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رحمان رضایی از ذوبآهن برکنار شد

سردار در فهرست  ۱۰انتقال گرانقیمت زمستانی روسیه
خبرگزاری چمپیونات روسیه با انتش ـ ـ ــار گزارشی به معرفی  10انتقال گرانقیمت زمس ـ ـ ــتانی لیگ برتر فوتبال این
کشور پرداخت .در این گزارش نام سردار آزمون هم به چشم می خورد .سردار با عقد قرارداد  12میلیون یورویی
در نقلوانتقالهای زمستانی  2018 - 19از روبین کازان به زنیت سـ ـ ـ ـنپترزبورگ پیوست تا رتبه چهارم فهرست
10انتقال گرانقیمت زمستانی تاریخ لیگ برتر روسیه را در اختیار بگیرد.

هیات مدیره باشگاه ذوب آهن عصر دیروز تشکیل جلسه داد و در پایان اعضای آن تصمیم به پایان همکاری
با رحمان رضایی گرفتند .باش ـ ـ ــگاه ذوبآهن میگوید طبق مصوبه هیات مدیره ،رضایی باید حداقل  ۱۱امتیاز در
 ۵مسابقه برای تیمش به دست میآورد و عدم کسب نتایج مدنظر باعث ش ـ ـ ــد تا با او قطع همکاری شود .قرار
است به زودی سرمربی ذوبآهن مشخص شود.

مروری بر عملکرد تیم فوتبال شهرداری بم در
لیگبرتر فوتبال زنان

کوهستان خسروی ،کاپیتان تیم شهرداری بم:

عکسها :سهیل سعادتمندی

غم بزرگ ،کار بزرگ
آرزو قنبری
ورزش

این روزهــا کرونا ســایهاش به قــدری بــر زندگی و فوتبــال ما ســنگینی کرده

در ل ـیــگ ک ــرون ــای ــی امـ ـس ــال و با

اســت که شــاید یادآوری خروج دوباره تیمملی فوتبــال زنان ایــران از رنکینگ

تغییراتی مثل جدا شدن زهرا قنبری از

فیفا ،میان غمهای بزرگ و گرفتاریها مهم به نظر نرســد .اما وقتی خاطرات و

تیمتان ،شهرداریبم را در این  ٩هفته

فراز و نشــیبهای زندگی را مرور میکنیــم از امید آدمی در این دنیای وانفســا

چطور ارزیابی میکنید؟

ترین زندگان
شگفتزده میشویم .خاطرات آن سال را که «مردگانش عاشق ِ
بودنــد» یادتان هســت؟  ،١٣٨٢ســال زلزله .کــدام یــک از ما یادمان هســت که

میان آن رفتگان بیبازگشــت ،در آوارهای بم ،شــهر قنات و خشت و درختان
خرما،یکتیمفوتبالدخترانهمبهخوابابدیرفت؟

سخت است یکباره چشــم باز کنی و ببینی شاگردانی که سالها در مستطیل ســبز با آنها دویدهای تا
به آرزوهای دختران هشــان در فوتبــال مردانه ایران برســند ،در یک جمعه ســرد دی ماه ،ز یــر خروارها آوار
ی و دشــواری داشت .پس از
مدفون شــدند .مســیر مربیگری برای مرضیه جعفری همینقدر ناهموار 
وقوع زلزله بم ،زمانی که بسیاری در شوک عاطفی و سوگ عزیزانشان مانده بودند و میخواستند دنیا
را نگه دارند تا پیاده شــوند ،او هم یکی از همان معدود افرادی شــد کــه غم بزرگ را بــه کاری بزرگ تبدیل

مــا ام ـســال در حــالــی ش ــروع کــردیــم که
تهــای
بــازی ـک ـنــان بــه دل ـیــل م ـحــدودی ـ 
کـ ــرونـ ــا حـ ـ ــدود هـ ـش ــت م ـ ــاه ت ـمــریــن
نــداش ـت ـنــد .ال ـب ـتــه چ ـ ــارهای ه ــم نــبــود.
اولـ ــویـ ــت ،ســام ـتــی دخـ ـت ــران ــم بـ ــود و
ه ــن ــوز هـ ــم هـ ـس ــت .حـ ـ ــدود ده روز
پیش از مسابقات ،تمرینات تیمی را
از ســر گرفتیم .مــا در مجموع جوانان
و بزرگساالن  ١٢بازیکن بومی دار یــم و

