










ماهنامه اقتصاد و بیمه
شماره 134- بهمن 1400

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: آناهیتا امیرحسینی
سردبیر: خسرو امیرحسینی

مدیر بازرگانی ودبیرمجامع : صدیقه سرخوش لَر
دبیر تحریریه: مهدی خلج
صفحه آرایی میالد شهباز
وب سایت: مسعود کفائی

ویراستار: توماج راد
ناظر چاپ: مهدی خلج

چاپ: نشر و چاپ امید ایرانیان | توزیع: نوآوران پارسیان

دسترسی اختصاصی به فایل نشریه در بانک نشریات کشور
Magiran.com

ــاس  ــرتیپ عبـ ــر سـ ــماره: امیـ ــن شـ ــکاران ایـ همـ
شـــریعت، دكتـــرد اوود، قاســـمي، آتوســـا خلـــج، مهـــران 
ـــی، اوژن  ـــا كرباس ـــرخوش لَر، آنیت ـــه س ـــینی، صدیق امیرحس
ـــرودی،  ـــریفی كله ـــینی،مریم ش ـــا امیرحس ـــی، آزیت زرگرباش

و مهـــدی خلـــج.

ـــاف-  ـــه اصن ـــتان- كوچ ـــدان بهارس ـــه: می آدرس تحریری
ـــاک 2 ـــه دوم- پ كوچ

کد پستی: 1149915914
تلفن: 66704387   - 36416102  - 88926311

تلفکس: 36416108

Berand3090@yahoo.com : ایمیل سردبیر
Website : Www.Eghtesadobimeh.ir
Email : Eghtesadobimeh@yahoo.com

گزارش کامل مجامع به همراه آلبوم تصاویر در وب سایت نشریه به آدرس www.eghtesadobimeh.ir بارگذاري شده است.

محمدرضــا گنجــی متولــد 1339 در یکــی از محــات قدیمــی تهــران میباشــد . وی پــس از تحصیــل در 
دوران دبســتان و راهنمایــی در مدرســه مترجــم الدولــه میرهــادی بــرای مقطــع دبیرســتان وارد دارالفنــون 
مــی شــوند و آنجــا در كنــار دانــش آمــوزان بــا هــوش دیگــر و اســاتید برجســته بــه ادامــه تحصیــل پرداختــه 
و ســال آخــر را در مدرســه هــدف گذرانــده و دیپلــم ریاضــی مــی گیــرد . وی در ســال هــای بعــد بــه ادامــه 
تحصیــل پرداختــه و موفــق مــی شــود در معتبرتریــن دانشــگاه هــای دنیــا مــدارج تکمیلــی را گذرانــده و 

موفــق بــه درجــه دكتــری گــردد.
محمدرضــا از همــان دوران كودكــی هــم شــوق درس داشــت و هــم ســودای تجــارت و بخاطــر همیــن بعــد 
ــای  ــا الفب ــی را مــی آموخــت . همیــن آشــنایی وی ب ــه حجــره آمــده و كار بازرگان از مدرســه یکراســت ب
تجــارت باعــث شــد كــه خیلــی زود خــود را در قامــت كســی كــه دنبــال كارآفرینــی مــی باشــد بــه همــه 
بشناســاند . شــاید بــه جــرات اســت بتــوان ادعــا كــرد یکــی از اولیــن كســانی كــه بعــد انقــاب 57 بــه امــر 
اشــتغال آفرینــی اهتمــام ورزیــد او بــود كــه بــه همــراه بــرادران خــود شــروع بــه تاســیس كارخانــه هــا و 

توســعه صنایــع در رشــته هــای مختلــف كردنــد.
ــان ســال 1360 و تحمــل ســختی  ــه چســب رازی را ازســال 1359 آغــاز كــرد و در پای او ســاخت كارخان
فــراوان بــا كار و تــاش، ایــن كارخانــه را آمــاده كار تولیــد كــرد. در آن زمــان تنهــا چنــد پروانــه تاســیس 
كارخانــه صــادر شــد كــه یکــی از آنهــا مربــوط بــه كارخانــه چســب رازی بــود. نزدیــک بــه دو ســال بعــد، 
چرخــه تولیــد فعالیتشــان بــه مرحلــه تولیــد انبــوه رســید و بــا تجربــه ای كــه دكتــر محمدرضــا گنجــی و 
برادرانــش بــه دســت آوردنــد هــر روز بــر تنــوع تولیــد محصــوالت افــزوده شــد بطــوری كــه اكنــون فــروش 
ــا كیفیتــی اســت كــه مــورد اقبــال  ــوده و یکــی از محصــوالت ب ســاالنه رازی صــد و ده میلیــون تیــوپ ب
مشــتریان داخلــی و خارجــی میباشــد . دكتــر محمــد رضــا گنجــی در كنــار بــرادران خــود ســالهای بعــد 
در صنایــع دیگــری نیــز وارد شــده و منشــاء تحــول گردیــد كــه صنایــع شــیمیایی ، خدمــات بیمــه ای ، 
تایــر شــاید مهمتریــن آنهــا باشــند . ایــن مدیــر برجســته و كارآفریــن شــاید نمونــه ای از آن مدیــران اســت 
كــه هیــچ ســختی و حادثــه ای نتوانســت و نمیتوانــد او را از كاركــردن و تــاش بــاز دارد . چــه آن موقــع 
ــه  ــت و هم ــش گرف ــه چســب رازی آت ــه كارخان ــال 1364، ك ــفندماه س ــگ و در اس ــه جن ــه در بحبوح ك
كارش را تمــام دانســتند ولــی بــا تاشــهای اعجــاب انگیــزش باعــث شــده كمتــر از 40 روز و در حالــی كــه 
نیمــی از ایــن روزهــا هــم تعطیــل رســمی بــود در فروردیــن مــاه 1365 كاری كنــد تــا دوبــاره چرخهــای 
كارخانــه بــه گــردش درآیــد و چــه آنروزهایــی كــه ســنگ بنــای آرتاویــل را در اردبیــل بنــا نهــاد و كمتــر 
كســی فکــر مــی كــرد بشــود در شــهر شــیخ صفــی الدیــن كارخانــه ای بــه ایــن عظمــت را پایــه گــذاری 
كــرده و بــه مرحلــه تولیــد رســاند. بقــول ظریفــی همانطــور كــه طوفــان، ناخــدای قابــل را از زدن بــه دریــا 
نمــی هراســاند هیــچ ســختی و آتشــی هــم محمدرضــا گنجــی را از وارد شــدن بــه كارزاری كــه انتهایــش 
تجــارت بــرای بــه گــردش در آوردن چــرخ تولیــد باشــد بــاز نمــی دارد كــه او عاشــق تولیــد و بــه گــردش 

درآوردن چــرخ صنعــت مــی باشــد.
ــودن، شــناخت خــود،  ــراوان ، ســخت كــوش ب ــا، هــوش ف ــه محیــط و شناســایی كمبوده ــق ب ــگاه عمی ن
ریســک پذیــر بــودن، تمركــز بــر موقعیــت هــا  وفرصتهــا، اعتمــاد بــه نفــس، اعتقــادات قــوی و باورمــداری 

بــه نظــر كارشناســی  از رمــوز موفقیــت میباشــد .
ــت،  ــش صنع ــد از : بخ ــی عبارتن ــر محمدرضاگنج ــط دكت ــه توس ــام گرفت ــای انج ــت ه ــن فعالی مهمتری

ــس و .. ــارت، فاینان تج

دکتر محمدرضا گنجی :  کارآفرین ، سرمایه گذار و اقتصاددان

منحصربه فرد  پدیده ی  یک  اسامی،  جمهوری  نظام  و  اسامی  انقاب  چیزهای  از  خیلی  مثل  فجر  دهه ی 
است در تاریخ شناخته شده ی ما. این، شعار نیست؛ این درست عین واقعیت است، با مطالعه و با تدبر. چرا 
منحصربه فرد است؟ همه ی انقابهای دنیا، از وقتی كه جریان انقابها و حضورهای مردمی در تاریخ ثبت شده 
است، سالگردهائی داشتند و دارند. اینی كه این سالگردها به وسیله ی همان عامل و عنصری تجلیل بشود و به 
یاد مانده بشود كه اصل آن حادثه را به وجود آورد، این در تاریخ نظیر ندارد... هر سال آن كسانی كه سالگرد 
انقاب را مجسم كردند، برجسته كردند، جشن گرفتند، آحاد مردم بودند. میلیونها مردم هر سال 22 بهمن 
در سرتاسر كشور به خیابانها می آیند؛ آنها اعام میکنند عید انقاب را، سالروز انقاب را، یادبود انقاب را. این 
معنایش چیست؟ این معنایش این است كه انقاب، قائم به ایمانهای آحاد مردم است .    دشمنان ملت ایران 
و هویت ملی و پیشرفت این كشور می خواهند ملت ایران را از این فضای مستعد بالندگی و رشد خارج كنند و 
باز هم استیای بیگانگان را بر این كشور برگردانند. یادبود دهه فجر، خود مانع بزرگی در راه تحقق این هدف 
است. سعی می كنند انقاب را از یاد مردم ببرند؛ اما دهه فجر، انقاب را به یاد مردم می آورد. سعی می كنند 

امام را از یاد مردم ببرند؛ اما دهه فجر، تجسم اراده و عظمت امام بزرگوار ماست.

جناب آقای مهندس مجتبی مهری نژاد
مدیرعامل محترم شركت آهن وفوالد ارفع

جناب آقای مهندس کامیار خشایار
 مدیرعامل محترم شركت موتوژن

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیرعامل  شركت موتوژن را تبریک عرض نموده ، موفقیت و 
سربلندی روزافزون برای شما از درگاه خداوند متعال خواهانیم. بی شک حضور مدیر جوان انقابی و 

خوشنام در صنعت همچون جنابعالی مایه خیر و بركت برای كشور خواهد بود .

مطمئنا مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر جنابعالی ؛ موجبات ارتقاء
آن مجموعه را فراهم خواهد نمود . از درگاه حضرت سبحان ؛ تداوم تعالی و توفیق ؛ سعادت و

سیادت جناب عالی را مسئلت دارم .
امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

امیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه

کالم رهبریشرح عکس جلد
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خسرو امیرحسینی

ـــوده،  ـــرو ب ـــم روب ـــا تحری ـــران ب ـــاد ای ـــواره اقتص ـــته هم ـــه گذش ـــار ده ـــی چه ط
امـــا بـــه هیـــچ عنـــوان اوضـــاع در ســـال های گوناگـــون بدیـــن ایـــن حـــد 
آشـــفته و نـــا بـــه ســـامان بـــه ماننـــد آنچـــه كـــه امـــروز در حـــال رخ دادن 

ـــت . ـــوده اس ـــت، نب اس
ـــوان  ـــول می ت ـــا پ ـــم ب ـــر كنی ـــا فک ـــه تنه ـــده ك ـــراه كنن ـــیار گم ـــاور بس ـــن ب ای
یـــک كشـــور را نجـــات داد، توســـط بســـیاری از تحلیلگـــران و اقتصاددانـــان 
ـــدود  ـــد در مع ـــت . هرچن ـــده اس ـــاس رد ش ـــا از اس ـــروزه دنی ـــده ام ـــناخته ش ش
كشـــور های غربـــی عقـــب افتـــاده از دوران توســـعه و حتـــی بخـــش عمـــده 
ـــود،  ـــم ب ـــری حاك ـــن تفک ـــادی چنی ـــه 70 می ـــا در ده ـــرقی ه ـــوک ش ای از بل
ــه  ــد كـ ــان معتقدنـ ــم محققـ ــور كرده ایـ ــال ها عبـ ــه از آن سـ ــال كـ ــا حـ امـ
تجربـــه ثابـــت كـــرده كـــه  اگـــر كشـــوری می خواهـــد از وضعیـــت ضعیـــف 
و شـــکننده اقتصـــادی نجـــات پیـــدا كنـــد تزریـــق پـــول و نقدینگـــی حتـــی 
اگـــر بـــا منشـــائ چـــاپ پـــول از داخـــل همـــراه نبـــوده و ناشـــی از تزریـــق 
ـــد  ـــک باش ـــا كم ـــت ی ـــا خدم ـــول ی ـــه ازای محص ـــور در ب ـــارج كش ـــول از خ پ
ـــود  ـــر ش ـــی منج ـــور اصول ـــه ط ـــاد ب ـــن اقتص ـــامان گرفت ـــر وس ـــه س ـــد ب نمیتوان
ـــول  ـــمت تح ـــه س ـــور را ب ـــک كش ـــه ی ـــده ب ـــول وارد ش ـــوان پ ـــه بت ـــرای اینک و ب
ـــات  ـــت از تجربی ـــره زد بایس ـــردم گ ـــت م ـــود معیش ـــه بهب ـــادی و در نتیج اقتص

كشـــور های موفـــق در ایـــن زمینـــه اســـتفاده كنیـــم.
ـــات داد،  ـــاد را نج ـــوان اقتص ـــرمایه می ت ـــول و س ـــا پ ـــا ب ـــه تنه ـــر ك ـــن تفک ای
ـــرار  ـــر ق ـــرا اگ ـــت، زی ـــت نیس ـــری درس ـــن تفک ـــوان چنی ـــچ عن ـــه هی ـــت: ب گف
بـــود بـــا ســـرمایه اقتصـــادی ایـــران درســـت شـــود در ســـال 94 و 95 كـــه 
اقتصـــاد ایـــران پذیـــرای ســـرمایه های حاصـــل از انعقـــاد برجـــام بـــود بایـــد 
می توانســـت خـــود را نجـــات دهـــد، امـــا بعـــد از آن مشـــاهده كردیـــم كـــه 

چـــه اتفاقـــی رخ داد .
ـــبین  ـــان خوش ـــد كارشناس ـــم هرچن ـــادآوری كن ـــت ی ـــر اس ـــه بهت ـــن مقدم ـــا ای ب
ــازی منابـــع ارزی بلوكـــه شـــده ایـــران در  ــا آزادسـ مصـــر هســـتند كـــه بـ
كشـــور های مختلـــف وضعیـــت اقتصـــادی سروســـامان خواهـــد گرفـــت و بـــر 
ـــای  ـــود و تحریم ه ـــا ش ـــام احی ـــر برج ـــه اگ ـــد ك ـــاری میکنن ـــه پافش ـــن نکت ای
ـــع ارزی  ـــن مناب ـــا ورود ای ـــود، ب ـــته ش ـــی برداش ـــاالت بانک ـــل و انتق ـــی و نق بانک
نـــرخ دالر كنتـــرل شـــده و جلـــوی افزایـــش قیمـــت هـــا گرفتـــه خواهـــد 
ـــاور  ـــده ب ـــا بن ـــود ام ـــم ب ـــداری خواهی ـــادی پای ـــت اقتص ـــاهد وضعی ـــد و ش ش
دارم كـــه آزادســـازی ارز هـــای بلوكـــه شـــده تنهـــا در كوتـــاه مـــدت تاثیـــر 
مثبتـــی داشـــته و در ایـــن رابطـــه بـــا توجـــه بـــه ســـاختار اقتصـــاد ایـــران 
ـــا  ـــود م ـــام نش ـــاختاری انج ـــات س ـــه اصاح ـــی ك ـــا زمان ـــد ت ـــر می رس ـــه نظ ب
ـــی را  ـــیر صحیح ـــران مس ـــاد ای ـــه اقتص ـــیم ك ـــته باش ـــار داش ـــم انتظ نمی توانی
طـــی كنـــد و تنهـــا شـــوک های ایـــن چنینـــی می توانـــد جلـــوی وخیمتـــر 

ـــرد. ـــت را بگی ـــدن وضعی ش
 درحـــال حاضـــر بـــه دلیـــل موانـــع بی شـــمار، فضـــای كســـب و كار بـــرای 
تولیـــد و تولیدكننـــده، عمـــًا نظـــام اقتصـــادی كشـــور ضـــد تولیـــد و 
كارآفرینـــی بـــوده و شـــوربختانه آنکـــه طـــی دو دهـــه گذشـــته انجـــام هـــر 
ـــت  ـــته اس ـــق داش ـــیار رون ـــوداگری بس ـــفته بازی و س ـــتای س ـــی در راس فعالیت
و هـــم اكنـــون نیـــز ایـــن فضـــا پررنـــگ میباشـــد و مســـلما وجـــود چنیـــن 
ـــته  ـــود داش ـــال خ ـــه دنب ـــری را ب ـــیار جبران ناپذی ـــات بس ـــی تبع ـــن وضعیت چنی

واقتصـــاد كشـــور را بـــه وضعیـــت دشـــواری مواجـــه خواهـــد ســـاخت.
ــای  ــا احیـ ــه بـ ــت كـ ــی از آن اسـ ــا حاكـ ــی از پیش بینی هـ ــد برخـ هرچنـ
ـــاد  ـــود و اقتص ـــور وارد ش ـــه كش ـــارد دالر ب ـــدود 400 میلی ـــی در ح ـــام رقم برج
ـــا  ـــدد تنه ـــن ع ـــلما ای ـــدم مس ـــد معتق ـــه ج ـــی ب ـــت ول ـــد یاف ـــامان خواه ـــا س م
ــی  ــرای مدتـ ــادی را بـ ــاع اقتصـ ــدن اوضـ ــر شـ ــوی وخیم تـ ــد جلـ می توانـ

بگیـــرد وگـــر نـــه نمی تـــوان امیـــدوار بـــود كـــه اقتصـــاد در مســـیر بهبـــود 
بلندمـــدت حركـــت كننـــد. 

پـــس معتقـــدم در جـــواب بـــه ایـــن ســـوال كـــه آیـــا اقتصـــاد ایـــران بـــا دالر هـــای 
برجامـــی نجـــات خواهـــد یافـــت؟ مســـلما جـــواب منفـــی خواهـــم داد و معتقـــدم 
ـــاختاری  ـــات س ـــق و  اصاح ـــی عمی ـــک جراح ـــه ی ـــاز ب ـــران نی ـــاد ای ـــه اقتص ك
دارد و بـــا ورود ارز هـــای بلوكـــه شـــده ایـــران در كشـــور هایی نظیـــر عـــراق 
و كـــره جنوبـــی اقتصـــاد ایـــران نمی توانـــد رشـــد اقتصـــادی 8 درصـــدی را 
ـــن  ـــر بزرگتری ـــه درحال حاض ـــرا ك ـــاند چ ـــت برس ـــه ثب ـــال ب ـــن س ـــرای چندی ب
ـــی  ـــام حکمران ـــور، نظ ـــر كش ـــم ب ـــتگذاری حاك ـــران سیاس ـــاد ای ـــکل اقتص مش

ـــت. ـــادی اس اقتص
ـــی  ـــت اصل ـــردم اولوی ـــه معیشـــت م ـــی ك ـــا زمان ـــدم ت ـــر معتق ـــی دیگ  از دیدگاه
ـــوض  ـــزی ع ـــه چی ـــیم ك ـــته باش ـــار داش ـــم انتظ ـــا نمی توانی ـــد، م ـــت نباش دول

ـــود . ش
ــایل سیاســـی  ــران مسـ ــان و تحلیـــل گـ ــیاری از كارشناسـ ــان بسـ ــه اذعـ بـ
و اقتصـــادی، متأســـفانه در دولـــت قبـــل، نهـــاد دولـــت از منظـــر شـــاخص 
ـــردم  ـــیاری از م ـــه بس ـــا ك ـــا آن ج ـــد ت ـــدی دی ـــات ج ـــی، لطم ـــاد عموم اعتم
ـــور  ـــی در كش ـــی دولت ـــاس ب ـــًا احس ـــر، عم ـــال اخی ـــی دو س ـــوص ط ـــه خص ب

ـــد. ـــی كردن م
ـــکاف  ـــردن ش ـــر ك ـــرای پُ ـــی ب ـــر رئیس ـــای دكت ـــاب آق ـــام جن ـــن رو، اهتم از ای
موجـــود و نیـــز تقویـــت احســـاس اعتمـــاد مـــردم بـــه دولتمـــردان، بســـیار 

ـــت. ـــر اس ـــل تقدی ـــمند و قاب ارزش
ـــد همـــراه شـــود  ـــه بای ـــت ســـیزدهم البت ـــی دول ـــه و رویکـــرد مردم ـــگاه همدالن ن
بـــا شـــتاب در پاســـخ گویـــی بـــه مطالبـــات اصلـــی و اولویـــت دار اعضـــای 
ـــیدگی بـــه امـــور معیشـــتی  جامعـــه بـــه ویـــژه مســـاله كنتـــرل تـــورم و رس
ـــاد  ـــازی اعتم ـــه بازس ـــوان نســـبت ب ـــی ت ـــن صـــورت نم ـــر ای ـــه در غی چـــه آن ك
ـــت. ـــی بس ـــد چندان ـــور، اُمی ـــا در اداره كش ـــاركت آن ه ـــت مش ـــی و تقوی عموم
ـــر  ـــه ه ـــه ب ـــرد ك ـــی ك ـــم پوش ـــوان چش ـــی ت ـــز نم ـــدی نی ـــه كلی ـــن نکت از ای
ـــاال و  ـــورم ب ـــا ت ـــوأم ب ـــف ت ـــادی ضعی ـــراث دار اقتص ـــی، می ـــت كنون ـــال، دول ح
ـــه  ـــر جامع ـــد در ه ـــی توان ـــا م ـــن ه ـــل توجـــه در كشـــور اســـت و ای ـــکاری قاب بی

ـــد. ـــی باش ـــای عموم ـــی ه ـــدید نارضایت ـــاز تش ـــه س ای، زمین
ـــا  ـــت ب ـــی بایس ـــز وزرای وی م ـــور و نی ـــس جمه ـــخص رئی ـــتا، ش ـــن راس در ای
ـــی  ـــی و میان ـــطوح باالی ـــور در س ـــرای اداره ام ـــراد ب ـــن اف ـــته تری ـــاب شایس انتخ
ـــازی و حـــزب ســـاالری- برنامـــه  ـــارغ از رویکـــرد مرســـوم جنـــاح ب ـــه دولت-ف بدن
مشـــخص خـــود بـــرای غلبـــه بـــر مشـــکات موجـــود از جملـــه در ســـاحت 
ــت  ــزم و اراده و همـ ــویی ، عـ ــرده و از سـ ــام كـ ــردم اعـ ــه مـ ــاد را بـ اقتصـ
ـــدت و  ـــاه م ـــاز كوت ـــا در ف ـــه ه ـــق برنام ـــرای دقی ـــرای اج ـــود را ب ـــف خ مضاع

ـــد . ـــان دهن ـــدت، نش ـــان م می
ـــه  ـــر چ ـــد ه ـــت بای ـــان، دول ـــر كارشناس ـــاس نظ ـــر اس ـــی و ب ـــرایط فعل در ش
ـــور  ـــاد كش ـــر در اقتص ـــورد نظ ـــوالت م ـــاد تح ـــرای ایج ـــری ب ـــاق فک ـــریعتر ات س
ـــران  ـــادی و مدی ـــگان اقتص ـــه نخب ـــرات هم ـــد و در آن از آرا و نظ ـــکیل ده تش
ـــی  ـــاق وهمگرای ـــوع وف ـــک ن ـــه ی ـــیله ب ـــن وس ـــه ای ـــوده و ب ـــتفاده نم مجـــرب اس
ملـــی بـــرای غلبـــه بـــر مشـــکات ریشـــه دار اقتصـــاد كشـــور دســـت پیـــدا 

ـــد.  كن
بـــه هـــر حـــال آن چـــه مســـلم اســـت ایـــن كـــه در وهلـــه كنونـــی كـــه 
ـــتند،  ـــادی هس ـــدی اقتص ـــکات ج ـــار مش ـــی دچ ـــای ایران ـــیاری از خانواره بس
رســـیدگی بـــه مطالبـــات معیشـــتی مـــردم بایـــد اولویـــت نخســـت دولـــت 
ـــض  ـــاد و تبعی ـــا فس ـــارزه ب ـــت مب ـــد از اهمی ـــتا نبای ـــن راس ـــه در ای ـــد و البت باش

ـــد . ـــل ش ـــور غاف در كش

سروسامان گرفتن 
اقتصادم آرزوست...
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ایـن تغییـر پارادیـم یعنـی بایـد نگـرش فلسـفی حاكـم بـر نظـام مدیریتـی كشـور 
تغییـر پیـدا كنـد و در ایـن رابطه بایـد بـرای مدیریت هـای كان اقتصـادی از افراد 

متخصـص، مجـرب و كارآمـد اسـتفاده كـرد .
 اگـر قـرار باشـد، كـه همچنـان رویه هـای فعلـی كه طـی دهه هـای گذشـته جاری 
بـوده، همچنـان ادامـه پیـدا كنند، قدر مسـلم نه تنها چیزی سـامان نمـی یابد بلکه 
بـا عـدم اسـتفاده بـردن از امثـال محمدرضا گنجی كـه اقتصاد را از كف دسـت بهتر 
شـناخته و تمـام فـراز و فرودهای را آن میشناسـند آن كه بیشـتر ضـرر خواهد كرد 

اقتصـاد ایـران و مردمـش خواهند بود .
بنیـان گـذاری كارخانـه چسـب رازی -  گـروه شـیمیایی رازی-  كارخانـه هـای 
آرتاویـل  و ....از جملـه نهـال هایـی اسـت كـه او در خـاک كشـور كاشـته و هركدام 
االن بـه درختـی سـترگ تبدیل شـده اند . درختانی كه اكنون سـایه سـارش شـده 
مامنـی بـرای مـردم شـریف كشـورمان تـا در سـنگر تولید مشـغول به كار باشـند و 
نانـی حـال بـرای سـفره خانـواده خـود ببرند. اهمیـت به اصـول اخاقـی حاكم در 
تجـارت ماننـد: صداقـت، رازداری، مسـئولیت پذیـری، كسـب مال حـال و خداوند 
را در راس امـور قـرار دادن كـه از ویژگـی هـای برجسـته این مدیر الیق و برجسـته 
میباشـد باعـث شـده وی مـرد مورد اعتماد ومشـاور خیلی بسـیاری از افـراد مومن ، 
اهـل قلـم و صاحبنظـر و مسـئول در سـمت ها و كسـوت های گوناگون قـرار گیرد . 
محمـد رضـا گنجـی بـه شـهادت كارشناسـان و اقتصاددانـان ، بزرگتریـن كارآفرین 
بخـش خصوصـی در صنعـت تایـر مـی باشـد كـه  توانسـت بـا یـک تعامل مناسـب 
بیـن مدیـران و دسـت انـدركاران صنعت تایر هم ایـن صنعت را در ایران  به سـمت 
پیشـرفت ببـرد و هـم مانعی سـخت باشـد بـرای دالالن و تجار واردكننده السـتیک 
از كشـورهای دیگـر كـه میدیدنـد مـردی اسـتوار در برابـر تهدیدها و زیـاده خواهی 
هـای آنهـا ایسـتاده و سـینه سـتبر میکند كـه ما بجـای واردات بایـد در این صنعت 

صادركننده باشـیم . 
در ایـران مـا یکـی از دالیـل عـدم تـداوم رشـد شـركت ها، خـارج سـاختن سـود 
آنهـا از چرخـه تولیـد اسـت و ایـن  اتفاقـی اسـت كـه متاسـفانه در مجموعه هـای 
دولتـی و حتـی خصوصـی مـدام رخ می دهـد. در ایـن میـان هلدینـگ رازی یکی از 
مجموعه هـای بخش خصوصـی اسـت كه دقیقـا و از همان روز تاسـیس ایـن دیدگاه 
را داشـته اسـت كـه بـرای توسـعه عملکـرد و گسـترش كار خـود بایـد بـا تزریـق و 
افزایـش سـرمایه در هـر برهـه ای طـرح هـای توسـعه خود را پیـش برد . شایسـته 
اسـت كـه تصریـح گـردد بخـش بزرگـی از توسـعه صنعـت تایر كشـور مدیـون این 
مجموعـه اسـت كـه بـا مدیریت و سـرمایه گذاری در ایـن صنعت توانسـتند  هم در 
بُعـد ارزش آفرینـی و هـم در بعـد اشـتغال زائی و هـم حركت در مسـیر خودكفایی 

ایـران مـان را یـاری دهند.
محمدرضـا و بـرادران از جملـه افرادی بودند كه در این سـال ها سـرمایه گذاری خود 
را در تولیـد افزایـش دادنـد و ورود آنهـا به سـرعت، مبـدل بـه سـرمایه گذاری های 
بـزرگ در صنعـت تایـر شـد و ایـن سـرمایه گذاری ها باز هـم ادامه یافت تـا آنجا كه 

منجـر به شـکل گیری یـک هلدینگ عظیم شـد.
مجموعـه  )دارنـده  رازی  هلدینـگ  مدیـره  هیـات  رئیـس  گنجـی،  محمدرضـا 
شـركت های یـزد تایـر، آرتاویـل تایـر، چسـب رازی، كربـن سـیمرغ، نخ تاكسـتان، 
جـام دارو  و ...( در مـورد سـرمایه گـذاری در صنعـت تایـر و تولـد شـركت هـای 
آرتاویـل و یزدتایـر می گویـد: بـه اتفـاق برادرانم در سـال هایی كـه در اوج جنگ بود 
شـركت رازی، كیـان شـیمی و كیمیـا رزین را داشـتیم و خیلی هم موفـق بودیم. به 
همیـن دلیـل وقتـی كه دولت سـازندگی و مرحوم هاشـمی  رفسـنجانی اعام كردند  

پـس از انقـاب تعـداد فعـاالن بخـش خصوصـی كـه تصمیـم گرفتنـد فعالیت هـای 
تولیـدی خـود را ادامـه دهنـد یا اساسـا وارد بخـش »كارخانـه داری« شـوند چندان 
زیـاد نبـود. خاطـرات نامطلـوب تولیدكننـدگان بـزرگ از برخوردهـای بعضـا تنـد 
انقابیـون، مصادره هـا و به دنبـال آن آغـاز جنـگ و سـخت تر شـدن شـرایط همگی 
افـراد را بیشـتر بـه سـمت بـازی بـا سـرمایه و بخـش خدمـات راهنمایی و تشـویق 
می كـرد . سـالهای سـخت جنـگ نیز مزید علت شـده بود كه كمتر كسـی سـرمایه 

