end of 1981 and is cur-
rently producing and operating as the largest and main glaze 
producer in the country.

 زریین صنعت ایسات�س
این شرکت در زمینه ماشین آالت و مواد اولیه صنعت سرامیک فعالیت دارد.

 Zarin Sanat Isatis
This company is active in the field of machinery and raw ma-
terials for the ceramic industry.

 ش�م�اییی پارس سولف�ت
این شــرکت با هدف تامین بخشــی از اقالم شــیمیایی مورد نیاز کشــور در ســال ۱۳6۷ 
تاســیس شــد. پــارس ســولفیت، بزرگترین تولیــد کننده انــواع محصوالت ســیلیکاتی و 

سولفیتی در ایران است.
 Parsulfite

This company was established in 1988 with the aim of sup-
plying part of the chemical items needed by the country. Pars 
Sulfite is the largest producer of silicate and sulfite products 
in Iran.

 آراد ل�ان فرآور آریا
این شــرکت در ســال ۱۳۹۵ تاســیس شــد و تنها تولیدکننــده پودرهــای آلومینای مورد 
اســتفاده در صنایع دیرگداز، پایه کاتالیســت، مواد ســاینده، مقاوم به شــعله، شیشــه و 

کاشی و سرامیک در ایران است.
 Aradlian Favar Ariya

This company was established in 2016 and is the only pro-
ducer of alumina powders used in refractory, catalyst base, 
abrasive, flame resistant, glass, tile, and ceramic industries in 
Iran.

 آرشام پارسه آناه�تا
این شــرکت در ســال ۱۳۹۰ تاســیس و در زمینه فعالیت های بازرگانی مرتبط با صنایع 
ســرامیک و ارائه خدمات مهندســی بازرگانی به منظور تامین مواد اولیه و ماشین آالت 
جهــت واحدهای صنعتی کاشــی و ســرامیک، چینی آالت بهداشــتی، چینــی مظروف، 

دیرگدازها فعالیت دارد.
 Arsham Parse Anahita

This company was established in 2011 and operates in the 
field of commercial activities related to ceramic industries and 
providing commercial engineering services in order to supply 
raw materials and machinery for tile and ceramic industrial 
units, sanitary ware, container porcelain, and refractories.

 ُبرنا ه�درول�ک
زمینــه فعالیت این شــرکت، تعمیرات تخصصــی ادوات هیدرولیــک برندهای معروف 
جهانی )پـــمپ، هـیدروپـمـــپ، سـیلنـدر، والـو، یونـیت، پـــاورپک( که در صنایع سبک و 
سنگین کشور )فوالد، کاشی و سرامیک، مس، معادن، پتروشیمی، نفت و راه سازی( به 
کار رفته، همراه با سیســتم تســت هوشمند در شرایط کار نامی و رسم نمودار سالمت با 

همکاری آلمان و گارانتی حداقل یک ساله است.
 Barna Hydraulic

cThe field of activity of this company is the specialized re-
pair of hydraulic tools of world-famous brands (pump, hydro 
pump, cylinder, valve, unit, powerpack) which are used in 
light and heavy industries of the country (steel, tile, and ce-
ramic, copper, mines, petrochemical, oil and road construc-
tion). It has been used, along with the intelligent test system, 
in working conditions, drawing a health chart with the cooper-
ation of Germany, and a minimum -1year warranty.

 هما ماش�ین ایسات�س
این شرکت در سال ۱۳۸۸ در زمینه تولید انواع قطعات پالستیکی تزریقی و بادی، ورق 
و نایلــون خانگــی و صنعتی، واردات ماشــین آالت و مواد اولیــه و صادرات فعالیت خود 

را آغاز نمود .
 Homa Isatis Machinery

This company started its activity in 2008 in the field of pro-
ducing all kinds of injection and inflatable plastic parts, do-
mestic and industrial sheets, and nylon, importing machinery 
and raw materials and exporting.

 َبسپار لرستان
ایــن شــرکت در ســال ۱۳۸۰ بــا هــدف تولیــد قطعــات الســتیکی مــورد مصــرف در صنایع 
خودروســازی، راه و ســاختمان، بنادر و کشتیرانی تاسیس شــد. یکی از فعالیت های این 
شــرکت تولیــد انواع قطعات الســتیکی مــورد مصرف در آســیاب های مواد شــامل صنایع 

کاشی، سرامیک و چینی، صنایع معدنی شامل مس، سرب و روی است.
 Bespar Lorestan

This company was established in 2001 with the aim of produc-
ing rubber parts used in the automotive, road and construction, 
ports, and shipping industries. One of the activities of this com-
pany is the production of various rubber parts used in material 
mills including tile, ceramic, and porcelain industries, and min-
ing industries including copper, lead, and zinc.

 پاکزی ف�لتر هوا
این شرکت در سال ۱۳۵۴ تاسیس و دارای تجربه ۴۵ ساله در زمینه تولید انواع فیلترهای 
هــوای صنعتــی، طراحــی و اجرای سیســتم های فیلتراســیون و تهویه صنعتی، ســاخت 
انواع دســتگاه های گردگیر اعم از جت پالس، بک فیلتر، اســکرابر، شــیکر، ساخت انواع 
فیلترهای هپا، انواع پیش فیلترها، فیلترهای میانی در ابعاد و اندازه های سفارشی، انواع 

فیلترهای کارتریج، کربن اکتیوو فیلترهای فلزی است .
 Pakzi Air Filter

This company was established in 1975 and has 45 years of 
experience in the field of producing all kinds of industrial air 
filters, designing and implementing industrial filtration and ven-
tilation systems, and manufacturing all kinds of dust collectors 
including jet pulse, back filters, scrubbers, shaker, manufactur-
ing all kinds of HEPA filters in custom sizes, all types of car-
tridge filters, and active metal filters.

 سرام صنعت آریاز
این شــرکت از ســال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در زمینه تولید انواع ماشــین آالت صنایع کاشی 
و سرامیک و کانی های غیرفلزی آغاز کرده و طی این سال ها توانسته است بیش از ۱۵۰ 
مــدل از ماشــین آالت این صنعت مهــم را طراحی، تولید، نصب و راه انــدازی کند. آریاز در 

زمینه تولید و تامین قطعات یدکی خط لعاب و ماشین آالت نیز دارای تنوع است.
 Ceram Sanat Ariyaz

This company started its activity in the field of production of 
various types of machinery for the tile and ceramic industry 
and non-metallic minerals in 2007 and during these years it has 
been able to design, produce, install and operate more than 
150 models of machinery for this important industry. Ariaz is 
also diversified in the field of production and supply of spare 
parts for glazing lines and machinery.

 آلوم�ین سرام نییگ�ین
ایــن شــرکت در ســال ۱۳۹۰ بــه عنوان اولیــن و تنهــا تولیدکننده ســرامیک های صنعتی 

تکنولوژی فست  فایر به بهره  برداری رسید.
 Alomin Ceram Negin

This company was put into operation in 2011 as the first and 
only manufacturer of fast-fire technology industrial ceramics.