کرد .میگویــد« :بــا آن زلزله ،زندگــی در بــم زیر و رو شــد .بازیکنانــم جان خــود را از دســت دادنــد .روزهای
سخت و غیرقابل وصفی بود .روزهایی که انگار اندوه پایان نداشت ...بعد از گذشت یک سال تصمیم
گرفتم به احترام خاطره عزیزانی که از دست دادیم و تالشهایشان در فوتبال ،کار را دوباره شروع کنم.
انرژیام را جمع کردم و سراغ دخترانی رفتم که با شرایط پیچیده روحی توانی برای باز ایستادن نداشتند.
ما باید از سوگ گذر میکردیم .باید از بار روانی منفی آن فاجعه به تدریج کاسته میشد و چه ابزاری بهتر
از ورزش؟ کمکم بازیکنان دور هم جمع شــدند و تیم جدید تشــکیل شــد .غــم را با در کنار هــم بودن و
نشاطفوتبال کم کردیمامایاد آنها کهاز میانمانرفتندتاهمیشهباماخواهدبود».
نطــور که موالنــا میفرماید« :کــدام دانه فرو رفــت در زمین که نرســت»  ...و حــاال در خبرها
بله! هما 
میخوانیم کــه دختران دیگری از بم ،خودشــان را جمع و جــور کردهاند و پــس از هفت قهرمانی

ن ـق ـلوان ـت ـقــاالتــی ه ــم داشــتــی ــم .بـلــه،
زهـ ــرا ق ـن ـبــری ک ــه بــازی ـکــن بـاکـیـفـیــت و
تأثیرگذاری است از تیممان جدا شد اما
یکی از خاصیتهای لیگ همین آمدن
و رفتنهاست و هر کــدام از بازیکنان
اه ـم ـیــت و اثــرب ـخ ـشــی خـ ــاص خـ ــود را
دارنــد .واقعا از دخترانم تشکر میکنم
که با وجــود کرونا و تغییرات ،انسجام
الزم را به د ســت آورد ه و با هماهنگی،
عـمـلـکــرد شــان روز بــه روز بهتر شــده
است.
سـطــح فـنــی بــازیهــا چــه تـفــاوتــی با
سالهای قبل دارد؟

م ــا م ــواف ــق بـ ــرگـ ــزاری ل ـیــگ بــهص ــورت
گروهی و پلیآف نبودیم ،با این شیوه
ق ـهــرمــان واق ـعــی مـشـخــص نـمـیشــود
ولــی بــه دلیل شــرایــط کرونایی چــارهای
نداشتیم .همین حــاال هــم بــا بــر گــزاری
رقابتها ریسک بزرگی را پذیرفتهایم.
پــروت ـک ـلهــای ب ـهــداش ـتــی بــایــد کــامــا
رعـ ــایـ ــت شـ ـ ــود ،س ــامــت ــی بــازی ـک ـنــان
همیشه یک اولویت است.

این فصل هم با یک پیــروزی پرگل به صدر جــدول هفته نهم لیگبرتر فوتبال زنــان در گروه

حمایت شهرداری بم از تیم چطور

خــود رســیدهاند و باید تــا س هشــنبه  ٢١بهمــن صبر کننــد کــه در صورت بــرد یا تســاوی با

است؟

تهــا صعود کننــد .اینهــا درواقع نمون ـهای از
ذوبآهــن اصفهان ،بــه دور بعــدی رقاب 
دختران امیدوار فوتبال ایراناند و در لیگی توپ میزنند که تیمملی آن از رنکینگ
فیفاحذفشدهاست.
در طول  ١٢ســال برگــزاری لیگبرتر فوتبال زنــان ایران ،از نقــش مرضیه جعفری و
شاگردانش با کارنامهای پربار نمیتوان بدون تأمل گذشت .در پایان هفته نهم
رقابتهایلیگ کوثر اوبهپرسشهایجامجمپاسخمیدهد.