یـا تـوان تاسـیس كارخانه را داشـته باشـند .  
نـگاه هـا كـه واقعـی تـر شـد حواسـها دوبـاره بـه سـمت افـرادی كـه خالصانـه و 
خاضعانـه مشـغول كار و ارزش آفرینـی بـرای ایـن میهـن بودنـد جلب شـد . با روی 
كار آمـدن دولـت سـازندگی شـرایط اقتصاد حاكمیتـی  تغییر كرد و سـرمایه گذاران 
بـه تولیـد دعـوت شـدند . در ایـن برهـه  امـا آن راسـت قامتـان و كارآفرینانـی كـه 
پیشـتر یعنـی در همـان اول جنـگ بـه میدان آمـده بودند نقش بسـیار ویـژه تر ایفا 
میکردنـد . افـرادی كـه خردمندانـه عطـای كار را بـه لقایش نبخشـیدند و در عرصه 
آبادانـی ایـران قدم گذاشـتند و با سـرمایه شـخصی و تاش سـتودنی، چرخ صنعت 

را در جـای جـای كشـور عزیزمان بـه گـردش در آورند.
یکـی از ایـن افـراد كـه از همـان ابتـدای انقـاب دل درگـروی اشـتغالزایی و كار 
آفرینـی داشـت محمـد رضـا گنجی بـود. وی مدیـری بازارشـناس می باشـد كه هر 
چنـد در دهـه ششـم زندگـی خود یک مدیـر تمام عیـار و راس الخیمه بـرای خیلی 
كارخانـه هـاو كسـب و كارهـا اسـت ولـی ایـن  هنـر مدریـت او از عنفـوان جوانـی 
وقبـل مـرز بیسـت سـالگی آنچنـان هویدا بـود كه دوسـت و دشـمن گـواه میدادند 
كـه ایـن مـرد مرزهای ناممکـن را خواهد شکسـت و  مدیریتش زبانزد خواهد شـد .   
محمدرضـای گنجـی بعـد انقـاب 57  یکـی از پیـش قراوالنی بـود كه بـرای تولید 
محـوری و اشـتغالزایی بـرای عموم مردم در همه پهنه كشـور و در جـای جای ایران 
برنامـه هـای مـدون در ذهن خود داشـت و بـرای عملیاتی و پیاده سـازی این برنامه 
هـا ی مدنظـرش بهتریـن ونـاب ترین شـیوه ها و اسـلوب را مد نظر قرار داد . شـک 
نـدارم كـه اگـر اراده پوالدیـن وی نبـود  هر كسـی با هرمقـام ومنزلتی و بـا هر توان 
و پشـتوانه ای هـم كـه میبـود نمیتوانسـت این برنامه ها را اجرائی سـازد . او عاشـق 
عرصـه تولیـد اسـت و چون كسـی به درجه عاشـقی برسـد یعنی سـلوكش از درجه 
معرفـت وجـودی فراتـر رفـت و عارفانـه بـرای پیاده سـازی و رسـیدن به معشـقوق 
خـود بـه هـر ناممکنـی نـه نمیگویـد چرا كـه دیـدن رخ یـار و وصالش هـدف غایی 
اسـت و بـرای محمـد رضـا گنجـی این هـدف غایـی و نهایی یعنی رسـیدن تاشـها 

و سـرمایه گـذاری هایـش به چـرخ تولید و اشـتغال آفرینی .      
بخـت بلنـد مـن و مـردم سـرزمینم اسـت كـه در مدیریت مـا گنجی داریـم كه هم 
ابتدای اسـمش، اسـم رسـول ختمی مرتبت اسـت و هم ادامه اسـمش، اسـم شمس 
الشـموس شـاه خراسـان  و بر این اسـم و رسـم و ایمان اوسـت كه بركت بر صنعت 
و كارش - شـما بخوانیـد صنعـت و كارمـان- علیرغـم همه دشـواریها و نامایمات و 

سـختی ها  ، جاری و سـاری گردیده اسـت . 
اگـر طالـب پیشـرفت و توسـعه هسـتیم بایسـت نظـام تصمیم گیـری در كشـور بـا 
تحـول بسـیار زیـادی روبـرو شـود، چرا كـه نظـام اداری و اجرای كشـور ایـن روز ها 
بـا مشـکات بسـیار عدیـده ای روبـرو بوده و ایـن نیز ریشـه در تفکری اسـت كه در 
ایـن چنـد دهـه از دیـدگاه ضـد تولیـد و ضـد توسـعه ای برخـوردار بـوده، بنابرایـن 
اگـر می خواهیـم در مسـیر رشـد و توسـعه اقتصـادی قـرار بگیریـم باید یـک تغییر 
پارادایـم در حـوزه اقتصـادی ایجـاد كنیم در غیر ایـن صورت به هیچ عنـوان اوضاع 

بهبـود نخواهـد یافت.

محمدرضا گنجی؛ کارآفرینی که عشق به تولید را معنا کرد
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می خواهنـد پنـج كارخانـه تایرسـازی تاسـیس كننـد ما هم اعـام آمادگـی كردیم. 
آنهـا پنـج نقطه از كشـور را پیشـنهاد دادنـد؛ كرمـان، بیرجند، اردبیل، خوزسـتان و 

یـزد كـه مـا اردبیـل را بـه توصیه یکـی از دوسـتان انتخـاب كردیم .
بـا محمدرضـا گنجـی، سـرمایه گذار و مدیـر باسـابقه بخـش خصوصـی در بخـش 
صنعـت كشـور پیرامـون شـركت هـای آرتاویـل و یزدتایـر مصاحبه ای داشـتیم كه 

در ادامـه مـی آید.
از تاسیس شرکت آرتاویل تایر شروع کنیم 

دولـت در سـال های دهـه 60 به دنبـال توسـعه صنایـع السـتیک بـود و مـا كـه 
تجربیاتـی در تولیـد و صنعـت داشـتیم وارد ایـن بخش شـدیم. اردبیـل را به توصیه 
یکـی از دوسـتان  انتخـاب كردیـم كـه ایشـان  قبـل از ما موافقـت اصولـی آرتاویل 
تایـر را گرفتـه بودنـد و چنـد تـا از بانک هـا )تجارت و ملت( را شـریک كـرده بودند.

كار كـه پیـش  رفـت نیاز به سـرمایه بیشـتر شـد، اما آنهایـی كه موافقـت اصولی را 
گرفتـه بودنـد نمی توانسـتند تامیـن سـرمایه كنند و سـرمایه آنهـا كم شـد و نهایتا 
به جایـی رسـید كـه بانک ها هـم در افزایش سـرمایه  شـركت نکردند و نهایتا سـهام 
عمـده شـركت بـه نام ما شـد، اما سـهامی  عام بودنش حفظ شـد. نهایتـا آنچه اواخر 
دهـه 60 بـه بهره بـرداری رسـید آرتاویـل تایر نام گرفـت و باالخره اواخـر جنگ بود 
كـه بـه تولیـد رسـید. مرحـوم هاشـمی  طـرح را  افتتـاح كـرد و محصـول بـا مارک 

تجاری گلدسـتون السـتیک بیـرون آمد.
هـم اكنـون شـركت مجتمـع صنعتـی آرتاویـل تایـر بـه عنـوان بزرگتریـن كارخانه 
السـتیک سـازی شـمال غـرب كشـور در شـش كیلومتـری شـهر اردبیـل واقـع و با 
توجـه بـه اهمیـت و نقـش تولیـدات داخلـی در افزایـش درآمـد ملـی و همچنیـن 
توسـعه صـادرات غیـر نفتـی و نیز بـه منظور نیـل بـه خودكفایی در زمینه سـاخت 
تایـر بـا  بهـره گیـری از آخریـن تکنولـوژی در زمینـه سـاخت انـواع تایـر فعالیـت 

. میکند
ظرفیـت اولیـه شـركت 25000 تن در سـال )انواع تایـر، تیوپ و  نوار فاپ وسـایط 
نقلیـه سـنگین( بـود كـه بـا گذشـت مـدت زمـان كمـی بـه 35000 تـن در سـال 

یافت. ارتقـاء 
نـام تجـاری گلدسـتون پـس از معرفـی بـه بـازار دیـری نپاییـد كـه مورد اسـتقبال 
مصـرف كننـدگان قـرار گرفت و این اسـتقبال مسـئولیت سـنگین تـری را بر دوش 
مدیـران سـازمان گذاشـت. بـا افزایـش تولیـد، در حـال حاضـر ظرفیـت كارخانـه 
40000 تـن در سـال میباشـد كـه بیـش از 30 سـایز تولیـدی )السـتیک سـبک، 
سـنگین و كشـاورزی ( را نیـز در برنامـه كاری خـود جـای داده اسـت و بـا اتـکال 
بـه خداونـد منـان ایـن ظرفیـت در آینـده بـا اجـرای طـرح هـای توسـعه افزایـش 
خواهـد یافـت .راهبـرد مجتمـع پیونـد بـا انـواع مشـتریان مـی باشـد كـه در ایـن 
راسـتا تـا كنـون توانسـته اسـت پیونـد مناسـبی بـا خـودرو سـازها از جملـه ایـران 
خـودرو و سـایپا كـه دو شـركت بـزرگ تولیـد كننـده خودرو سـواری در كشـورمی 
باشـند برقـرار نمایـد و بـا افزایـش ظرفیت تولیـدی جهـت تایرهای سـواری رادیال 
)tubeless(هـم اكنـون سـهم قابـل ماحظـه ای در تامیـن نیاز خودروسـازهای 

موفـق ایرانـی دارد.
این کارخانه جدید چه ویژگي هایي دارد؟

 ایـن كارخانـه یکـي از مهمتریـن واحدهاي تولیدي كشـور وگامي مهـم در خودكفایي 
كشـور در تولید تایرهاي سـنگین اسـت .این كارخانه بزرگترین كارخانه تولید تایرهای 
سـیمی كشـور اسـت كه در اردبیل قراردارد . قسـمتی از فناوري مورد اسـتفاده دراین 
كارخانه دانش بومي اسـت ودربخشـي از آن هم از شـركت هاي خارجی اسـتفاده شـده 

اسـت یعنی دسـتگاههایی هم از خارج ومطابق بافناوري روز دنیا وارد شـده اسـت. 
بـا افتتـاح پـروژه هـای این چنینـی در اوج تحریم هاسـت كه مـي توان بـه خودكفایی 
كامـل و بـی نیـازی از واردات رسـید . درواقع این گونه اقدامـات بخش خصوصي تحقق 
عملـي و واقعـي اقتصـاد مقاومتي اسـت . نوع تایري كـه دراین كارخانه تولید مي شـود 

از نوع رادیال تمام سـیمي اسـت. 
توجـه داشـته باشـید كـه تایرهـای تمام سـیمی به علـت عمر طوالنـی تر در مقایسـه 
بـا تایرهـای فعلـی بایـاس و قابلیـت دو تا سـه بـار روكش كردن پـس از مصـرف، برای 
مصـرف كننـده نهایـی بسـیار مقرون بـه صرفه خواهـد بود كه عـاوه بر صرفـه جویی 
بـه جلوگیری تخریب محیط زیسـت كمک شـایاني مـي كند. مزیت دیگرایـن نوع تایر 
كاهـش مصـرف سـوخت ، عمـر طوالنـی ، تعویـض آسـان و ایمن تـر و راحتی بیشـتر 

بـرای مصرف كننده اسـت.
فنـاوري بـه کاررفتـه در تولیـد تایرهـاي سـنگین ایـن کارخانـه چگونه 

؟ ست ا

فنـاوري اسـتفاده شـده وماشـین آالتي كـه مـا دركارخانـه اردبیـل داریم،درمنطقه 
حـرف اول را مـي زنـد. بـه عنـوان مثـال از ماشـین آالت ایـن پـروژه  مـي تـوان به 
اسـتفاده از مجهزتریـن بنبـوری هـای صنعـت تایر)بنبـوری یکـی از دسـتگاه هـای 
صنایـع السـتیک وتایرسـازی اسـت كه بـرای مخلوط كردن مـواد السـتیکی به كار 
مـی رود( در منطقـه اشـاره كـرد . ایـن بنبوری با حجم بـاالی 400 كیلـو می تواند 
حجـم تولیـد را بسـیار بـاال ببـرد. ایـن در حالی اسـت كه بـه دلیل باال بودن سـطح 
تکنولـوژی ایـن بنبـوری، قابلیـت تولیـد كامپاندهـا )تركیـب ومخلـوط( بـا درصـد 

بـاالی سـیلیکا را نیـز خواهیم داشـت.
ظرفیت تولیدالستیک سنگین دراین کارخانه چقدر است؟

ایـن پـروژه بـا هـدف تولیـد 25000 تن یـا 300هـزار حلقه السـتیک رادیـال تمام 
سـیمي )آل اسـتیل (سـنگین در سال در 9 سـایز وانتی ، اتوبوسـی و كامیونی كلید 
خـورد . هزینـه انجـام شـده برای این پـروژه به صـورت ارزی و ریالـی مبلغی معادل 
1200میلیـارد تومـان بـه نـرخ فعلـی بـوده اسـت  . بـا ایجـاد ایـن پـروژه، آرتاویل 
تایر)بـا نـام تجـاري گلدسـتون( بـا توجـه بـه تولیـدات دیگـر خـود در خـط قدیـم 

توانسـت بـه 60 هزارتـن تولیـد تایر در سـال دسـت یابد.
براي صادرات تایرهاي سنگین هم برنامه اي وجوددارد؟

مـا بـراي صادرات تایرهاي سـنگین تـا 25 درصد محصـول تولیدي آمادگـي داریم.
درایـن پـروژه ضمـن تامین نیـاز داخل خودروسـازان مي تـوان نیازمحصـوالت را به 
بازارهـای هـدف صادراتی منطقه و همسـایگان ارسـال كـرد كه با توجـه به كیفیتي 
كـه ایـن محصـوالت دارد بـه نظر مي رسـد بـا اسـتقبال خوبي هـم روبرو شـود. اما 
اولویـت مـا فعـا تامیـن نیاز داخل اسـت امـا فرصـت هـاي صادارتي قابـل توجهي 

هـم داریم كه درزمان مناسـب اسـتفاده خواهدشـد .
وضعیت فعلي کشور درتولید تایر خودروهاي سنگین چگونه است؟

بااینکـه بیـن 60 تـا 70 درصدنیـاز كشـور بـه تایرهاي سـنگین هم اكنـون درداخل 
ارزبـري  و  واردات  بـه  تولید،مجبـور  كسـري  بخاطـر  امـا  شـود  مـي  كشـورتولید 
هنگفـت سـاالنه هسـتیم،ضمن اینکـه بخاطـر شـرایط تحریـم بـه هـر حـال ممکن 
اسـت درتامیـن نیـاز كشـوراز طریـق واردات،وقفـه هایـي به وجـود آید ومشـکاتي 
راایجـاد كنـد. تایر-بخصـوص تایرخودروهـاي سـنگین چـون كامیون،اتوبوس،میني 
بوس،كامیونـت وغیـره- مولفـه بـزرگ وتعییـن كننـده اي در رواني وبـه موقع بودن 
جریـان حمـل ونقـل كاال در كشـور دارد و لـذا تامیـن پایـدار آن هـدف مهمـي 
اسـت كـه بـا تولیـد پایـدار داخلي بیشـتر محقق خواهدشـد تـا واردات . لـذا بخش 
خصوصـي فعـال درصنعـت تایربـه همیـن دلیـل واردگـود شـدویکي از بزرگتریـن 
ومدرنتریـن كارخانـه هـاي تولیـد تایـر سـنگین كشـورومنطقه را راه انـدازي كرد .

در مورد شرکت یزدتایر نیز توضیحاتی بفرمایید
مجتمـع صنایـع السـتیک یـزد در سـالهای 1364-1365 در شـهر یـزد عمـا بـا 
مطالعـات و اخـذ موافقتهـای اولیـه شـروع بـه فعالیـت نمـود . در این شـركت خط 
تولیـد تایـر و تیـوب دوچرخه و موتور سـیکلت با بهـره گیری از دانش فنی شـركت 
آی –آر-سـی ژاپـن و همچنیـن تولیـد تایـر  و تیـوب  تایرهـای بایـاس سـواری و 
وانتـی بـه كمـک تکنولـوژی داخلی در سـال 1376 افتتاح گردید  و پـس از آن این 
مجتمـع همـواره در جهـت اصاح و بهینه سـازی محصـوالت خود اقدامـات مؤثری 
برداشـته اسـت كـه از جملـه بارزتریـن آن اقـدام بـه تولیـد تایرهای رادیال سـیمی 
در سـال 1386 بـا اخـذ فن آوری رسـمی از یکـی از مراجع اروپایی بنام وردشـتاین 
هلنـد اسـت. اسـتفاده از برانـد )vredestine( در روي تایرهـاي رادیـال عاوه بر 
تاییـد كیفیت توسـط موسسـه صاحـب تکنولوژي موكد این نکته اسـت كـه در واقع 
یـزد تایـر تولیـد كننده تایرهاي رادیال سـیمي فردشـتاین هلند در ایران مي باشـد.
تولیـدات جدیـد یـزد تایـر نیـز با مشـاركت شـركت وردشـتاین هلنـد در نیمه دوم 
سـال 92 بـه بازار عرضه شـده اسـت كه محصـوالت جدیـد تایرهای رادیال سـیمی 
از سـری V  مـی باشـند كـه قابلیـت تحمـل سـرعت 240 كیلومتـر در سـاعت را 
داشـته و بـرای اولیـن بـار در كشـور سـاخته مـی شـوند و ایـن دسـته از تایرها كه 
تاكنـون همگـی از خـارج وارد مـی شـده اسـت در تعـداد محـدودی از خودروهـای 
سـاخت داخـل ماننـد مـگان  و مـزدا و برخـی از اتومبیـل هـای وارداتـی بـکار مـی 
رونـد .  بخـش قابـل توجهـی از محصـوالت یزد تایر بـرای تامین مصرف شـركتهای 
خودروسـاز و كارخانجات سـاخت موتورسـیکلت و دوچرخه در كشـور بکار میرود و 
مابقـی فـروش داخلی از طریق شـبکه نمایندگی در سراسـر كشـور توزیع می گردد 
صـادرات محصـوالت یـزد تایـر در زمـان كوتاهـی پـس از تولیـد بـه سایركشـورها 
شـروع شـد و تاكنـون همـواره سـیر صعـودی را طـی نمـوده بطوریکـه در سـالهای 
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1378-1384-1391-1392-1393-1394-1395 بـه عنـوان صـادر كننده نمونه 
كشـوری و در سـال 1396 نیـز بـه عنـوان صادركننـده ممتاز كشـور برگزیده شـده 

است.
در مورد مشکالت شرکت داری و کار تولیدی کمی توضیحات بفرمایید؟

مشـکات كه فراوان اسـت از سـرمایه در گردش گرفتـه، تولید، توزیـع، دخالت های 
دولـت، نـرخ ارز، عـدم تامیـن ارز و خیلـی مشـکات دیگـر كه وصف ناشـدنی اسـت 
را افـرادی كـه در ایـران كار می كننـد می داننـد و ایـن مشـکات بـه نظر مـن بعضا 
الینحـل اسـت چـون بـا سرشـت و خـون صنعت ایـران شـکل گرفته اگرچـه بعضی 

از آنهـا هـم ممکـن اسـت كه بشـود به نحـو مطلـوب تغییركند.
طرح های توسعه شما چیست؟

ماهیـت سـرمایه داری گسـترش اسـت و اگـر بـه حقیقـت سـالم باشـد گسـترش 
را انجـام می دهـد یعنـی هرچـه پـول در مـی آورد دوبـاره خـرج تولیـد می كنـد و 
كارخانـه جدیـدی احـداث می شـود و گسـترش داده می شـود و زنجیـره تولیـد تایر 
را تکمیـل كردیـم. وقتـی در سـال های اول انقـاب وارد تولیـد تایـر شـدیم  95 
درصـد مـواد اولیـه از خـارج می آمـد امـا اكنـون كمتـر از 29 درصـد از خـارج وارد 
می شـود. نـخ تایـر   و كربـن در ایـران تولیـد می شـود و  همیـن دو قلـم تقریبا 45 
درصـد مـواد اولیه تایر اسـت. سـپس با سـاخت كارخانه پتروشـیمی  تخت جمشـید
SBR )اسـتایرن بوتـان رابـر( را تولیـد كردیـم كـه بسـیار مهـم بـود )امـا كارخانه 
را  در حیـن راه انـدازی فروختیـم، ولـی ایـن مهم نیسـت و بـه هرحال جـزو زنجیره 
صنعـت تایـر اسـت و بـرای این كشـور كار می كنـد( و در حال حاضر هـم یک طرح 
گسـترش تایـر در سـنندج داریـم بـه نـام شـركت گسـترش تایـر رازی كه بـا ایدرو 
شـریک هسـتیم و یـک طـرح دیگـر هـم داریـم و عاقه مندیم مـواد شـیمیایی تایر 
را كـه حـدود 15 درصـد از وزن تایـر را تشـکیل می دهـد در داخل كشـور بسـازیم. 
مـا تکنولـوژی تولیـد السـتیک را داریـم. در حـال حاضـر در یـزد تایـر تکنولـوژی 
وردیشـتاین هلنـد را خریده ایـم و می توانیـم هـر بار هرجـا خواسـتیم آن تکنولوژی 

را كپـی كنیم.
 شرکت داری در ایران چه تفاوت هایی با دنیا دارد 

شـركت داری در ایـران بـا همـه دنیـا متفـاوت اسـت. بـه طـور اخـص تولید در كشـور 
شـرایط unstable اسـت )شـرایط عدم اطمینـان(، دقیقا چیزی كه بـا تولید منافات 
دارد یعنـی وقتـی می خواهیـد تولید كنید باید حتما در شـرایط اطمینـان تولید كنید؛ 
دقیقـا نـرخ ارز را حداقـل تـا یـک سـال آینـده بدانیـد، دقیقـا بدانیـد سـرمایه  از كجا 
تامین می شـود، ذی نفعانت چه كسـانی هسـتند، فروشندگان شـما چه كسانی هستند، 
خریـداران چه كسـانی هسـتند، مواد اولیه چگونه تامین می شـود و تمـام چیزهایی كه 
بایـد بتوانـد در حقیقت یک سـرمایه گذار تولیدی روی آنها حسـاب كنـد و در همه دنیا 
این طـور اسـت. اگـر شـما توجـه بفرماییـد در طول یک سـال بانـک مركزی بـه تنهایی 
فقط 200 یا 300 بخشـنامه در خصوص ارز، نوع ارز، تخصیص ارز، تامین ارز و مسـائل 
دیگـر صـادر می كنـد. گمـرک چند ده تا بخشـنامه صـادر می كنـد. بانک ها بخشـنامه 
صـادر می كننـد و این قـدر این بخشـنامه ها بعضـی اوقات زیاد می شـود كـه دیگر اصل 
كار از بیـن مـی رود و فضـای كسـب و كار را خراب می كند و این شـرایط عدم اطمینان 

دقیـق همـان فرقی اسـت كه بیـن ایران و سـایر دنیا وجـود دارد.
ــل دوران  ــم )از همــان اوای ــل كــه تولیــد را شــروع كردی ــن اســت اوای واقعیــت ای
بعــد از انقــاب( بــا دالر 7 تومانــی كار می كردیــم االن دالر بیــن 25 تــا 26 هــزار 
ــی  ــا ارز ترجیح ــان ب ــن 7 توم ــن همی ــه بی ــت. فاصل ــورت آزاد اس ــه ص ــان ب توم
4200 تومانــی كــه زمزمــه هــای حــذف آن هــم هــر روز بلندتــر مــی آیــد یعنــی 
600 برابــر و ایــن نشــان دهنده ایــن اســت كــه مــا هرچقــدر كار كردیــم ســرجای 
ــر را از  ــل تای ــد آرتاوی ــون دالر خــط تولی ــا 80 میلی ــی ب ــک زمان اول  هســتیم. ی
خــارج وارد كردیــم و پــس از آن 80 میلیــون دالر، دیگــر هــم بــه صــورت مقطعــی 
ســرمایه گذاری كردیــم. اگــر ایــن 160 میلیــون دالر را در قیمــت ارز فعلــی ضــرب 
كنیــم عــددی بــه دســت می آیــد كــه كارخانــه مــا آن قیمــت نمــی ارزد یعنــی در 

ــم. ــا عقــب رفته ای حقیقــت م
 در مـورد گـران شـدن مـواد اولیه صنعـت تایر و سـرکوب قیمـت نهایی 

هـم توضیحاتـی بفرمایید 
بایـد در نظـر داشـت كـه تایرهای سـنگین در دو دسـته سـیمی و بایاس در كشـور 
تولیـد می شـود، در بخـش بایـاس مـازاد تولیـد داخلـی وجـود دارد امـا در بخـش 
السـتیک سـیمی 70 درصـد كمبـود در كشـور داریـم كـه از طریـق واردات جبران 

. می شـود 
در جریـان واردات مـواد اولیـه تایـر دو موضـوع وجود ارز و نرخ آن مساله سـاز اسـت 
. چـرا كـه حـدود 30 درصد از مـواد اولیه تولید السـتیک از خارج وارد می شـود كه 

بـه سـختی ارز نیمایی بـه آن اختصاص تعلـق میگیرد .   
در یـک سـال گذشـته قیمـت كائوچـو طبیعـی 261 درصـد، كائوچـو مصنوعـی 140 
درصـد، مـواد شـیمیایی 100 درصد، نـخ 58 درصد، سـیم 90 درصد، مـواد كمکی 70 
درصـد افزایـش قیمـت داشـته اند كه میانگین رشـد قیمـت هزینه ها به بیـش از 130 
درصد رسـیده قیمت تمام شـده ای السـتیک ناشـی از گرانی قیمت مواد را به بیش از 
76 درصـد رسـانده، در حالـی كـه 60 درصـد قیمت السـتیک قبا مربوط به مـواد بود.                                                                                                                                             
             مشـکل دیگـر ایـن موضـوع اسـت كـه در ایـران السـتیک را كیلویـی قیمـت 

گـذاری مـی كنند در حالی كه اسـتفاده از فناوری در السـتیک منجر به سـبک شـدن 
السـتیک مـی شـود، بنابرایـن اگر شـركتی از فنـاوری های بـه روز در تولید السـتیک 
اسـتفاده كنـد تـا محصول كیفی و سـبک شـود به دلیـل اینکه قیمت گذاری براسـاس 

كیلـو اسـُت زیان مـی بیند .      
هـم اكنـون سـركوب قیمت السـتیک و افزایش قیمت مـواد اولیه منجر بـه زیان تولید 
شـده و در این صنعت شـاهد خروج سـرمایه از شـركت های بورسـی میباشـیم و این 
مسـاله مـی توانـد آینـده طرح هـای توسـعه ای صنعت السـتیک را به خطر بـی اندازد 
. متاسـفانه قیمـت گـذاری دسـتوری دولـت منجـر به آسـیب بـه برنامه های نـوآوری، 
كیفی سـازی و... صنعت السـتیک شـده اسـت .  از طرف دیگر هم از آنجایی كه قیمت 
تایـر بـه دلیـل رشـد قیمـت ارز از 4200 تومان بـه نزدیک 26 هـزار تومـن االن تغییر 
كـرده  اكنـون مـردم قـدرت خرید تایر بـا قیمت فعلـی را ندارند، بنابراین تعـداد زیادی 
تایر در انبارهای تایرسـازان انبار شـده اسـت و اسـتفاده از تایرهای دسـت دوم عاج زده 
شـده 50 درصـد زیاد شـده اسـت كه ایـن موضوع هم شـركتها تولید كننده السـتیک 

ماشـین را بخاطـر كاهش قـدرت خرید مـردم در تنگنا قرار داده اسـت .
چشم انداز صنعت تایر را چگونه پیش بینی می کنید

چشـم انداز خیلـی خوبـی نـدارد. برنامه هایـی كـه وزارت صنعـت و معـدن می نویسـد 
برنامـه 5 سـاله، برنامـه ده سـاله كوتاه مـدت، بلند مـدت و میان مـدت اینها فقـط برنامه 
اسـت؛ نوشـته می شـود، ولـی اینکـه چقـدر آن اجـرا و محقـق می شـود بایـد ارزیابـی 
مجـدد بشـود، ولـی نهایتـا وقتی كشـوری رشـد اقتصـادی اش منفی اسـت این نشـان 
می دهـد كـه در حقیقت رشـد صنعتی اش منفی اسـت چون رشـد اقتصادی بیشـتر از 
رشـد صنعتـی می آید. البتـه موفقیت هایی داشـتیم. كارهایی كه هنوز انجـام می دهیم 
و تاكیـد می كنم كه ماهیت سـرمایه داری گسـترش سـرمایه گذاری سـالم اسـت. گروه 
رازی 40 سـال اسـت كـه فعالیـت تولیدی می كنـد. در این 40 سـال هنوز سـهامداران 
هیـچ سـود سـهامی  برنداشـته اند. همه شـركت ها هم سـهامی  عام اسـت و می تـوان در 
بـورس مشـاهده كرد. گروه، فقط گسـترش داشـته و كار را بزرگ تر كـرده و خودكفایی 
را محقـق كـرده. زنجیـره تولیـد تایـر را تکمیـل كرده ایم و خیلـی كارهای دیگـر انجام 
داده ایـم. در ایـن فرآینـد فکـر می كنـم موفـق بوده ایـم )آرزو می كنیـم این طور باشـد( 
ولی براسـاس چشـم انداز و براسـاس فضای كسـب و كار و چالش های موجود در آن ما 
پیشـرفت نکرده ایم، اما وظیفه ما چیسـت؟ درسـت اسـت در شـرایط عدم اطمینان كار 
می كنیـم ولـی وظیفـه مـا این اسـت كه برای كشـورمان كار كنیـم و تمام تاشـمان را 
بـه كار بریـم تـا نیروهای جـوان را به كار بگیریم و كارگران و كارمندانی داشـته باشـیم 
كـه شـغل دارنـد، زندگـی دارنـد و ارتزاق می كننـد. در گروه صنعتـی رازی 5 هـزار نفر 
كار می كننـد )بـه طـور مسـتقیم(. اگر هـر خانـوار 4 نفر در نظـر گرفته شـود 20 هزار 
نفـر بـه طـور مسـتقیم در این گروه كار می كنند و شـما تصـور بفرمایید كـه هركدام 3 

یـا 4میلیـون تومـان حقـوق می گیرند چه عـدد عظیمی  می شـود.
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مصوب طبق مصوبه مجمع عمومی مورخ 9 تیرماه 1400، مبلغ 2/295 میلیارد ریال می باشد. 
ضمنا مانده سود انباشته مطابق با صورتهای مالی بررسی اجمالی شده توسط این موسسه برای 
دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1400 به مبلغ 2/798 میلیارد ریال است. با توجه 
به اظهار نظر مقبول و نتیجه گیری توسط این موسسه جهت سال مالی منتهی به 30 اسفند 
ماه 1399 و دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1400 شركت و مدنظر قرار دادن 
بندهای تاكید بر مطلب خاص گزارش مورخ 26 خرداد ماه 1400 و 19 آبان ماه 1400، سود 
انباشته جهت مبلغ 1/530 میلیارد ریال افزایش سرمایه پیشنهادی ، حائز شرایط الزم می باشد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 170/000 میلیون ریال به مبلغ 510/000 میلیون ریال 
و از محل اندوخته احتیاطی به مبلغ 120/000 میلیون ریال و سود انباشته به مبلغ 220/000 
میلیون ریال جمعا به مبلغ 340/000 میلیون ریال صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش 
سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/12/17 تصویب شده ، 

در تاریخ 1395/02/21 نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت مجتمع صنایع الستیک یزد ) سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه 
ثبت، به شرح زیر می باشد.