 ماش�ین سازی محمود زاده)کالو(
زمینه فعالیت این شــرکت تولید و ســاخت ماشــین آالت کنترل کیفیت، آزمایشگاه و خط 

لعاب کاشی است و همچنین ساخت و تامین انواع تیغه های وال.
 Mahmoodzade Machinery

The field of activity of this company is the production and 
manufacturing of quality control machines, laboratory and tile 
glazing lines, and manufacturing and supply of all kinds of Vela 
blades.

 صناییع یافته های سرام�کی پ�شرفته
ایــن شــرکت بــا هــدف تولیــد ســرامیک های مــدرن مــورد مصــرف در صنایــع مختلــف، 
اعــم از صنایــع ســرامیک، اتومبیــل، صنایــع پتروشــیمی، نفــت و ســاخت کاالهــا ازمــواد 

سرامیکی)غیرساختمانی وغیرنسوز( در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد.
 Yaftehaceramic Industries

This company was established in 2005 with the aim of pro-
ducing modern ceramics used in various industries, such as 
ceramic industries, automobiles, petrochemical industries, oil, 
and making goods from ceramic materials (non-construction 
and non-refractory).

 جاوید تجارت ماهور
ایــن شــرکت در ســال ۱۴۰۰ در زمینه هــای خریــد، تولیــد و بازرگانــی انواع ســنگ ها اعم از 
ســنگ های تزیینی و غیرتزیینی و دکوراتیو، انواع کاشــی و سرامیک و قرنیز، مواد اولیه و 
مواد شیمیایی کارخانه های کاشی و سرامیک و لعاب، کلیه فلزات و آهن آالت ساختمانی 

و صنعتی اعم از تیرآهن، میلگرد، شمش و قوطی فعالیت خود را آغاز کرد.
 Javid Tejarat Mahoor

This company in the year 2021 in the fields of buying, produc-
ing, and trading all kinds of stones, including decorative and 
non-decorative stones, all kinds of ceramic tiles and cornices, 
raw materials and chemicals for tile and ceramic and glaze fac-
tories, all construction, and industrial metals and irons, includ-
ing He started his activity from iron beams, rebar, ingots, and 
cans.

 بازرگانی ابراه�م
این شرکت بزرگ ترین ارائه دهنده دستگاه های نظافت صنعتی مانند اسکرابر، جاروبرقی 
صنعتی، واترجت صنعتی، سوییپر، مواد شوینده صنعتی، تجهیزات تخصصی شستشوی 
مبل و موکت، دستگاه های تخصصی نماشوی و پولیشر از ابتدای دهه ۷۰ فعالیت خود 

را آغاز نمود.
 Ebrahim Commerce

This company is the largest provider of industrial cleaning de-
vices such as scrubbers, industrial vacuum cleaners, industrial 
waterjets, sweepers, industrial detergents, specialized equip-
ment for washing sofas and carpets, specialized display washing 
machines, and polishers.
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 ولکان صنعت سپاهان
ایــن شــرکت حدود ۲۵ ســال پیش فعالیت خــود را در زمینه طراحی و تولیــد انواع توری 
ســرندهای الســتیکی، طراحی و تولید انواع پمپ های انتقال مــواد در صنایع و معادن، 
انجــام خدمات روکش الســتیکی انواع درام ها و غلطک هــای صنعتی، تولید، طراحی و 

ساخت کلیه قطعات الستیکی در تمامی صنایع اصلی آغاز نمود.
 Volkan Sanat Sepahan

About 25 years ago, this company began its activity in the field 
of designing and manufacturing all kinds of rubber nets, de-
signing and manufacturing all kinds of pumps for transferring 
materials in industries and mines, performing rubber coating 
services for all kinds of industrial drums and rollers, produc-
ing, designing and manufacturing all rubber parts in All major 
industries started.

 هم�ار صنعت آرمان کوییر
این شرکت در زمینه واردات و تامین تجهیزات و قطعات یدکی صنایع کاشی و سرامیک 

فعالیت دارد.
 Hamyarsanat Arman Kavir

This company is engaged in importing and supplying equip-
ment and spare parts for the tile and ceramic industries.

 ش�م�اییی بیهداش
ایــن شــرکت در ســال ۱۳6۱ تاســیس شــد و یکــی از بزرگترین شــرکت های تولیــد کننده 
محصوالت حوزه بهداشــتی کشور است. کارخانجات سولفوناسیون بهداش قادر است 
انوع الکل های ســاده و اتوکســیله از نوع ســنتتیک و طبیعی، الکیالت ها و آلفا ا لفین و 
نظایــر آن را ســولفونه کرده و انواع امالح ســدیم، پتاســیم و اتانول آمین هــا )منو، دی و 
تــری ( را تولیــد نمایــد. این شــرکت در واحد اولئو کمیــکال قادر به تولیــد آمفوتریک ها، 
نانیونیک هــا، کاتیولیک هــا و STS اســت. مــواد تولید شــده فوق قابل مصــرف در انواع 
ک کننده صنعتــی، خمیر دنــدان، صابون های  فرموالســیون های مربــوط به مایعــات پا

طبی و پودرهای شوینده و است .
 Baharan Chemical

This company was established in 1982 and is one of the largest 
companies producing health products in the country. Baharan 
sulfonation factories are able to sulfonate various synthetic and 
natural simple and ethoxylated alcohols, alkylates, alpha ole-
fins, etc., and produce sodium, potassium, and ethanolamine 
(mono, di, and tri) salts. This company is able to produce 
amphoteric, nonionic, cationic, and STS in the oleo-chemical 
unit. The above-produced materials can be used in various 
formulations related to industrial cleaning liquids, toothpaste, 
medical soaps, and detergent powders.

 فرنام صنعت پاکسا
ایــن شــرکت با هــدف رفع نیازهــای بخش های صنعتی و تجاری کشــور بــه تجهیزات 
نظافت صنعتی در ســال ۱۳۸6 تاســیس شــد. این شــرکت به عنوان یکی از معتبرترین 

تامین کنندگان تجهیزات نظافت صنعتی شناخته می شود.
 Farnam Sanat Paksa 

This company was established in 2006 with the aim of meet-
ing the needs of the industrial and commercial sectors of the 
country for industrial cleaning equipment. This company is 
known as one of the most reliable suppliers of industrial clean-
ing equipment.

 مهندسی ک�اگستر صنعت
این شــرکت فعالیت خود را از ســال ۱۳۸6 آغاز نمود اجرای سیستم های کنترل صنعتی 
با جدیدترین فناوری مطابق با معیارهای فنی مهندسی، ارتقاء عملکرد ماشین آالت و 
کثر راندمــان و کارایی، از اهداف اصلی این شــرکت در  دســتگاه ها به منظور کســب حدا

پروژه های اتوماسیون صنعتی است.
 Kiagostar Sanat 

This company started its activity in 2016. The implementa-
tion of industrial control systems with the latest technology in 
accordance with engineering standards, improving the perfor-
mance of machines and devices in order to obtain maximum 
efficiency and effectiveness, is one of the main goals of this 
company in industrial automation projects.