ب ــاشــگ ــاه در ح ــد تــوانــش
کمک میکند ا مــا به هر
حال ما هم مشکالت
اسپانسرینگ داریم.
البته ا خـیــرا حمایت
فـ ــرمـ ــانـ ــداری را هــم

جلب کردهایم.
مرضیه جعفری را ب ـهع ـنــوان یکی
بانوان موفق در فوتبال میشناسیم.
مربیگری چطور و از کجا برای شما آغاز
شد؟

مــن در یــک خ ــان ــواده ورزشـ ــی متولد
شـ ـ ــدم .از س ـ ــال  ٧٧هـ ــم بـ ــه ع ــن ــوان
بــاز ی ـکــن فــوت ـســال و مــرب ـی کـ ــارم را در
زادگ ــاه ــم ،شـ ــروع کـ ــردم .ام ــا پـیــش از
ا یـنـهــا ،فــو تـبــال یکی از تفریحات
م ــا در اوق ـ ــات ف ــراغ ــت ب ــود.
پ ــدرم مــربــی فــوتـبــال بم
و بـ ـ ـ ـ ــرادرم ب ــاز یــک ــن
ب ــودن ــد .از نــوجــوانــی
هـ ـ ـم ـ ــراه پـ ـ ـ ــدرم کــن ــار
زمـ ـی ــن ح ــض ــور داشـ ـت ــم.
مــدیــر یــت پ ــدرم خیلی خــوب
بـ ــود .بــه ن ـظــرم ای ــن مــدیــر یــت و ژن
مــر ب ـی ـگــری را از او دارم .ح ـتــی ا یــن
ویژگی را در دخترم هم میبینم .من
همیشه هم مــورد حمایت خانواده
بــودم .بعد از ازدواج هم همسرم به
جمع حامیانم در خــانــواده پیوست.
من خیلی بــرای مربیگری و تیم تالش
م ـیکــردم .تــا ســال  ٨٢و زلــزلــه بــم کــه هر
چــه ساخته بــود یــم یــک شبه از دست
رفـ ـ ــت .فــق ــط کــس ــان ــی کـ ــه در زن ــدگ ــی
شکستهای بزرگی را تجربه کرد هاند
و دوبـ ــاره ای ـس ـتــادهانــد ،شــایــد بدانند
بر ما چه گذشت.

در تیم ما احترام متقابل یک اصل است
کوهســتان خســروی ،مدافع میانی و  ٣۴ساله
کرد ســتانی کــه بهعنــوان یکــی از باتجربههــا،
بازوبنــد کاپیتانــی شــهرداری بــم را نیــز بــر بــازو
دارد ،همدلــی و احتــرام متقابل را رمــز موفقیت
این تیم میداند .او که از ده سال پیش تاکنون
بدون وقفه در افتخارات دختران بم در فوتبال
شریک بوده از ابتدای تشــکیل تیمملی بانوان
در ترکیــب ملیپو شــان قــرار داشــته اســت.
خســروی یــک بــار در ســال  ٩۵چهــار گوشــه
زمیــن را بوســید امــا عاقبــت اجــازه خداحافظی
بــه او داده نشــد ،منصرفــش کردنــد و
حــاال او در گفتوگــوی کوتاهــی از
عالق ـهاش بــه فوتبــال از کودکی تا
امروز میگوید.

چطور بــه فوتبــال عالقهمند
شــدی و از کــی بــه طــور
حرف ـهای کار خــود را
شروع کردی؟

بـ ـ ـ ــر خ ـ ــاف
ب ــس ــی ــاری از
دخ ـ ــت ـ ــره ـ ــا از
دوران ک ــود ک ــی،
ف ـ ـ ــوت ـ ـ ــب ـ ـ ــال را ب ــه
خالهبازی ترجیح میدادم
و از هــر فرصتی بــرای این
ب ــازی اســتــفــاده مـیکــردم.
خــانــوادهام بهتدریج این
م ــوض ــوع را پــذیــرفــتــنــد و
مــشــوقــم شــدنــد .مــن در
ش ــه ــر خ ـ ــودم ـ ــان ،ســقــز،
فــوتــســال را ش ــروع ک ــردم.
س ــال  ٨۴عــضــو ثــابــت تیم
ن ت ــه ــران شـ ــدم و
پــیــکــا 
هـ ــمـ ــان سـ ـ ــال خ ــان ــم
امیرشقاقی بازیام را
دید و گفت :تو برای

ب ــازی روی چمن مناسبی! بــا بــرگــزاری اردوی
تیمملی فوتبال زنان برای تمرین دعوت شدم
و به نظرم زندگی حرفهای من ،از همانجا آغاز
شد.
از سقز تا بم ،راه درازیست.

بله و من تا حدی ،دیگر بومی شــدهام .ده سال
زمــان کمــی نیســت .مــن از حمایــت باشــگاه،
قراردادم ،شخصیت مربی و برخورد خوبی که با
بازیکنان دارد ،فضای تیم و حتی مهربانی مردم
شــهر راضی بــودهام .همــه اینها مــرا در بــم نگ ه
داشته است.
یکی از اولین بانوانی هســتی که از قراردادت
اعالم رضایت میکنی.