شــركت مجتمــع صــنایع الســتیک یــزد بـه منظــور بهبــود و اصـاح سـاختار مــالي 
ضــمن رعایــت الزامــات كفایـت ســرمایه بــه دنبـال دستیابي بـه وضـعیت مسـاعدتري 
از لحـاظ نقـدینگي و سـرمایه در گـردش 
مـي باشـد. بـا توجـه بـه وضـعیت فعلـي 
بـازار فـروش تـایر و افــزیش روز افــزون 
نــرخ مــواد اولیــه داخلــي و وارداتــي 
)نوســانات نــرخ ارز( و همچنــین بــه 
 ، تــایر  بــودن  اســتراتژیک  دلیــل 
امکــان افزایش قیمت فـروش متناسـب 
بـا افـزایش بهـاي تمـام شـده تولیـد 
میسـر نمـي باشـد. از طرفـي فـروش 
بــه  محصـوالت  از  بخشـي  اعتبـاري 
خودروســازان موجــب عــدم تطــابق 
ناشــي  نقــدینگي  جریانــات  در 
فــروش  و  اولیــه  مــواد  خریــد  از 

محصــوالت و كــاهش در ســرمایه درگردش گردیده است. 
لــذا درصــورت بهبــود اصــاح ســاختار مــالي وكفایــت ســرمایه ، امکــان تــامین 
ســرمایه درگــردش از طریــق سیســتم بــانکي كشــور و تامین مالي از طریق بازار سرمایه 

میسر خواهد گردید. 
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن 

با توجه به برنامۀ ارائه شـده، شـركت مجتمــع صــنایع الســتیک یــزد )سهامی عام( در نظر 
دارد سـرمایۀ خود را از مبلغ510/000  میلیون ریال به مبلغ 2/040/000 میلیون ریاالز محل 

سود انباشته افزایش دهد:
- 19/600/000 میلیون ریال )معادل 233 درصد( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها.

برنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
در صورت عدم انجام افزایش سرمایه و پرداخت سود به سهامداران و به تبع آن خروج وجه نقد، 
شركت با كمبود نقدینگي مواجه و كاهش تولید و فروش به میزان 18000 تن در سال ) معادل 

50درصد ظرفیت عملي به میزان 35000 تن ( خواهد شد.
این امر موجب عدم استفاده بهینه از ظرفیت تولید موجود ، توقف تعدادي از ماشین آالت تولید 

گردیده كه به موازات آن ،كاهش نیروي انساني را در پي خواهد داشت.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت مجتمع صنایع الستیک یزد )سهامی عام( 
مورخ 1400/11/10 در محل خیابان گاندي، خیابان یکم، پاک 14، ساختمان گروه صنعتي 

رازي تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 89/28 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
حسابرس و بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع 
برعهده آقای محمدرضا تقي گنجي بود كه جنابان  سلیمان سلطاني و مجید اسدي درمقام 

نظار اول و دوم و آقای اسکندر ستوده به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 

ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

1- گزارش توجیهی مورخ 26 شهریور ماه 1400 هیات مدیره شركت مجتمع صنایع الستیک 
یزد )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 510 میلیارد ریال به مبلغ 
2/040 میلیارد ریال)خالص افزایش سرمایه به مبلغ 1/530 میلیارد ریال( مشتمل بر وضعیت 
مالی و صورتهای سود و زیان و جریان های نقدی فرضی و یادداشتهای همراه كه پیوست می 
باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی به اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه 
قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره 

شركت می باشد. 
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 
با هدف  و  تجارت  قانون  161اصاحیه 
توجیه افزایش سرمایه شركت از محل 
سود انباشته تهیه شده است. این گزارش 
توجیهی بر اساس مفروضات مشتمل بر 
مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی 
و اقدامات مدیریت تهیه شده است كه 
انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در 
نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می 
شود كه این گزارش توجیهی ممکن است 
برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در 

باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه 

مفروضات و با فرض تحقق مفروضات ذكر شده، افزایش سرمایه پیشنهادی به منظور بهبود 
و اصاح ساختار مالی ضمن رعایت الزامات كفایت سرمایه و دستیابی به وضعیت مساعدتری 
از لحاظ نقدینگی و همچنین امکان تامین سرمایه در گردش از طریق سیستم بانکی كشور 
و تامین مالی از طریق بازار سرمایه پیشنهاد شده است، این موسسه به مواردی برخورد نکرده 
است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي 
كند. به عاوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه مناسب 

تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، 
نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب 

به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 
5- گزارش توجیهی افزایش سرمایه پیوست براساس مفروضات كان اقتصادی با فرض پیش 
بینی افزایش تولید و فروش به میزان 2 هزار تن سالیانه و افزایش نرخ فروش، افزایش هزینه 
های مواد و تبدیل و نرخ تورم سالیانه پیش بینی گردیده و در صورت افزایش سرمایه تولید و 
فروش سال های آتی اضافه و در حالت عدم افزایش سرمایه به میزان كمبود نقدینگی، موجب 

كاهش تولید و فروش می گردد.
6- سود قابل تخصیص سال مالی 1399 به مبلغ 4/115/5 میلیاد ریال و مبلغ سود سهام 

افزایش سرمایه 233 درصدی مصوب مجمع گرفت
نامی مطمئن در صنعت تایر کشور
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این جا یزد باف است

فاش دوربین چندین بار می زند تا قاب تصویرهایی نقش بندد كه ثمره پایداری مردی است از دیار زنان 
و مردان قنات ، قنوت و قناعت.

اینجا سرزمین پاک فرزندان درستی و راستی و خانواده دوست می باشد كه رنج حفر زمین به طول 90 
كیلومتر را به جان می خرند تا قنات شکل بگیرد و اهل خانه و اهل شهرش كاسه پرآب نوش جان كنند 

اینجا سرزمینی است كه مردمش ایمان و سخت كوشی شهره آفاق هستند.
وقتی در خانه محقری كه دو خانم صاحب خانه و بچه هایی كه مشغول بازیند و گردش سوزن بر پارچه 
های برش خورده سوار می شود تا البسه ای اعم از پیراهن ، شلوار ، ملحفه و هر چیز دیگر شکل گیرد فاش 
دوربین زده می شود می فهمی كه كار در اینجا نهادینه است. وقتی صاحبخانه با ادب یزدی جواب سام 
ما را می دهد و به استکان چایی میهمانمان می كند و می گوید اگر كاربلد باشی در این شهر كار هست 
و نیازی به سرمایه نداری چون یزدباف هست و زحمت بازار فروش پیدا كردن را هم نیازی نیست بکشی 
چون می دانی یزدباف خریدار هست باورم می شود كه هنر ماهی دادن كجا و هنر ماهیگیر یاد دادن یعنی 
چه. می فهمم چون راست مردان باشند چه آسان شود فقط نان از عمل خویش خوری و منت حاتم طایی 
نکشی چه راحت تجلی پیدا می كند. نه تنها در این خانه بلکه در دهها و صدها جای دیگر زنان به همت 
یزدباف در یک منزل جمع و از برش تا دوخت و از اتو تا بسته بندی را انجام می دهند و مزدكار خوبی هم 
می گیرند. به راهی دیگر می روم و در این فکر غرق كه این ایده حمایت از مشاغل خانگی و تامین نیاز اقشار 
با كمک كار خودشان در این روزگار چه سنت نیکویی است كه یزدباف بنا نهاده و به آن ارج می نهد و این 
یعنی كاهش بزهکاری. در بازدیدی دیگر جوانی به كمال ادب آراسته و به علم پیراسته به استقبال می آیدو 
می گوید اینجا مجتمع ورزشی تفریحی است كه هفتاد درصد كارش به اتمام رسیده و مانده سی درصد 
كه آن هم به سرعت رو به اتمام است . اینجا از گود زورخانه تا میدان والیبال، بسکتبال، فوتسال ، پیست 
دوچرخه سواری در فضایی سنتی - مدرن به همت سکاندار یزدباف و بدون هیچ چشم داشتی به پا شده 
تا مردم شهر از آن بهره ببرند. درباب این مجتمع دهها صفحه باید نگاشت كه هم مدرن است و هم سنتی 

و در یک كام شاهکاری از معماری كه وصفش آسان نبود و نباشد.
به جای دیگر می رویم اینجا بنای مدرسه است تا محصان برگزیده یا به عبارتی مدیران آینده كشور در آن 
با خیال راحت در مجتمعی كه از بهترین مداریس پایتخت هم مجهزتر است و از سالن نمایش و همایش تا 
آزمایشگاه و كارگاه و از كتابخانه و سالن ورزشی و ... دارد به فن آموزی بپردازند. در مدرسه بیاد شیخ فضل 
اله همدانی وزیر الجاتیو سلطان محمد خدابنده و ربع رشیدی در تبریز افتادم یعنی جمع دپارتمانهای علوم 
پزشکی، هنر، علوم، قانون و پژوهشکده دارو و ... در یک مجتمع. این بنای جامع و این فکر تربیت نسل 
آینده در این مدرسه شهر یزد و به همت یزدباف و محمد ضرابیه نشان آن دارد كه هنوز در ایران زمین، 

بزرگمردانی نامی و بی همتا هستند كه برای آموزش نسل جوان از وقت و جان و مال خویش هدیه و ارزانی 
می كنند برای گرانبها شدن ارزش كشور و مردمانش. 

به جای دیگر می روم و در مسیر به مجتمع تفریحی و تجاری نوینی به اسم خلیج فارس می رسم و مشاهده 
می كنم این مجتمع عظیم تجاری كه هوش از سر می برد در آمیختن هنر شهر بادگیرها و مدرنیته چه 

خوش سلیقه بنا شده است.
یزدباف را مردی استوار نگه داشته كه نه در كسب قدرت هزینه كرده و نه در غالب شهرت خود و خانواده 
اش بدان نیازی دارد. پس از آمدن به پایتخت و در دفتر كارو خانه شب و روزی نبوده كه این فکر رهایم 
كند كه چقدر باكریمان و خیرین راحت می شود كارها را سامان بخشید. بله سامان بخشیدن شاه كلید 
حرفهایم هست. محمد ضرابیه برای آن كه شهر یزد را چشم نوازتر، پابرجاتر و دانش زاتر كند از سرمایه 
شخصی كه نتیجه 80 سال زحمت و خون دل خوردن هایش است بدون هیچ توقع و چشم داشتی هزینه 
می كند، وقت می گذارد و جانانه همه موارد را پیگیری می كند و خالصانه و خاضعانه در خدمت است 
تا مردم شهربداند كه برای به سامان رسیدن امور این پدر و پسر حواسش به همه چی هست از مدرسه 
سازی و اهتمام به آموزش نسل جوان تا تولید كارو اشتغال زائی، از تاسیس مجتمع ورزشی، تا مجتمع 
تجاری، از توجه به خانواده های نیازمند تا گسترش فرهنگ و هنر و تامین نیاز یعنی برآورده كردن همه 
خواستهای شهر در ابعاد گوناگون. چقدر خوب می شد دعای امثال من مستجاب می شد كه از امثال استاد 
محمد ضرابیه، این رادمردصنعت، این بزرگ شهر و كشور یک چندتایی دیگر داشتیم تا همه جای میهن 

مان آبادتر گردد.
محمد ضرابیه و خانواده وی كه هر یک بهتر از دیگری، پسران هر یک آریوبرزن و دختر آرتمیس و همسر 
عالیقدر و خاندانی متبرک، به عشق وطن لحظه ای نیست كه آسوده باشند و فکر و ذهنشان در گروی 
آبادانی ایران طپش نداشته باشد. ختم كام آنکه شهر یزد را در یزدباف دیدم كه سر به بلندای سرها كشیده  
و در جستجوی آینده ای مدرن ، سنت را واننهاده تا جهانیان را بخود متوجه سازد كه در شهری كه نفس 

عمل كار از دل باشد بایدش ثبت جهانی شود و گوهر بنامندنش. 
یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند مردان خدا پرده پندار دریدند  

هر نکته كه گفتند همان نکته شنیدند هر دست كه دادند از آن دست گرفتند 
یک سلسله را بهر ماقات گزیدند یک طایفه را بهر مکافات سرشتند  

یک زمره به حسرت سر انگشت گزیدند یک فرقه به عشرت در كاشانه گشادند 
قومی به بر شیخ مناجات مریدند جمعی به در پیر خرابات خرابند  

یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد 
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پا به پای رقبای جهانی 

به گفته مهندس محمد ضرابیه پایایـی و پویایـی رمـز موفقیـت و بقـاي » یزدباف « در ایـن سـالهاي پـر 
فـراز و نشـیب بـوده اسـت.

مدیـران، كاركنـان و كارگـران یزدباف همـواره در صدد بوده انـد، همت و تاش ایراني را
بـا تولیـد محصوالتـي كه شـالوده قدمت و نوآوري اسـت به منصـه ظهور برسـانند و امید دارند
تـا از دیـار قنـات و قنـوت و قناعـت، راهـی به سـوی دروازههای جهانـي این صنعت بگشـایند

چـرا كـه معتقدنـد ایرانیان همیشـه شایسـته بهترینها هسـتند . 
مهندس محمد ضرابیه با یادآوری سالهای پیش و ستمی كه بر صنعت نساجی رفته بود از برنامه ها و 

رویکردهای خود برای ماندگاری یزدباف چنین سخن می راند :
پیشترها تاجرهای ما می رفتند قاچاق و انبار فصل گذشته چین را با ُربع قیمت می خریدند و ما نمی 

توانستیم باهاشون رقابت كنیم. 
این موضوع باعث شده بود هر شخصی هر چیزی كه می خواست بیاورد كه این باعث شده بود خیلی به 
همه كارخانه های نساجی بطور عام و الخص یزدباف سختی حاكم شود . خیلی به ما فشار آمد كه كارخانه 
را ببندیم و من كه هیچوقت مسئول اجرایی نبودم باالخره مجبور شدم خودم مسئولیت را قبول كنم . 
خیلی ها میپرسیدند با این احوال بازار چکار خواهید كرد. گفتم : من مردانه به میدان میروم و با مشکات 

میجنگم یا به قول ما یزدی ها »یا اون منو می كشه و یا من او را درست می كنم«.
 واقعا هم تا دوسه سال پیش اصا فکر نمی كردیم اینجوری بتوانیم موفق شویم ولی اعتقاد داشتم و باور به 
این داشتم كه اگر درست برنامه ریزی شود ، صبر كنیم و كار كنیم حتما موفق می شویم . چرا كه وقتی 
یک كارخانه یا یک مجموعه اقتصادی هدفمند و درست كار كند ،سود خواهد كرد و كارخانه اش را توسعه 

می دهد ، تکنولوژی می آورد و جنس نو می آورد و هر روز نوآوری می كند .
در اوایل دشواری فراوان بود و حتی جان ما به لب می رسید كه چه جوری حقوق بدهیم ,  وحتی در برهه 
ای بدهی ما همه معوق شد . خیلی تهمت به ما زده شد خیلی اذیت مان كردند و انگ های مختلف زده 

شد ولی نه كنار كشیدیم و نه جا زدیم و....گذشت.
معتقدم كه مردم شریفمان بی دانش و ناآگاه نیستند بلکه خیلی هم  دانش دارند ولی كمک می خواهند تا 

بیشتر و بهتر شرایط كار و كسانی كه در این سنگر هستند را بهتر بشناسند . 
وقتی كسی یا مسئولی به من میگوید فکر میکنید میتوانید كار خود را بازهم رشد دهید با 
در رشته های مختلف  اقتصادی  توانیم رشد  نمی  ما  میگویم خیال می كنید  او  به  قاطعیت 
تولید كنیم و جزء بهترین ها و خوبان كشورمان شویم و با هم رقابت كنیم ، چرامیتوانیم اما ما 
بستر می خواهیم . به نظر من االن خیلی از صنایع ما و بطور ویژه صنعت نساجی توان رقابت 
با برندهای روز دنیا را دارد و معتقدم اگر در هرصنعت دیگری هم درست كارشود میتوان با 
محصوالت مشابه دنیا رقابت كرد و سود برد . دیگر اینکه توازن برقرار شده و دالر مفت نیست 
كه بدهند و بیخود ارزپاشی بکنند و همین مسبب میشود تا قیمت ها واقعی تر شود و كشف 
قیمت واقعی خود باعث حضور قوی تر در بازار رقابتی میشود چرا كه تولیدگر باید برای اینکه 
محصولش كه پول برایش خرج شده هم كیفیت را در نظر بگیرد و هم عمق بازار را بشناسدتا 

مخارج كرده اش با فروش به جیبش برگردد . 
 به نظر من تولیدات هر جنسی را كه از خارج می آوریم این پتانسیل وجود دارد كه جنس داخلی با آن 

رقابت كند .
نمایشگاه امسال را نمی دانم دیدید یا نه .  بنظرم كه كار هنرمندان و صنعتگران ایرانی بسیار پیشرفت كرده 

بود و قابل مقایسه با سالهای گذشته نبود وقتی می رفتیم توی سالن خیال می كردید اینها همه ایتالیایی و 
ترک ها هستند در حالی كه همه شان ایرانی بودند و این به علت بود كه چون تولید گر باید دنبال بازگشت 

سرمایه اش باشد پس محصول مشتری پسند عرضه میکند  تا خریدار سمتش برود و او سود كند .
در نظر بگیرید كه صنعت منسوجات و پوشاک سودش بیشتر از اكثر صنایع است ولی یک احتیاجاتی دارد 
كه در حال حاضر ما خیلی برایش تربیت نشدیم و برایش ساخته نشدیم و برای آن تجربه نداریم . یکی از 
این موارد كه سخت باید در آن كار كنیم ، بُعد طراحی و شیکی و قشنگی است كه بحمدهلل االن داریم در 
آن راه می افتیم . برای حل این موضوع  ما در یزد باف پارچه های خوب و با كیفیتی  اش را تولید می كنیم 
و برنامه مان هست با بهبود طراحی های روز و مورد اقبال سلیقه تمام مشتریان یک برند آبرومند و بسیار 

خوب و قیمتی مناسب داشته باشیم .
با اینکه لباس های و حتی ملحفه و لباس كار را خودشان می دوزند ولی باز آنها هم تنوع دارند و اینجور 
نیست كه در طراحی آنها هم نتوان خاقیتی به كار برد كه مورد اقبال بیشتری باشد . در یزدباف اما دنبال 
طرح های متنوع و شیکی هستیم كه دوشادوش رقبای خارجی و برندهای آنها بتواند در سبد خرید 
مشتری قرار گیرد . هرچند در موارد متعددی به كارخانجاتی كه پوشاک تولید می كنند خیلی سرویس 
می دهیم ولی باز معتقدیم باید روی طرح و رنگ در ایران بیشتر كار شود تا محصوالت با كیفیت ساخته 
شده از پارچه های مرغوبمان هر روز بیشتر در قفسه های فروشگاه ها و بوتیک های شناخته شده قرار 
گیرد . در یزدباف چندسال پیش یک كارگاه دوخت شلوار لی درست كردیم و آنجا را به صورت یک پایگاه 
دراوردیم كه در این كارگاه كوچک 16 متری روزی 20 تا شلوار لی تولید میشد . مفتخرم بگویم همان 
كارگاه كوچک بواسطه اینکه محصوالتش با استقبال مواجه شد االن توسعه یافته است و شده 500 تا و 
انشاءاهلل با همین روند می رود روی عدد 12000 تولید برای سال آینده و بسیار محتمل است به 250 هزار 

تولید برسد در هدف گذاری بعدی .
برای حمایت از اقشاری كه نیازمند كار بودند در یزدباف برنامه ریزی كردیم و غیر كارگاه های اصلی اقدام به 
حمایت از كارگاه های خانگی تولید پوشاک كردیم . هم اكنون بیش از 100 خانوار و تعداد چند صد خانم 
برای ما كار می كنند به این ترتیب كه ما به آنان پارچه می دهیم و چرخ خیاطی اگر نداشته باشند برایشان 
می خریم و كمک می كنیم و از مزدشان كم می كنیم . این ارزشمند است كه می بینی در هرگوشه ای از 
شهر كارگاه های خانگی وجود دارد كه چندین خانم كنار هم نشستند و دارند برای یزدباف كار می كنند. 
تولیداتی متنوع كه انواع و اقسام كوله پشتی بچه ها ، كاالهای آشپزخانه ، كاالهای خواب ، پیراهن ، مانتو 

و همه چی را شامل میشود . 
در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و ِعرقی كه به این مردم عزیز داریم بزرگترین مجموعه ورزشی یزد را 
داریم می سازیم كه انشاءاهلل طبق زمانبندی فاز اول آن بزودی به بهره برداری میرسد آنهم در شلوغ ترین 
منطقه یزد تا دختر و پسر ، جوان ومیان سال و كهنسال برای ورزش كردن در یک محیط زیبا و اصیل كه 

بهترین مصالح و زیباترین معماری را دارد بر سامتی خود بیافزایند .
از روز اول كار معتقد بودیم كه شفافیت و صداقت داشتن ددر همه امور از مالی و مالیات تا عملکرد باید 
ضمیمه كارمان باشد تا بركت به ما برسد و با همین اصل تا بحال نشده كه ذره ای از فعالیت هایمان را 
گزارش به مردم و مسئول ندهیم . از نظر دولت ،مجموعه ما شفاف ترین سیستم را دارد هرچند همه اینها 
وظیفه است و نمی خواهیم بگوییم هنر كرده ایم بلکه خودمان هم اذعان داریم كه یک مسئولیتی داریم 
توی شهرمان كه وطنمان است وباید برای انجام این وظیفه كه همان توسعه و تعالی و پیشرفت برای 

شهرمان هست همه جوره هزینه كرده و پایش می ایستیم .

داستان کارخانه ای که به زمین نخورد
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یزد نامه

ساعت 18 و 10 دقیقه سه شنبه پنجم بهمن ماه یک هواپیمای فوكر 100 خطوط هواپیمایی 
كارون با 110 نفر سرنشین  بدون آنکه لحظه ای تاخیر از فرودگاه مهرآباد تهران داشته باشد 
به سوی یزد حركت میکند و من مسافر شهر بادگیرها برای دیدن این شهر كهن و یکی از 

قدیمیترین كارخانه های نساجی كشور   .
خوب می دانم كه پیشینه یزد آكنده از تاش پي گیر مردماني پارسا وسخت كوش است كه 
به رغم طبیعت گرم وخشک این دیار، كمرهّمت بسته اند تا به بركت پشتکار، خاقّیت وذوق 

هنري خدادادي، نام شهر ودیار خودرابلند آوازه گردانند.
كیلومتری   600 از  بیش  فاصله  در  یزد  شهر  شهید صدوقی  فرودگاه  در  دقیقه   50 از  پس 
مشام  به  بادیه  شهر  دلنشین  عطر  دوباره  دهه  یک  از  بعد  و  نشینیم  می  زمین  به  پایتخت 

می رسد. 
یزد كهن شهری است  دلخوش كرده با سنن قدیمی در دل بیابان كه آثار ماندگار بیشماری 
در خود به همت راست قامتان دلسوز ُملک و ُمردم در خود جای داده است . از فرودگاه كه 
10 كیلومتری با مركز شهر فاصله دارد به میزبانی یکی از بچه های زحمتکش كارخانه جناب 
جمال میر جلیلی كه هم ادب و وقار و هم لهجه شیرین یزدی دارد به سمت مهمانپذیر خود 
كارخانه راهی می شویم. از فرودگاه شهید صدوقی كه به سمت شهر روانه می شوی بافت 
همسان شهری دلنواز است و خوب متوجه می شوی كه چرا این شهر یک میراث ماندگار 
است كه همه برای ثبت جهانی شدن آن پافشاری می كنند. قبل ورود به مركز شهر در سمت 
راست تابلو شهرک صنعتی به چشم می آید. شاید به جرات بتوان گفت تنها كارخانه ای كه 
در خود شهر هنوز قلب تپنده تولید می باشد همین كارخانه یزدباف است كه مردان و زنان 
شریف یزدی از سال 1335 یعنی بیش از 65 سال در آن مشغول جهاد خدمت در سنگر تولید 
هستند. بعد گذر از چندین میدان و خیابان و چهارراه به بلوار یزدباف و نهایتا میدان یزدباف 

می رسیم كه دقیقا روبروی درب ورودی كارخانه واقع است. 
بلند حواسم را به  به سمت مهمانپذیر خود كارخانه كه راهی می شویم سرسبزی درختان 
خود معطوف می كند درخت های كاج 20 متری اینجا یعنی تداعی شدن استواری، سرسبزی 
و ماندگاری. درخت های كاج 20 متری قطار شده كنار هم در دل یک شهر واقع شده در 
قلب بیابان و در یک جای حصار شده بزرگ نشان از یک تاریخ پیش از 60 ساله در سنگر 
یک مجتمع عظیم تولیدی دارد كه سر به فلک كشیده و نشانی از پابرجایی می باشند. برای 
این ستون های سبز یک عمر محافظت و مواظبت الزم  قطار شدن و كنار فم قرار گرفتن 
بوده تا اینان نخشکند و امروزه برای همچو من یک تاریخ پویایی بیش از شش دهه ای را 

نشانی و آدرس دهند.
شک ندارم كه اگر نبود یک باغبان روشن ضمیر كه برای سرسبزی و نشاط این نمادهای سبز 
در دل كویر از خوشی و آسایش خود بگذرد و تمام هم و غم خود را بگذارد بر سبزی و مانی 

بودن این كاج ها بی شک می بایست تابحال بر تن خشکیده آنها هزاران فاتحه ها نثار می شد.
حركت  به  برای  زدنی  مثال  همیتی  و  همت  كه  ضرابیه  محمد  كنم  می  شکر  را  خدا  ولی 
درآوردن چرخ صنعت دارد این ستون های سبز را نگهبانی و پاسداری كرده، تا در دل شهر 
باگیرها، عینیت گره خوردن كار و هنر و خدمت نمود پیدا كند و یزدباف و درختان سر به 

فلک كشیده اش نمادی از پویایی و پایایی باشند.
همراه دو همکارم با دعوت میزبان به داخل سوئیتی در دل كارخانه داخل می شویم. در داخل 
سوئیت ساده و تمیز و مرتب، اول از همه تابلویی با مضمون، الهی سینه ای آتش افروز و سپس 
قرآن و جانماز چشم نوازی می كند و مثلث ما، دوربین و كاغذ و ساک دستی را به كناری 

نهاده به دیدن شهر مردمان تاشگر و سخت كوش می رویم. 
و اما در مورد این استان دیدنی كه بزرگترین كارخانه نساجی فعال خاورمیانه در آن واقع است 

بهتر است به تفصیل تر سخن بگویم. 
استان یزد

استان یزد از سرزمین های كهن و تاریخی ایران زمین است . ابن حوقل در كتاب »ایران فی 
صورة االرض« درباره یزد می نویسد: »از مهمترین شهرهای والیت اصطخر از سوی خراسان 
»كثه« است و آن حومه یزد و ابرقویه می باشد… اما كثه كه حومه یزد است، شهری است 
در كنار بیابان و هوای آن خشک سالم است و مانند شهرهای كوهستانی فراخ نعمت است و 
روستایی دارد كه محصولش ارزان است. بیشتر بناهای آن دراز شکل است و از گل ساخته 
شده. در آنجا شهری است استوار كه قلعه ای با دو دروازه آهنین دارد: یکی به نام ایزد )باب 
ایزد( و دیگری در مسجد )باب المسجد( كه نزدیک مسجد جامع است. این جامع در ربض قرار 

