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تجارت ما



همچنین بزرگترین تولید کننده . ایران یکی از بزرگترین کشورهای اسالمی به حساب می آید
ایران یکی از صادرکنندگان روسری است که توانسته . استخاورمیانه پارچه روسری در 

محصوالت خود را به کشورهای مختلفی از جمله ترکمنستان ، آذربایجان ، روسیه و کشورهای 
پارچه روسری ایرانی با جنس های . . اروپایی ، خاورمیانه و کشورهای آسیای شرقی بفروشد

قیمت بسیار پایین تر می .هم چنین از نظر . می تواند از نظر کیفیت رقابت کندخارجی کامالً 
و همچنین یکی از آنجا که ایران یک کشور اسالمی است و زنان آن دارای حجاب هستند . باشد

لید تواست توانست است در این عرصه بسیار موفق باشد تولید کننده پارچه روسری از بزرگترین 
در حقیقت ، از همان ابتدا می . باز می گرددسال های بسیار قبل  و روسری به پارچه روسری 

.  روسری ماشین آالت نساجی برای این نوع پارچه داشته ایمکارخانه پارچه توان گفت که ما در 
.  از گذشته تا به امروز انسان روش های مختلفی را برای پوشاندن بدن خود انتخاب کرده است

انتخاب نوع پوشش همچنین به عالقه شخصی . روشهایی که زنان و مردان غالباً متفاوت هستند
تاریخچه پارچه . به فرهنگ ، ملیت ، مذهب و مکانی که در آن زندگی می کنید بر می گردد

روسری و روسری و استفاده از آنها برای زنان نه تنها پس از اسالم بلکه قبل از اسالم نیز در ایران 
با این حال ، پوشیدن روسری و روسری این روزها نه تنها در کشورهای . وجود داشته است

اسالمی بلکه در سایر نقاط جهان رواج دارد
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تولید پارچه روسری نیاز به تخصص دارد و ما با توجه به تجربه ای که در این زمینه 
پارچه هایی که . داشته ایم توانسته ایم بهترین پارچه ها را در این زمینه تولید کنیم

برای هر فصل متفاوت می باشد و سعی کرده ایم پارچه های مناسب هر فصل را تولید 
تکمیل . صادرات به کشورهای مختلف از جمله افتخارات شرکت تیارام می باشد. کنیم

سازی مناسب برای چاپ از جمله مهم ترین قسمت های تولید پارچه شال و روسری می 
می توان گفت روسری و شال هم اکنون نه تنها در ایران و کشور های اسالمی . باشد

به همین . بلکه در سایر کشور ها و به شکل های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد
دلیل است که ما در تجارت خود نه تنها توانسته ایم نیاز کشور خودمان را حل کنیم 

بلکه با شناخت نوع روسری و شالی که حتی کشور های غیر اسالمی دیگر استفاده می 
به طور مثال کشورهای اروپایی و آمریکایی از . کنند نیاز آنها را شناسایی و حل کنیم

اما این مهم می باشد که بتوانید . روسری به صورت شال گردن نیز استفاده می کنند
ما جوانان ایرانی با استفاده از علم و . شما بهترین پارچه هار ا در این زمینه تولید کنید

استعداد خود و تکیه و توکل بر خداوند چندین سال است در این عرصه قدم نهاده ایم و 
.هم اکنون با کشورهای چین و ترکیه درحال رقابت هستیم
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در هر فرهنگ و جامعه ای شکل و ظاهر شال  قابل توجه این است که روسری و نکته 
به قرن شدن آن در کشورهای اروپایی استفاده از روسری و پررونق . خاص خود را دارد

باز می گردد و امروزه در کشورهای غربی به عنوان مثال مردان از روسری 19و 18
در روم باستان زنان برای تزئین و . های کوچک به عنوان گردنبند استفاده می کنند

.  پوشاندن سر خود روسری هایی با پارچه های پشمی ، پشمی یا ابریشمی می پوشیدند
این یکی از قدیمی ترین موارد استفاده روسری در اروپا است که در تاریخ به ثبت 

در کشوری مانند هندوستان از روسریهای پشمی نیز به عنوان لباس . رسیده است
در . بافتنی خانمها و بعضاً به عنوان پوششی برای دهان و صورت استفاده شده است

انگلستان روسری های سنتی با رنگ ها و نوارهای مخصوص نیز به طور سنتی برای 
در حال حاضر بسیاری از . رتبه بندی دانش آموزان در مدارس استفاده می شود