یــک فاصلــه همیشــگی بیــن قــرارداد زنــان و
مردان وجود داشته اســت اما بله ،از شهرداری
بــم راضــی هســتم .بــه نظــرم توجــه بــه فوتبــال
بانــوان هــم از همیــن تیــم آغــاز شــده اســت.
مســؤوالن باشــگاه و شــهر ،بانــوان را ناديــده
نمیگیرند.
بهعنــوان کاپیتانــی کــه در هفــت دوره
قهرمانــی ســهیم بــودهای ،رمــز ایــن موفقیت را
چه میدانی؟

در تیــم مــا احتــرام متقابــل یــک اصــل اســت.
پیش از هر بــازی و ورود به زمین ،ســه آیه قرآنی
میخوانیم ،یاا ...میگوییم و کار را آغاز میکنیم.
همدلــی خوبــی بیــن بازیکنــان وجــود دارد.
انشاا ...امسال هم با همین ویژگیها و تالش
جمعی بتوانیم از عنوان قهرمانی دفاع کنیم.
ماجــرای خداحافظ ـی و بازگش ـتات بــه
فوتبال چه بود؟

ســال  ٩۵تصمیــم گرفتــم فوتبــال را کنــار
بگذارم امــا در یک جلســه که با حضــور خانمها
صوفــیزاده ،آزمــون و خســروی برگــزار شــد ،بــا
توجه بــه در پیش بــودن جام ملتهای آســیا و
بازیهای ملی بــه من اجــازه خداحافظی ندادند
و گفتند هنوز برای تو زود است.

طراحی ،ساخت و تجهیز کارخانههایتان را به ما بسپارید

ایده بدهید کارخانه تحویل بگیرید

بــرای کســانی کــه یــک
فراز سهیلی آزاد
ایده صنعتــی یا تولیــدی در
ســر دارنــد و فکــر میکننــد
نشان ایرانی2
توانایــی پیادهســازی آن را
ندار نــد ،خبــر خــوب ا یــن
ا ســت کــه دیگــر نیــازی نیســت شــخصا بــرای
عملیکــردن ایــن ایــده کاری را انجــام بدهنــد! فقــط
کافی اســت ایــده خــود را بــه متخصصان ایــن حوزه
بدهند و خط تولید کامال ایرانی و مدرن خودشــان را
تحویل بگیرند.
شــاید بزرگترین و گســتردهترین شــرکتی که در این
زمینــه فعالیــت میکنــد ،شــرکت «شــیمی پژوهش
صنعت» باشد .عبدالتوحید حبیبزاده ،مدیرعامل
ایــن شــرکت دربــاره پیشــینه و همینطــور زمینــه
فعالیــت مجموعــه تحــت مدیریتــش میگویــد:
«شرکت ما در ســال  1377تأسیس شــد و در همان
زمــان موفــق بــه اخــذ مجــوز طراحــی مهندســی و

همچنین مجــوز طراحــی و مونتاژ (ســاخت) از وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت شــدیم .زمینــه فعالیــت
شــرکت در واقــع طراحــی فرآینــد تولیــد کارخانجــات
مختلــف صنعتی اســت .ما هــم در قالــب پروژههای
«طراحی مهندســی ،تأمیــن و نصــب» ( )EPCو هم در
قالب پروژ ههــای «کلیدگــردان» ( )Turnkeyخدمات
ارائه میدهیم .به بیان سادهتر در پروژههای «طراحی
مهندســی ،تأمیــن و نصــب» ما خــط تولید مشــتری
را طراحــی میکنیــم و ســپس تجهیــزات مــورد نیــاز را
خودمــان میســازیم و در کارخانــه مشــتری نصــب
میکنیم .اما در پروژ ههــای «کلیدگردان» کــه در واقع
یــک مرحلــه باالتر اســت ،مشــتری تنهــا ایــده را به ما
میدهــد و مــا پــس از طراحــی خــط تولیــد ،ســاخت
تجهیــزات و نصــب آنهــا در کارخانــه ،خــط تولیــد را
راهانــدازی میکنیــم و زمانــی کــه بــه تولیــد محصــول
موردنظــر دس ـتیافتیم ،کلیــد کارخانــه را تحویــل
مشتریمیدهیم».