دارد و آبهای آن از قنات تأمین می شود .
در بعضی از منابع بنای اولیه برخی از شهرهای این استان چون )میبد( را به سلیمان پیغمبر، 
این  ابراهیم پیغمبر نسبت داده اند.  به  را  )ابر كوه(  را به ضحاک و اسکندر مقدونی و  )یزد( 
بیانگر قدمت و دیرینگی پیشینه تاریخی و فرهنگی سرزمین و مردم این دیار است. مجموعه 
آثار باستانی پراكنده موجود در این استان نیز به سهم خود گویای این پیشینه تاریخی است. 
نگاره های روی تخت  از دره های شیر كوه،  افزارهای سنگی بدست آمده  آثاری چون دست 
سنگ كوه ارنان، تکه سفال های منقوش نارین قلعه میبد – متعلق به دوره ایامی، غارهای 
استان و آثار معماری و شهرسازی باستانی و… نشان می دهد مدنیت یزد، در چهار كانون 
این  بود. پژوهشگران  )اردكان( متمركز  باستانی )مهریز و فهرج(، )یزد(، )رستاق و میبد( و 
منطقه را كه در مسیر شاهراه های باستانی )ری – كرمان( و )پارس – خراسان( قرار داشت، 

جزء سرزمین های دوردست مادها شمرده اند. 
دارالعباده

شهر یزد مركز استان یزد و شهرستان یزد است كه جزو 18 كان شهر ایران محسوب می شود 
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و در مجاورت كویر مركزی قرار گرفته است . 
شهر یزد در بین رشته كوه های شیركوه و خرانق واقع شده و به دلیل دوری از دریا و نزدیکی 
به كویر، یزد به یکی از خشکترین شهرهای ایران تبدیل گردیده است. هرچند بیشتر مردم 
این شهر سکونت دارند. یزدی  اما زرتشینان زیادی هم در  امامی هستند  یزد شیعه دوازده 
یزد  تاریخی  رایج صحبت می كنند. طبق شواهد  پارسی  زبان  به  با لهجه مخصوص خود  ها 
سرزمینی با قدمت 3000 ساله است. یزد شهر بادگیرها و خانه های قدیمی است كه پس از 
گذشت چندین سال بافت قدیمی خود را حفظ كرده او مردم به طور سنتی زندگی می كنند. 
واژه یزد، در لغت به معنای سپند و پاک بوده و وجه تسمیه این شهر، سرزمین مقدس و شهر 
خدا است. اصطخری درباره یزد می گوید: »كثه مركز یزد، شهری است درحاشیه كویر دارای 
هوای خوب و در عین حال واجد آسایش و تنعم شهرهای بزرگ است«. واژه یزد نامی است 
باستانی، كه ریشه در »یشت« یا »یزت« و »یسن« دارد، با مفاهیمی چون ستایش، نیایش، 
نام ها یعنی یشت  این  از  با یکی  اوستا هم،  از فصول پنجگانه  … كه یکی  ایزد و  پرستش، 
خوانده شده است. بعد از آمدن اسام و گرایش مردم یزد به دین اسام عنوان »دارالعباده« 

به این شهر داده شد. 
یزد كه به نخستین شهر خشت خام جهان شهره است به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران 
. شهر  تاریخی كشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.  اثر  و بیست ودومین 
امانات  ایران به شمار می آید كه نخستین صندوق  از قطب های پزشکی و فرهنگی  یزد یکی 
جهان 1700 سال پیش در حوضه تمدن این شهر بنا نهاده شده است . اوج آبادانی یزد، از 
این شهر در  پیشرفت  عوامل  از مهم ترین  یزد  اتابکان  و  بوده  بعد  به  سده »هشتم هجری« 
سده های گذشته به شمار می روند. یزد به عنوان شهر بادگیرها، دارالعباده، دارالعلم و دارالعمل، 
حسینیه ایران، شهر دوچرخه ها، شهر شیرینی، شهر قنات و قنوت و قناعت و شهر آتش و 

آفتاب معروف است.
بروید، حس  را  این شهر كه  از  دیدنی های یزد بسیار زیادند و در هر كوچه پس كوچه ای 
عطر كاه گل و تماشای خانه های تاریخی شما را غرق در لذت خواهد كرد. بر اساس مدارک 
تاریخی، سفرنامه ها و سیاحت نامه ها، از قبل از ورود اسام و از دوران آریایی ها تاكنون، یزد 

نام های گوناگونی داشته است
نامهای قدیمی یزد در پیش از اسام 

نظر  اساس  بر  نیرومند.  قنات  یا  نیرومند  پوشیده  چشمه  دارای  شهر  یعنی  ایستاتیس:   
كه  میشده  نامیده  ایستاتیس  یزد  باستانی  زمان هخامنشیان شهر  در  نویسان،  تاریخ  برخی 
بلکه  نبوده  یک شهر  فقط  یزد  های گذشته  دوره  در  زیرا  داشته،  قرار  مهریز  دامنه های  در 

منطقهای از فهرج تا نایین را در بر میگرفته است. 
 كثه: پژوهشگران تاكنون نظر قطعی درباره ریشه كثه نداده اند. برخی این واژه را به معنای 
در  و  بوده  كوچک  بسیار  ایستاتیس،  بزرگ  شهر  با  مقایسه  در  زیرا  می دانند  كوچک  شهر 
حاشیه ی شهر قرار داشته است. از كثه با عنوان مركز یزد همراه با هوای خوب و دلنشینی 
یاد شده كه مردم با آسایش در آن زندگی میکردند. ولی در تاریخ جدید این شهر را اولین 
بنای یزد دانسته اند كه به دستور اسکندر مقدونی ساخته شده است. از آنجایی كه یزد شهر 
قناتهاست، افرادی دیگر هم كثه را معادل قنات دانسته و دلیل نامگذاری یزد را این موضوع 

عنوان كرده اند. 
یزدانگرد ساخته شد كه  نام  با  اول در زمان ساسانیان شهری  به دستور یزد گرد  یزدانگرد: 
وی آن شهر را به دخترش هدیه داد. درباره ی این نام هم نظرات مختلفی وجود دارد. برخی 

میگویند این شهر را به نام یزدان می ساختند، از این رو آن را یزدانگرد نامیدند و یزدگرد اول 
هم شاپور نام داشته كه به واسطه ساخت شهر به این نام مشهور گردید.

نامهای قدیمی یزد پس از اسالم 
دارالعباده: در دوران پیش از اسام یزد شهر مقدس زرتشتیان بوده، از این رو در زمان ملکشاه 

سلجوقی به فرمان او نام دارالعباده برای آن انتخاب گردید. 
دارالعلم: در زمان آل مظفر، این شهر از لحاظ  فرهنگی و ایجاد مراكز تعلیمی رشد چشمگیری 

داشت و در تمام ایران حرف اول را از لحاظ دارالتعلیم میزد. 
یزد: واژه یزد از ریشه واژه یزش در زبان پارسی میانه، به معنای ستایش و نیایش و از واژه 
یزدان به معنی پاک، مقدس و شهر خدا است كه در حال حاضر این شهر باستانی را به این 

نام میشناسیم. 
شهر یزد عاوه بر نامهای قدیمی خود، به القاب دیگری هم سرشناس است، از جمله:  شهر 
بادگیرها  ، نگین كویر ، شهر شیرینی ، قطب پزشکی ایران ، شهر دوچرخه ها ، شهر زرتشتیان 

و.. .
نقاط دیدنی و جاذبه ها

وجود آتشکده قدیمی زرتشتیان كه آتش درون آن بیش از 1600 سال است كه روشن نگه 
داشته شده و همچنین دخمه زرتشتیان و بناها و نمادهای متعددی از زرتشتیان اصیل پارسی 
، مدارس، مساجد، مکاتب  دارالتعلیم های متعدد  ان شهر --  آنها در  باالی  نفوس  تعداد  و 
امیر  مسجد  و  چخماق  امیر  میدان   -- ایلخانی  دوره  از  فراوان  وخانقاه های  دارالسیاده ها   ،
چخماق، مصای عتیق و كاشی كاری های مسجد جامع و مدارس و كتابخانه های متعددی 
چون، مدرسه و كتابخانه قطبیه سرپلوک، مدرسه دارالصفا، مدرسه و كتابخانه یوسف چهره، 
مدرسه و كتابخانه اصیلیه سرد هوک و كتابخانه باوردیه از دوره تیموریان --- باغ دولت آباد، 
باغ ناصریه، مدرسه شفیعیه ، مدرسه خان، مسجد شاه طهماسب ، عباسیه ، میدان خان، بازار 
خان، بازار قیصریه ازدوره صفویه—كاروان سرای مشیرالممالک آب انبار رستم گیو از دوره 

قاجاریه از جاذبه ها و  ویژگی های این شهر قدیمی و با  تاریخ و سبقه ای ارزشمند است .
اولگین در كوبا،  نزوی در عمان،  یازبرین در مجارستان،  با شهرهای حمص در سوریه،  یزد 
یزد  در  جهان  بانک  اولین  بدانید  است  خوب  دارد.  خواهرخواندگی  جنوبی  كره  در  یئوسو 
تاسیس شده است و قدیمی ترین نخل ایران كه مربوط به مراسم عزاداری امام حسین )ع( 

در یزد قرار دارد.
یزد دارای صنایع دستی، سوغاتیها و غذاهای متنوعی از جمله شیرینی، كیک، قطاب، پارچه، 
زیرانداز، آش و عرقیجات است. در سرتاسر یزد جاذبه های چشم نوازی وجود دارد كه باید 

حتما از آنها دیدن كرد.
كوچه  با  و سنتی  قدیمی  محله های  وجود  می توان  را  یزد  بارزترین خصوصیت شهر  مسلماً 
پس كوچه های خشت و گلی در هم تنیده، بازارها، مساجد، حمام و خانه های آن دانست. در 
مجموع 77 محله از مجموعه محات شهر یزد به دلیل قرار گرفتن در محدوده بافت تاریخی 
یا در حریم آن، در سال 1384 و با شماره 15000، تحت عنوان »بافت تاریخی یزد« به ثبت 
آثار ملی رسیده اند كه مهم ترین محله باستانی یزد چهار منار می باشد. محات مسجد جامع، 
ابوالقاسم در محور اصلی گردشگری یزد و حدفاصل مسجد جامع و  نو، فهادان و شاه  بازار 

زندان اسکندر قرار دارند.
نساجی

در یزد كه شاید بتوان آنرا نقطه پرگاری برای حول محور كشیدن  ایران برشمرد از دیرباز 
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تجارت رونق فراوان داشته و از صنایع دستی و شیرینی گرفته تا ترمه و پارچه علتی بوده است  
تا هم در شهر افراد متعددی به كار تولید و تجارت مشغول باشند و هم معلولی برای كاروانیان 

و تاجران تا انبان خود را از باكیفیت ترین مصوالت پركنند .
یکی از این محصوالت پرطرفدار پارچه و البسه و بطور كلی منسوجات با كیفیت شهر یزد 
بوده است  كه باعث شده از ازمنه بسیار قدیم و پیش از اسام تا ظهور و سقوط سلسله های 
متعدد در بعد اسام و حتی هم اكنون منسوجات این شهر دوست داشتنی دارای ارج و قرب 
فراوان و مورد اسقبال بسیاری افراد بوده و مشتریان بسیاری در داخل و خارج فات ایران به 
دنبال منسوجات مرغوب یزدی باشند . یکی از این دوره های پررونق در دوره صوفیان بوده 
و حتی مکرر در سفرنامه ها و نامه ها درج و ثبت شده است كه در عصر صفوی كه بازرگانی 
ایران رواج و اهمیت زیادی یافت و بازرگانان خارجی به ایران روی آوردند به ویژه ابریشم و 
منسوجات ایران در بازارهای اروپایی به خوبی معرفی شد منسوجات استان یزد بسیار مورد 
اقبال خارجیان بوده است. در آن دوره درخشان تاریخی از یک سو بازرگانان اروپایی و از سوی 
دیگر تجار هندی از طریق راه های زمینی بین اصفهان و دهلی دررفت وآمد بودند و یزد به 
علت داشتن ابریشم و منسوجات مرغوب و موقعیتی كه در مسیر راه زمینی داشت، رونق و 

اهمیت زیادی یافت.
همانطور كه گفته شد صنعت نساجی به عنوان یک صنعت اصیل و سنتی سابقه بس طوالنی 
در استان یزد دارد و این صنعت در این منطقه عاوه بر تاریخچه طوالنی،  پیشرفت و ترقی 
بسیار شایان توجهی طی نموده و به یقین می  توان ادعا نمود میزان رشد و توسعه آن چشمگیر 
بوده است. یکی از علل پیشرفت این منطقه در ازمنه قدیم را می توان وجود راه ابریشم كه 
یکی از رگهای اصلی اقتصادی مملکت بوده است، برشمرد. امروزه نیز در یزدتولید محصوالت 
با كیفیت و دارای تنوع در طرح و بافت و عرضه مستقیم محصوالت یعنی داشتن یک زنجیره 
ارزش از مرحله دریافت پنبه تا ریسندگی و بافندگی و از مرحله دوخت و دوز تا فروش راه 
اقبال  دارای  یزد  نساجی  محصوالت  هنوز  شده  باعث  آن  ماندن  پابرجا  و  این صنعت  ترقی 

فراوانی باشد. 
یزدباف

به گیتي به بافندگي شهره ایم      کهن ریشه اما نو ، اندیشه ایم
در محات قدیمی نشین یزد از قدیم االیام صدای چرخش دستگاههای نساجی كه مردم یزد 
آنرا شعربافی می نامند طنین انداز بوده و چه خوش كه در كنار آنکه هنوز این صدا قطع نشده 
و هست و امروزه، هنوز هم برای توریست ها و بازرگانان امکان تهیه ترمه، مخمل، دندانی، 
قناویز، شال، كتان، احرام و .. فراهم است، شاهد تداوم كار كارخانه بزرگ تولید منسوجات در 
شهر بادگیرها هستیم . هرچند متاسفانه چرخ گردش كاردر سالها ودههای پیش دركارخانه 
های وسیع و كارگاه های بزرگی مثل پشمبافی طوس و نساجی عدل و ریسندگی جنوب در 
شهر یزد از حركت ایستاده اما با غیرت و ایستادگی مردان میانه میدان همت و عاشق پیشه 
به این خاک پرگهر و مردم مهربانش در شهر یزد شاهد بازمانده ای سترگ از تداوم و استمرار 

چرخه تولید و جهاد كار در صنعت نساجی هستیم كه میخواننش  یزد باف .
شركت یزدباف با بیش از 1000 نفر شاغل فقط در خود كارخانه آنهم درسه شیفت كاری 
تولید كننده انواع محصوالت نساجي، به عنوان یکي از برترین و بزرگترین كارخانه هاي نساجي 
خاورمیانه، هم اكنون در آستانه هفتمین دهه از فعالیت خود در صنعت نساجي كشور قرار 

دارد. 
طی بیش از 65 سال  در »یزد باف« صنعتگران این هنر - صنعت مواد اولیه خود را از بازارهای 

داخل و خارج كشور تهیه نموده و كار تولید، خود را با هر مشقتی كه بوده، ادامه داده اند. مواد 
اولیه دستگاههای نساجی در سابق به علت عدم گسترش جمعیت از محل به وسیله كشت 
اثر پیشرفت تکنیک و  بر  یا پشم گوسفند و كرک شتر در محل تهیه می شد ولی  پنبه و 
گسترش جمعیت و پیدایش الیاف مصنوعی ،مواد اولیه مصرفی خیلی كارگاه ها و كارخانه ها 
تغییر كرد ولی یزد باف همیشه استوار و ماندگار هنوز بر اصول خود یعنی تهیه بخش عمده 
ای از مواد اولیه خود از عدل پنبه مرغوب از كشاورزان زحمتکش ایرانی در استانهای گلستان 
، فارس ، خراسان و....و مابقی نیاز از كشورهای آسیای صغیر منجمله ازبکستان، تركمستان 
و...و تولید نخ ، پارچه ، البسه و دیگر منسوجات با كیفیت استوار بوده و بر همان عهد و پیمان 
اولیه یعنی ارایه محصوالت شایسته نام نامی ایران و برند خوشنام یزد باف از لحاظ كیفیت 

و مرغوبیت  مانده است . 
چرا پنبه ارجح است ؟

  یکی از مهم ترین الیاف گیاهی، الیاف پنبه است. در حال حاضر، یکی از مهم ترین بخش 
های صنایع نساجی به بافت پارچه های پنبه ای اختصاص دارد. استفاده از پنبه به عنوان الیاف 
در نساجی، به صدها سال قبل از میاد مسیح بر می گردد. پارچه های پنبه ای برای اولین بار 
به وسیله مصریان قدیم و چینی ها بافته شده است. در ایران نیز كشت پنبه رایج است؛ و در 

استان های خراسان ، گلستان ، كرمان، فارس و مركزی كشت می شوند.
 سطح جانبی الیاف پنبه پیچ و تاب دارد و سطح مقطع آن شبیه دانه لوبیا است. در وسط 
الیاف پنبه كانال خالی وجود دارد كه در هنگام رشد مواد مغذی و آب را به الیاف می رساند. 
این كانال لومن نام دارد. طول الیاف پنبه از 6 میلی  متر تا حدود 52 میلی متر متغیر می باشد. 
هر چقدر طول الیاف بلندتر باشد پنبه مرغوب تر است. درحال حاضر بهترین پنبه مربوط به 
كشور ایسلند است طول این الیاف بین 38 تا 52 میلی متر متغیر است. هر چه قدر الیاف 
نازک تر باشد ظریف تر است و الیاف ظریف تر پنبه، ارزش بیشتری دارد. زیرا از الیاف ظریف تر، 
نخ و پارچه مرغوب تری تولید می شود. رنگ الیاف پنبه از قهوه ای روشن تا سفید متغیر است 
ولی الیاف پنبه هر چه سفیدتر باشد مرغوب تر است. الیاف پنبه جذب رطوبت بسیار باالیی 
دارند و در نتیجه عرق بدن را به خوبی جذب می كنند. از طرفی به خاطر جذب رطوبت باال، 
در هوای گرم خنک تر از بقیه لباس ها هستند. براي پوست انسان حساسیت ایجاد نمی كنند. 
استحکام باالیی دارند و در هنگام خیس شدن استحکام شان افزایش می یابد. الیاف پنبه خیلی 

زود چروک می شوند بنابراین برای لباس های رسمی رو مناسب نیستند.
لیف پنبه در مقابل مواد قلیایی مقاومت خوبی دارد به طوری كه می تواند در مقابل سود 
سوزآور 30 درصد نیز مقاوم باشد، اما در مقابل اسیدهای رقیق هم مقاومت كمی از خود نشان 
اكسیژنه مقاومت  مانند هیپوكلریت سدیم و آب  پنبه در مقابل مواد سفیدكننده  می دهد. 
خوبی دارد، به همین دلیل برای سفیدكردن الیاف پنبه از این مواد استفاده می شود. الیاف 
پنبه در مقابل نور خورشید نیز مقاومت بسیار باالیی از خود نشان می  دهد و حتی در مقابل 
حرارت 120 درجه مقاومت خوبی دارد. كیفیت الیاف پنبه به عواملی چون آب و هوا، خاک، 
نوع بذر و نژاد الیاف پنبه و انتخاب زمان درست برداشت بستگی دارد. الیافی كه خوب نرسیده 

باشند )الیاف نارس( ضعیف تر بوده و اغلب به صورت ضایعات از خط تولید خارج می گردد.
دنیا،  در  لیف  مصرف ترین  پر  می شود  گفته  كه  طوری  به  است،  زیاد  بسیار  پنبه  مصارف 
پنبه است. الیاف پنبه به صورت خالص و یا مخلوط با دیگر الیاف مصرف می شود. پوشاک 
بزرگساالن، پوشاک كودكان، لباس زیر و لباس هایی كه با بدن تماس دارد، انواع حوله ها، انواع 
ملحفه و روكش لحاف و تشک، انواع طناب های ضخیم، نخ براي دوخت لباس، زیلو، پوشک 
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بچه و انواع باند استریل ها و پارچه پانسمان زخم، از محصوالت پنبه ای می باشند.
کارخانه

و  مهندسین  بازدید  و  ایرانی  كارگران  آمد  و  رفت  كارخانه  بیرون  محوطه  به  ورود  بدو  در 
تکنسین های خارجی از محیط كاری و چندین ستون عدل های 100 كیلیویی پنبه تهیه 
شده از مرغوبترین پنبه های تولید شده در داخل و خارج كه بصورت منظم روی هم چیده 

شده و سفیدی و تعداد آنها چشمگیری است چشم ها را به سوی خود می كشد.
شعار؛ افزایش صادرات منوط به كیفیت برتر است كه هم به زبان فارسی و هم التین در ورودی 
سالن اصلی نصب شده نشان از آن دارد كه مدیریت برای تولید محصول با كیفیت به جهت 
فروش خارجی برنامه ریزی كرده و این امر تا چه حد برایشان مهم می باشد و نگاه مدیران 
ارشد مجموعه بر این موضوع استوار است كه محصوالت این كارخانه عاوه بر تامین نیاز بازار 

داخل در فروش خارجی نیز سهمی خوب داشته باشد.
در سرزمین مردمان قنتت و قنوت و قناعت، در شهر بادگیرها، در یزد دوست داشتنی كه 
مردمان آن به سخت كوشی و تاش، ایمان قوی و پشتکار شهیر هستند غیر این توقع نبود 
بواقع برای اینکه این چراغ یزدباف بعد 65 سال تابان باشد محمدضرابیه با سینه ای آتش افروز 
كه نه از نامایمات و نه از كارشکنی ها رنجیده و نه از بی توجهی ها، آزرده خاطر گشته با 
سینه ای ماالمال از عشق به وطن خود توانسته است این بزرگترین كاخانه نساجی خاورمیانه 
را پابرجا و استوار نگه دارد و محصوالت با كیفیتی به بازار عرضه كند كه هم مشتری داخل 
و خارجی دارد و هم از تمام منسوجات خاور نزدیک و میانه و دور محصوالت آن با كیفیت 

تر و مرغوب تر باشد.
مهندس وحید زینی مدیركارخانه كه نزدیک سه دهه در این شركت مشغول به فعالیت بوده 
در ورودی كارخانه منتظر ماست تا كارخانه یزد باف و تاشهای پرسنل آنجا را به ما نشان 
بدهد. بالغ بر هفت ردیف دوتای عدل در طول سه خیابان منتهی به قسمت اولیه كارخانه 
كه به ورودی مواد خام مشهور است منتظر ورود به این كارخانه عظیم برای ارزش افزوده 

پیدا كردن هستند.
الیاف پنبه بعد از كشت  مهندس زینی در پاسخ سوال من برای تعریف عدل پنبه میگوید: 
اینکه وارد كارخانه های نساجی شوند، به كارخانه های پنبه پاک كنی برده  از  و برداشت قبل 
می شوند و در این كارخانه ها، به  وسیله ماشین آالت مخصوصی دانه های موجود در الیاف جدا 
می شوند كه این عمل را جین كردن می نامند و دانه های جداشده به مصارف مختلف ازجمله 
دركارخانه های روغن نباتی برای روغن كشی به مصرف می رسند و الیاف آن برای تهیه نخ و 
پارچه بسته بندی)عدل بندی( شده و تحویل كارخانه های نساجی می شوند. به گفته وی الیاف 
سفید پنبه، ماده خام اصلی صنعت نساجی را تشکیل می  دهد و نخی كه از ریسیدن این الیاف 

به دست می آید، در كارخانه  های نساجی، تبدیل به پارچه می شود .
به گفته وی یزدباف چهار قسمت اصلی به نام های حاجی، ریسندگی، بافندگی و تکمیل دارد 

كه در آن 100 زن و مرد دوشادوش هم در حال كار هستند.
حالجی

 برای بازدید از این كارخانه عظیم و فخر صنعت نساجی كشور داخل سوله حاجی میشوم و 
هم صحبت با مسئول قسمت حاجی كه آنرا پیشانی ورودی مواد اولیه به كارخانه می دانند .

كه  الیافی  توده  و  می شود  محسوب  ریسندگی  عملیات  از  مرحله  اولین  حاجی،  قسمت 
به صورت بسته هایی به نام عدل وارد كارخانه می شوند، در این قسمت به وسیله ماشین آالت 
مخصوصی باز و مخلوط شده و ضمن انجام این عملیات به مقدار قابل توجهی مواد خارجی از 

الیاف جدا و تمیز می شوند. 
مسئول این بخش، هدف های استفاده از ماشین های قسمت حاجی را باز كردن و تمیز كردن 
الیاف ، مخلوط كردن الیاف، تبدیل الیاف به صورت باز توسط جریان هوا زا برشمرده و اضافه 

به ماشین كارد تحویل  از گرد و خاک  الیاف زدوده شده  میکند در آخرین مرحله حاجی 
می شود كه این روش به نام سیستم شوت فید نامیده می شود. 

برای  نشان میکند كه  پیرامون قسمت حاجی خاطر  نیز در سخنانی  زینی  مهندس وحید 
بازكردن و مخلوط كردن الیاف از چندین روش استفاده میشود كه در یزد باف یک نوع از 

جدیدترین سیستم باز كننده های الیاف فعال بوده و به طور اتوماتیک كار می كند. 
این سیستم برای باز كردن تمام انواع الیاف پنبه و یا الیاف مصنوعی كه به صورت بریده به 
مصرف می رسند، طراحی شده و روی ریل مخصوصی حركت كرده و الیاف به طور اتوماتیک و 
مداوم توسط تیغه های مخصوصی برداشته می شود، بدون اینکه صدمه ای به الیاف وارد شود. 
به گفته وی این سیستم باز كننده به خاطر داشتن مشخصات زیر مورد توجه كارخانه های 

نساجی قرار گرفته است ؛
- قرار گرفتن تعداد زیاد عدل در دستگاه 

- ظرفیت تولیدی باال حدود 150 كیلوگرم در ساعت و بازدهی باال 
- داشتن صدای كمتر و ضایعات كمتر 

- مخلوط كردن الیاف با كیفیت باال و داشتن دستگاه كنترل 
- داشتن سیستم ایمنی مناسب 

به وسیله سیستم  از روی عدلها  برداشت  متوجه می شوم كه عمل  بازدید  در حین همین 
كامپیوتری انجام میگیرد كه  برنامه آن قبا به سیستم داده می شود. 