.کشورهای شرق آسیا و اروپا روسری های ایرانی را می خواهند
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6

اهداف ما 



هدف ما صادرات پارچه شال و روسری به کشورهای مختلف و ارائه خدمات 
کارشناسان فروش ما از . استفرآیند خرید بعد از آن ساعته در طول 24پشتیبانی 

بهترین راه برای خرید مشاوره . طریق ارتباط آنالین به سؤاالت شما پاسخ می دهند
درست است ، در این راستا ، ما توانسته ایم پاسخ خرید خوب و اقتصادی ، قبل از 

کیفیت مهمترین مسئله در خرید است و این . خوبی به مشتریان خود ارائه دهیم
ه عرضروش توزیع شرکت در تالش است تا باالترین کیفیت محصول را با باالترین 

تیم پشتیبانی قدرتمند ما همیشه آماده پاسخگویی به سواالت و مشتریان. کند
حمل و نقل ایمن و مهم یکی از مهمترین کارهایی است که پس از انجام . هستند

با تماس با کارشناسان فروش ما می توانید کاالی خود را . معامله باید انجام شود
روند کار ما به گونه ای است که ما اکنون می . برای خرید آسان سفارش دهید

از نظر باربری و حمل . توانیم محصول خود را به همه کشورهای جهان صادر کنیم
روش کار ما این است که توانایی بافت هر پارچه . و نقل نیز مشکلی وجود ندارد

و همچنین تمام محصوالتی که در فروشگاه محصوالت ما مشاهده داریم خاصی را 
براساس برنامه ریزی . و ما همیشه آنها را داریمموجود هستند می کنید همیشه 

های خود ، به این نتیجه رسیده ایم که می توانیم بهترین پارچه های موجود را در 
تقریباً به تمام نقاط جهان که می 2024همچنین تا سال . حال حاضر تهیه کنیم

ما تجارت جهانی را به روشی . خواهند این نوع پارچه را صادر کنیم صادر کرده ایم
.جدید شروع کرده ایم و انجام داده ایم
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خدمات و 
محصوالت ما 
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.  پارچه های روسری را در انواع و اقسام مختلف ارائه می دهیم
پارچه هایی با بافت. پلی استر یا ویسکوز پلی استر٪100روسری 

کجراه و نخی ساده و نخی طرحدار و های مختلف مانند ساتن و 
ی ما م. می شوندتویل  که بیشتر با نخ های اسپان و فالمنت بافته 

توانیم پارچه روسری را در عرض های مختلف از یک متر تا سه 
پارچه روسری حریر و پارچه روسری ابریشم و . متر ارائه دهیم

ما می توانیم . پارچه روسری نخی آنها یکی از محصوالت ما هستند
پارچه ها را برای چاپ خیس و چاپ سابلیمیشن آماده سازی 

پلی ٪100پارچه های . را دارندپارچه های ما قابلیت چاپ . کنیم
.استر ما برای روسری و شال بسیار مناسب است

9



بسته بندی

اما ما قادر هستیم که طاقه ها را به متراژ دلخواه شما . متری هستند 200درمورد بسته بندی پارچه روسری می توان گفت که پارچه های روسری به صورت طاقه های 
به طور مثال اگر گرماژ . در مورد وزن طاقه ها می توان گفت که بسته به جنس پارچه وزن پارچه ها متفاوت می باشد . درست کنیم و هر متراژی که شما سفارش دهید

بسته بتدی طاقه نیز به صورتی انجام می شود که در هنگام . کیلو می شود18متری آن 200گرم درنظر بگیریم می توان گفت که یک طاقه 90یک نوع از پارچه را 
.جابجایی کثیف نشود و مشکلی برای آن پیش نیاید
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نحوه تحویل 
محصوالت

ایران مرزهای دریایی ، زمینی و هوایی دارد تا با سایر نقاط جهان 
به همین دلیل است که ما می توانیم پارچه ها را . ارتباط برقرار کند

مطمئناً بار با هواپیما . به هر روشی که دوست دارید ارسال کنیم
و    ارزانترین حمل اما . سریعتر از سایر حمل و نقل ها خواهد بود

شرکت . زمان میبردخواهد بود اما رسیدن محصول بسیار نقل دریایی 
یا مقصد مورد درب کارخانه و  محصول را تولیدی تیارام می تواند 
درمورد حمل و نقل در ایران نیز می . دهدنظر خود به شما تحویل 