 ۸مرحله تبدیل ایده به کارخانه

مطرح شدن ایده و مشخصات آن از جانب مشتری و یا واحد توسعه بازار شرکت
پیادهسازی ایده روی کاغذ و طراحی مفهومی خط تولید کارخانه
طراحی تجهیزات مورد نیاز کارخانه توسط واحد تحقیق و توسعه ()R&D
ساخت تجهیزات مورد نیاز برای خط تولید مشتری
نصب و راهاندازی خط تولید کارخانه
تست و رفع ایراد خط تولید
تولید محصول و به واقعیت تبدیلکردن ایده اولیه مشتری
تحویل کلید کارخانه به مشتری

ابعادشرکتدریکنگاه

تولید کارخانه و همچنیــن تولید و نصــب تجهیزات آن
توســط تیم ما اجــرا م یشــود .از طرفــی دیگر شــرکت در
لیست منابع ســاخت و تامین شــرکت ملی نفت ایران
قرار داشــته و در طراحی و ســاخت قطعات و پکیج های
مورد نیاز مجموعه های نفت و گاز و پتروشــیمی کشور
همکاری میکند.

حبی ـبزاده در خصــوص ابعــاد کنونــی ایــن مجموعــه
میگوید« :مجموعه ما در حال حاضــر دارای دو کارخانه
تولیدی اســت .یکــی با 16هــزار مترمربــع ســالن تولید و
دیگری با  5000مترمربــع و کال با  30هــزار متر مربع فضای
کارخان ـهای .همچنیــن مــا دارای یــک واحــد تحقیــق و
توســعه ( )R&Dبا  25نفر نیروی متخصص دانشــگاهی
یکمجموعهعظیمدانشبنیان؛
و زبــده هســتیم کــه صفر تــا صــد یــک پــروژه را مطالعه،
از ایدهتامحصول
طراحــی و روانــه مرحله تولیــد می کننــد .نیروی انســانی
کل مجموعــه ما حــدود  200نفر اســت کــه در زمینههای
حبیبزاده در خصوص گواهی دانشبنیان شــرکت
مختلف تولیدی دارای تخصص هستند».
«شــیمی پژوهش صنعت» میگویــد« :مــا از معدود
او دربــاره امکانــات ایــن شــرکت توضیــح میدهــد:
مجموعههــای بــزرگ تولیــدی و صنعتــی کشــور
«کارخانجــات تولیــدی مــا تمــام امکانــات و تجهیــزات
هســتیم کــه بــا بیــش از  150نفــر پرســنل ،در ســال
مورد نیاز برای ســاخت ماشــینآالت مختلف را در خود
 1394موفــق بــه اخــذ مجــوز دانشبنیــان شــدهایم.
دارد و زنجیــره کاملــی از تجهیــزات
هــر دو کارخانــه مــا بهدســت
و امکانــات کارگاهــی را کــه بــه نوبــه
معاونت علمی ریاستجمهوری
خود در شمالغرب کشور بی نظیر
افتتاح شــد ه اســت ».مدیرعامل
اســت در خــود جــای داده اســت.
شــیمی پژوهــش صنعــت ادامه
از جملــه ایــن امکانات م یتــوان به
میدهــد« :ویژگــی خاصــی کــه
کارگاههــای ریختهگــری ،رابــرکاری،
باعث شد ما دانشبنیان شویم
حبیبزاده:
برشــکاری لیــزر  ،CNC ،واتــر جــت
ایــن بود کــه مــا در واقع از ایــده به
 13*3متری ،ســند بالســت و رنگ،
محصول یا خط تولید میرســیم.
طبق آمار عملکرد سال
کارگاههــای ســاخت و مونتــاژ ،
مــا صرفــا تولیدکننــده نیســتیم
 1398ما حدود 18میلیون
کارگاههای ساخت قطعات کوچک
بلکــه رســالت خودمــان را تولیــد
دالر جلوگیری از خروج
و بــزرگ ،دســتگاه تــراش عمــودی
بر اســاس رفــع نیــاز یــک کارخانه
ارز کشور را داشتیم و در
ســنگین ،کــوره هــای تنــش گــری
داخلی بــرای جایگزینــی تجهیزات
سال  1397نیز حدود سه
بــزرگ و ســایر تجهیــزات کارگاهــی
وارداتــی قــرار دادهایــم .همیــن
میلیون دالر ارز وارد
اشــاره کــرد .مــا تاکنــون بیــش از
ماهیــت مجموعــه ماســت کــه
کشور کردهایم
 80کارخانــه در حــوزه ســلولزی و
باعث شــده بخش قابــل توجهی
کاغذسازی را در سراسر کشور طراحی و تجهیز کردهایم.
از تجهیــزات وارداتــی مشــتریان مــا توســط شــرکت
همچنیــن بــه تمــام کارخانجــات دیگــر کاغذســازی کــه
بومی سازی شود.
اجرای آنها در قالب  EPCتوســط شرکت ما انجام نشده
صادرات و ارزآوری ،بالهای پرواز شرکت
است در زمینه تأمین تجهیزات و رفع نیازهای فنی آنها
مشغولخدماترسانیهستیم».
مدیرعامــل شــیمی پژوهــش صنعــت در خصــوص
حبیبزاده میافزاید« :همچنین شرکت ما هم در حوزه
وضعیــت صــادرات شــرکت تحــت مدیریتــش در
صنایع معدنی و فلزات و هــم در حوزه تصفیهخانههای
ســالهای گذشــته و همچنیــن میــزان ارزآوری ایــن
کارخانجــات صنعتــی ،پروژههایــی را در قالــب «طراحــی
شــرکت برای کشــورمان میگوید« :مــا از ســال 1384
مهندســی ،تأمیــن و نصب» یــا در قالــب «کلیدگــردان»
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی و همچنیــن
اجــرا کــرده اســت .در واقــع در ایــن دو حــوزه هــم مانند
ماشــینآالت صنعتی و خطوط تولید را به کشورهای
حــوزه ســلولزی و کاغذســازی ،تمــام فرآینــد طراحی خط
منطقه آغاز کردیم .تا به حال به پنج کشــور همسایه