در ماشین های مجهز واقع شده در كارخانه یزدباف می توان چندین عدل از الیاف را كنار 
انجام  و همزمان  قبل طراحی شده  از  برنامه  برداشت طبق  داد چرا كه عمل  یکدیگر جای 

میگیرد. 
حمیدرضا میرجلیلی، در مورد دستگاه عدل شکن و كارآیی آن میگوید : ماشین عدل شکن 
اولین ماشینی است كه در قسمت حاجی مورد استفاده قرار میگیرد ودر آن تکه های به هم 
فشرده الیاف كه از عدلها برداشته می شود به این دستگاه تغذیه می شود و بنابراین الزم است 
قسمتهای مختلفی كه محل عبور الیاف است با فاصله های معینی تنظیم شود و این فواصل 
معموال از روی تجربه به دست می آید و سعی میشود ضمن حفظ بهترین راندمان ، بهترین 

نتیجه نیز در امر باز شدن الیاف وجود داشته باشد.
از حاجی  اضافه می كند كه پس  ما  نیز در هم صحبتی  واحد  این  تکنسین های  از  یکی 
نمودن  یکنواخت  و  راستا  قرارگیری در یک  موازی  سازی،  برای  كاردینگ  ماشین  از  الیاف، 
الیاف از ماشین كاردینگ استفاده میشود. به گفته وی فرآیند كاردینگ در ریسندگی با هدف 
جداسازی ناخالصی های باقیمانده از مرحله قبلی انجام میشود و كلیه الیاف را از یکدیگر جدا 
میکند. میرجلیلی تاكید می كند در این مرحله، الیاف به رشته های ضخیمی به نام فتیله 

تبدیل می شوند .
نیروی  تاثیر جریان هوا،  از اصول  الیاف  باز كردن و تمیز كردن  برای   ، درماشین كاردینگ 
گریز از مركز بر الیاف ، عمل پوششهای سوزنی، ترتیب قرار گرفتن قسمتهیا مختلف و تنظیم 

سرعتها وفواصل آن استفاده می شود.
ریسندگی

قسمت بعدی كارخانه بخش ریسندگی میباشد كه: در مساحت حدود 24000 مترمربع واقع 
اند و رینگ ( و دوالتاب  اپن  الیاف كوتاه )سیستم  شده است كه شامل دو خط ریسندگي 
مي باشد و قابلیت تولید سالـیانه 11000 تن انواع نخهاي پنبه اي، پنبه ای شانه شده، الیاف 
مصنوعی و مخلوط آنها در نمره های مختلف و همچنین تولید سالیانه 1500 تن  نخ دوال 
را دارا میباشد. مهندس زینی در توضیح كاركرد این قسمت میگوید : به فرآیندی كه در آن 
و  ابزارها  از دستگاهها،  فرآیند  این  تبدیل می شود ریسندگی گفته میشود. در  نخ  به  الیاف، 
ماشین آالت مختلف، به ترتیب خاصی استفاده می شود كه هر یک سعی در كامل نمودن 
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عملکرد دستگاه پیشین خود و پیشبرد فرآیند ریسندگی دارند. به گفته وی فتیله تولید شده 
توسط ماشین كارد، دارای الیافی نایکنواخت و غیر موازی است كه الزم است توسط مکانیزم 
مخصوصی موازی ، یکنواخت و نیز مخلوط شوند و بنابراین  از ماشین چند الكنی فتیله می 
توان برای هدفهای فوق استفاده كرد . بطور كلی در این بخش كار یکنواخت سازی و همسان 
سازی الیاف انجا یافته و توسط دستگاهی به نام OPEN EN كار تولید نخ صورت میپذیرد .  
حمیدرضا میرجلیلی مسول سالن ریسندگی یا انبار نخ هم در توضیحاتی پیرامون این بخش 
میگوید : فتیله ای كه از ماشین كاردینگ به دست آمده، هنوز كامًا یکنواخت نبوده و الیاف 
آن نیز صاف و موازی نیست و به همین دلیل در این مرحله از دستگاه چندالكنی، برای اعمال 
این ویژگیها به فتیله استفاده میشود. متوجه می شوم كه در این مرحله ، الیاف مخلوط شده و 
با یکدیگر موازی میگردند و این عملّیات برای تهیه نخ باكیفّیت و مناسب ضروری است . اینجا 
ماشین آالت بسیار ارزشمندی منجمله دستگاه های آلمانی بنینگر را برای چله كشی كه كار 

تولید نخ را جهت ریسندگی انجام میدهند .
مدیر كارخانه در ادامه توضیحات خود و تشریح ماشین فتیله با اعام اینکه این ماشین دارای 
این  پیرامون  میباشد  دهنده  محصول  قسمت  و  كشش  قسمت   ، تغذیه  اصلی؛  قسمت  سه 

قسمت ها خاطر نشان می كند؛ 
1- قسمت تغذیه یا خوراک دهنده : قسمت تغذیه شامل قفسه هایی است كه فتیله ها از بانکه 
ها با هدایت میله های راهنما به قسمت كشش ماشین انتقال داده می شوند. طرز قرار گرفتن 

بانکه ها به دو طریق یک ردیفه و دو ردیفه است. 
كه  اتد  می  اتفاق  هستند،  جفت  صورت  به  كه  غلتکهایی  بین  كشش   : كشش  قسمت   -2
غلتکهای زیری متالیک )فوالدی( و غلتکهای رویی پاستیکی و یا فوالدی با روكش پاستکی 

مخصوصی است. 
میله فشار كه همیشه به یک فاصله از غلتک دومی در انتهای آن نصب می شود. برای وارد 
كردن فشار و كشش آهسته و همینطور محدود كردن حركتهای نامنظم الیاف طراحی شده 

است. 
در حین انجام عملیات كشش ، مقداری از الیاف از مسیر اصلی منحرف شده و روی سطح 
غلتکها می چسبند و اگر سیستم تمیز كننده ای وجود نداشته باشد ، الیاف دیگر نیز جذب 

آنها شده و موجب پیچیدگی تمام الیاف در دور غلتک می شوند. 
اند ، پس از خارج  الیافی كه به صورت تار عنکبوتی در آمده   : 3- قسمت محصول دهنده 
شدن از ناحیه كشش جلو به وسیله یک لوله راهنما به قسمت شیپوری و غلتکهای كالندر 
هدایت می شوند. در اینجاالیاف دوباره به صورت فتیله درآمده و قه قسمت كویلر و سپس به 

بانکه انتقال پیدا می كنند. 
بافنـــدگی

مساحتي   در  بافندگي  و  مقدمات  سالن هاي  میگیرد  قرار  بازدیدمان  مورد  كه  بعدی  بخش 
تولید  قابلیت  و  مجهز  آالت  ماشین  از  استفاده  با  كه  میباشد  مترمربع  حدود20,000 
با  راپیر  و  پروژكتایل  سیستم  با  بافندگی  دستگاه های  و  آهار  و  پیچی  چله  همچون   باال 
عرض های220 ، 320 و360 سانتی متر و همچنین سرعت و توانائی باال می تواند سالیانه حدود 
60 میلیون متر مربع انواع پارچه با تركیب  پنبه ، الیاف مصنوعی و مخلوط آنها را  تا عرض 

340 سانتی متر تولید نماید .
مهندس زینی در توصیف این بخش میگوید قسمت های متعددی در این سالن مستقر است 
پارچه های شلواری )جین  انواع  تولید  به گفته وی  كار میکنند.  نفر در آن  نزدیک 100  و 
وكتان( – پیراهنی – ملحفه ای – پرده ای –  مانتویی – چادر مشکي  – رومبلی و پتویی 

سبک از خروجی های این بخش میباشد .
علی جعفری سرپرست كارخانه بافندگی در توضیحاتی تکمیلی اظهار میدارد كه در این واحد 

مطابق برنامه ای كه در سطح تولید است، نخ های تار توسط دستگاه ” چله پیچی ” براساس 
نقشه و رنگ، آماده و روی ماشین های بافندگی قرار می گیرند.

به گفته وی نخ های پود نیز كه به صورت ” بوبین ” در ماشین های بافندگی قرار دارند با 
همراهی نخ های تار، پارچه را مطابق نقشه و رنگ سفارش داده شده می بافند. در ادامه پارچه 
از كنترل و عامت گذاری جهت برطرف نمودن عیب های احتمالی،  های تولید شده پس 
روانه قسمت ” رفوگری ” می شوند. بازبینی دقیق پارچه ها توسط نیروهای آموزش دیده این 
امر انجام می گیرد و پس از برطرف كردن و زدودن عیب های احتمالی و اطمینان یافتن از 

اصاح آنها، پارچه ها روانه بخش تکمیل می شوند.
رنگرزی ، چاپ و تکمیل

گفته  به  كه  بود  تکمیل  سالن  گرفت  قرار  بازدیدمان  مورد  كه  كارخانه  انتهایی  بخش 
مدیركارخانه، مهندس زیدی ، واحد رنگرزی - چاپ و تکمیل شركت یزدباف یکي از پیشرفته 
این كارخانه ها در  تولید  پارچه درایران به شمار مي رود. سالن هاي  ترین واحدهاي تکمیل 
از ماشین آالت مدرن  با استفاده  مساحتي  بیش از 15,000 مترمربع ایجاد شده است كه 

ودستیابی به آخرین تکنولوژی روز دنیا توانایی انجام فعالیت های ذیل را دارا می باشد:
* رنگرزی مداوم تاعرض 200 سانتی متر با استفاده از بهترین رنگ ها و مواد شیمیایی سالیانه 

به  مقدار 10,000,000 مترمربع .
* چاپ انواع پارچه های پنبه ای ،الیاف مصنوعی و مخلوط آنها به روش روتاري و تخت با 
استفاده از بهترین رنگ ها و مواد شیمیایی سالیانه  به مقدار 29,000,000 متر مربع كه از 
این مقدار 20,000,000 مترمربع مربوط به چاپ روتاري و 9,000,000 مترمربع آن مربوط 

به  چاپ تخت مي باشد.
* رنگرزي نخ پنبه به روش ایندیگو جهت سالیانه 8,000,000  متر مربع پارچه جین كه 

عمدتا نیاز بخشي از بازار داخلي را تامین مي نماید.
* كاهش وزن پارچه های پلی استر و تکمیل پارچه های حریر و ایجاد چروک درآنها.

* انجام عملیات تکمیل با استفاده از ماشین آالت مجهز و پیشرفته تکمیلي  همچون تنظیم 
عرض پارچه ، كالندر، خارزنی، سمباده زنی، شرینگ ، انجام عملیات تکمیل آنتی باكتریال ، 

ضد آب ، ضد آتش و...جهت پارچه هاي خاص.   
سعید فاخری سرپرست این بخش در پاسخ به سوال تعداد پرسنل مشغول در این بخش و 
قسمت ها میگوید: :در سالن تکمیل كه شامل بخش های متعددی مثل طراحی ، اسکرین 
سازی ، نمونه گیری ، آزمایشگاه شیمی ، آزمایشگاه كنترل كیفیت ، واحد اداری و پشتیبانی ، 

مکانیک و... می باشد بیش از 100 نفر خانم و آقا مشغول به فعالیت هستند .
در این سالن سراغ سید علی محسن الحسینی می روم و از وی كه مدیر سالن تکمیل است 
پیرامون تعمیرات دستگاه ها در صورت بروز خرابی میپرسم وی میگوید، با اعتمادی كه در 
طول سالها توسط مدیران كارخانه به پرسنل شده است این توان و دانش فنی در كارخانه 
از 90 درصد تعمیرات و خرابی دستگاه ها توسط خود مهندسین و  نهادینه شده كه بیش 
متخصصین داخل كارخانه انجام می شود. به گفته وی غیر از تولید پارچه های متنوع یکی 
غیر  میکند  اضافه  نیز  فاخری  سعید   . میباشد  رنگی  نخ  سالن  این  پرطرفدار  محصوالت  از 
بازبینی توسط خود  نیازمند تعمیر و  از تعمیرات قطعات حساس دستگاههای تخصصی كه 
توسط  قطعات مصرفی  و  قطعات مستهلک  تعویض  یا  تعمیر  كار  تمام  است  شركت سازنده 
از  شده  حادث  مشکات  زینی  مهندس  گفته  به   . میپذیرد  صورت  مجموعه  خود  نیروهای 
تحریم ها باعث شده كه شركت در تامین قطعات مورد نیاز برای دستگاه های غیر وطنی خود 
كه عموما برای كشورهای آلمان ، ایتالیا و كره میباشد با مشکاتی مواجه گشته و مجبور به 
تامین این قطعات مورد نیاز از طریق واسطه ها گردد ولی با تمهیداتی كه توسط جناب ضرابیه 

اندیشیده شده روزی و ساعتی نبوده است كه در كار در اینجا متوقف شود.
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انتهای بازدید از کارخانه 
ـــه صـــورت ناشـــناس میـــروم و از آنهـــا پیرامـــون  پـــای صحبتهـــای گروهـــی از كاركنـــان ب
ـــه میپرســـم. متنفـــق القـــول هســـتند  صنعـــت نســـاجی و شـــرایط حاكـــم و خـــود كارخان
ـــواد  ـــام م ـــت تم ـــن قیم ـــاهد باالرفت ـــرورزه ش ـــه ه ـــخت ك ـــرایط س ـــن ش ـــا ای ـــه ب ك
اولیـــه از پنبـــه و دوک تـــا هزینـــه هـــای بـــرق و آب و گاز و ســـربه فلـــک كشـــیدن 
ـــه  ـــن كارخان ـــت ای ـــتیم مدیری ـــا هس ـــتگاه ه ـــن دس ـــه و تامی ـــد قطع ـــه ای خری هزین
ـــنل  ـــر پرس ـــزار نف ـــش از ه ـــتمزد بی ـــال دس ـــام و كم ـــم تم ـــه ه ـــد ك ـــاهکار میکن ش
ـــد و  ـــم میکن ـــتی فراه ـــی معیش ـــای مال ـــه ه ـــک هزین ـــا و  كم ـــام مزای ـــا تم ـــود را ب خ
ـــی ،  ـــابقات ورزش ـــزاری مس ـــل برگ ـــاط آوری مث ـــای نش ـــرح ه ـــت از ط ـــا حمای ـــم ب ه
ـــای  ـــب ه ـــی از قط ـــاف یک ـــال یزدب ـــه فوتس ـــی منجمل ـــای ورزش ـــم ه ـــه تی ـــا ك ـــا آنج ت
ـــق  ـــث تزری ـــور دارد ، باع ـــی حض ـــابقات نهای ـــواره در مس ـــوده و هم ـــتان ب ـــی اس ورزش

ـــردد . ـــران میگ ـــه كارگ ـــرح ب ـــاد و مف ـــه ای ش روحی
ـــازد  ـــغول میس ـــود مش ـــه خ ـــم را ب ـــابی حواس ـــه حس ـــی ك ـــوارد مهم ـــر از م ـــی دیگ یک
ایـــن نکتـــه اســـت كـــه افزایـــش افســـار گســـیخته مـــواد اولیـــه از ابتـــدای 1400 
و بیـــش ازســـه برابـــر شـــدن قیمـــت عـــدل پنبـــه از یـــک ســـو و از ســـوی دیگـــر 
ـــد  ـــه در گنب ـــران چ ـــر ای ـــم ب ـــالی حاك ـــوی و خشکس ـــرایط ج ـــر ش ـــه بخاط ـــود پنب كمب
ـــه  ـــت پنب ـــزارع كش ـــه در م ـــدران و چ ـــان و مازن ـــهرهای خراس ـــا ش ـــان ت ـــرگان و مغ ، گ
ـــده  ـــث ش ـــتان باع ـــتان و تركمنس ـــتان، تاجیکس ـــه ازبکس ـــایه منجمل ـــورهای همس كش
ـــای  ـــختی ه ـــار س ـــال دچ ـــوع در امس ـــن موض ـــذاران ای ـــرمایه گ ـــاجی و س ـــت نس صنع
ـــزد  ـــی ی ـــه بزرگ ـــه ای ب ـــاز كارخان ـــه موردنی ـــواد اولی ـــن م ـــلما تامی ـــوند . مس ـــراوان ش ف
ـــه  ـــن  پنب ـــه و تامی ـــا تهی ـــا ب ـــد ت ـــرایط میخواه ـــع ش ـــوی و جام ـــم ق ـــک تی ـــاف ی ب
ـــه  ـــن كارخان ـــی تری ـــن و قدیم ـــن بزرگتری ـــد ای ـــه نگذارن ـــاز كارخان ـــورد نی ـــوب م مرغ
نســـاجی خاورمیانـــه بعـــد از شـــش دهـــه حضـــور پرغـــرور بـــرای لحظـــه ای چـــرخ 

ریســـندگی و بافندگـــی اش از حركـــت بازایســـتد . 
بایـــد ایـــن نکتـــه را یـــادآوری كـــرد كـــه ســـال ها پیـــش 270 هـــزار تـــن حجـــم 
ـــور  ـــه در كش ـــد پنب ـــزان تولی ـــر می ـــال های اخی ـــا در س ـــود، ام ـــور ب ـــه كش ـــادرات پنب ص
ـــن  ـــدر تامی ـــه چق ـــت ك ـــی اس ـــود گواه ـــار خ ـــن آم ـــت و ای ـــن اس ـــزار ت ـــا 60 ه 50 ت

ـــد. ـــی باش ـــخت م ـــاجی س ـــای نس ـــه ه ـــرای كارخان ـــه ب ـــواد اولی ـــه و م پنب
ایـــن مـــورد را نیـــز بایـــد در نظـــر داشـــت كـــه در كنـــار افزایـــش سرســـام آور و 
ـــال 1400،  ـــته س ـــاه گذش ـــر از ده م ـــه در كمت ـــو پنب ـــر كیل ـــت ه ـــری قیم ـــد براب چن
فرآیندهـــا صـــورت پذیرفتـــه روی ایـــن محصـــول اولیـــه اعـــم از حاجـــی ، آهـــار ، 
رنگـــرزی و... باعـــث شـــده قیمـــت تمـــام شـــده محصـــول اولیـــه چـــه نـــخ و چـــه 
ـــلوار  ـــن ، ش ـــد پیراه ـــی مانن ـــول نهای ـــت محص ـــه قیم ـــه و در نتیج ـــش یافت ـــه افزای پارچ
ـــدا  ـــته پی ـــه گذش ـــبت ب ـــیاری نس ـــی بس ـــال و... فزون ـــف ، ش ـــی ، كی ـــو ، روتخت ، مانت
ـــادی  ـــرایط اقتص ـــط ش ـــه بواس ـــی ك ـــم در حال ـــت  آنه ـــش قیم ـــن افزای ـــد و همی كن

ســـخت مـــردم ناشـــی از تـــداوم تحریـــم هـــای بیـــن المللـــی وجـــود دارد میـــزان 
ـــه  ـــد ك ـــه كنی ـــم اضاف ـــوع را ه ـــن موض ـــازه ای ـــت. ت ـــرده اس ـــدا ك ـــش پی ـــد كاه خری
ـــته و  ـــان داش ـــاک در جه ـــت پوش ـــر صنع ـــری ب ـــر ویرانگ ـــا تاثی ـــی كرون ـــیوع جهان ش
ـــداری  ـــر و باورم ـــت خی ـــا نی ـــت . ام ـــته اس ـــی داش ـــات را در پ ـــدید سفارش ـــش ش كاه
ـــکل  ـــدگار ش ـــی مان ـــم زده و بنای ـــاف رق ـــزد ب ـــارک را در ی ـــی مب ـــه فعل ـــد ضرابی محم
ـــا  ـــد و ب ـــیب نمیبن ـــد و آس ـــم گزن ـــای عظی ـــن بن ـــاران ای ـــاد و ب ـــچ ب ـــه از هی ـــه ك گرفت
هـــر مشـــقت و زحمـــت و خـــون دل خوردنـــی كـــه هســـت ایـــن رادمـــرد صنعـــت 
ـــتغال  ـــم اش ـــا ه ـــده ت ـــزد گردی ـــهر ی ـــد در دل ش ـــاد تولی ـــت و جه ـــل خدم پشـــتیبان فع
و كارآفرینـــی اینجـــا جـــان داشـــته باشـــد و هـــم تولیـــد نفـــس بکشـــد تـــا بـــزه  و 
ـــر  ـــگ ت ـــگ و كمرن ـــا كمرن ـــهر بادگیره ـــردم ش ـــی م ـــی در زندگ ـــی پول ـــکاری و ب بی

ـــود . ش
ـــت  ـــم صحب ـــتراحتش ه ـــان اس ـــه در زم ـــی كارخان ـــران قدیم ـــد از كارگ ـــی چن ـــا تن ب
ـــده  ـــه ای نمان ـــزرگ و كارخان ـــچ كارگاه ب ـــر هی ـــهر دیگ ـــود ش ـــد در خ ـــوم . میگون میش
ـــان  ـــی ش ـــت. یک ـــده اس ـــوش ش ـــان خام ـــد و چراغش ـــده ان ـــل ش ـــه تعطی ـــت و هم اس
ـــعه  ـــرح توس ـــتند ط ـــال 1376 میخواس ـــی س ـــم وقت ـــاف ه ـــه در یزدب ـــد ك ـــه میده ادام
ـــاور  ـــی ب ـــد كس ـــروع كنن ـــد را ش ـــد كار تولی ـــای جدی ـــوله ه ـــن س ـــد و در ای راه بیاندازن
ـــی  ـــی یک ـــه چطـــور وقت ـــرون ك ـــود بی ـــه زده ب ـــا از حدق ـــی ه ـــرد و چشـــمهای خیل نمیک
ـــته  ـــزرگ ورشکس ـــای ب ـــمبافی ه ـــا اون پش ـــاجی ی ـــی نس ـــای قدیم ـــه ه ـــی كارخون یک
و تعطیـــل شـــدند اینجـــا یعنـــی یـــزد بـــاف هنـــوز هســـت و تـــازه داره كارش رو 
ـــه  ـــا اون لهج ـــش ب ـــای  زحمتک ـــر از كارگره ـــی دیگ ـــع یک ـــد. در اون جم ـــعه میده توس
ـــن  ـــال س ـــک 55 س ـــن نزدی ـــد م ـــرم میگوی ـــش را نب ـــه نام ـــرطی ك ـــه ش ـــیرینش ب ش
ـــه  ـــه ضرابی ـــورم اگ ـــه میخ ـــم جال ـــی قس ـــوه دارم ول ـــر ون ـــر و دخت ـــودم پس دارم و خ
ایـــن مردبـــزرگ نبـــود نـــه كارخونـــه مونـــده بـــود و نـــه مـــا هیچکدوممـــون االن 
ـــون  ـــه چ ـــه اینک ـــد ن ـــه میده ـــدت ادام ـــدت و ح ـــا ش ـــور ب ـــتیم . همینج ـــامان داش س
خانـــواده ضرابیـــه خودشـــان اهـــل یـــزد هســـتند اینـــو میگمـــا ! نـــه.. همـــه ماهـــا 
ـــک  ـــت ، ی ـــی اس ـــازرگان جهان ـــک ب ـــت ، ی ـــدار اس ـــه بانک ـــدس ضرابی ـــم مهن میدونی
ـــغولی  ـــت و دلمش ـــا كار و فعالی ـــزار ت ـــزار ه ـــت و ه ـــام اس ـــه ن ـــری ب ـــه دار و خی كارخون
داره ولـــی منـــی كـــه خـــودم چندتـــا اوالد و نـــوه دارم میفهمـــم كـــه بـــرای تمـــام 
ماهـــا حکـــم پـــدر رو داره  و از حـــال تـــک تـــک مـــون خبـــر میگیـــره و حواســـش 
ـــه  ـــت میگ ـــن واال راس ـــر و گفت ـــون دادن س ـــا تک ـــم ب ـــه ه ـــت. بقی ـــون هس ـــه م ـــه هم ب
ـــروم كـــه یکـــی  ـــد . میخواهـــم ب ـــد میکنن ـــات را تایی ـــن كارگـــر ســـالن مقدم حرفهـــای ای
ـــون  ـــهر خودم ـــود االن توش ـــاف نب ـــزد ب ـــه ی ـــد اگ ـــل میگوی ـــالن تکمی ـــران س از كارگ
ـــرای  ـــب ب ـــار غری ـــم دی ـــون میرفتی ـــه ن ـــه لقم ـــه ی ـــد واس ـــود و بای ـــون پُرنب ـــفره هام س

ـــدیم . ـــی ش ـــاز درآوردن آواره م چندرغ
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کارگاهای تولید

هرچند داشتن زنجیره ارزش در صنعت نساجی یک ایده اولیه و بدیع در دوسال پیش بود كه كمتر كسی باور داشت كه با وجود مشکات و سختی های پیش رو توان عملیاتی شدن و اجرایی گشتن دارد ولی با سیاست 
ها و تمهیدات اندیشیده شده در یزد باف توسط استاد مهندس محمد ضرابیه كه در شهر مردانگی و كیاست وی برای مردم این خطه حجت است بانی شد تا به تدریج ورای بُعد اقتصادی و توجیه مادی، از منظر اشتغالزایی 
و كارآفرینی برای توده مردم اعم از بانوان خانه دار و فرد جویای كار تا شخص دربند و خانواده آسیب پذیر تا خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست و... فصلی نو از ایفای مسئویت اجتماعی با رویکرد حمایت از اقشار 

زحمتکش توسط مدیرعامل بزرگترین كارخانه نساجی خاورمیانه شکل بگیرد.
بله، در شهر یزد مردی و مردای هست به نام استاد محمد ضرابیه كارآفرین ، حامی تولید و خیری به نام كه نزدیک به 8 دهه برای اعتای نام ایران و رفاه ایرانی خون دلها خورده و با منصب بزرگ خاندانی در خانواده 

معروف ضرابیه در جای جای این موطن گهواره جنبان تمدن بشریت برای مردم شریف و قدردان سرزمینش اشتغالزایی كرده و بر ای پیشرفت كشورش جان و مال و فرزند و آبرو را ارزانی ملتش كرده است .

هیچ کس نمی تواند به تنهایی یک سمفونی را اجرا کند، برای این کار به یک گروه ارکستر کامل نیاز است

کارگاه های دوخت و تولید منسوجات
از نخ و پارچه تولیدی كارخانه یزد باف در جای جای شهر چراغ هایی به اسم كارگاه های دوخت روشن شده و شاهد هستی جمعی پرتاش و با عشق و شوق به روی میزهای برش و به پشت چرخ های خیاطی درحال 
دوخت و دوز و تولید دهها محصول نهایی همچون شلوارهای لی ، پیراهن مردانه ، لباس های شکیل زنانه ، لباس های رنگارنگ و زیبای بچه گانه ، مانتو وشال ، انواع و اقسام ست آشپزخانه و روتختی ، كیف و كوله پشتی 
و .... هستند. در یک كام یعنی یک بخش مهم دیگر در خارج كارخانه وجود دارد كه به امر تهیه منسوجات با كیفیت پرداخته و در گردش چرخ های خیاطی با معجزه هنر مردان و زنان محصوالتی مهیا میشود مرغوب . 
بدین سان یزد باف با اقدامی تحول گرایانه كه مورد تکریم همه دست اندركاران و متولیان شهری و استانی و كشوری میباشد توانسته فصلی نو را در اشتغال زایی تجلی ببخشد. بدین ترتیب بخش نساجی یزد به تنهایی با 
قافله ساالری یزدباف یکی از منابع اصلی اشتغال زایی در این شهر است به طوری كه تنها در بخش تولید منسوجات نزدیک به 100 خانوار كه هركدام از دو تا ده نفر را پوشش میدهند و دو كارگاه بزرگتر به نام های كارگاه 
اصلی و كارگاه عدالت كه افراد زیادی را در استخدام خود دارند به امر تهیه منسوجات و به قولی ایجاب ارزش افزوده برای نخ و پارچه تولیدی كارخانه یزدباف مشغولند .در معیت مهندس محمد علی منتظری كه مدیر 
ارشد و مسئول واحد دوخت و دوز در كل مجموعه یزدباف می باشد برای بازدید از چند كارگاه در سطح شهر روانه میشویم . مهندس منتظری در راه نقل میکند كه یزدباف از دیرباز قسمت دوخت داشته است ولی اكنون 
با تاكیدات و تصمیمات اتخاذ شده توسط مهندس ضرابیه این مرحله دوخت وسعت یافته و بیش از 500 نفر فقط االن در قسمت دوخت و دوز مشغول به كار هستند . به گفته وی اكثر این افراد شاغل كسانی هستند 
كه از مرحله مقدماتی آموزش كار با دستگاه و چرخ را در خود همین محیط كاری یادگرفته و با اشتغال در این واحدهای كارگری توانسته اند هم هنری بیاموزند و هم با درآمدزایی مقبول به زندگی خود سامان ببخشند. 

کارگاه اصلی
در خیابان شهید صدوقی شمالی و در كوچه ای كه انتهای آن اداره كل اطاعات شهر واقع می باشد كارگاه اصلی دوخت انواع شلوارهای لی و كتان قرار دارد .

دوسالن چسبیده به هم كه در آن حدود 50 نفر خانم سخت مشغول كارند و این بانوان تاشگر در كنار یکدیگر از مرحله اول دریافت پارچه لی تا طراحی ، برش ، دوخت ، و.. را در این دوسالن به طور كامل انجام میدهند 
و شلوار لی تولید می كنند. 

خانم اله دینی مسئول این كارگاه با اعام اینکه در این واحد طی یک شیفت و با همت حدود 50 پرسنل در روز بیش از 500 شلوار در طرح ها وسایزهای متفاوت دوخت میکنیم افزود : اینجا در ابتدا یک سالن بود كه 
در آن كارمی كردیم ولی از دوسال پیش كار در اینجا پیشرفت كرد و با خرید ماشین آالت و چرخهای خیاطی جدید و تخصصی كار در این كارگاه توسعه یافت . به گفته وی هم اكنون با انواع چرخ خیاطی های موجود 
در این كارگاه اعم از 4نخ ، 5نخ ، سه سوزنه ، راسته دوز ، میان دوز ، زیگزال ، كمر كش ، الیک ، مادگی ، كامپیوتری و... میتوانیم طرح های زیبا و مشتری پسندی تولید كنیم . به گفته وی بطور كلی برای شروع كار 

كارگاه های دوخت باید زیرساخت های اولیه و ملزوماتی مهیا شود كه شامل مراحل اولیه و نهایی اخذ مجوز ، مکان تولیدی و تهیه ادوات، چرخ های دوخت، میز برش، قیچی های برش، متریال ها و پارچه می شود.
مهندس محمدعلی منتظری در توضیحاتی تکمیلی سال تاسیس این كارگاه را سال 1390اعام كرد و تصریح كرد با سه نفر پرسنل اینجا آغاز به كار كرد و خروجی آن در آن زمان 30 تا 35 شلوار بود . به گفته وی 
با اضافه شدن كاركنان طی سالیان متمادی و بعد از دستور جناب ضرابیه برای توسعه كارگاه و اشتغال افراد بیشتری در آن ، حدود دو سال پیش بود كه ملک بغلی خریداری و سالن دوم به این سالن اولیه اضافه شد . 
محمد علی منتظری تجهز كامل سالن خریداری شده ، دریافت سریع مجوز برای توسعه كارگاه ، تامین برق كارگاه ، دریافت مجوزهای دیگر را نتیجه پیگیری های مجدانه جناب ضرابیه دانست و خاطرنشان كرد : همه 
تیم یزدباف از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره تا كارگران كارخانه و كاركنان واحد دوخت و پرسنل فروشنده در فروشگاه ها برای اینکه چنین فرصتی دارند كه به شهر و استان و كشور و مردمش خدمت كنند و كاالی 

با كیفیت تولید كنند افتخار میکنند . 
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کارگاه عدالت
كارگاه بعدی كه از آن بازدید میکنیم كارگاه عدالت است . كارگاهی در مركز شهر كه هدف از تاسیس آن حمایت 

از زندانیان و خانواده های آنان می باشد .
محمد ضرابیه مالک و مدیرعامل یزد باف با اسلوب و نگرشی كه نسبت به حمایت از اقشار آسیب پذیر دارد اقدام 
به برپایی این كارگاه با این پیش شرط نموده است كه بیش از 70 درصد پرسنل این كارگاه باید یا از خود زندانیان 
یا خانواده های آنان تامین شود و با پذیرش این افراد و ارائه آموزش های الزم بستری فراهم شود تا این اقشار 
آسیب پذیر و نیازمند كمک بتوانند برای استمرار زندگی خود هم در زمان حال و هم در در آتیه با آموزش كاری 

یاد بگیرند تا معیشت آنها تامین شود .
خانم و آقای انتظارقائم سرپرست های این سالن بزرگ هستند كه نزدیک به 30 نفر در آن مشغول به كار هستند. 
آقای منتظر قائم می گوید: در اینجا نیروها با جون و دل در حال فعالیت هستند چون اینجا را مامنی برای كسب 
درآمد حال و مجموعه ای كارآفرین برای خود و خانواده شان می دانند. به گفته وی در اینجا از مرحله آموزش تا 
استخدام در خدمت متقاضیان بوده و به افراد آموزش برش پارچه ها و دوخت با انواع دستگاه های چرخ خیاطی 
داده میشود بطوری كه خیلی از این افراد در مقاطع بعدی این امکان را پیش روی خود میبینند كه مستقل و 

برای خودشان كار كنند . 
سركارخانم انتظارقائم نیز با اعام اینکه كارگاه عدالت از سال 1399 تاسیس شده و اكنون بخش عمده ای از 
تولیدات اینجا پیراهن مردانه میباشد اضافه كرد : به فراخور اعام نیاز و استقبالی كه میشود در این سالن ما روسری 
، شال ، ست پارچه ای آشپزخانه ، مانتو و... هم تولید میکنیم . به گفته وی ساعت كاری كارگاه 7 صبح تا 15 

بعدازظهر بوده و روزانه در این كارگاه بطور معمول 200 پیراهن آماده میشود .
آنطور كه متوجه شدم در اینجا مثل كارگاه های دیگر بزرگ پس از برش و تقسیم كارها، خیاط ها وظیفه دارند 

كه قطعات را به هم وصل كرده و لباس را تولید كنند .
گاهی نمونه كار یک مدل ساده است كه در یک روز می توان میزان زیادی از آن را تولید كرد یا گاهی كار دارای 
پیچیدگی هایی است كه تولید آن زمان بیشتری می خواهد. به دلیل مسئولیت باال و مهارت تخصصی برشکارها، 

معموال حقوق برشکارها باالتر از بقیه افراد تولیدی لباس است. 
اینجا سرعت ، میزان تبحر  و وجود ماشین آالت تخصصی در تولید مدل های پوشاک بیانگر آن است كه این 
نیروهایی كه شاید تا دیروز میز برش را ندیده و به پشت میز و چرخ خیاطی ننشسته اند به بایستگی و شایستگی 

آموزش دیده اند .
محمدعلی منتظری نیز در توضیحاتی تکمیلی و پیرامون كاركنان این واحد میگوید : تمام این كاركنان بیمه تامین 
اجتماعی بوده و طبق قوانین وزارت كار بطور كامل به ایشان حقوق و دستمزد پرداخت میشود . به گفته وی حتی 
برای هماهنگی با سازمان زندانها و گذاشتن وثیقه در صورت نیاز این شركت یزدباف است كه به دستور جناب 
ضرابیه وارد عمل شده و تعهدات الزم را جهت مشغول به كار شدن زندانی انجام میدهد. به گفته این زندانی ها كه 
خود و خانواده شان مورد حمایت قرار می گیرند بطور كلی بخاطر جرایم غیر عمد ، مالی و بدهی در زندان بوده و 

جزو آسیب پذیر ترین اقشار می باشند .
کارگاه های خانگی دوخت پوشاک

تولید پوشاک یکی از مشاغلی است كه بسیار پرطرفدار میباشد ولی شروع در این حوزه نیازمند یک جای كار 
خوب ، چرخ خیاطی و دانش و مهارت و مهمتر از آن داشتن مود اولیه كه همان پارچه و نخ هست میباشد و 
خان بزرگتر آن محیط و جایی كه بشود محصوالتت تولیدی را در آنجا عرضه كرد و فروخت كه بحمداهلل تمام 
این موارد با راهبرد و حمایت سکاندار یزد باف برای مشتاقان در شهر بادگیرها فراهم شده است . شاغلین در این 
حوزه علی الخصوص در كارگاه های خانگی نه دغدغه تامین جای كار و مواد اولیه دارند و نه مشکلی برای بازاریابی 
و فروش محصوالت تولید شده خود . زنان و مردان مشغول در قسمت دوخت در كارگاه های خانگی از بای بسم 
اهلل، مجموعه یزدباف را دركنار خود دیده و تا یای پایانی میدانند كه این مجموعه یار و یاور آنان میباشد. در اكثر 
این كارگاه های خانگی در ابتدا یک وام قرض الحسنه در اختیار متقاضیان گذاشته گردیده تا با آن به خرید چرخ  
خیاطی بپردازند و بدین سان زنگ آغاز كار كارگاهایی نواخته گردید و هم اكنون شاهد هستیم در قریب به اتفاق 

آنها چندین نفر به پشت چرخ خیاطی ها مشغول كار هستند . 
باید تصریح كرد و تاكید داشت كه برای در اختیارقراردان این وام قرض الحسنه جهت خرید چرخ خیاطی و دستگاه 
ها هیچگونه چک ، سفته و ضمانتی اخذ نمیشود و در یک رابطه سرشار از اعتماد و اطمینان به این افراد این كمک 
هزینه در اختیارشان قرار میگیرد و اگر مبلغ وام باعوض نباشد در جهت تسویه مبلغ وام قرض الحسنه با رضایت 

كاملی كه از آنها اخذ میشود ماهانه مبلغی از كارمزد آنها كسر می گردد . 
اگر فعالیت های منجر به تولید در یک كارگاه تولیدی لباس را لیست كنیم به مراحل زیر می رسیم.