توان گفت که شرکت های حمل و نقل بسیار زیادی در ایران وجود 
هزینه حم و نقل نیز بسته میزان . دارد که این کار را انجام می دهند

مسافت و وزن بار متفاوت خواهد بود
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:روش های تحویل شامل موارد زیر است
می توانید شما پس از سفارش و بعد از آماده شدن آن : تحویل درب کارخانه

.درب کارخانه مراجعه کنید و بعد از پرداخت هزینه بار خود را تحویل بگیرید
شما می توانید با پرداخت هزینه کامل کاال و : تحویل در محل موردنظرتان

.هزینه حمل و نقل در هر کجایی که مایل باشید بار خود را تحویل بگیرید
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محصوالت

:پارچه روسری یونیک
این نوع از پارچه ها که به روسری های ابریشم یونیک معروف 

این نوع از پارچه ها معموال طرحدار هستند و در طرح های . هستند
این نوع از پارچه ها آماده . فندی و زیگزاگی و غیره موجود می باشند

پارچه ای مستحکم و نرم و لطیف .سازی شده اند برای چاپ دیجیتال
.که برای مجلس بسیار مورد استفاده قرار می گیرد

:پارچه کرپ روسری
پارچه کرپ روسری از جمله پارچه هایی می باشد که نرمی و 

استفاده از .لطافت بسیار خوبی دارد و رنگپذیری بسیار عالی دارد
. بهترین نخ ها برای تولید پارچه هایی با بهترین کیفیت
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:پارچه روسری نخی
شما . پارچه روسری نخی از جمله پارچه هایی می باشند که لطافت بسیار خوبی دارند

وا پارچه هایی که برای تبادل ه. می توانید از آنها برای فصل تابستان و بهار استفاده کنید
ده این پارچه ها به بهترین روش به صورتی بافته شده و تکمیل ش. بسیار مفید می باشند

اند که مناسب برای انواع مختلف چاپ می باشند و با توجه به اینکه ما دارای قسمت 
.رنگرزی هستیم می توانیم این پارچه ها در رنگ های مختلف به سفارش تحویل دهیم

:پارچه روسری ساتن
ما قابلیت آماده. این نوع از پارچه مجلسی می باشد و براقی و زیبایی بسیار عالی دارد

می توانیم هم برای چاپ خیس و هم برای چاپ . سازی این نوع از پارچه ها را داریم
. دیجیتال پارچه ها را آماده سازی کنیم

:پارچه طرحدار نخی
پارچه های طرحدار نخی پارچه هایی هستند که جنس نخی دارند اما داخل خود 

بافت آن دارای طرح می باشند که این طرح باعث شده است که زیبایی بسیار عالی 
.پارچه داشته باشد
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:پارچه ابریشمی
این نوع از پارچه ها کیفیت بسیار عالی دارد و در رنگبندی های مختلف و یا 

کیفیت و نرمی و لطافت این نوع از پارچه . آماده برای چاپ ارایه می شوند
. بسیار زیاد می باشد

:پارچه روسری کجراه
پارچه روسری کجراه پارچه هایی می باشند که بافت آنها به صورت کج می باشد 

پارچه ای با کیفیت باال و معموال در نوع . به همین دلیل به آن کجراه می گویند
.نخی بیشتر موجود می باشد

:پارچه روسری جناغی
این . پارچه روسری جناغی پارچه ای می باشد که طرح جناغی داخل بافت آن دارد 

نوع پارچه با اینکه در پاییز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد اما می توان از آن برای 
. فصول مختلف استفاده کرد
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خدمات 
پرداخت

داشتن حساب در بانک های ایرانی که با استفاده از انتقال پول 
پایا و یا انتقال پول به صورت کارت به کارت از طریق تمام 

حساب های پولی که داخل ایران موجود می باشد و عضو شبکه 
.شتاب می باشد امکانپذیر می باشد
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درباره کارخانه

های مخصوص روسری و شال را ما توانسته ایم بهترین پارچه 
ما پارچه های روسری مختلفی از جمله پارچه . تولید کنیم 

غیره تولید می کنیم که برای تماملمه و تویل و و ساتن ، نخی 
.فصول سال مناسب هستند

بهترین آماده سازی داریم که دستگاه های تکمیل پارچه ما 
و بهترین رنگرزی تقلیل بهترین . را انجام می دهندبرای چاپ 

.انجام می شودما در ایران  توسط تیم 
فاده است که با استشرکت تولیدکننده و صادر کننده تیارام یک 