 پیردازش روانییکار گستر ک�م�ا
کــرده اســت. ایــن مجموعــه بــا  شــرکت مذکــور فعالـــیت خــود را در ســال ۱۳۹۸ آغــاز 
تامیــن و توزیــع انواع روانکارهای صنعتی شــامل انــواع گریس و روانکارهــای موتوری و 
کیفیت ترین مواد اولیه موجود فعالیت خود  تخصصی صنعتی وارداتی تهیه شــده از با

را هدف گذاری کرده است.
 Ravankargostar Kimia Processing 

This company started its activity in 2018. This group has tar-
geted its activity by supplying and distributing all kinds of in-
dustrial lubricants, including all types of grease and imported 
motor and specialized industrial lubricants prepared from the 
highest quality raw materials available.

 گروه فنی مهندسی صالحی
این شرکت تنها تولید کننده »فیلتر کیسه« با فناوری نانو در استان یزد است.

 Salehi Technical Engineering department 
This company is the only manufacturer of “filter bags” with 
nanotechnology in Yazd province.

 ممتاز سنیگ شکن کان
این شرکت با پشتوانه نیم قرن تجربه در ساخت و تولید انواع دستگاه های سنگ شکن 
در ابعــاد و ظرفیت هــای مختلــف )نظیــر سنگ شــکن فکــی، سنگ شــکن چکشــی، 
سنگ شکن مخروطی)هیدروکن(، سنگ شکن کوبیت)ضربه ای( سنگ شکن چکشی 

آزمایشگاهی، آسیاب پودر، آسیاب گلوله ای وآسیاب غلطکی( فعالیت دارد.
 Momtazsangshekan 

With the support of half a century of experience in manufac-
turing and producing all kinds of stone crushers in different 
sizes and capacities (such as jaw crushers, hammer crushers, 
cone crushers (hydrocodone), cubite crushers, laboratory 
hammer crushers, powder mills, ball mill, and roller mill) 
has it.

 لعاب�یران
ایــن شــرکت از ســال ۱۳6۰ در زمینــه تولید انواع فریــت، لعاب، انگوب، پــودر چاپ، رنگ 

متالیک، لوستر، وتروزا، شوگر، لعاب های پولیشی و گرانیلیای پولیشی فعالیت دارد.
 Loabiran 

Since 1360, this company has been active in the field of producing 
all kinds of ferrite, glaze, engobe, printing powder, metallic paint, 
chandelier, Vetroza, sugar, polished glazes, and polished granilia.

 گروه صنعتی گرادیان مغناط�س
این شرکت از سال ۱۳۹۲ در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات مغناطیسی، فرآوری مواد 

معدنی، سیستم های ارتعاشی و انتقال مواد معدنی فعالیت می نماید. 
 Gradian Group 

Since 2013, this company has been working in the field of de-
signing and manufacturing magnetic equipment, mineral pro-
cessing, vibration systems, and transferring minerals.

 بازرگانی نادر سرشت
ایــن گــروه تولیدی از ســال ۱۳۷۰ فعالیت خــود را در زمینه ی تولیــد گازهای صنعتی آغاز 
نموده است. هم اکنون این مجموعه در زمینه طراحی و ساخت، نصب، مشاوره، آموزش 

و تهیه تجهیزات مختلف در زمینه کرایوجنیک نیز فعالیت می کند.
 Naderseresht Commerce 

This production group started its activity in the field of indus-
trial gas production in 1991. Currently, this group is also active 
in the field of design and construction, installation, consulting, 
training, and provision of various equipment in the field of 
cryogenics.

 مهر ن�یرو صنعت
این شرکت در سال ۱۳۹۵ تاسیس شد و در زمینه ی طراحی و ساخت انواع تابلوهای برق 

صنعتی و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی و شبکه فعال است.
 Mehrniroo Sanat

This company was established in 2016 and is active in the field 
of designing and manufacturing all kinds of industrial electrical 
panels and implementing industrial automation and network 
projects.

 آداک سنجش کوییر
این شرکت فعالیت خود را از سال ۱۳۹6 در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات ابزار دقیق 
و مانیتورینــگ آغــاز نمــودو درســال ۱۳۹۷ موفق به کســب عنوان دانش بنیان از ســوی 

معاونت علمی ریاست جمهوری شد.
 Adaksanjesh Kavir 

This company started its activity in 2016 in the field of de-
signing and manufacturing precision instruments and moni-
toring equipment, and in 2017, it was awarded the title of sci-
ence-based by the Scientific Vice President.

 الکترو سپیهر ایسات�س آریا
این شــرکت در زمینه ارائه تعمیرات تخصصی انواع بوردهای الکترونیکی و الکترونیک 
قدرت از جمله تعمیر اینورتر، درایو، سافت استارتر، منابع تغذیه سوییچینگ و تجهیزات 

اتوماسیون صنعتی فعالیت می کند.
 Electrosepehr Isatis Ariya 

This company operates in the field of providing specialized re-
pairs of all kinds of electronic boards and power electronics, in-
cluding repairing inverters, drives, soft starters, switching power 
supplies, and industrial automation equipment.

 سپیهر آریا آزما
هــدف از تاســیس این شــرکت در ســال ۱۳۸۹، عرضه محصــوالت و مواد عایــق حرارتی و 
نسوز جهت استفاده در صنایع مختلف بوده است. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، کاشی و 
سرامیک، متالورژی، سیمان، ساخت ماشین آالت و تجهیزات صنعتی عمده صنایع مورد 

فعالیت این شرکت طی سالیان گذشته بوده است.
 Sepehr Ariya Azma 

The purpose of the establishment of this company in 2009 was 
to supply thermal insulation and fireproof products and mate-
rials for use in various industries. Oil, gas, and petrochemical 
industries, tile and ceramic, metallurgy, cement, manufacturing 
machinery, and industrial equipment have been the main in-
dustries of this company in the past years.

 شهر فن و هواکش
این فروشگاه تامین کننده انواع فن، هواکش، رطوبت ساز و هواساز ایر واشر است.

 Fan and Ventilator City 
This store supplies all kinds of fans, ventilators, humidifiers, 
and air washers.

 مهندسی فه�م ایسات�س
ایــن شــرکت در ســال۱۳۸۴ بــا هــدف ارایــه خدمــات فنــی و مهندســی فعالیت خــود را در 
زمینه های طراحی قطعات و تجهیزات و تهیه نقشه های ساخت مطابق با استانداردهای 
اروپایی، ساخت ماشین آالت )بومی سازی ماشین آالت رایج خطوط تولید و بهینه سازی 
ماشین آالت قدیمی، انجام هرگونه مساعدت فنی در زمینه شناسایی قطعات یدکی به کار 
رفته ماشین آالت نصب شده در کارخانجات کاشی و سرامیک، مشاوره جهت انتخاب و 
خرید ماشین آالت، نصب ماشین آالت خطوط تولید، برگزاری دوره های آموزشی، طراحی 

سیستم های تاسیساتی و انجام امور تعمیر و نگهداری و مشاوره در این زمینه آغاز کرد.
 Fahim Isaatis 

In 2014, this company aimed to provide technical and engi-
neering services in the fields of designing parts and equipment 
and preparing construction plans in accordance with Euro-
pean standards, manufacturing machines (indigenization of 
common machines of production lines and optimization of 
old machines, providing any technical assistance in the field of 
identification of parts Used spare parts for machinery installed 
in tile and ceramic factories, consultation for the selection and 
purchase of machinery, installation of the production line ma-
chinery, holding training courses, designing installation systems 
and carrying out maintenance and consulting in this field.