1( اولین مرحله تولید، خرید و تهیه پارچه مناسب است. مهارت در خرید صحیح پارچه و انتخاب مواد اولیه 
اقتصادی و به صرفه از منابع مورد اطمینان اهمیت زیادی دارد. سرمایه در گردش اصلی یک تولیدی، میزان پارچه 
انبار شده در آن تولیدی است كه در این مقوله پشتوانه ای مثل یزدباف كه بهترین و با كیفیت ترین نخ و پارچه 
ها را تولید میکند و این مواد اولیه كارگاه های دوخت را به سهولت و آسانی در اختیار قرار میدهد برای این كارگاه 

ها خود بزرگترین موهبت است .
2( بعد از مرحله اول، نوبت به كار طراحان می رسد. دانش طراحی لباس و الگو یکی از مهارت های اجتناب ناپذیر 
در تولید پوشاک است. برخی از طراحان به صورت كارمزدی ، بعضی ماهانه و بعضی نیز از راه دور با تولیدی  ها 
كار می  كنند و طرح  های خود را می  فروشند كه در این مورد هم با توجه به اینکه از صفر تا صد آموزش صورت 
پذیرفته و مردان و بانوانی هنرمند و كاربلد و خوش ذوق در این كارگاه ها شاغل هستند در این بخش هم مشکل 

خاصی وجود ندارد .
3( در مرحله بعدی طرح های تهیه شده، نمونه  دوزی می  شوند كه با توجه به امکانات دوخت هر تولیدی، تعداد 
خیاط ها و قابلیت های آن ها، امکان دوخت نمونه در تولیدی و صحت الگوی تهیه شده نیز توسط كارشناسان و 

مهندس منتظری بررسی گردیده و میزان تولید محصول در دوخت اول با توجه به زیبایی لباس نمونه دوزی شده 
و كشش بازار هدف در این مرحله تعیین می شود. به گفته جناب منتظری در این مرحله ، كارهای نمونه دوزی 
شده های كارگاه ها با دقت و وسواس زیادی مورد ارزیابی قرار میگیرد و با توجه به عمق و ظرفیت پیش بینی شده 
از بازار مصرف و مشتریانی كه خواهان این محصول خواهند بود و این نیاز به بازار سنجی و درک درست از سلیقه 

مشتریان و مصرف كنندگان مربوط است ، برای اینکه محصولی تا چه میزان تولید گردد تصمیم گیری میشود .
4( پس از تایید نمونه ها، كار به مرحله برش، دوخت و تولید انبوه می رسد و پس از تکمیل محصول نهایی 
نساجی ،این محصول باید در بازار توزیع شود كه شاید بزرگترین نقطه قوت این كارگاه ها هم همین مقوله است 
چرا كه مجموعه پرافتخار یزد باف در این مرحله نیز كمک حال بوده و نمیگذارد بانو و آقای شاغل در كارگاه 
از این باب دغدغه ای داشته باشد  و تام و تمام محصول آماده شده را به پشت ویترین فروشگاه برده تا آنرا به 

مشتری عرضه كند .
یکی از اعضای اصلی شورای شهر یزد تصریح میدارد كه با توجه به چنین سهم باالیی از بازار اشتغال و ارزش افزوده 
ای كه محصوالت صنعت نساجی و دیگر صنایع تبدیلی برای مردم شهر یزد دارند این موضوع باید به صورت جدی 
تر مورد توسعه قرار گیرد و از بانیان و متولیان این مهم كه نا م آورترین آنان استاد محمد ضرابیه می باشد تجلیلی 
در خور به عمل آورد . به گفته وی با توجه به پتانسیلی كه در شهر یزد وجود دارد توسعه صنعت نساجی و صنایع 
تبدیلی آن یکی از راه های مهم غلبه بر بحران بیکاری گسترده جوانان ، كاهش بزه و ایجاد نشاط در شهر می باشد .

کارگاه خانگی خانم امامی
یکی از كارگاه های نمونه خانگی كه در آن امر دوخت  منسوجات صورت میپذیرد كارگاه دوخت خانم امامی است 
. به اتفاق عکاس و مسئول كارگاه های دوخت و دوز به یکی از محات جدید شهر میرویم و در یکی از كوچه های 
بزرگ 12 متری  دم درب یکی از خانه ها توقف میکنیم . جناب منتظری این كارگاه را به عنوان یکی از كارگاههای 
فعال و برگزیده خانگی در سطح شهر معرفی می كند و می گوید: این كارگاه توانسته از سال 1399 تا كنون 
پیشرفت بسیاری كند و تعداد پرسنل، تعداد دستگاه ها و حجم تولیدات منسوجات خود را به شکل چشمگیری 
ارتقاء دهد . مهندس منتظری تامین به هنگام مواد اولیه اعم از نخ و پارچه با كیفیت یزد باف و اعطای وام برای 
خرید ماشین آالت دوخت را از اهم مسائل اجرایی شده حمایتی از این كارگاه و مجموعه های مشابه اعام می كند.

در مدخل ورودی خانه ای در طبقه بانویی به پیشوازمان می آید و به داخل تعارفمان میکند . یک كارگاه خانگی 
نورگیر در طبقه زیرزمین واقع است كه وقتی از پله ها به پایین میروی در سمت راست یک میز بزرگ 10 متری 
برش خودنمایی میکند و در سمت چپ  8 نفر خانم را میبینی كه به پشت چرخ خیاطی و دكمه زنی در حال 

كار و دوخت و دوز هستند .
 سركار خانم امامی در تشریح فعالیت كاری خود با تبیین اینکه من ابتدا در خود كارگاه های یزد باف كار میکردم 
اضافه كرد : حدود دوسال پیش به خیاطی خانگی روی آوردم و با حمایت همسرم و مساعدت جناب منتظری 
شروع كار كارگاه خانگی خود را استارت زدم . خانم امامی با تصریح اینکه اگر اینجا مامنی شده برای بانوان دیگر 
در یکی از محات شهر ، همه و همه از بركت وجود جناب ضرابیه است كه خدا خیرش بدهد بانی شده تا در هر 

قسمتی از شهر جمعی از بانوان هم محله ای بتوانند در كارگاه های خانگی مشغول كار شوند . 
خانم امامی در ادامه گفت : كار را در اینجا با دوچرخ خیاطی ساده شروع كردیم و خداروشکر در سایه حمایت ها 
و كمک ویاری مدیران یزدباف االن 15 چرخ خیاطی اعم از چرخهای ساده و تخصصی  داریم كه كاركنان با آنها 
سفارشات را آماده میکنند . خانم امامی میگوید در اول كارمان فقط دوخت لباس های بچه گانه با پارچه نخی 
بود ولی با توسعه و اضافه شدن پرسنل و چرخ های جدید، كار  اصلی ما اكنون دوخت لباس های بچگانه و در 
مواردی زنانه  با انواع پارچه های نخی و كتان و لی میباشد .وی تعداد تولیدات خود را روزانه بین 80 تا 100 دست 
اعام كرده و اضافه می كند: بسته به طرح و پیچیدگی كار از یک سمت و از سوی دیگر تعداد كاركنان حاضر، 
تعداد تولیدات ما نوسان می یابد ولی همه در این كارگاه افتخار می كنیم كه می توانیم برای خانواده های خود در 

محیطی امن و در آسایش كامل، درآمدزایی كنیم.
خانم امامی در زمان بدرقه از دعای خیری گفت كه هرروز و سر وقت نمازها این كاركنان برای بانیان این ایجاد 
كارگاه های خانگی دارند و از دغدغه و نگرانی های خود و كاركنانش گفت كه همه اش از روزی میترسند كه این 

باب رحمت و نعمت بسته گردد .
یکی از كاركنان هم زنی میان سال است كه با لهجه شیرین یزدی میگوید خدا خیر بدهد حاج اقا ضرابیه و خدا 
بیامرزد پدرمادرشان را كه كاری كردند ما نزدیک خونه خودمون بتونیم كار كنیم و خوب مزد بگیریم .می گوید 
این را هم بنویس هر وقت از كنار خانه مادری آقای ضرابیه رد می شویم امکان ندارد برای شادی روح پدر و 

مادرشان یک فاتحه نخوانیم. 
کارگاه خانم جاللی

به گفته جناب منتظری تا قبل برپایی فروشگاه های عرضه مستقیم محصوالت ، بخش عمده ای از تولیدات دوخت 
شركت را منسوجات اتاق خواب و آشپزخانه شامل میشده است ولی با  راه اندازی و توسعه  فروشگاه های جدید و 
برای تکمیل سبد محصوالت تولیدی نیاز به تولید محصوالت جدید بیش از پیش حیاتی بود و با این رویکرد بود 
كه در جهت تنوع بخشی به سبد محصوالت تولیدی مرغوب درست شده از محصوالت یزدباف ، كارگاه های جدید 
صنعتی و خانگی در همه سطوح متولد گردید . به گفته وی اما هنوز یکی از پرطرفدار ترین منسوجات مجموعه 

یزد باف سبد محصوالت متعلق به تخت و اتاق خواب میباشد .
در یکی از مناطق دیگر شهر كارگاه خانواده جالی قرار دارد كه درآن خانم جالی به همراه دو دختر و دو عروس 
خود و در روزهایی كه سفارش زیاد است با یاری چند نفر دیگر از آشنایان به امر دوخت و دوز انواع روبالشی ، 

رو تختی و ملحفه میپردازند . خانم جالی از یک سابقه حدود بیست ساله در مجموعه یزدباف برخوردار است .
كارگاه خانم جالی یکی از كارگاه های خانگی است ک بیشتر محصوالت تولیدیش به خارج از كشور به طور 
عام و بطور خاص به كشور آلمان صادر میشود . از دیرباز چند هتل و بیمارستان معروف كشور ژرمن ها مشتری 
پروپاقرص منسوجات یزد باف بوده و اكنون هم نیاز این مجتمع ها به هنر دست خانم جالی و خانواده صمیمی 

او وبا پارچه های با كیفیت یزدباف تامین میگردد .
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فروشگاه های عرضه محصوالت

ـــگاه  ـــک فروش ـــاف ی ـــه یزدب ـــوالت كارخان ـــه محص ـــای عرض ـــگاه ه در ورودی فروش
شـــکیل بـــرای عرضـــه مســـتقیم محصـــوالت نســـاجی هنـــر دســـت كارگـــران 

ـــد. ـــی كن ـــی م ـــش خودنمای ـــت ك زحم
ـــه را  ـــدی كارخان ـــوالت تولی ـــامگاهان محص ـــا ش ـــدادان ت ـــه از بام ـــگاهی ك فروش
ـــه ،  ـــامل پارچ ـــیده و ش ـــت رس ـــی و دوخ ـــه بافندگ ـــندگی ب ـــه ریس ـــه از مرحل ك
ـــتریان و  ـــه مش ـــت را ب ـــوجات اس ـــر منس ـــال و دیگ ـــو و ش ـــلوار و مانت ـــن، ش پیراه

ـــد. ـــی كن ـــه م ـــدگان عرض ـــرف كنن مص
ــش  ــی بخـ ــی ، تجلـ ــات داخلـ ــده از مصنوعـ ــر شـ ــا پـ ــگاه زیبـ ــن فروشـ ایـ
ـــن  ـــاجی ت ـــوالت نس ـــا محص ـــه و نهایت ـــه پارچ ـــه ب ـــدل پنب ـــل ع ـــری تبدی كیمیاگ

پـــوش و روانـــداز و روپـــوش از كتـــان و نـــخ و ... مـــی باشـــد.
در ایـــن فروشـــگاهی كـــه آمیختـــه ای از رنـــگ و هنـــر و نظـــم در چیدمـــان 
ـــا  ـــهای ب ـــا و لباس ـــه ه ـــندگانش پارچ ـــورداری فروش ـــوش برخ ـــا خ ـــه ب ـــت ك اس
ـــا  ـــه ب ـــی و خارجـــی ك ـــه كشـــاورزان داخل ـــت ســـاخته شـــده از محصـــول پنب كیفی
ـــا  ـــورده و ب ـــار خ ـــته، آه ـــی گش ـــده ، طراح ـــندگی ش ـــا ریس ـــتگاه ه ـــن دس بهتری
ـــت  ـــی و دوخ ـــه بافندگ ـــه مرحل ـــان ب ـــردان و زن ـــر م ـــهای هن ـــن تاش ـــاب تری ن
و دوز رســـیده تـــا یزدبـــاف در تکمیـــل زنجیـــره ارزش یـــک محصـــول بالقـــوه 
ـــه  ـــگاه عرض ـــن فروش ـــردددر ای ـــدل گ ـــروش مب ـــرای ف ـــل ب ـــک كاالی بالفع ـــه ی ب

ـــود. ـــی ش م
چندیـــن دختـــر و پســـر جـــوان شـــیک پـــوش بـــا خـــوش رویـــی و اخاقـــی 
ـــه مشـــتریان هســـتند  ـــی و مشـــاوره دادن ب ـــا مشـــغول راهنمای ـــن ج حســـنه در ای
ـــاز  ـــا جه ـــران و ی ـــه دیگ ـــه ب ـــا هدی ـــود ی ـــیدن خ ـــرای پوش ـــدام كاال را ب ـــه ك ك

ـــد .  بخرن

ـــدف از ســـرمایه  ـــزی ه ـــر فروشـــگاه مرك ـــدی مدی ـــد متوســـل المه ـــه وحی ـــه گفت ب
ـــل  ـــاط كشـــور ، تکمی ـــا در اقصـــی نق ـــدازي فروشـــگاه ه ـــاف در راه ان ـــذاري یزدب گ
ـــا كیفیـــت  ـــد، تامیـــن و عرضـــه محصـــوالت مســـتقیم ب ـــن تولی ـــره ارزش آفری زنجی
ـــش  ـــت طـــرح و نق ـــه كیفی ـــی میباشـــد ك ـــلیقه و خـــوش انتخاب ـــه مشـــتریان باس ب

ـــد. ـــی نهن ـــد را ارج م ـــی هنرمن ـــردان ایران ـــان و م ـــت زن و دوخ
فروشـــگاه لحظـــه ای از مشـــتری هـــای یـــزدی و توریســـت هـــا خالـــی نمـــی 
ـــت  ـــت، قیم ـــا كیفی ـــوالت ب ـــدی محص ـــل المه ـــاب متوس ـــه جن ـــه گفت ـــود . ب ش
ــرای  ــاب اول بـ ــده انتخـ ــث شـ ــوع باعـ ــای متنـ ــرح هـ ــب و طـ ــای مناسـ هـ
ـــا  ـــش زیب ـــه پوش ـــه ب ـــار توج ـــه در كن ـــیم ك ـــلیقه ای باش ـــوش س ـــتریان خ مش
ـــن  ـــه ای ـــه گفت ـــتند. ب ـــارف هس ـــت متع ـــت و قیم ـــا كیفی ـــوالت ب ـــال محص دنب
ـــگاه  ـــن فروش ـــه در ای ـــش از 470 محصـــول چ ـــده رو بی ـــوش و خن ـــوش پ ـــرد خ م
ـــتریان  ـــه مش ـــور ب ـــای كش ـــتان ه ـــر در اس ـــگاه دیگ ـــش از 30 فروش ـــه در بی و چ

ـــود :  ـــر میش ـــوارد زی ـــامل م ـــه ش ـــود ك ـــه میش عرض
ـــن-  ـــت و كاپش ـــن- ك ـــان- پیراه ـــلوار كت ـــن- ش ـــلوار جی ـــان((  :ش ـــاک آقای ))پوش

ـــتی ـــه پش ـــف و كول كی
ـــف  ـــری- كی ـــو و روس ـــان- مانت ـــلوار كت ـــن- ش ـــلوار جی ـــوان((  :ش ـــاک بان ))پوش

ـــتی- ـــه پش و كول
))پوشاک نوجوان((  :پیراهن - شلوار 

))پوشاک بچگانه((  :كیف و كوله پشتی 
))منسوجات خانگی((  :-ست آشپزخانه - كاالی خواب 

))رومیزی و رانر ((
غیـــر از فروشـــگاه اصلـــی چندیـــن فروشـــگاه دیگـــر هـــم در خـــود شـــهر و در نقـــاط 
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ـــگاه  ـــک فروش ـــل ی ـــم حداق ـــتان ه ـــهری از اس ـــر ش ـــت و در ه ـــع اس ـــف واق مختل
قـــرار دارد تـــا همـــه شـــهروندان و هـــم اســـتانی هـــا بـــه راحتـــی و ســـهولت 
ـــن در  ـــد. همچنی ـــع كنن ـــود را مرتف ـــت خ ـــا كیفی ـــوجات ب ـــه منس ـــاز ب ـــد نی بتوانن
ـــام  ـــان در تم ـــا كل هموطن ـــود دارد ت ـــگاه وج ـــش از 30 فروش ـــز بی ـــور نی كل كش
ـــا  ـــگاه ه ـــن فروش ـــه ای ـــه ب ـــا مراجع ـــد ب ـــران بتوانن ـــکل ای ـــه ای ش ـــای گرب جغرافی

ـــد . ـــد كن ـــتقیم خری ـــور مس ـــه ط ـــاف ب از یزدب
یزد

ـــه  ـــتان منجمل ـــهرهای اس ـــر ش ـــزد در دیگ ـــهر ی ـــگاه ش ـــن فروش ـــر چندی ـــاوه ب ع
ـــه  ـــعباتی ب ـــز ش ـــو نی ـــد ، ابرق ـــز ، میب ـــی ری ـــت ، ن ـــز ، تف ـــهرهای اردكان ، مهری ش
ـــا  ـــاف در آن ه ـــه یزدب ـــتانهایی ك ـــر اس ـــد . دیگ ـــول میپردازن ـــروش محص ـــر ف ام

ـــت : ـــر اس ـــرار زی ـــه ق ـــتقیم دارد ب ـــعبه مس ش
ــتان -   ــهد – لرسـ ــل - مشـ ــرز – اردبیـ ــان- البـ ــران – اصفهـ ــدان- تهـ همـ
ـــا  ـــت ب ـــر اس ـــایان ذك ـــه((-  ش ـــی ))ارومی ـــان غرب ـــل(( -  آذربایج ـــدران ))آم مازن
ـــتانها و  ـــر اس ـــده در دیگ ـــرح ش ـــراوان مط ـــنهادات ف ـــان و پیش ـــه متقاضی ـــه ب توج
ـــاف  ـــدی از یزدب ـــعبات جدی ـــدازی ش ـــاح و راه ان ـــاهد افتت ـــزودی ش ـــم ب ـــهرها ه ش

ـــود . ـــم ب خواهی
خیابان انقاب بلوار بعثت )شیرخوارگاه( ،روبه روی كوچه بعثت 

فروشگاه اینترنتی
ـــنتی  هم زمـــان بـــا توســـعه فنـــاوری ارتباطـــات كـــه بســـیاری از روش هـــای س
مبادلـــه كاال، جـــای خـــود را بـــه شـــیوه های مـــدرن دادنـــد و بـــا توجـــه بـــه 
ـــن  ـــای آنای ـــق روش ه ـــر رون ـــه ب ـــر ك ـــال اخی ـــی دوس ـــا ط ـــروس كرون ـــیوع وی ش
ـــه  ـــرادی ك ـــی اف ـــن زده و حت ـــوجات دام ـــروش منس ـــوص ف ـــی الخص ـــروش عل ف
ـــه  ـــس پارچ ـــتند و لم ـــع داش ـــوالت موض ـــه محص ـــیوه عرض ـــن ش ـــه ای ـــبت ب نس

، لمـــس دوخـــت و پـــرو را در انتخـــاب پوشـــاک حیاتـــی میدانســـتند مجـــاب 
ـــده  ـــروع ش ـــو ش ـــی ن ـــوجات فصل ـــی منس ـــروش اینترنت ـــه ف ـــه در زمین ـــد ند ك ش

ـــت . اس
ـــهولت در  ـــی، س ـــگاه اینترنت ـــایت فروش ـــوالت در س ـــه محص ـــش هم ـــکان نمای ام
تبلیغـــات و تشـــویق بـــه خریـــد در ســـایت ، صرفه جویـــی در زمـــان خریـــد، 
ـــادی  ـــداد زی ـــردازش تع ـــت و پ ـــی مدیری ـــات، توانای ـــه اطاع ـــان ب ـــی آس دسترس
ـــه  ـــی ازجمل ـــا ســـرعت باال در فروشـــگاه اینترنت ـــا ب ـــی انجـــام كاره ســـفارش و توانای
ـــری  ـــرای بهره گی ـــداران را ب ـــم خری ـــندگان و ه ـــم فروش ـــه ه ـــت ك ـــی اس مزایای
از ایـــن امـــکان ترغیـــب كـــرده و به مـــرور بـــا تولیـــد محتواهایـــی باكیفیـــت و 
ـــده  ـــود آم ـــد بوج ـــوع خری ـــازه در ن ـــی ت ـــازی، فصل ـــای مج ـــا در فض ـــار آن ه انتش
ـــتجو و  ـــای جس ـــی در موتوره ـــگاهی باالی ـــک  فروش ـــا ترافی ـــی ب ـــداران حت و خری

ــده اند. ــه شـ ــی مواجـ ــبکه های اجتماعـ شـ
ـــی  ـــه خوب ـــازار ب ـــر ب ـــم ب ـــرایط حاك ـــوع و ش ـــن موض ـــا درک ای ـــز ب ـــاف نی یزدب
ـــو  ـــی ن ـــه و فصل ـــک عرص ـــود ی ـــی خ ـــگاه اینترنت ـــدازی فروش ـــا راه ان ـــت ب توانس
ـــا  ـــردارد و ب ـــود ب ـــدی خ ـــوالت تولی ـــرای محص ـــری ب ـــفارش گی ـــروش و س را در ف
ـــوب  ـــیب خ ـــک ش ـــده ی ـــازی گردی ـــگاه مج ـــن فروش ـــه از ای ـــی ك ـــتقبال خوب اس
ـــاهد  ـــاف را ش ـــت یزدب ـــا كیفی ـــوجات ب ـــر منس ـــتر وبهت ـــه بیش ـــی هرچ در معرف
هســـتیم تـــا ورای مرزهـــای جغرافیایـــی و در دســـترس بـــودن، هـــر مشـــتری 
ـــگاه  ـــن فروش ـــود را در ای ـــند خ ـــورد پس ـــوجات م ـــاس ومنس ـــه و لب ـــد پارچ بتوان
مجـــازی ســـفارش دهـــد و خریـــد كنـــد. ایـــن فروشـــگاه آنایـــن بـــا آدرس 
اینترنتـــی  https://yazdbafshop.ir  امـــکان دیـــدن و خریـــد آخریـــن 
ـــای  ـــک دنی ـــا ی ـــازد ت ـــم میس ـــود را فراه ـــای موچ ـــرح ه ـــگ وط ـــا رن محصـــوالت ب

ـــد ـــت یاب ـــتری عینی ـــرای مش ـــم  ب ـــوی چش ـــن در جل ـــد از ویتری چدی
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موزه زنده

شركت كارخانجات یزدباف تحت مدیریت محمد ضرابیه ، َخیر و صنعتگر نامی استان و كشور، در 
راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود مدتی است در حال ساخت یک مجموعه بزرگ 

فرهنگی ورزشی هنری تفریحی در یکی از محات كم برخوردار یزد است. 
رمز ماندگاری اصالت داشتن و كسانی كه بر این روش و اسلوب هستند كه جاودانگی و برقراری را 

در آثار خود به جای بگذارند به دنبال این می باشند كه از اصالت پاسداری كنند.
مجتمع چندمنظوره فرهنگی ورزشی یزدباف در 17000 متر یکی از مجتمع های زیبای در حال 
ساخت می باشد كه به شهادت وزیر و وكیل مجلس گرفته تا مهندسین و معمارهای بازدید كننده 
اش از یک سود نشانگر هویت داشتن و اصالت معماری به كار رفته است و از سوی دیگر شاهدی 

بر خاقیت و نوآوری در اجرای سازه های متعدد كنار هم قرار گرفته.
خاقیت و نوآوری در كنار اهتمام به حفظ اصالت درونی در معماری از مؤلفه های ضروری در 
صیانت و ماندگاری میباشد . وقتی به یک مجتمع نزدیک دو هکتاری چشم  میدوزی كه در جای 
جای آن در حال ساخت سازه و بنا هستند تا در دل یک شهر ماندگار اثری ماندگار شکل بگیرد از 
خود بیخود میشوی. در این مجموعه بزرگ توجه به دو مقوله ی سازه های فرهنگی و ورزشی برای 
شهری كه اصالت خود را حفظ كرده و به دنبال توسعه است بدون آنکه هویت بصری و وجودی 
خود را فراموش كند شاهکاری از معماری عصر كنونی را تجلی ساخته كه چشم نواز و دلربا میباشد.