از تخصص و دانش بهترین پارچه های مخصوص روسری و شال 
. را تولید کرده است 

عدد دستگاه ها بافندگی 20اسپیندل ، 80000در حال حاضر 
عدد دستگاه استنتر و کوره های رنگرزی هستیم 20و 

، رنگرزی تکمیل دارای خطوط تولید پیشرفته همچنین .
در عین حال ما یک تیم فروش درجه یک و کنترل . هستیم

میلیون متر است30کیفیت داریم ، میزان تولید ساالنه بیش از 
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.پارچه ها با استانداردهای جهانی ، اروپایی و ایرانی به روز هستند
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پارچه روسری وگروه تولیدی تیارام با سالها تجربه در زمینه تولید 
ما توانسته ایم 1388از سال . به این مهارت دست یافته استشال ، 

با تجهیز کارخانه به ماشین های بافندگی ، این نوع محصوالت را 
ا با توجه به اینکه روسری در ایران بسیار رایج است ، م. تولید کنیم

در آن زمان توانستیم خیلی خوب بفروشیم که باعث شده کارخانه 
تولید کنندگان ٪90تقریبا . های ما هر چه بهتر پیشرفت کنند

را از طریق ما تهیه می هایشان اولیه و پارچه مواد شال و روسری 
ما دیپلم افتخار بهترین تولید کنندگان روسری ، پارچه و . کنند

.کرده ایمرا دریافت 1395حجاب سال 
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سخن مدیر عامل

و ما با سالها تجربه می خواهد پارچه روسری و پارچه حجاب مهارت زیادی برای تولید 
ولید تیم ت. و با کیفیت ترین آن هابهترین پارچه های . بیابیمتوانسته ایم به این مهم دست 

ما خدمات . شده است متخصص در این زمینه وارد این رشته تیمی ما به دلیل نیاز به 
تمام استانداردهای جهان را رعایت کرده امروزه ما . ساعته ارائه می دهیم24پشتیبانی 

استفاده . ما کیفیت را در اولویت کار خود قرار می دهیم. استانداردهای ایرانی و اروپایی. ایم
یکی از اهداف ما در آینده گسترش . از تیمی از متخصصان در زمینه تولید پارچه روسری

.تا بتوانیم پارچه های خود را در سراسر جهان صادر کنیم. تجارت پارچه روسری است
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:مدیر عامل

مصطفی عابدی

:معاون مدیر عامل

حسین رحمانی

:مدیر فروش

محمد عصیانی

:مسول امور حقوقی

علیرضا سلیمانی

:مسول امور کنترل کیفیت

علی اهوازی

:تولیدمدیر

نادر فایزی
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کنترل کیفیت

پارچه ها توسط مهندس . ما یک روش منظم برای کنترل کیفیت پارچه ها داریم
مهندس . قرار می گیرندبررسی کنترل کیفیت در هر شیفت مورد آزمایش و 

کنترل کیفیت برخی از آنها را در آزمایشگاهی که هر پارچه در آن ساخته شده 
پارچه و همچنین و نظم تار و پود و آنها را برای ترتیب . است ، بررسی می کند

جدا از . برای تکمیل مناسب و میزان نرم شدن آن روی پارچه بررسی می کنند
ساعته نیز مهندس کنترل 8در هر شیفت . دارداپراتور این که هر دستگاه یک 

این مهندسان در هر شیفت خود موظف هستند که مقداری از . کیفیت داریم
پارچه های تولید شده را در آزمایشگاه مورد بررسی قرار دهند به صورتی که با 
معیارهای کنترل کیفیت جهانی مطابقت داشته باشد و به اینصورت یک گزارش 
ارایه می دهند که ما طبق این گزارشات دست به تعمیر دستگاه ها یا حتی تغییر 

نخ و حتی مواد اولیه می زنیم
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همچنین ما دارای یک دوربین کنترل کیفیت هستیم که بر روی
دستگاه ها نصب شده است که اگر تار یا پود پارچه در برود و 

اپراتور متوجه نشود خود دستگاه به صورت خودکار استپ 
خواهد زد و این باعث می شود بعد ها داخل پارچه هیچگونه 

در خرابی نداشته باشیم و همچنین مزیت دوربین کنترل کیفیت
این می باشد که باعث می شود عرض پارچه در طول بافت 

.هیچگونه تغییری نداشته باشد
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محمد عصیانی: مدیر فروش

09120448291: همراه

Email: info@tiyaram.com 

Website: www.tiyaram.ir

WhatsApp:+989120448291
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