شرکت صنایع نساجی هالل ایران

درباره شرکت
شرکت صنایع نساجی هالل ایران با بیش از نیم قرن تجربه در زمینه تولید و تامین ملزومات امدادی کشور ،دارای
ظرفیتی کم نظیر در منطقه می باشد.
این شرکت می تواند با برنامه ریزی هوشمندانه و سازماندهی مناسب با حاکم شدن یک نگاه اقتصادی و همراهی
مسئوالنه خانواده بزرگ هالل احمر به جایگاه برتر در خاورمیانه تا سال  7931دست یابد.

موضوع و فعالیت اصلی شرکت
موضوع و فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارت است از:
الف) تولید انواع نخ ،پارچه ،پتو و بطور کلی هر نوع تولیدات نساجی و فروش محصوالت تولیدی
ب) تولید چادرهای امدادی ،چادر مسافرتی و سایر ملزومات امدادی
ج) فعالیت آزمایشگاه شرکت بعنوان آزمایشگاه مستقل در جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکتهای درخواست
کننده آزمون
د) خرید و واردات انواع مواد اولیه و ماشین آالت و لوازم یدکی مورد نیاز
ه) هرگونه واردات و صادرات و معامالت بازرگانی مجاز و فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع
فعالیت شرکت باشد

تاریخچه
این شرکت طبق پروانه تأسیس شماره  5222مورخ  5/77/7991با اسامی مختلف و تحت نظر و اداره ارگانهای متعدد
با شماره ثبت  2395تا اوایل دهه هفتاد فعالیت کرده است.
در سال  7917در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در سال  7919پس از خرید بیش از  33درصد
سهام شرکت توسط جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ،نام شرکت به شرکت صنایع نساجی هالل ایران
تغییر یافت.
سرمایه شرکت در بهمن ماه  7912بر حسب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده و بر طبق مقررات سازمان اوراق بهادار
تهران از میزان یک میلیارد (  ) 7011101110111ریال به سه میلیارد ( ) 9011101110111ریال و متعاقبا" به موجب مصوبه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  3/1/7931با افزایش ارزش اسمی سهام موجود به مبلغ  91011101110111ریال افزایش یافت.

اقدامات صورت گرفته جهت استاندارد سازی شرکت
شرکت نسبت به افزایش کیفیت و بهره وری  ،برنامهریزی نموده و اقدامات ذیل را نیز بعمل آورده است:
 اخذ گواهینامه ایزو  3117-5111مدیریت کیفیت از موسسه  DQSآلمان.
 عضویت در انجمن مدیریت کیفیت ایران.

شرکت صنایع نساجی هالل ایران
 عضویت در انجمن تحقیق و توسعه ( )R&Dاز وزارت صنایع و معادن.
 عضویت درانجمن صنایع نساجی ایران.
 اخذ مدرك  I Qnetاز موسسه  DQSآلمان.
 نصب و اجرای سیستمهای اطالعاتی یكپارچه .MIS

نقاط قوت شرکت:
 فراهم بودن امكانات زیرساختی
 برخورداری شرکت از حمایت جمعیت هالل احمر
 داشتن آزمایشگاه مناسب با قابلیت آزمایشگاه همكار سازمان استاندارد

تنوع تولید
 تولید پارچه های کوردورا و کانتینری و نظامی
 تولید ست خواب برای جایگزینی پتو
 طراحی و نمونه دوزی کاور جدید عملیاتی با کاربری فوق العاده و راحت
 طراحی و تولید تجهیزات ایمنی مانند کفش کار  ،دستكش کار  ،لباس کار و...
 طراحی و تولید لباس های فرم  ،لباس های بیمارستانی و نظامی و ...
 تنوع تخصصی کاال در اقالم امداد کوهستان و امداد دریایی
 استفاده از مشاوران زبده در امر تولید پارچه های جدید و استفاده بهینه از ماشین آالت
 تولید البسه جدید برای سازمان های مختلف (آتش نشانی ،تدارکات پزشكی سها ،سازمان انتقال خون،
سازمان بهزیستی ،سازمان جوانان ،فدراسیون پزشكی ،سازمان توانبخشی ،مدیریت بحران و پدافند غیر
عامل ،توزیع برق و آبفا )

خدمات ارائه شده توسط شرکت در دیگر سازمان ها و جمعیت ها و...
ردیف

سازمان  /وزارتخانه

7

مرکز خرید سپاه

خدمات ارائه شده

سال
4931

5

جمعیت هالل احمر _ امداد و نجات

 90333عدد چادر های امدادی و اسکان و نیلوفری

4931

9

جمعیت هالل احمر

 4030333عدد از 40قلم امدادی

4931

9

مرکز خرید سپاه

 400333متر پارچه پنبه پلی استر

4931

2

مرکز خرید سپاه

 40033متر پارچه پلی استر کوت شده

4931

1

ایران مفتاح

 000.33تخته پتو نمدی

4931

1

مرکز خرید سپاه

 .0033عدد کوله پشتی

4931

3

ساتر سبز

 00033عدد پانچو

4931

3

نیروی انتظامی

 030333عدد کاپشن

4931

71

جمعیت هالل احمر افغانستان

 00333ست ظروف

4931

77

جمعیت هالل احمر افغانستان

 00333گالن آب

4931

75

جمعیت هالل احمر افغانستان

 400333تخته پتو

4931

79

جمعیت هالل احمر افغانستان

 00333عدد تارپلین

4931

79

جمعیت هالل احمر افغانستان

 00333عدد چادر

4931

72

استان تهران

 90333چادر امدادی  ،پتو مینگ  ،ست ظروف و نایلون و موکت

4939

71

مرکز خرید سپاه

 440333عدد کیسه خواب با الیاف هالو

4939

71

جمعیت هالل احمر افغانستان

 090333عدد کیف کمک های اولیه

4939

73

جمعیت هالل احمر افغانستان

 00333تخته پتو نمدی با آرم افغانستان

4939

73

صنایع جنگ افزارسازی

انواع البسه

4930

51

سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر

 00333چادر ملی زنانه_ .0333مانتو شلوار

4930

57

مرکز خرید سپاه

 00333دستگاه چادر با پارچه ریپ استاپ و پل و پایه الومینیومی
 .و  0نفره

4930

55

مرکز خرید سپاه

 130333متر طول تولید پارچه  PVCبا طرح ارتشی

4930

59

جمعیت هالل احمر

 430333دستگاه چادر نیلوفری

4930

59

جمعیت هالل احمر

 4.0333اسپیلت شلوار _  400333کاپشن دوالیه

4930

52

جمعیت هالل احمر

 0330333تخته پتو

4930

51

نیروی انتظامی

 4.30333عدد ساک ناجا

4934

51

مرکز خرید سپاه

 400333دستگاه چادر

4933

53

نیروی انتظامی

 40033دستگاه چادر

4933

53

سازمان حج و زیارت

کیف حجاج

4933

91

جمعیت هالل احمر پاکستان

 0330333تخته پتو نمدی

4900

97

صلیب سرخ چین

 .90333چادر امدادی

4900