تک تک عناصر به كار رفته در این مجتمع از زورخانه زیبا تا زمین های ورزش توپی و از سالن موزه 
تا سینمای روباز و در تمام فضاهای فرهنگی و ورزشی دیگر و حتی رستوران ها آنچه بی مانند 
است دل در گروی ساخت مجتمعی است كه برایساختن و ماندگاریش با دقت و وسواس هنرمندو 

معمار به كتر گرفته شده تا اینجا مامنی شود دلباز برای اهلش .
این مجتمع بزرگ در دل شهر قرار است به عنوان پایگاهی ارزشی و محل تجمع مردم قرار گیرد تا 
مردم شهر یزد و ساكنان آن بتوانند در اینجا كنار خانواده های خود آرامش و رفاه و آسایش را یکجا 
تجربه كنند و هر آنچه كه مطلوب و مورد پسندشان هست را در یک محیط  محاط شده گرداوری 
شده قابل دستیابی و بهره بردن ببینند . قرار است این مجتمع بزرگ  و بینظیر با همه شکوه خود 
بستری شود برای ارتقاء سطح زندگی از ورزش كردن و حفظ سامتی تا افزایش سواد و فرهنگ 
توده جامعه . قافله ساالر یزدباف با اشراف به این موضوع كه امروزه مجتمع های چند منظوره كه 
در آن بُعدهای فرهنگی – ورزشی و رفاهی مثلث اصلی خدمت دهی میباشند نه تنها به عنوان 
پایگاه هایی برای تجمع افراد و گذر ایام به خوشی كردن بلکه در بسط و گسترش مسائل اجتماعی 
جامعه سازنده و نیز به عنوان نهادی اجتماعی در ارتقای آگاهی های عمومی و اطاع رسانی به 
مردم نقشی اساسی به عهده دارند نقش خود را به عنوان پدری آتیه نگر و خیری دلسوز در ساخت 

مجتمعی عظیم به كار بسته تا اینجا هرچه زودتر به بهره برداری برسد و در این راه از هیچ هزینه 
ای دریغ نکرده تا مجتمعی با شکوه و بی مانند در سطح كشور شکل بگیرد و شود پایگاهی برای 

تششع آفرینی هنر و فرهنگ و ورزش . 
توجه به معماری سازه ها یکی از عوامل مهمی است كه در جذب افراد و بخصوص جوانان می تواند 
تأثیرگذار باشد و چه بشارتی از این واالتر كه این مجتمع عظیم به عنوان یک سازه چند منظور 

منسجم یکی از عالی ترین نمونه های معماری را در شهر دارالعباده داراست .
نکته قابل توجه تر در این مجتمع ، نوع معماری زورخانه زیبا و چشم نواز و مصالح و هنر به كار 
گرفته در آن است . در جای جای آن از مدخل ورودی تا سنگ نوشته ها اشعاری از فردوسی و 
نظامی  ُحکم میکند كه بدان و آگاه باش به جایی مقدس و منزه وارد شده ای  كه مملو از عشق 
سازنده و سفارش دهنده این بنا میباشد . بهره گیری از كام وحی و شعری زیبا در دو طرف وردوی 
بنا تا اشعار كار شده توسط استادكاران و هنرمندان به نام بروی كاشی ها در گرداگرد غام گرد و 
تا زیر گنبد عظیم قرار گرفته بر گود زورخانه همه بر برطرف كردن نیازهای معنوی فطرت انسان 
با تکیه بر و داشتن روحیه پهلوانی مرتبت است . پیرغامان و مرشدهای زورخانه ای نقل دارند كه 
فضای زورخانه اگر با عشق و سنت همخوان باشد  هر انسانی با هر مرام و َمنشی و از هر كجای این 
كره خاكی كه باشد چون به كمر خم شده هم داخل نشود زیبایی های ظاهری و معنوی معماری 
این اماكن او را شیفته خواهد كرد و این را میتوانی در این زورخانه به عیان ببینی كه از تک تک 
سفال های هنر دست با شور و شوق كنار هم ردیف شده تا درهای منبت كاری شده جه اعجازی 
در فراموشی دنیای خاكی با ورود به اینجا به تو دست میدهد . جلوه های بسیاری از معماری و 
هنر در این زورخانه  دیده می شود كه این معماری و هنر آمیخته با مهندسی، گچبری، آجركاری، 
موزاییک كاری، كاشیکاری، سفالگری، سنگ تراشی، مقرنس سازی ، كنده كاری، منبت كاری، 
خاتم كاری، نگارگری، خوشنویسی، تذهیب، پرتو پردازی، فضاآرایی و محوطه سازی ارائه می شود 
و هر یک به تنهایی نمونه هایی از هنرمندی های بی بدیلی است كه در این مکان های معنوی 

پیاده شده است . 
مهندس وحید برزگر مدیر عامل شركت طرح و ساخت پارسیان یزد به عنوان مجری این پروژه كم 
نظیر در كشور از این طرح به عنوان یک اثر ماندگار و موزه زنده یاد می كند كه تا سالهای سال برای 

یزد و یزدی ها به یادگار خواهد ماند. به همین منظور با وی به گفتگو نشستیم.
یزدباف یکی از موفق ترین برند های کشور است

مدیرعامل شركت طرح و ساخت پارسیان یزد با بیان اینکه در حال حاضر كمتر سرمایه گذاری 
حاضر به هزینه كردن برای ساخت اماكن ورزشی و فرهنگی در كشور می شود گفت: آقای محمد 

مجتمع چندمنظوره فرهنگی و ورزشی یزدباف
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ضرابیه مدیرعامل شركت كارخانجات یزدباف به عنوان یکی از موفق ترین برندهای ایرانی با رویکرد 
بسیار خوب و دید باز خود به ساخت یک مجموعه ورزشی تفریحی در یزد روی آورده است.

وی در خصوص این مجموعه ورزشی فرهنگی تفریحی توضیح داد: زورخانه باشکوه باستانی كه 
یک موزه زنده ایران و به عنوان پیوند دهنده نسل قدیم و جدید خواهد بود و در كنار آن، ایجاد 
مجموعه های رفاهی و تفریحی برای جذب مردم، با همت و پشتوانه شخصی به نام محمد ضرابیه 

در دستور ساخت و بهره برداری قرار گرفته است.
متاسفانه طراحی های امروز تک بعدی است

 وحید برزگر در مورد جزئیات طراحی این مجموعه فرهنگی ورزشی نیز اظهار كرد: متاسفانه امروز 
همه طراحی ها تک بعدی است و خیلی به ریشه و سنت توجه نمی شود. نکته ای كه ما روی آن 
تمركز زیادی كردیم و مورد تاكید مدیرعاملو كارخانجات یزدباف هم بود ساخت مجموعه ای برای 

پرورش كودكان و نسل جوان یزد است.
وی ادامه داد: در سال های اخیر هیچ گاه به ورزش باستانی ایران توجه نشده و همین امر باعث 
منزوی شدن این ورزش در كشور شده است. به همین دلیل سعی كردیم در نقاط كمتر توسعه 
یافته شهر كاری انجام دهیم تا مردم این مناطق محروم را با نسل قدیم بیشتر آشنا و پیوندی 

فرهنگی میان آنها برقرار كنیم.
برزگر در خصوص تلفیق چند كاربری مختلف در این مجموعه توضیح داد: تلفیق این كاربری ها 
كار بسیار سختی بود اما با قرار گرفتن گروه های متخصص و مهندسین مجرب در كنار هم و تحت 
حمایت آقای ضرابیه در نهایت این كار انجام شد و خوشبختانه مورد استقبال گسترده شهروندان 

هم قرار گرفت.
وی با اشاره به زمین 17 هزار متری این مجموعه اظهار كرد: بخش اعظمی از زمین پروژه را به 
زورخانه اختصاص دادیم ولی توانستیم بیشترین استفاده را از تمام قسمت های زمین داشته 
باشیم. یعنی فضاهای باز و تفریحی را در جاهای مناسب تعبیه كردیم تا تمام فعالیت های ورزشی، 

تفریحی، فرهنگی و هنری در این مجموعه امکان پذیر باشد.
 امکانات ورزشی فرهنگی هنری تفریحی مجموعه یزدباف

مدیرعامل شركت طرح و ساخت پارسیان یزد به تشریح امکانات مختلف این مجموعه پرداخت و 
یادآور شد: عاوه بر رستوران در یال های دو طرف مجموعه و فضاهای فرهنگی و ورزشی از قبیل 
دوچرخه سواری، بخش سینمای روباز این مجموعه برای اولین بار در استان احداث می شود. 

همچنین دو فضای عرضه صنایع دستی را در یال های شمالی مجموعه در نظر گرفتیم.
وی با بیان اینکه فضاها طوری طراحی شده اند كه در اوقاتی از سال بتوانیم فستیوال های مختلفی 
را در صحن مجموعه داشته باشیم، گفت: یعنی 25 غرفه در این مجموعه كه ماهیت فرهنگی دارند 
برای عرضه محصوالت صنایع دستی در نظر گرفته شده است. این تلفیق كاربری ها كار بسیار 

پیچیده ای بود ولی توانستیم با موفقیت كار را پیش ببریم.
مجموعه یزدباف اثری ماندگار در یزد خواهد شد

وحید برزگر با اشاره به اینکه تصمیم ساخت این مجموعه با آگاهی از عدم بازگشت سرمایه اخذ شد 
خاطرنشان كرد: مدیران شركت می دانستند كه این پروژه توجیه اقتصادی نداشته و فقط توجیه 
اجتماعی دارد اما یقین داشتند كاری ماندگار در عصر معاصر خواهد شد و اثری است كه می تواند 
تا سال های سال از نظر فرهنگی و اجتماعی در یزد اثر گذار باشد. این مجموعه نه تنها می تواند باعث 

تحول در منطقه شود كه شهر یزد را هم می تواند با تغییرات چشمگیری همراه كند.
وی با اشاره به نگاه ملی مدیران شركت یزدباف در ساخت این مجموعه ورزشی و به ویژه زورخانه 
باستانی آن گفت: پس از بازدید مسئوالن فدراسیون ورزش های زورخانه ای و باستانی كشور به این 

نتیجه رسیدیم كه این مجموعه می تواند نقطه قوتی برای ورزش باستانی كشور باشد چراكه فضا 
و كاربری های اطراف آن به شکلی است كه می تواند یک موزه زنده و در كل كشور اثرگذار باشد.

وی با اشاره به طراحی یک پیست دوچرخه سواری در فضاهای غیر زورخانه ای مجموعه گفت: این 
پیست دوچرخه سواری دور زمین مجموعه می چرخد و یک ایستگاه دوچرخه سواری در ابتدای آن 
قرار دارد. همچنین یک پیست اسکیت طراحی شده و دو زمین ورزشی روباز، یک زمین فوتسال و 

یک زمین چند منظوره والیبال و بسکتبال و هندبال هم در نظر گرفته شده است.
مجری پروژه مجموعه ورزشی فرهنگی یزدباف در ادامه عنوان كرد: در نیمه غربی مجموعه هم 
فضای تفریحی دیده شده است كه محل ورزشهای همگانی، پیاده روی و اقامت مردم و استفاده 
از رستوران هایی با فضای سنتی و دارای آبنما و سقف باز شونده و فضاهای تفریحی و آرامش 
بخش مجموعه خواهد بود. ضمن اینکه نیمه غربی به فضای سینمای روباز اتصال دارد كه در پشت 

زورخانه واقع شده است.
اختصاص فضای ویژه بانوان در مجموعه یزدباف

وی افزود: در یال جلوی پروژه و در جنوب جغرافیایی طرح دو ساختمان در دو یال قرار دارد و 
قسمت زیرزمینی آن به ورزش بانوان و آقایان اختصاص داده خواهد شد. این قسمت از 250 متر 
فضای سرپوشیده و 150 متر فضای باز تشکیل شده و به صورت گودال باغچه همانند خانه های 
قدیمی یزد ساخته شده است كه یک یال به آقایان و یک یال به بانوان اختصاص دارد. در مورد 
استفاده از آن هم نظرات مختلفی وجود دارد اما اینکه كدام یک از ورزش های رزمی، ایروبیک و 
یا بدنسازی در این مکان استفاده شود به نظر سازمان ورزش و جوانان و استقبال عمومی مردم 

بستگی خواهد داشت.
وحید برزگر با اشاره به طراحی فضای اختصاصی بازی كودكان در این مجموعه اظهار كرد: در ابتدا 
نظر ما این بود كه ورزش كودكان مثل تپه های شنی را برای بچه های زیر 6 سال در نظر بگیریم 
اما به دلیل اینکه فضا محدود بود سعی كردیم به سمت ایجاد فضای بازی برویم. میان این بخش ها 
هم فضای سبز با درختان كم آب خواه دیده شده تا عاوه بر این كه از آب كمتری استفاده كنند 
سایه خوبی هم داشته باشند. همچنین از جریانات آب برگشت پذیر در محوطه مجموعه استفاده 

شده است تا به ایجاد یک فضای دلنشین برای استفاده خانواده ها كمک كند.
تطبیق بنای مجموعه یزدباف با معماری اصیل یزد

وی با بیان اینکه در ساخت این مجموعه به تطبیق آن با معماری اصیل یزد توجه ویژه ای شده 
است گفت: در كف سازی های محوطه مجموعه، با استفاده از آجرهای سنتی، اصالت و سنت را 
رعایت كردیم و حتی سعی كردیم در دیوارها از مصالح مدرن استفاده نکنیم و در جاهایی كه اجبار 

بود، به حفظ ماهیت و اصالت سنتی یزد و ایران توجه داشتیم.
وی یادآور شد: می توان گفت این مجموعه جزو كم نظیرترین مجموعه های این چنینی در منطقه 
است كه در ایران هم كمتر نظیر آن دیده شده است. البته هیچ وقت به دنبال رقابت نبودیم و 
سعی كردیم بر اساس ظرفیت های شهر یزد مانند مصالح و استادكاران بومی ساخته شود تا باعث 

افتخار یزدی ها باشد.
مدیرعامل شركت طرح و ساخت پارسیان یزد در پایان خاطرنشان كرد: كار انجام شده نتیجه همت 
و تاش جمعی همه همکاران از جمله آقایان مهندس صفایی، پورمهراب، جلوداری، محمدی، 
ابوالحسنی و دره شیری و خانم ها مهندس حقیقی، احمدپور، محمودی و دیگر دوستان بود كه به 
لطف حمایت همه جانبه جناب آقای ضرابیه و مدیران شركت یزدباف و اعتماد ایشان به نسل جوان 
ممکن شد. امیدواریم ما جوانان بتوانیم از بزرگواری ها و بزرگ منشی های ایشان كه در عصر امروز 

نایاب است درس بیاموزیم و همچنان كشور عزیزمان از وجودشان بهره مند باشد.
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مجتمع آموزشی سامان

ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال یابد. پادشاهان به صحبت خردمندان 
از آن محتاجترند که خردمندان به قربت پادشاهان.

پندی اگر بشنوی ای پادشاه  در همه عالم به از این پند نیست
جز به خردمند مفرما عمل  گرچه عمل کار خردمند نیست  گلستان سعدی

این روزها مهندس برزگر و كارگران سخت مشغول ساخت و ساز و آماده كردن مدرسه و مجتمع آموزشی 
هستند كه با حمایت مهندس محمد ضرابیه » راد مرد صنعت ایران« ،آجر به آجر آن با عشق به فرزندان و 

بچه هاي محروم و شریف یزد روي هم گذاشته میشود .   
در كنار اعتقادات و دستورات دینی بزرگان برای ماندگاری و بهره بردن از ثواب های مکرر با مجتمع آموزشی 
و مدرسه سازی، از لحاظ روانشناسی و طبق یافته های متقن ، شادمانی و شعف درونی كه انسان با ساخت 

مجتمع های آموزشی پیدا می كند موجب طول عمر او ،  نشاط و رضایتمندی می گردد . 
استاد محمد ضرابیه از ساله ای پاک ، مرادی است برای مریدان كه با نفس حق و اعتقادات قوی فرزندانی 
چون خود نیک كردار و راست گفتار، فعال اقتصادی درجه یک و دستگیر مستمندان تربیت كرده و همین 
باعث شده تا فرزندان نیز دوشادوش پدر در این مسیر خدمت بی منت به همنوع  در كنار پدر گرانقدر 
خود یک تجلی از خاندانی خیر و كار افرین باشند كه به امر تاسیس و تجهیز مراكز آموزشی نه از باب فقط 
ایفای مسئولیت اجتماعی صرف كه از باب ارتقای سطح دانش و مهارت آموزی نسل بعدی نگاهی ارزشمند 

و اثرگذار داشته باشند . 
خداوند می فرماید: لن تنالوالبر حتی تنفقو مما تحبون، یعنی هیچ نیکی  به كسی نمی رسد مگر اینکه از 
آن چه دوست دارد انفاق كند. براستی كه هیچ مسیری باالتر و واالتر از مدرسه سازی نیست و اگر انسان 
آن چه دارد را در مسیر خدا و رسول هزینه كند لذتی دارد كه تا ابد باقی می ماند و چه ثوابی باالتر از 
ساخت مدرسه و مکتب آموزشی كه هر خیر و ثوابی كه در مدارس انجام شود خیر مدرسه ساز نیز از آن 
بهره خواهد برد. این گفته عرفا و بزرگان است كه وقتی فردی در مسیر ساخت مکتب آموزشی و مدرسه 
سازی گام بر می دارد هم سامتی اش تامین می شود و هم عمرش طوالنی تر و هم روحیه انسانی تغییر 
می كند و انرژی دریافتی اش در مسیر درستی قرار می گیرد و صد البته در كنار آن ثمره و بركت بیشتر 

به مال او نیز سرازیر میشود .
مجتمع آموزشی و مدرسه سازی امر خیری ماندگار است چراكه هم دعای خیر دانش آموزان و اولیاء بدرقه 
راه میگردد و هم بركت به مال و طول عمر به جان میبخشد كه این وعده خداوند است برای انفاق و بشارت. 

همچنین خداوند وعده داده كه انسان هیچ  موقع از انفاق ضرر نمی كند و بازگشت ان 70 برابر است. 
و اما مشخصاتی دقیق از این مجتمع آموزشی با شکوه در یکی از مناطق كم برخوردار یزد برای تربیت 

مدیران آینده.
مجتمع آموزشی مهارتی سامان یزد در زمینی به مساحت حدود 4200 مترمربع در بلوار جمهوری اسامی 

شهر یزد در حال احداث میباشد. ساخت این مجتمع با هزینه شخصی آقای محمد ضرابیه از سال 1395 
آغاز گردیده و در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی حدود 70% و هزینه ای حدود 200 میلیارد ریال در 
شرف تکمیل و بهره برداری میباشد و با برنامه ریزی انجام شده تا نیمه اول سال آینده به بهره برداری 

خواهد رسید.
این مجتمع از جهت امکانات و سبک آموزشی در نظر گرفته شده، منحصر به فرد بوده و علیرغم تعریف 
كاربریها و فضاهای متنوع در ساختمان كه به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد، حتی در معماری آن 
دقت ویژه ای معمول شده است و با عنایت به قرارگرفتن این ساختمان در شهر تاریخی یزد، معماری این 
ساختمان نیز منطبق با معماری ایرانی اسامی است تا ضمن رعایت سنت و قدمت فرهنگ ایرانی اسامی، 
بتواند الگوی مناسبی برای احداث ساختمانهای فرهنگی آموزشی و اثر گذاری آن در شیوه های آموزشی و 

پیوند دهنده نسل جدید با سنت و اصالت دیرین این مرز و بوم باشد.
حدود 1000 مترمربع از زمین این مجتمع به ساختمان آموزشی با زیربنایی حدود 3850 مترمربع در سه 
طبقه )منفی یک، همکف و اول( اختصاص داده شده است. حدود 550 مترمربع از زمین به آمفی تئاتر و 
سالن همایش، 450 مترمربع به زمین ورزشی روباز و 200 مترمربع به ساختمان تأسیسات اختصاص داده 
شده است. حدود 2000 مترمربع از زمین به فضای سبز، حیاط مركزی و میانی و راهروها تعلق گرفته است.

طبقه منفی یک 
با توجه به اقلیم شهر یزد )گرم و خشک(، از دوران قدیم احداث زیر زمین با گودال باغچه )حیاط مركزی( 
به عنوان یک سنت دیرینه در معماری مورد توجه بوده است كه در كیفیت ساختمانها نقش بسزایی داشته 
است. در این مجتمع یک طبقه زیرزمین )حدود 2,50 متر پایینتر از سطح طبیعی و با ارتفاع حدود 4 
متر( با حیاط مركزی در نظر گرفته شده است. زیربنای این طبقه حدود 1950 مترمربع میباشد و شامل 
نمازخانه به مساحت 69 مترمربع، كتابخانه به مساحت 100 مترمربع، اتاق سمعی بصری به مساحت 52 
مترمربع، اتاق چاپ و تکثیر به مساحت 20 مترمربع، اتاق رایانه به مساحت 70 مترمربع، اتاق انجمن علمی 
به مساحت 25 مترمربع، دو آزمایشگاه زیست و شیمی و فیزیک به مساحت 160 مترمربع، اتاق مربیان و 
سرویس بهداشتی اختصاصی به مساحت 40 مترمربع، 10 چشمه سرویس مردانه و زنانه به مساحت 60 
مترمربع و یک سالن ورزشی سرپوشیده چندمنظوره با رختکن و سرویس های مجزا به مساحت 470 
مترمربع میباشد. این طبقه دارای حیاط مركزی پایینتر از سطح طبیعی زمین به مساحت حدود 500 

مترمربع میباشد كه از همه راهروها و فضاها به آن مشرف خواهد بود.
با عنایت به تأكید ویژه متصدی این مجتمع جناب آقای ضرابیه، سعی بر آن شده است ضمن حفظ 
نشاط و طراوت در همه بخشهای ساختمان فضاها به نحوی تعریف گردد تا بتواند از سویی پاسخگوی 
تمام نیازهای دانش پژوهان باشد و از سوی دیگر مجتمع آموزشی را به مجتمع علمی مهارتی با نشاط 

تبدیل نماید. 
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 طبقه همکف
طبقه همکف با مساحتی حدود 970 مترمربع در ارتفاعی حدود 1,5 متر از سطح زمین قرار گرفته 
است. حدود 160 مترمربع از ساختمان به ورودی اصلی و ورودی اولیاء و مربیان، حدود 60 مترمربع 
به ورودی دانش آموزان، حدود 50 مترمربع به اتاق استراحت معلمان، آبداخانه و سرویس بهداشتی، 
حدود 60 مترمربع به اتاق های معاون، اتاق ماقات والدین، اتاق مشاور، اتاق بهداشت و حدود 280 
مترمربع به 6 كاس آموزشی 30 نفره با كلیه امکانات آموزشی اختصاص داده شده است. فضاهای 
آموزشی و اداری با عنایت به فرم ساختمان به نحوی تعریف شده است كه از كلیه جهات به فضای 
سبز میانی و جانبی ساختمان مشرف باشد و اتصال فضاها بصورت راهروهایی با كمترین شکستگی 
برقرار شده است تا در مواقع بحران و اتفاق های غیرقابل پیش بینی در كوتاهترین زمان ممکن از 
طریق پلکان های خروج اضطراری )در ابتدا و انتهای ساختمان( به خارج ساختمان و محل امن 

هدایت شوند.
طبقه اول 

طبقه اول با مساحتی حدود 960 مترمربع شامل اتاق پرورشی و بسیج، اتاق مشاور، اتاق مدیر، اتاق 
معاون دوم، اتاق مربی، امور اداری و بایگانی، دفتر معاونین به مساحت تقریبی 160 مترمربع و 6 كاس 
آموزشی 30 نفره به مساحت 280 مترمربع میباشد. طبقات زیرزمین، همکف و اول ساختمان با دو 

دستگاه پله در ابتدا و انتها و همچنین دو دستگاه آسانسور به یکدیگر ارتباط دارند.  
 آمفی تئاتر )سالن همایش و اجتماعات(

در قسمت شمال شرقی زمین، ساختمان سالن اجتماعات چندمنظوره با مساحتی حدود 550 مترمربع 
واقع شده است. ظرفیت سالن اجتماعات چند منظوره حدود 200 نفر بوده و به منظور برگزاری همایش، 
كنفرانس و نمایش تئاتر و فیلم در نظر گرفته شده است. این سالن دارای سرویس های بهداشتی مجزا، 
البی، اتاق پشت صحنه، اتاق VIP، بوفه به مساحت تقریبی 190 مترمربع و سالنی با ظرفیت استقرار 
200 نفر خواهد بود. ارتفاع سالن حدود 7 الی 8 متر متغیر بوده و با توجه به قرارگیری این سالن در 

حیاط مجتمع دارای ورودی مجزا و اختصاصی نیز میباشد.
این سالن ظرفیت برگزاری اجتماعات، كنفرانس و همایش های متنوع رسمی را خواهد داشت و با توجه 
به امکانات در نظر گرفته شده امکان نمایش تئاتر و فیلم نیز در این سالن وجود خواهد داشت كه به 

نوعی سالن را به یک سالن چندمنظوره با كیفیت باال تبدیل كرده است.
زمین ورزشی روباز 

  زمین ورزشی روباز با مساحتی حدود 450 مترمربع و دارای رختکن و سرویس های بهداشتی مجزا 
در نیمه شمالی زمین و جنب سالن اجتماعات قرار گرفته است. این زمین ورزشی به منظور ورزش های 
والیبال و بسکتبال در نظر گرفته شده است ولیکن با توجه به ابعاد زمین امکان استفاده جهت فوتسال 

نیز در این زمین وجود دارد. 
ساختمان تأسیسات

در انتهای زمین، ساختمان تأسیسات شامل اتاق دیزل ژنراتور )برق اضطراری(، اتاق برق، تأسیسات 
مکانیکی با مساحتی حدود 200 مترمربع واقع شده است كه با اتصال به موتورخانه مركزی در طبقه منفی 

یک، بخش خدمات رسانی مجتمع را حمایت خواهد كرد.

فضای سبز و حیاط
حیاط مجتمع به بخشهای حیاط جنبی، حیاط مركزی )به اصطاحی گوال باغچه(، حیاط مركزی میانی در 
تراز همکف تقسیم شده است. فضای سبز مجتمع به نحوی در مجتمع در نظر گرفته شده است تا از سویی 
كلیه فضاهای ساختمان به آن مشرف باشند و از سویی دیگر به راحتی قابل دسترسی و استفاده باشند. 
حیاط میانی در تراز همکف كه در حدفاصل بین زمین ورزشی روباز و سالن اجتماعات با ساختمان آموزشی 
قرار گرفته است دارای مساحتی حدود 650 مترمربع میباشد و دارای آالچیق های متحرک و فضای سبزی 
منحصر به فرد خواهد بود و با پلکان به حیاط مركزی )گودال باغچه( به مساحت 500 مترمربع متصل 
شده است. این فضای سبز با امکانات در نظر گرفته شده برای آن، به عنوان پیش ورودی سالن اجتماعات 
نیز عمل مینماید. در اطراف ساختمان آموزشی حدود 600 مترمربع فضای سبز در نظر گرفته شده است. 