 نانو ساختار آرش
این شرکت طراح و سازنده ماشین آالت صنایع کانی غیرفلزی، شیمیایی و دارویی است. 
از جمله فعالیت های این شرکت، طراحی و ساخت انواع جت میل و کالسیفایر ، طراحی و 
ساخت انواع بال میل، طراحی و ساخت انواع سپراتور و آسیاب سپراتور، طراحی و ساخت 

انواع آسیاب های اولیه و ثانویه و طراحی و ساخت سیستم های فیلتراسیون است.
 Nano Sakhtar Arash

 This company is a designer and manufacturer of machinery 
for non-metallic mineral, chemical, and pharmaceutical indus-
tries. Among the activities of this company are the design and 
manufacture of jet mills and classifiers, the design and manu-
facture of ball mills, the design, and manufacture of separators 
and separator mills, the design and manufacture of primary and 
secondary mills, and the design and manufacture of filtration 
systems.

 مهندسی سان�ا تجارت هزاره سوم
فعالیت این شرکت، مشاوره در زمینه طراحی و تولید محصوالت کاشی، سرامیک و چینی 

است. 
 Saiya Tejarat 

The activity of this company is consulting in the field of design 
and production of tile, ceramic, and porcelain products.

 مهر سنجش کوییر
ایــن شــرکت در ســال ۱۳۹۵ تاســیس شــد و در زمینــه کالیبراســیون و ســاخت تجهیزات 

آزمایشگاهی صنعت کاشی و سرامیک فعالیت دارد.
 Mehrsanjesh Kavir 

This company was established in 2016 and is active in the field 
of calibration and manufacture of laboratory equipment for the 
tile and ceramic industry.

 کاِرن تجارت بیه�ین
این شرکت با بیش از ۱۰ سال سابقه در زمینه ارائه دستگاه های نظافت حرفه ای صنعتی، 
 KARCHER نیمه صنعتی و خانگی در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد. و نماینده رسمی شرکت

آلمان است.
 KarenTejarat Behin 

This company with more than 10 years of experience in the 
field of providing professional industrial, semi-industrial, and 
household cleaning devices was established in 2018. and is the 
official representative of KARCHER company from Germany.

 مرکز توسعه فناوری سرام�ک اییران
این شرکت نقش کلیدی در توسعه فناوری صنعت سرامیک برای خود تعریف و به عنوان 
یــک شــریک تجــاری در شــبکه خوشــه ســرامیک ایــران ایفای نقــش می کنــد. از جمله 
فعالیت های این شــرکت توســعه فنــاوری از طریق حمایت از ایجاد و رشــد شــرکت های 
فناوری در حوزه ســرامیک، همکاری در آموزش و مهارت افزایی نیروی متخصص مورد 
کــز آموزش عالــی و انجام تحقیقات کاربــردی برای صنعت  نیــاز صنعت ســرامیک با مرا

سرامیک در زمینه رفع چالش های تولید و بهبود کیفیت است.
 Ceramic Technology Development Center of Iran 

This company plays a key role in the development of ceramic 
industry technology and plays a role as a business partner in the 
Iranian ceramic cluster network. The most important activities 
of this company are the development of technology through 
supporting the creation and growth of technology companies 
in the field of ceramics, cooperation in the training and skill 
enhancement of the specialist force required by the ceramic 
industry with higher education centers, and conducting applied 
research for the ceramic industry in the field of solving produc-
tion challenges and improving quality.

 تبادل صنعت آریا
ایــن شــرکت با ربع قرن تجربه، فعال در زمینــه واردات و توزیع انواع بلبرینگ و متعلقات 
آن و همچنیــن مشــاوره صنعتــی و تخصصــی در اســتفاده از انواع بلبرینــگ، رولبرینگ، 
نیــدل بیرینگ، بال اســکرو، لید اســکرو، بلبرینگ یاتاقــان دار، اورینگ، بــوش، گریس و 

روان کننده ها است.
 Aisa Industry Exchange 

With a quarter of a century of experience, this company is active 
in the field of importing and distributing all kinds of bearings 
and their accessories, as well as industrial and specialized con-
sulting in the use of all kinds of bearings, roller bearings, nee-
dle bearings, ball screws, lead screws, roller bearings, O-rings, 
bushings, greases and It is lubricants.

 صناییع نور حدید صدرا
عمده فعالیت این شرکت در زمینه های ریخته گری ذوب و نورد انواع فلزات، تولید انواع 
مقاطع فوالدی و انعقاد قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی و ایجاد شعب در کلیه نقاط 
کشــور، اخــذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک ها و موسســات مالــی و اعتباری داخلی و 

خارجی به نام شرکت و اعطاء نمایندگی است.
 Hadid Sadra Light Industries 

The main activity of this company is in the fields of casting, 
smelting, and rolling of all kinds of metals, producing all kinds 
of steel sections and concluding contracts with domestic and 
foreign companies and establishing branches in all parts of the 
country, obtaining any loans and guarantees from domestic and 
foreign banks and financial and credit institutions. Participation 
and representation.

 سرام�ک سرمت صنعت اییران�ان
این شــرکت در ســال ۱۳۹۰ تاسیس شد. عمده فعالیت این شــرکت در زمینه تامین  مواد 
اولیــه صنعت کاشــی و ســرامیک به روش خرید ریالــی و ارزی، پودر چاپ مــات و ترانس، 

کتیو، اکسیدآلومینیوم، بال کلی، کائولن، CMC و Cermat   است. اوپک، رلیف، ری ا
 Cermat Ceram Sanat Iranian 

This company was established in 2011. The main activity of 
this company is in the field of supplying raw materials for the 
tile and ceramic industry by purchasing Riyal and foreign cur-
rency, printing powder, matte and trans, OPEC, relief, reactive, 
aluminum oxide, ball clay, kaolin, CMC and Cermat.
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 صنعتی معدنی سپ�د فرآوران شرق
کتشــاف،  ایــن شــرکت در ســال ۱۳۹۸شــروع بــه کار کــرد و عمــده فعالیتــش در زمینــه ا
اســتخراج و بهره بــرداری از معــادن بــه جــز نفــت و گاز، احــداث واحدهــای کانه  آرایی و 
تاســیس کارخانجات به منظور فرآوری مواد معدنی پــس از اخذ مجوزهای الزم، انجام 
فعالیت هــای بازرگانــی داخلی و خارجــی، واردات و صادرات تجهیزات و ماشــین آالت و 

فرآورده های صنعتی و معدنی است.
 Sepidfaravan Shargh 

This company started working in 2018 and its main activities 
are in the field of exploration, extraction, and exploitation of 
mines except for oil and gas, construction of ore processing 
units, and establishment of factories in order to process miner-
als after obtaining the necessary permits, carrying out domes-
tic and foreign commercial activities. , import and export of 
equipment, machinery, and industrial and mineral products.