یعنی افغانســتان ،ترکیه ،عــراق ،ســوریه و آذربایجان
صــادرات داشــتهایم و در حــال حاضر هم بر اســاس
دو قراردادی که با کشــور عراق و همچنیــن قراردادی
که با کشــور ترکیــه داریم ،مشــغول صــادرات به این
دو کشــور هســتیم .مــا بــرای ایــن کشــورها هــم در
حــوزه طراحــی کارخانــه و هــم در زمینه خدمــات فنی
ومهندســی و نیــز طراحی و ســاخت ماشــینآالت در
حال انجام صادرات هستیم ».حبیبزاده میافزاید:
«طبق آمار عملکرد ســال  1398ما حــدود 18میلیون
دالر جلوگیــری از خــروج ارز کشــور را داشــتیم و در
سال  1397نیز حدود ســهمیلیون دالر ارز وارد کشور
کردهایــم .متاســفانه در ســالهای اخیــر بهدلیــل
مهــای ناجوانمردانــهای که
مشــکالت ناشــی از تحری 
گریبانگیر کشــورمان شــده اســت ،میزان ارزآوری ما
کمــی افــت داشــته و بــرای ســالهای  98و  99چیــزی
حدود دومیلیــون دالر ارزآوری در ســال را پیشبینی
میکنیم کــه رقم دقیــق آن پــس از تحویــل تعهدات
محاسبه خواهد شد».

زیادی کــه در کشــور دارنــد ،بــه یــاری خداوند تــا پیش از
پایــان ســال جــاری یــک خــط کامــا خــودکار تولیــد این
نــوع کاغذهــای خــاص را در منطقــه آزاد تجــاری «ارس»
راهانــدازی خواهیــم کــرد .از ایــن کاغذهــا در تولیــد چای
کیس ـهای ،کاغذهای نازک بانکــی و همچنین کاغذهای
موجدار استفاده میشود».

اطالعات بیشتر و راههای ارتباط با
«شیمی پژوهش صنعت»
sps-co.com
shimipajouheshsanat.com
فناوری و ماشین آالت کاغذ سازی شرکت
شیمی پژوهش صنعت@sps.pulppaper :
فناوری و ماشین آالت صنایع معدن شرکت
شیمی پژوهش صنعت@sps_mine :

طر حهای در دست اقدام

تولیدات پمپ های وکیوم شرکت شیمی

حبی ـبزاده در انتهــا بــا اشــاره بــه طر حهــای در دســت
اقــدام مجموعه «شــیمی پژوهــش صنعــت» میگوید:
«ما در حال راهاندازی یک کارخانــه برای تولید کاغذهای
نبــار در خاورمیانه
خاص با پایــه  40و  70گرمی بــرای اولی 
هســتیم .نحوه تأمین این نــوع کاغذها تا پیــش از این
فقط بهصورت وارداتی بوده که با توجه به مصرف بسیار

پژوهش صنعت@sps.saav.vacuums :

info@sps-co.com
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