 مهندسی ل�ان گوهران فناوری صنعت و معدن
این شرکت در ۲ زمینه، اتوماسیون صنعتی)کلیه فعالیت های صنعت کاشی، نرم افزارها 
و ســخت افزارها( و اتوماسیون اداری)ارائه نرم افزارهای مدیریتی که در اختیار مدیران 

کارخانه ها قرار میگیرد( فعالیت دارد.
 Lian Goharan Technology and mining Industry 

This company operates in 2 fields, industrial automation (all 
tile industry activities, software, and hardware) and administra-
tive automation (providing management software that is avail-
able to factory managers).

 بازرگانی ن�ک آرا_ برق و صنعت ییزد
ایــن شــرکت  عرضه کننــده انواع محصــوالت برق صنعتی و اتوماســیون صنعتی شــامل 

ک) انواع سنسورهای القایی، خازنی، نوری و پرده نوری( است. بیدا
 Nikaraa-Yazd electricity and industry 

This company is a supplier of all kinds of industrial electrical 
products and industrial automation, including BIDAK (types 
of inductive, capacitive, optical, and light curtain sensors).

 آداک صنعت پل�مر
این شرکت تولیدکننده انواع عایق های حرارتی و به عنوان نخستین شرکت تولیدکننده 
عایق حرارتی مبدل کاتالیستی )Mat( در سال ۱۳۹۴ تاسیس و سال ۹۵ به بهره برداری 

رسید.
 AdakSanat Polymer 

This company produces all kinds of thermal insulations and 
the first company producing catalytic converter thermal insula-
tion (Mat) was established in 1394 and was put into operation 
in 1995.

 ت�ام گ�تی
زمینــه فعالیت این شــرکت شــامل خرید، فــروش، توزیــع، تولید، بســته بندی، واردات و 
صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تولید تجهیزات مصرفی 
کارخانجات کاشــی و سرامیک، تولید بغل ســاب های دستگاه های چمفرینگ کاشی و 

تولید مواد و ابزار پولیش کاشی است.
 Tiyam Gity 

The field of activity of this company includes purchase, sale, 
distribution, production, packaging, import and export, and 
after-sale services of all permitted commercial goods, produc-
tion of consumer equipment for tile and ceramic factories, 
production of subs for tile chamfering machines and produc-
tion of tile polishing materials and tools.

 توسعه صناییع دییزلی مبنا_تصاکو
 Diesel( این شــرکت در زمینه تولید، فروش و خدمات پس از فروش انواع دیزل ژنراتور
Generator( و ژنراتــور گازســوز )Gas Generator(و مولدهــای بــرق اضطــراری فعالیــت 
می کنــد. همچنیــن به عنــوان نمایندگــی رســمی و انحصاری فــروش و خدمــات پس از 

کسا ژنراتور در ایران فعالیت دارد. فروش کمپانی آ
 TSAco Disiel Generator 

This company operates in the field of production, sales and 
after-sales services of diesel generators, gas generators, and 
emergency power generators. It also operates as an official 
and exclusive agent for sales and after-sales services of AXA 
Generator Company in Iran.

 مهندسی فوالد ساب
شــرکت مهندســی فوالد ســاب در ســال ۱۳۷۲ بــا هدف ارائــه خدمات، ســاخت و تامین 
قطعــات یدکــی و تجهیــزات کارخانجــات کاشــی و ســرامیک فعالیت خــود را آغــاز کرد. 

فعالیت های این شرکت در دو واحد مهندسی و ساخت متمرکز است.
 FouladSab 

Sab Steel Engineering Company started its activity in 1993 
with the aim of providing services, manufacturing, and supply-
ing spare parts and equipment for tile and ceramic factories. 
The activities of this company are concentrated in two engi-
neering and manufacturing units.

 کائول�ین و خاک های نسوز خراسان
این شرکت با هدف تولید کائولین فرآوری شده ی مصرفی در صنایع کاغذ کشور تأسیس 
شــد. بــه تدریج و بــه انگیزه ی رفع نیاز صنایع چینی، ســرامیک، رنگ، لعــاب و ِانگوب 
در کشــورمان، این شــرکت با تجهیز واحد تولید خود به برخی ماشــین آالت مورد نیاز در 
سال ۱۳۸۱ توانست ویژگی های کائولین مصرفی در این صنایع را نیز بر محصوالت خود 

مترتب نماید.
 Khorasan Kaolin and Refractory soils 

This company was established with the aim of producing pro-
cessed kaolin for consumption in the country’s paper indus-
tries. Gradually and with the motive of meeting the needs of 
the porcelain, ceramic, paint, glaze and engobe industries in 
our country, this company, by equipping its production unit 
with some required machines in 2013, was able to arrange the 
characteristics of kaolin used in these industries on its prod-
ucts.

 مدییریت َرهپیویان صنعت ل�دوما
از مهم ترین دســتاوردهای این شــرکت در صنعت حفاری، تأمین باریت و میکای مورد 
نیاز سرویس کمپانی های نفتی داخلی و خارجی است. همچنین لیدوما توانسته توسط 
ورمیکولیــت و میــکا و ســپیولیت تولیدی خود، کمک شــایانی به حذف آزبســت از لنت 

ترمزهای تولیدی کند.
 MSGLidoma 

One of the most important achievements of this company in 
the drilling industry is the supply of barite and mica needed by 
domestic and foreign oil companies. Also, Lidoma has been 
able to help in removing asbestos from production brake pads 
with vermiculite, mica, and sepiolite.

 فنی مهندسی نوآوران
ایــن شــرکت در زمینــه شــبکه های کامپیوتــری، برنامه نویســی، نرم افــزار، طراحــی وب، 

کن و ساختمان و دوربین های مداربسته فعالیت دارد. هوشمندسازی اما
 Noavaran Group 

This company is active in the field of computer networks, pro-
gramming, software, web design, intelligentization of places 
and buildings, and CCTV cameras.

 ماش�ین سازی ابتییکار صنعت تابان
این شــرکت فعالیت خود را از ســال ۱۳۹۸ به صورت رسمی آغاز و توانست فعالیت خود 
را بیــن کارخانجــات کاشــی و ســرامیک تــا حد چشــمگیری گســترش دهــد، تاجایی که 
کنون بیش از ۵۰ مورد انواع تجهیزات خط تولید کاشــی و ســرامیک شــامل؛ شماتیک  تا
لود و آنلود،کارتن پک، سورتینگ، پالتایزر، کوپلر، شیرینگ کارتن، شیرنگ پالت، انواع 

کانوایرهای انتقال، میزهای رولیک ورودی و خروجی و کمپنسور را تولید کند.
 EbtekarSanat Taban 

This company officially started its activity in 2018 and was able 
to expand its activities between tile and ceramic factories to a 
significant extent, until now more than 50 types of equipment 
for the tile and ceramic production line including; To produce 
load and unload schematics, carton packs, sorting, palletizer, 
coupler, carton shearing, pallet valve, all kinds of transfer con-
veyors, input and output roller tables and compensators.

 کاشی کبریا م�بد
این شــرکت در ســال ۱۳۸۳ افتتاح و تا به امروز ۱۷۰ مدل محصول تولید و برای ســاخت 
از متخصصین داخلی و دســتگاه های کامال ایرانی اســتفاده کرده است، به همین دلیل 

قیمت تمام شده بسیار پایین تر است و کیفیت باالیی هم دارد.
 Kebria Ceramic 

This company was opened in 2013 and until today it has pro-
duced 170 product models and has used domestic experts and 
completely Iranian devices for manufacturing, which is why 
the cost price is much lower and it has high quality.

 صنعتی معدنی یاسم�ین گناباد
ک های  این شــرکت در ســال ۱۳۸6 تاسیس شــد. محصوالت این شرکت شامل انواع خا

صنعتی و کائولین و فلدسپات با خصوصیات شیمیایی متفاوت است.
 Yasaman Gonabad 

This company was established in 2006. The products of this 
company include all kinds of industrial soils and kaolin and 
feldspar with different chemical properties.

 طراحان برودت ییزدان تهویه
فعالیت این شرکت با نزدیک به یک دهه فعالیت در زمینه تولید و طراحی دستگاه های 

تهویه مطبوع و سیستم های برودت صنعتی است.
 Yazdantahviye 

The activity of this company with nearly a decade of activity is 
in the field of production and design of air conditioning devic-
es and industrial refrigeration systems.

 راشا تجارت ابریشم کوییر ییزد
این شــرکت در ســال ۱۳۹6 تاســیس شــد که عمده فعالیــت آن صــادرات و واردات مواد 
اولیــه، ماشــین آالت و محصــوالت تولیدی پشــتیبانی وارداتی، تولید و صــدور انواع کاال، 
بازارســنجی وخدمات پس از فروش، انجام کلیه خدمات بازرگانی و گمرکی، مشــارکت و 

اخذ تسهیالت ریالی و ارزی بانکی و موسسات مالی اعتباری است.
 Rasha Abrisham Kavir Yazd 

This company was established in 2016, and its main activity is 
the export and import of raw materials, machinery, and man-
ufactured products, import support, production and export 
of all kinds of goods, market research and after-sales services, 
performing all commercial and customs services, participation 
and obtaining Rial and foreign exchange facilities as well as 
Banking and credit financial institutions.

 کائولن سپاهان مهر کوهپایه
این شرکت در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد و در زمینه تولید و فرآوری کائولن و بالکلی، کاشی 

و سرامیک و چینی بهداشتی فعالیت دارد.
 Kaolin Sepahan Mehr 

This company was established in 2005 and is active in the field 
of production and processing of kaolin and concrete, ceramic 
tiles, and sanitary porcelain.

 دییریین صنعت
این شــرکت فعالیت خود را از ســال ۱۳۷۲ در زمینه طراحی، ســاخت، نصب و راه اندازی 
ماشــین آالت صنایــع معدنی، پودر میکرونیزه، صنایع کاشــی و ســرامیک و فــرآوری مواد 
معدنی آغاز نمود و فعالیت خود را در دو بخش طراحی و مشــاوره و ســاخت و راه اندازی 

ادامه داده است .
 Dirin Industry 

This company started its activity in 1993 in the field of de-
signing, manufacturing, installing, and setting up machinery for 
mineral industries, micronized powder, tile, and ceramic in-
dustries, and mineral processing, and has continued its activity 
in two sectors: design and consulting, and manufacturing and 
setting up

 پیرش�ا سرام�ک آریا
این شــرکت از ســال ۱۳6۹ در زمینه طراحی، ســاخت و صادرات انواع فرنگی یک تکه و 
دو تکه، روشــوئی، روســنگی، زیرسنگی انواع توالت زمینی با دورشــور و بدون دورشور و 

انواع بیده فعالیت می کند.
 Persia Arya ceram 

Since 1990, this company has been working in the field of de-
signing, manufacturing, and exporting all kinds of one-piece 
and two-piece urinals, roshoui, rosangi, sub-stone toilets, with 
and without rims, and all kinds of bidets.

 گروه نرم افزاری کارکت
ایــن شــرکت در ســال ۱۳۷۲ تاســیس و در زمینــه تولیــد نرم افزارهــای ســازمانی و تولید 

نرم افزار ERP فعالیت دارد.
 Karket Software Group 

This company was established in 1993 and operates in the 
field of enterprise software production and ERP software pro-
duction.

 آریا بارون توس
ایــن شــرکت تولیــد کننــده انــواع ســاندویچ پانــل، درب هــای ســردخانه ای، کانکــس، 
ســاختمان های پیش ســاخته، ســوله و کانال هــای پیــش عایــق و یکــی از بزرگ تریــن 

صادرکنندگان کشوری است. 
 AriyaBaroon Toos 

This company produces all kinds of sandwich panels, cold 
storage doors, condos, prefabricated buildings, sheds, and 
pre-insulated channels and is one of the largest exporters in 
the country.

 سنیگ شکن سازه
ایــن شــرکت بــا بیــش از دو دهــه تجربــه و فعالیــت در زمینــه طراحــی و ســاخت انــواع 
گون، انواع  ماشــین آالت راه و ســاختمان و تولید محصوالتی همچون فک در ابعاد گونا
گون و  سنگ شکن با ظرفیت های مختلف، انواع تیکنر، انواع سرند در اندازه های گونا

انواع اسکروپ)نوار نقاله( در عرض و طول مختلف دارد.
 Sangshekan Saze 

This company with more than two decades of experience and 
activity in the field of designing and manufacturing all kinds 
of road and construction machinery and producing products 
such as jaws in various dimensions, types of stone crushers 
with different capacities, types of thickeners, types of strands 
in various sizes and types of scroop (conveyor belt) It has dif-
ferent widths and lengths.

 زینو باتاب ش�می
فعالیت این شرکت در زمینه فروش انواع روانکارهای صنعتی و دیزلی) از جمله روغن، 
آب صابون، واســکازین و  نفت ایرانول( اســت و ارائه مشــاوره فنی درخصوص انتخاب 
صحیــح روانکارهــا و معادل یابــی پیشــرفته و ارائــه راهکارهای مناســب جهت مصرف 

بهینه روانکارها است.
 Zino Batab 

The activity of this company is in the field of selling all kinds 
of industrial and diesel lubricants (including oil, soapy water, 
Vaskazin, and Iranol oil) and providing technical advice re-
garding the correct selection of lubricants and advanced equiv-
alence and providing suitable solutions for the optimal use of 
lubricants.

 ک�یهان سپیهر پارس مهر
هــدف ایــن شــرکت ایجــاد حلقــه ای حرفــه ای و بــا دانــش روز بیــن تامین کننــدگان و 
تولیدکنندگان داخلی و خارجی با تولیدکنندگان و تجار کشورمان جهت تسریع و بهبود 

و ارتقاء کمی و کیفی فرآیندهای صادراتی و وارداتی است.
 Keyhan Sepehr Pars Mehr 

The goal of this company is to create a professional and up-to-
date knowledge circle between domestic and foreign suppliers 
and producers with the producers and traders of our country 
to accelerate and improve the quality and quantity of export 
and import processes.

 خدمات مهندسی راست�ین اندیشان صنعت پارس
زمینه فعالیت این شرکت، واردات و صادرات کلیه لوازم مصرفی، ماشین آالت، مواد اولیه 
مربوط به صنایع کاشی و سرامیک و صنایع سلولزی و منسوجات و صنایع موادغذایی و 
صنایع بسته بندی و صنعت ساختمان و کشاورزی و برق و الکترونیک و سایر کاالهای 
مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی های شــرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ 
وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با 

بخش خصوصی و دولتی است.
 Rastinandishan Sanat Pars 

The field of activity of this company is the import and export 
of all consumables, machinery, raw materials related to tile 
and ceramic industries and cellulose and textile industries and 
food industries and packaging industries and construction and 
agriculture industries and electricity and electronics, and other 
permitted commercial goods, obtaining and Granting repre-
sentative offices of reputable domestic and foreign companies, 
obtaining foreign currency and Rial loans and credits from all 
banks and financial and credit institutions, and concluding 
contracts with the private and public sectors.

 ییزد ل�فتراک
ک از جمله تویوتا، دوو، کوماتســو،  ایــن شــرکت تا لوازم و قطعــات یدکی برندهای لیفترا
کر، جرثقیل و سایر ماشین آالت  ک، ریچ استا ک، پالت ترا سپاهان، سهند، هلی و ریج ترا

راه سازی و انواع باالبر را تامین کند.
 Yazd Liftrak 

This company provides accessories and spare parts for forklift 
brands including Toyota, Daewoo, Komatsu, Sepahan, Sah-
and, Heli and Ridge Truck, Pallet Truck, Rich Stacker, Crane, 
and other road construction machinery and types of lifts.
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HLT  DLT  بــه  عنــوان یک شــرکت پیشــتاز 
درتأمیــن  خطــوط کامــل صنایع ســرامیک، آجر، 

ح است. چینی بهداشتی و چینی مظروف مطر
شــرکت HLT  DLT  چیــن محصــوالت خــود 
را بــه کشــورهایی در آســیا ، آفریقا، اروپــا و آمریکا 

صادرمی کند.
 این شرکت در حال حاضربرترین تأمین کننده 
ماشین آالت کاشی و سرامیک در ایران است که 

خدمــات خــود را به بیــش از 6۰ شــرکت فعال در 
این زمینه ارائه می دهد.

 گفتنی است، شرکت HLT  DLT تأمین کننده 
خطــوط کامل تولید کاشــی و ســرامیک، اســلب، 
چینــی  بهداشــتی،  چینــی  بلــوک،  آجــر  انــواع 
مظــروف، قطعات خــاص نسوز،ســرامیک های 
فومــی، گلوله هــای آلومینایــی، رولر ســرامیکی و 

خط کامل تولید باتری های لیتیوم می باشد.

کــری ژنــگ، کارمند فروش شــرکت HLT DLT  با بیان اینکه این نمایشــگاه 
فرصت بسیار مناسبی برای شرکت های سرامیکی و تامین کنندگان این صنعت 
اســت، می گویــد: در این نمایشــگاه توانســته ایم با حضــور و بازدیــد از غرفه ها از 
گاه شویم و از این اطالعات  تجارب و اطالعات دیگر همکاران خود در این حوزه آ
در راستای اجرایی شدن برنامه های آینده شرکت HLT DLT  استفاده نماییم.

او بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شــرکت بــا کارخانه هــای بســیاری در ایــران و بــه 
خصــوص یــزد در ارتبــاط اســت، تصریــح می کنــد: خوشــبختانه در ایــن ســفر 
توانستیم بازدیدهای بسیاری در جهت ارتقاء شرکت از کارخانه های فعال این 

حوزه داشته باشیم.

بــه گفتــه کــری ژنــگ، در ایــن نمایشــگاه تعــداد بســیاری از تامین کننــدگان 
ماشــین های صنعتــی را می بینیــم کــه فضــای بســیاری از غرفه هــا را گرفته اند، 
امیدواریــم در نمایشــگاه های بعــدی بتوانیــم شــاهد تلفیقــی از محصــوالت و 

تولیدات سرامیکی به صورت کامل تر و وسیع تر باشیم.
گفتنی است، شرکت HLT DLT به نمایندگی آرش خسروی، بزرگترین شرکت 
ساخت ماشین آالت کاشی و سرامیک در چین است که به ارایه خدمات به بیش 
از ۵۰ شــرکت فعــال در ایــن حوزه در ایــران می پردازد. همچنیــن HLT DLT در 
زمینــه ســاخت ماشــین آالت چینی بهداشــتی، آجــر و صنایع وابســته به صنعت 

سرامیک اعم از ماشین آالت گلوله سازی فعالیت دارد. 

 :HLT DLT وش شرکت مدیر فر

تبادل تجربه از طریق ارتباط با شرکت کنندگان در نمایشگاه
HLT  DLT پیشتاز در تأمین
الت صنعت سرامیک ماشین آ

                                             is a leading supplier of complete machinery 
for ceramic, brick, sanitary ware and table ware industries

Cary Zeng, HLT  DLT Company sales em-
ployee Stats that this exhibition is a very 
good opportunity for ceramic companies 
and suppliers of this industry, he says: In 
this exhibition, we have been able to learn 
about the experiences and information of 
our colleagues in this field by attending 
and visiting other booths and in line with 
Implementation of future plans of HLT  DLT 
company.

He points out that this company is connected with 
many factories in Iran, especially in Yazd, He 
adds: Fortunately, during this trip, we were able to 
visit many active factories in this field in order to 
promote the company.
According to him, in this exhibition, we see many 
suppliers of industrial machines that have taken up 
the space of many booths, we hope that in the next 
exhibitions, we will be able to see a more com-
plete and wider integration of ceramic products 
and productions.

HLT  DLT Company is a private company that manufactures hydraulic ma-
chines that its products exports to countries in Asia, Africa, Europe and 
America. The specialized technology of HLT  DLT Company is in the indus-
trial field of ceramic tiles, building roof ceramics, ceramic floor tiles, spe-
cial ceramics and new energy car lithium batteries. This high-tech company 
does not limit its activity to drying and baking machines, but also design, 
manufacture and technical services of ceramics. THIS COMPANY repre-
sented by Mr. Arash Khosravi, is the largest tile and ceramic machinery 
manufacturing company to Iran, which provides services to more than 60 
companies active in this field. Also, HLT  DLT is active in the field of manu-
facturing, brick, sanitary ware, table ware and other related machinery to 
the ceramic industry, including pelletizing machines.

Exchanging experience through communication with the participants

HLT DLT

DLT Technology Co., LTD (The Former 
company name Foshan DLT Technology 
Co., LTD(is a hi-tech enterprise focusing on 
the research, design, manufacture and ser-
vice of drying and firing equipment including 
complete plant turn-key projects in the field 
of building and sanitary ware ceramics as 
well as roofing tiles, tableware, sanitary ware, 
foam ceramics, water permeable bricks, 
special-purposed kilns and lithium batteries 
for new-energy automobiles. DLT adheres 
to the operation principle of “Big platform, 
new standard and go further” with a team 
of professional and experienced engineers 
and technicians from the ceramic industry, 
among which more than %80 boast decades 
of experience in the industry, having worked 
for some well-known domestic. 
Formed up of Foshan Henglitai Machinery 
Co., Ltd. and Foshan DLT Technology 
Co., Ltd., LT Brand is aimed at being the 
leading brand with the world’s first class 

quality in supplying complete plants of ce-
ramic machinery and equipment including 
raw material preparation equipment, press-
ing equipment and firing equipment as well 
as turn-key solutions for building ceramic 
production to the global users.

Founded in 1957, Henglitai (also known as 
HLT) is focusing on the research and manu-
facture of ceramic tile presses with a market 
covering all the major ceramic production 
centers in China and more than 30 coun-
tries and regions in Asia, Africa, Europe and 
America. Besides, HLT is also focusing on 
the whole plant planning and design, equip-
ment manufacture, installation and technical 
support for the raw material preparation de-
partments of ceramic factories. With inde-

pendently developed and popularly accept-
ed products, HLT has also been the leading 
supplier of equipment for raw material 
preparation in China.
Founded by HLT as a Hi-tech enterprise 
in 2016, Foshan DLT Technology Co., 
Ltd. (also known as DLT) is focusing on 
the research, design, manufacture and ser-
vice in the field of drying and firing equip-
ment as well as complete plant turn-key 
projects. With business relationship in 
more than 20 countries and regions, DLT 
has set up 5 service centers worldwide, hav-
ing prepared a stable foundation for further 

globalization.
The specialized technology of DLT Com-
pany is in the industrial field of ceramic tiles, 
as well as building roof ceramics, ceramic 
floor tiles, special ceramics and new ener-
gy car lithium batteries. DLT is a high-tech 
company whose activities are not only lim-
ited to drying and firing machines, but also 
R&D, design, production and technical ser-
vice of ceramics. We are talking about our 
roots in China, the integration of global re-
sources, maintaining a foothold in the Asian 
market, and building a great reputation in 
the world. DLT's innovation efforts in the 
ceramic industry are leading in the field of 
energy saving, automation, information and 
intelligence and becoming the first class ce-
ramic company of the industry.
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Paltizer robot, the technology that became local

The 14th specialized tile and ceramic exhibition in Yazd

Palletizer is a robot for arranging tile and ceramic prod-
ucts, a device that provides automatic routes for sorting 
and transferring and storing packages of goods, including 
ceramic tiles, on a pallet.

The idea of using these robots, especially for tile and ce-
ramic industries, was formed when, following the changing 
needs and tastes of the audience, as well as the large-scale 
ordering of products, the owners of these industries faced 

the challenge of moving products manually. The challenge 
that Yazd tile and ceramic industries, which are the pro-
duction hub of this product in the country, were also faced 
with. 

The fourteenth specialized Yazd exhibition of tile 
and ceramic industry, machinery and related in-
dustries was held in Yazd for 4 days in Yazd Inter-
national Exhibitions Town (YIEC)
In this exhibition more than 100 companies from 
Yazd, Tehran, Alborz, Khorasan Esfahan, Ker-
man, Ghazvin, Lorestan, Golestan are displaying 
their latest technologies and achievements of 
this industry.
This exhibition is being known as the largest gath-
ering of Iran`s tile and ceramic activists which in-

vestigate investment opportunities and identify 
new export markets.
Creating employment and entrepreneurship in 
this area, Innovations and existing capacities, 
creating a healthy competitive environment 
among domestic producers to improve produc-
tion quality, creating direct communication be-
tween producers and consumers, planning to 
solve current and future problems are the main 
goals of holding this event. 
Holding specialized seminars with presence to 

top experts and managers of this industry is an-
other part of exhibition.
Exhibition of tiles and ceramics according to the 
rich capacities of this field is a very suitable op-
portunity for traders, mass producers, designers, 
engineers, architects and users. It should be men-
tioned that Yazd Province is the production hub 
of tile and ceramic industry in Iran, Therefore, 
holding this exhibition in Yazd can have favorable 
results.The exhibition held from 3rd December to 
6th and welcomed to experts and owners.

Having very good capabilities in tiles and 
ceramics
General Manager of KEDA Company by saying that this company has the most up-
to-date technologies in the field of manufacturing machines, says: The Iranian ceramic 
industry has made significant progress in recent years, I hope many activists can gain more 
experience in this field.
Jeffery Du adds: Although Iran has very good capabilities in the field of tiles and ceramics 
but compared to European and even Chinese countries, its raw materials are not of high 
quality and they should invest more in this field.
According to him, Yazd is like my second home because I am in this city for half of the 
year. Fortunately, this city is very similar to our city in China in terms of climate, and I have 
been able to make many friends in this area.
Jeffery Du mentions that the time of holding this exhibition was not useful for us because 
it was a month after the Tehran exhibition. 
He points out that this company is a supplier of raw materials for tile and ceramic compa-
nies, she believes that Yazd has many capabilities in this field to achieve many successes 
and we will have more customers.

Iran has access to the latest modern
technologies
WanGwen, KEDA company designer states that this is the first time he has come to Yazd 
and says: This exhibition has many capabilities in the tile and ceramic industry and can 
have many good achievements for the company.
According to him, all companies active in the field of machine building have the ability to 
obtain the latest modern technologies in this field and can do new and great work in this 
field. 
WanGwen Points out that he has had the experience of attending the exhibition in Teh-
ran. He adds: Most of the machines have participated in this exhibition, and tile and 
ceramic companies are less prominent.

Yazd is the best opportunity to develop
the tile industry
Micheal Lee, The sales manager of the Iran region of KEDA, points out that the exhibition 
space can be bigger and wider to provide services. He says: The tile and ceramic industry in 
Iran has many capabilities and we hope to see more developments in this field in the future.
Micheal considers the 14th Yazd Tile and Ceramic Exhibition as one of the strongest ex-
hibitions in Iran and adds: Yazd can be the best place with strong local companies and 
factories. He continued: Such exhibitions can be the best opportunities for investors and 
activists in this field.

Providing the best services to our 
loyal customers
According to the manager of KEDA Company in Iran, this company is one of the largest 
Chinese machine manufacturing companies in Iran, which has incredible equipment in 
the field of machinery.
Mani Javid gives an explanation about company’s activity and adds that this exhibition is 
very useful and valuable for us because we get to know good customers.
He says that with 25 years of experience in this field, we are the exclusive representative of 
KEDA in Iran and we hope to be able to provide the best services to our loyal customers.

The ceramic industry has a special
place in Iran
Stefano Campagni, CEO of Mactiles Company, stats that he has been working with Iran 
for more than 18 years, says: We have many customers in Iran, especially in Yazd, and we 
are very satisfied and happy to cooperate with them.
Campagni points to the fact that he has a lot of experience in participating in such exhibi-
tions. Then he adds: There are many companies active in this industry and this company 
has always tried to be very successful in supplying new and second-hand machines.
According to him, the ceramic industry in Iran has a special position, in this regard, it is 
much cheaper than other countries in terms of the cost of raw materials and the finished 
price, and it is one of the most important advantages of this industry in Iran.
According to the CEO of Mactiles, the need for the tile industry is very high in the world 
today, and this has made it one of the most important industries in the world.