امکانات کلی مجتمع
این مجتمع مجهز به دو دستگاه آسانسور، موتورخانه مركزی، سیستم اعام و اطفاء حریق، سیستم 
سرمایش و گرمایش استفاده از ایرواشر و رادیاتور، سیستم های صوتی و تصویری آموزشی پیشرفته، دوربین 
های مداربسته، منابع ذخیره آب، دیزل ژنراتور جهت تولید برق، سیستم ارت میباشد. در طراحی و اجرای 
این مجتمع كلیه نکات ایمنی و حفظ امنیت دانش پژوهان با دقت باالیی مدنظر قرار گرفته است تا حتی 

در مواقع بحران بهترین واكنش با كمترین آسیب عملیاتی گردد.
تعریف فضاهای متنوع مجتمع به نحوی بوده است تا ضمن رعایت ظریفترین نکات ایمنی و حفاظتی، 
باالترین سطح كیفی در آموزش ممکن گردد. با توجه به تأكید و حساسیت وافر جناب آقای ضرابیه، كلیه 
امکانات و فضاها به نحوی در نظر گرفته شده است تا این مجتمع بتواند به عنوان یک مجتمع كامل علمی 
مهارتی در كنار آموزش متداول عمل نماید. از آنجائیکه وجود بستر مناسب همواره نقش تعیین كننده ای 
در شیوه و كیفیت آموزش داشته است، این مجتمع با قابلیت های بالفعلی كه در آن بوجود آمده و استمرار 
حمایت و حساسیت همه جانبه ی متصدی روشن ضمیر آن میتواند به عنوان الگویی شایسته در سطح 

استان و حتی كشور مطرح گردد.
هزینه های انجام شده 

تاكنون برای این مجتمع از سوی متصدی آن )جناب آقای ضرابیه( بالغ بر 200 میلیارد ریال هزینه شده 
است و با صرف هزینه ای حدود 120 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید. با توجه به برنامه ریزی 
صورت گرفته و حمایت های متصدی این مجموعه، در نظر است در نیمه اول سال آتی مجموعه آموزشی 
مهارتی سامان تکمیل و به بهره برداری برسد و در حال حاضر نیز با وجود مشکات اقتصادی در كلیه 

جبهه های كاری فعال می باشد.  
اهداف 

با عنایت به نگاه عمیق متصدی این مجتمع )جناب آقای ضرابیه( به مبحث آموزش كاربردی جوانان كشور، 
این مجتمع از زمان شروع )طراحی( با نگرشی جدید تعریف گردید تا بتواند ضمن آموزش متداول جامعه، 
مهارت محور نیز باشد. از آنجائیکه یکی از اهداف عالی آموزش، تربیت نیروی انسانی در كلیه زمینه های 
اخاقی و علمی جهت خدمت به كشور و جامعه است، در نظر است در این مجتمع نسبت به پرورش عملی 
و كاربردی استعدادهای ناب این مرز و بوم جهت ورود به جامعه اقدام شود و همزمان با تحصیل علوم 
متداول آموزشی كشور، جوانان مستعد را بصورت عملی و مهارتی برای ورود به بازار كار در سطوح مختلف 

مدیریتی كشور توانمند و آماده سازد. 
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مرکزی مدرن و مجهز با پایبندی به اصول سنتی

مجتمـع هـای بـزرگ در هـر برهه ای، همـواره محل حضور اقشـار مـردم و تعامل افـراد  یکی 
از اركان اصلـی پیشـرفت، توسـعه و ترقـی هر بخشـی، منطقه و كشـوری بوده اسـت. با نگاهی 
گـذرا بـه تاریـخ می توان دریافـت حتی زمانیکـه ارتباطات رسـانه ای نیز قدم بـه عرصه وجود 
نگذاشـته بودنـد فضاهـای گردهمایـی اعم از جاهـای فرهنگی -عبادتی و ورزشـی نقش مهمی 
را در مهیـا كـردن بسـتر مناسـب جهـت گفتگو ، تبـادل افکار و ارتقـاء فرهنگ و هنـر هر قوم 

و ملیتـی ایفـا كـرده انـد و حتی خود رسـانه ای شـدند با مخاطبین بسـیار .
»آغـاز دوران سـاخت نسـل جدیـد مراكـز تجاری« شـاید بهترین جمله ای باشـد كـه بتوان در 
تعریـف سـاخت مراكـز تجـاری تفریحـی چنـد منظـوره بـه كار برد كـه طی دهه 90 شمسـی 

بـه بعـد حواسـها را بـه خود معطوف سـاخت.
سـاخت چنیـن مراكـز مدرنـی كـه تنهـا جایـی بـرای خریـد كـردن نیسـت و می تـوان یـک 
روز تفریحـی را در آن سـپری كـرد بیشـتر ماننـد یـک بهشـت تمـام عیـار بـرای خانواده هـا 
و افـرادی اسـت كـه دل شـان می خواهـد در یـک محیـط مفـرح بـدون هیـچ گونـه دغدغه ای 
سـپری كننـد. چـون هم برای شـان سـرگرمی اسـت، هم تفریـح و هم خریـد. مراكـزی كه در 
آن رسـتوران های زنجیـره ای، شـهربازی، سـینما و... ماننـد آهن ربایـی مردم را به سـمت خود 

جـذب می كننـد.
داشـتن مجتمـع هایـی بـزرگ ، مجهـز و بقولـی همـه چی تمـام كه خیلی شـیک و مجلسـی 
بیتـوان دركنـار همـه خانـواده برای گـذران یـک روز خـوش در آن برنامه ریزی كـرد برای هر 
شـهر و شـهروندی یـک رویای شـیرین اسـت كـه برای تحقـق آن بایسـت سـرمایه گذارانی با 
صـرف سـرمایه فـراوان و انتظـار بسـیار بـرای اجرای شـدن این پـروژه پیشـقدم شـوند تا این 
مهـم بـه سـرانجام برسـد . عاوه بـرآن وجود مجتمـع هایی بزرگ كـه تمام نیازهـای تفریحی 
، فرهنگی ، تجاری و حتی تغدیه ای را پوشـش داده و سـنبلی باشـد از مدرنیته رویای خیلی 
از شـهرداران اسـت تـا بـا آن به دیگران شـهر نمونـه خود با مجتمعـی مجهـز در ارایه خدمات 
متنـوع و متععـد كـه بـرای كسـب درآمد خیلـی عظیمی از افراد اثرگذار اسـت را نشـانه شـهر 

پویـای خود نشـان دهند . 
در حاشـیه ایـن مجتمـع هـای بـزرگ یـا بقولـی مـال هـای شـیک و منحصربـه فرد بسـیاری 
مشـاغل و حرفـه هـای دیگـر شـکل میگیرد و آنجا یکی از هسـته های مالی و سـرگرمی شـهر 

میشـود و خـود بـه نوعـی دیگـر موجـب رونق و كسـب و كار هم بشـوند. 
مجتمـع تجـاری تفریحـی خلیـج فـارس یـزد یکـی از ایـن پـروژه هـای بـزرگ اسـت كـه بـه 
سـرعت در حـال تکمیـل نهایـی میباشـد و هرچند هنوز طبقـات دوم به بعد آن تکمیل نشـده 
ولـی هرسـاعت شـبانه روز شـاهدی كـه خیـل بسـیاری از افـراد بومـی و غیـر بومـی درحـال 

بازدیـد و چـرخ زدن در آن هسـتند. 
مجتمـع عظیـم خلیـج فـارس از طرفـی شـهر را بـه سـمت مـدرن بـودن سـوق می دهـد و از 

طرفـی دیگـر ضامـن مانـدگاری سـنت در شـهر میشـود .  
بـا فـروش محصـوالت و صنایـع دسـتی یـزد یـک تعامل نه تقابل را شـاهد هسـتیم كـه از دل 
سـمفونی انسـجام و اتحـاد بیـرون میایـد .  از سـویی بایـد گفـت شـهری كـه در خـود چنین 
مراكـزی داشـته باشـد عـاوه بر اینکـه بر زیبایـی بصری شـهری اضافه می كند باعث می شـود 
تـا كم كـم شـباهت هایی بـه شـهرهای بـزرگ پیشـرفته هـم پیدا كنـد و از سـویی دیـگ باید 
تصریـح كـرد كـه وجـود ایـن مركـز چتری اسـت بـرای كسـب و كارهـای شـهری تـا اقتصاد 

شـهر سـنتی تقویت شـود . 
ارسـان حسـینی یکـی از مغـازه داران در صحبتهایـش میگفت ایـن مجتمع تنهـا جایی برای 
خریـد كـردن و به قول معروف پاسـاژگردی نیسـت بلکه جایی اسـت كه شـما عـاوه بر خرید 
كـردن می توانیـد سـاعاتی را برای تفریـح نیز در آن بگذارنیـد. معینی كه به همرا همسـر و دو 
دختـر كوچکشـان در حالـی كـه چـرخ خـود را از هایپر بـا توصیه خانـوم پر میکند نیـز تاكید 
دارد كـه اختصـاص دادن بخـش بزرگـی از ایـن مراكـز تجاری بـرای رسـتوران های زنجیره ای، 
شـهربازی، سـینما و... بـرای بسـیاری از مـردم آنقـدر خـوب و هیجان انگیـز اسـت كـه باعـث 

می شـود بـرای یـک بـار هم شـده تجربه حضـور و اسـتفاده از امکانـات آن را تجربـه كنند.
یکـی از نگهبانـان مجتمـع نیـز در سـخنانی میگویـد : ایـن مجتمع خلیـج فارس جـاِن تازه ای 
بـه اقتصـاد شـهر می بخشـد، سـطح رفـاه را بـاال می بـرد و گردشـگر جلـب می كنـد كـه اینها 

همـه اش بـرای شـهر نعمت اسـت .
سـاختمان مـدرن: یـک بنـای مـدرن و چشـم نـواز بـا مغـازه هـای زیبـا  جاخـوش كـرده در 
راهروهـای بـزرگ و تمیـز در كنـار یـک خیابـان اصلی كـه حواسـها را معطوف خود میسـازد .

جابجایـی : دركنـار راه پلـه هـای برقـی متعـدد و آسانسـورها ، دو آسانسـور شیشـه ای نیز در 
دوطـرف سـالن اصلـی بـرای سـهولت تـردد به طبقـات باال تعبیه شـده اسـت . 

امکانات :  رسـتوران ، سـینما، هایپرها ، فروشـگاه های متعدد با اقسـام محصوالت ، شـهربازی 
، تجهیـزات كامـل ایمنـی ، تیـم حفظات كاربلد ، ایجاد شـرایط مناسـب برای اجـاره یا خرید 

وجـود پاركینـگ: در نظـر گرفتـن پاركینگ هـای طبقاتـی و ظرفیـت بـاال  در مجتمـع خلیـج 
فـارس باعـث شـده و میشـود تـا مـردم هرچـه بیشـتر ترغیب شـوند كه به ایـن مراكـز بیایند 
چـون می تواننـد ماشین شـان را در جایـی مطمئن قـرار داده و به تفریح و خریدشـان بپردازند.
 جمـع شـدن برندها: كسـانی كـه عاقمند به خریـد برندهای مختلفنـد میدانند كـه اكثر آنها 
در ایـن مجتمـع مـدرن تجـاری دور هـم جمع هسـتند و آنهـا می توانند با بررسـی و مقایسـه 

آنهـا آنچـه كه دوسـت دارند تهیـه كنند.
و پایـان كام آنکـه غیـر از ایـن مـوارد ایـن مجتمـع ظرفیتی بـرای پرداختن به امـور فرهنگی 
هـم دارد كـه در شـهر نمـود چندانـی نـدارد؛ مثـل فضاهـای گفت وگـو و مطالعـه و ترویـج 
كتاب خوانـی. مجتمع هـای تجاری بـزرگ، همچنین از لحاظ گردشـگری جـزو امکانات و نقاط 

مجتمع تجاری خلیج فارس
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قـوت شـهرها به شـمار می آینـد. مجتمـع خلیج فارس یـزد گرچه اولیـن جاذبه گردشـگری در 
شـهر بادگیرهـا نیسـت ولـی می توانـد گردشـگر ها را بـه اقامـت طوالنی تـر و درنتیجـه هزینه 

كردن بیشـتر در شـهر تشـویق كند.
مشخصاتی از مجتمع تفریحی تجاری خلیج فارس یزد

- موقعیت قرار گیری مجموعه تجاری اداری تفریحی خلیج فارس یزد
- كلیات فنی

مختصری از تأسیسات الکتریکی :
پـروژه خلیـج فـارس یـزد بـه دلیـل وسـعت قابـل ماحضـه آن دارای پسـت بـرق بـه ظرفیت 
بالـغ بـر 5  مـگاوات خواهـد بـود كـه بخشـی از ایـن مصـرف مربـوط بـه واحدهـای تجـاری ، 
هایپر اسـتار و شـهربازی ، سـینما و بخش دیگر مصارف مشـاعات كل پروژه شـامل موتورخانه 
مركـزی ، دسـتگاهها و تجهیـزات تأسیسـاتی و پلـه برقـی و آسانسـورها می باشـد. بخشـی از 
روشـنایی كل پـروژه تحـت پوشـش بـرق اضطـراری نیـز قـرار دارد كـه توسـط دیـزل ژنراتور 
مناسـب در طبقـه 3- تأمیـن میگـردد.كل مجموعـه بـه سیسـتم هـای جریان ضعیف شـامل 
: دوربیـن مـدار بسـته، سیسـتم صوتـی ، اعـام حریـق، آنتـن مركـزی و تلفن مركـزی با خط 
تلفـن خارجـی بـه تعـداد مـورد نیـاز و اینترنـت و سیسـتم هوشـمند سـاختمان و پاركینـگ 
BMS( و PMS ( جهـت صرفـه جویـی در انـرژی و سـهولت در اسـتفاده از پاركینـگ و 
مدیریـت ترافیکـی و نیـز كنتـرل خـروج گازهـای خطرنـاک و سـمی از پاركینگ ها میباشـد.

- مشخصات فنی :  
- دارای انشـعاب گاز بـه ظرفیـت 900 مترمکعـب درسـاعت بـا ایسـتگاه اندازه گیـری احداث 

شـده در ضلع جنـوب شـرقی مجموعه  
- مجموعه طبق توافق با مخابرات استان یزد به فیبر نوری مجهز گردیده است

- پـروژه دارای 2 دسـتگاه آسانسـور پانورامـا 12 نفـره بـا سـرعت 1 متـر بـر ثانیـه - دارای 2 
دسـتگاه آسانسـورباربر و مسـافر بر كششـی با ظرفیت 2400 كیلوگرم  و سـرعت 0/5 متر بر 

ثانیـه - دارای 8 دسـتگاه آسانسـور مسـافر بر می باشـد 
- پروژه دارای 30 دستگاه پله برقی و 4 دستگاه راهرو متحرک و رامپ می باشد

-    پـروژه دارای ژنراتـور بـرق اضطـراری بـه قـدرت KVA 1250 بـا موتور پركینـز و ژنراتور 
اسـتانفورد هر دو سـاخت UK انگلسـتان و كوپله شـده در ایتالیا اسـت.

- پـروژه دارای سیسـتم اعـام حریق و دتکتور مارک securiton  سـاخت كشـور سـوییس 
و  بصـورت آدرس پذیر میباشـد .

- بـرق مجموعـه در پسـت اختصاصـی با 5 دسـتگاه ترانس KVA  1600 و در پسـت عمومی 
با دو دسـتگاه ترانس KVA 800 میباشـد. 

- پـروژه بـه سیسـتم اعـام و  اطفـاء حریـق مجهـز بـوده و بـا  جعبـه هـای فایرباكـس و 
اسـت. تجهیـز شـده  و حرارتـی  و دژنکتـور دودی  اسـپرینکلر 

- پروژه دارای سیستم صوتی  و دوربین های امنیتی و حفاظتی میباشد.
ـــزا  ـــارت مج ـــه پ ـــقف دال در س ـــا س ـــی  ب ـــکلت بتن ـــورت اس ـــاختمان بص - س
ـــده و  ـــاخته ش ـــت، س ـــده اس ـــدا ش ـــیون ج ـــه از فنداس ـــاع ک ـــا درز انقط ـــه ب ک
ـــار  ـــود دارد. ب ـــر وج ـــر 8 مت ـــا حداکث ـــر ت ـــن 6 مت ـــا از میانگی ـــه ه ـــه دهان فاصل
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــع در نظ ـــر مترمرب ـــرم ب ـــاالی 1000 کیلوگ ـــاختمان ب ـــرده س م
ـــاد 25 در 35  ـــا ابع ـــی ب ـــورت بیض ـــزی بص ـــد مرک ـــاختمان دارای ووی ـــت و س اس

ـــد. ـــر میباش مت
ـــر  ـــاد 0/5×2 مت ـــه ابع ـــفال ب ـــات س ـــی از قطع ـــورت ترکیب ـــاختمان  بص ـــای س - نم

ـــت. ـــده اس ـــرا گردی ـــک اج ـــورت خش ـــه بص ـــت ک ـــتیل اس ـــن وال و اس و کرتی
- ســـطح کل زیربنـــا طبـــق نقشـــه هـــای اجرایـــی ارائـــه شـــده بمســـاحت 

76338 مترمربـــع میباشـــد.

شرح کاربری های  طبقات :
مجتمـع تجـاری اداری تفریحـی خلیـج فـارس در زمینـی به مسـاحت 8968/08 متـر مربع و 
بـا پروانـه سـاختمانی حـدود 75,000 مترمربـع زیربنـای تجاری در حال سـاخت می باشـد و 

شـامل كاربریهـای متنوع ذیل میباشـد :
-  طبقـه منفـی سـه بـا كاربـری پاركینگ بـا ظرفیت حـدود 181 الـی 200 پارک خـودرو به 

انضمـام انبـار، موتورخانـه مركـزی و پسـت برق بـا ارتفاع طبقـه 4,1 متر
-  طبقـه منفـی دو بـا كاربـری پاركینـگ بـا ظرفیـت حـدود 150 الـی 170 پارک خـودرو به 

انضمـام انبـار و اتاقهـای بـرق و مخابـرات بـا ارتفاع طبقـه 3,7 متر
-  طبقـه منفـی یـک بـا كاربـری تجـاری شـامل فروشـگاه جامـع هایپراسـتار به متـراژ حدود 
6500 مترمربـع و 30 بـاب واحـد تجـاری حاشـیه فروشـگاه بـا متـراژ مفیـد حـدود 1400 

مترمربـع بـا ارتفـاع طبقـه 6,05 متر
-  طبقـه همکـف بـا كاربـری تجـاری شـامل 132 بـاب واحـد تجـاری بـه متراژ مفیـد 4200 

مترمربـع  بـا ارتفـاع طبقـه 6,05 متر
-  طبقـه اول بـا كاربـری تجـاری شـامل 128 بـاب واحـد تجـاری بـه متـراژ مفیـد 5000 

مترمربـع بـا ارتفـاع طبقـه 6,05 متـر
-  طبقـه دوم بـا كاربـری تجـاری شـامل 127 بـاب واحـد تجـاری بـه متـراژ مفیـد 5000 

مترمربـع بـا ارتفـاع طبقـه 6,05 متـر
-  طبقـه سـوم شـامل شـهربازی بـه متـراژ بالـغ بـر 2500 مترمربـع و 4 سـالن سـینما بـه 
متـراژ بالـغ بـر 1800 مترمربـع و بـازار اختصاصـی طـا و جواهـرات بـا 70 باب واحـد تجاری 
بـه متـراژ مفیـد بالـغ بـر 2400 مترمربـع بـا ارتفـاع طبقـه 6,05 متر در بـازار طـا و 7,5 الی 

9 متـر در شـهربازی
-  طبقـه چهـارم شـامل فودكـورت )صحن غذا( به متـراژ 3800 مترمربع بـه انضمام واحدهای 

تجـاری حاشـیه آن به متـراژ مفید حداقـل 600 مترمربع با ارتفـاع طبقه 6,05 متر
-  طبقـه چهـارم شـامل بـام سـبز )روف گاردن( در مجـاورت فودكـورت به متـراژ تقریبی بالغ 

بـر 3000 مترمربـع  بصـورت روبـاز و نیمه مطبق
-  طبقـه پنجـم شـامل كاربـری دفاتر تجاری )اداری( بـه تعداد 11 واحد اداری بـه متراژ مفید 

حـدود 1200 مترمربـع  با ارتفـاع طبقه 4 متر 
-  طبقـه ششـم شـامل كاربـری دفاتر تجاری )اداری( بـه تعداد 11 واحد اداری بـه متراژ مفید 

حـدود 1200 مترمربـع با ارتفـاع طبقه 4 متر
-  طبقـه هفتـم شـامل كاربـری دفاتر تجاری )اداری( بـه تعداد 11 واحد اداری بـه متراژ مفید 

حـدود 1200 مترمربـع با ارتفـاع طبقه 4 متر
-  طبقـه هشـتم شـامل كاربـری دفاتـر تجـاری )اداری( بـه تعـداد 11 واحـد اداری بـه متـراژ 

مفیـد حـدود 1200 مترمربـع بـا ارتفـاع طبقـه 4 متر
سـازه مجموعـه از نـوع اسـکلت بتنـی میباشـد و طراحـی معمـاری آن از ویژگی هـای خاصی 
برخـوردار میباشـد« از جملـه ایجاد 8 كاربـری توأمان و متفاوت در مجموعه، فضاسـازی زیبا و 
دسترسـی های بسـیار مناسـب، اسـتفاده از به روزترین و مدرن ترین  متریال ها در معماری، 
هوشـمند سـازی كل مجموعـه، طراحـی مـدرن و زیبـا در نـازک كاری و... كـه حتـی میتوان 
ایـن مجموعـه را یکـی از مطـرح تریـن مجموعه هـای تجاری تفریحی كشـور و قابـل قیاس با 

مجموعـه های تجـاری دنیا عنـوان نمود.  
پیش بینی اتمام پروژه 

در حال حاضر طبقات منفی 3، منفی 2، منفی 1 و همکف این مجتمع به بهره برداری رسـیده اسـت 
و كل ایـن پـروژه بـه عنـوان بزرگترین پروژه خصوصی اسـتان با كاربریهای متنوع و منحصـر به فرد با 
حدود 90% پیشـرفت فیزیکی حداكثر تا نیمه دوم سـال 1401 به بهره برداری خواهد رسـید و قطعاً 

تحولی در سـطح اسـتان و كیفیت خدمات عمومی به مردم و شـهر ایجاد خواهد نمود.
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دیدار با قائم مقام مدیرعامل

در دیدار با استاد محمدحسین  نقاش زاده همراه استاد امیرحسینی هستم. یکی موسپید صنعت نساجی 
و دیگری موسپید عرصه رسانه. محمدحسین نقاش زاده در ابتدا ورودمان را خوشامد می گوید و پیرامون 

این كارخانه می گوید:
شركت یزد باف ) سهـامی عام (در سال 1335 در شهر تاریخی یزد تأسیـس گردید و پس از آن كارخانجات 
ریسـندگی ، بافندگی ، چاپ و تکمیل انواع پارچه های پنبه ای در زمینی به مساحت 120 هزار متر مربع 
احداث شد و طرح توسعه كارخانه در زمینی به مساحت 270هزار متر مربع و زیر بنای112 هزار متر مربع 
در سال 1376 به بهره برداری رسید. به گفته وی در حال حاضر نیز این شركت با بهره گیری از ماشیـن 
آالت مدرن از معتبرترین شركت های سـازنده اروپایی ، دانش فنی ، تجربه و تاش بیـش از 1000 نفر 
پرسنـل و نیز مصـرف بهترین مواد اولیه ، یکی از بزرگترین كارخانجات نساجی در خاورمیـانه می باشد كه 
قادر است انواع پارچه های شلواری )جین و كتان(، پیراهنی ، ملحفه ای ، پرده ای ، مانتویی ، چادر مشکی 

، رومبلی و پتوی سبک با تركیب پنبه ، الیاف مصنوعی و یا مخلوط آنها را تولید نماید.
استاد نقاش زاده با اشاره به اینکه سهم عمده ای از محصوالت كارخانه جدید ، به كشـور های آلمان ، ایتالیا 
، تركیه ، یونان و فرانسـه صادر می شود و این شركت افتخار دارد كه تا كنون چندین مرتبه به دریافت لوح 

تقدیر به عنوان صادر كننده نمونه نائل گردیده است اضافه می كند :
66 سال از فعالیت مجموعه ما می گذرد از سال 1335 كه چندین خانواده یزدی اینجا را با 5 میلیون 
سرمایه اولیه بنیان تاكنون توانسته ایم یکی از نهادهای زنده عصر حاضر شهر باشیم كه هنوز پابرجا هستیم.

وی درادامه پیرامون خدمات واحد تولید میگوید : شركت یزدباف به منظور تامین نیاز مشتریان خود از 
یک طرف و نیز تکمیل ظرفیت تولید در بازه هایي از زمان ، بخشي از ظرفیت تولید خود را در تمامي 
فرآیندها - ریسندگي ، چله كشي ، آهارزني ، بافندگي ، تکمیل و رنگرزي پارچه و نیز خدمات منحصر به 
فرد توسط ماشین االت خاص ) تنظیم عرض پارچه ، تنظیم آب رفت ، سمباده زني ، خارزني ، مرسریزه و ... 

( – در اختیار مشتریان قرار مي دهد . 
محمدحسین نقاش زاده با بیان اینکه در حوزه طراحی با استفاده از امکانات و تجهیزات سخت افزاري ، 
نرم افزاري و افراد كارآزموده در طراحي پارچه و مسلط به نرم افزارهاي  متداول طراحي و  نرم افزارهاي 
اختصاصي حوزه نساجي این شركت قادر است نیازهاي مشتریان در این زمینه را برآورده سازد اضافه می 
كند : در حوز فنی نیز با توجه به وجود پرسنل ماهر و باتجربه و آزموده و نیز تجهیزات مناسب در قسمت 
فني ) نوسازي ، نجاري ،  برق و ... (  این شركت قادر است بسیاري از خدمات فني در زمینه هاي یاد شده 

را بویژه براي همکاران در صنعت نساجي  انجام دهد. 
نقاش زاده می گوید نیت خیر بنیانگذاران همچون مرحوم رسولیان در اول این بوده كه به اقتصاد شهر از 
یک طرف كمک شود و از طرف دیگر با استخدام چند صد نفری در ادامه صنعت نساجی رونق یابد. به گفته 
وی از همان ابتدا چندنفر از افراد دارای معلولیت یا كم توان برای كار در كارخانه دعوت به همکاری شدند 
و مطابق توصیه جناب ضرابیه هنوزم در بخش هایی كه می شود از افراد دارای معلولیت بهره می بریم تا 
به آن افراد كمک شود. وی تصریح كرد اكنون بیش از 6 دهه كه گذشته بر همان روال ما سعی كردیم 
كه اینگونه خدمت كنیم و دستگیر، اشتغال زا و یاری دهنده به اقتصاد شهر و شهروند باشیم. پیشکسوت 
صنعتی نساجی و مرد قدیمی كارخانه كه تک تک كاركنان و مسئولین قدیمی و حال حاضر را به خوبی 
می شناسد در ادامه می گوید: در یزدباف كمک به حوزه خانواده ها با شناسایی فرد ، استارت می خورد و 
چراغ كارگاه های خانگی روشن می شود و چون این كار بسیار ارزشمند و درخور می باشد این فرد با دعوت 

از اقوام و آشنایان خود هم توانمندی در كار و هم فعالیتش را گسترش می دهند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود از یک خانواده بودن پرسنل یزدباف در تمام دوره ها گفت و افزود : 
همه ما اینجا شاكله یک خانواده را داریم و به این معتقدیم كه یزدباف خانه ماست و در این خانه همه برای 
آبادانی و روشن نگه داشتن چراغش از جان مایه میگذاریم . وی تصریح می كندكه ما در یزد باف چه از 
جناب محمد ضرابیه بزرگ كه مرد و مردانه و با تمام قدرت و اعتبار خود برای پابرجایی كارخانه بطور شبانه 
روزی وقت و هزینه خرج میکند چه تا حفاظت دم درب و كارگر خط تولید ، چه از راننده آورنده مواد اولیه 

یا برنده محصول نهایی و چه تا دوزنده و فروشنده ،همه و همه قلبمان برای یزد باف میطپد .
خسرو امیرحسینی در سخنانی از كاركرد این مجموعه ارزشمند ستودنی می گوید و بر نقش مدیریت در 
یک بنگاه از نظر داده و بازده سخن می راند و می گوید: در باب بازتاب كار خداپسندانه مدیران ارشد همین 
بس كه در تمام اركان شاهد هستیم كه كارگران با جان و دل این مجموعه كار می كنند و من خود شاهدی 

صادق بر این مدعا هستم كه همه اجزا و پرسنل اینجا را خانه خود می دانند.
داشته  حضور  كارخانه  در  سال   46 از  بیش  كه  یزدباف  مقام  قائم  زاده  نقاش  محمدحسین 
است در پاسخ به پرسش پیرامون ایفای مسئولیت های اجتماعی و كمک به رفع آسیب های 
اجتماعی نیز تاكید می كند كه در این باب سعی كردیم نقش اول را ایفا كنیم و نسبت به شهر 
و شهروند خدمت گذار باشیم. مشارالیه می گوید جمع این كارهای خوب از ابتدا برنامه ریزی 
شد و اجرائی و عملیاتی گشت و درست است كه شاید در درجه اول و اولویت آن اقتصادی 

نبوده ولی به اقتصاد شهر و شهروند كمک بسیاری گردید و باعث شده كه در حمایت از خانواده 
زندانیان خانم های بدسرپرست و بی سرپرست و خانواده هایی كه مشکل مالی – معیشتی 
دارند ما یعنی مجموعه یزدباف یک نقش اساسی در بهبود زندگی شان داشته باشیم.تا دعای 
خیر مردم شهرمان بدرقه آتیه خود و خانواده مان باشد و این مهم هم در راستای تاكیدات 

جناب ضرابیه ادامه دار خواهد بود.
خسرو امیرحسینی: معتقدم كه شما با این كار هم اقتصاد خصوصی و هم تعاونی را در هم تنیده و معنایی 
تازه داده اید.با اختیار قراردادن مواد اولیه اعم از پارچه و نخ و حتی وام دادن با این افراد و خرید محصوالت 

نهایی یار و یاور آنها بوده اید و باری از دوش آنها برداشته اید. 
برای بسط و توسعه فعالیت های خود چه برنامه هایی دارید؟

محمدحسین نقاش زاده: ما در كنار گسترش فعالیت ها و طرح توسعه های خود به امر ارتقاء كیفیت اهتمام 
ویژه داریم. با اینکه افزایش مواد اولیه ما كه همان پنبه است یک تهدید و ریسک می باشد و باعث شده 
قیمت بهای تمام شده افزایش پیدا كند ولی ما سعی كردیم با درایت جناب ضرابیه تهدیدها را به فرصت 
تبدیل كنیم و با تاسیس واحدهای دوخت و دوز و فروشگاه ها یک مجموعه كامل از تولید به مصرف را در 

صنعت نساجی داشته باشیم. 
از این مدیر قدیمی می پرسیم رمز ماندگاری اینجا در چیست ؟ 

محمدحسین تقاش زاده می گوید: ثبات مدیریت و كار برای رضای خدا كردن رمز ماندگار ماست. به 
گفته وی بركات وجودی اش كسانی مثل مرحوم رسولیان ، مهندس طاهر نیا، مهندس ضرابیه، مهندس 
غفوری، مهندس رئیس زاده و خیلی های دیگر باعث شده در این بیش از 6 دهه ما با ثبات و ماندگار بمانیم.
هرچه بیشتر با كارگران هم صحبت میشوم یک سرفصل مشترک در حرفهای آنها عیان تر میشود و آن 
نقش رهبری و بی بدیل مهندس محمد ضرابیه در مقام یک پدر دلسوز  ، كاردان و  كاربلد در حمایت از 
جامعه كارگری و پابرجایی و برپاماندن این شركت بزرگ در قلب ایران میباشد كه مشارلیه در كنار تمام 
مشغولیت ها و گرفتاری های معطوف یک پیشکسوت صنعت كشور كه میبایست بر بنگاه های بزرگی در 
اقصی نقاط كشور مدیریت داشته باشد ولی با گذاشتن تمام انرژی و شب وروز خود از حال تک تک كارگران 
و پرسنل خویش آگاه بوده و برای تمام پرسنل خود ُمشت و پُشت میباشد . در این كارخانه یعنی در یزدباف 
كارگران با ذوق و شوق از داشتن پدری میگویند كه حواسش به همه چیز است تا هم آنها كار داشته باشند 
و هم خانواده هایشان در آسایش باشند و هم لحظه ای یا آنی چرخ كارخانه از حركت باز نه ایستد .شاه بیت 
حرف این كارگران، معاونین و مدیران این مطلب بود كه ما میدانیم ، میبینیم و میشنویم كه برای استمرار 
چرخه تولید این رادمرد صنعت چه سان خون دل میخورد و از آسایش خود میگذرد تا ما و خانواده مان در 
آسایش باشیم . براستی كه در سخت ترین روزهای اقتصادی برای فصلی و ماهی و روزی نبوده كه بواسطه 
حضور پربركت محمد ضرابیه، شركت یزد باف از غرور و عزت ارزشمندش دور باشد و با هر زحمتی بوده چه 
در مبحث تهیه مواد اولیه و چه در مبحث تامین قطعات و گرفتن سفارش این محمد ضرابیه بوده كهکوله 

باری از اعتبار خود را هزینه كرده ارزانی داشته است تا چراغ این كارخانه روان بماند و بچرخد.
تامین شدن نیازهای كارخانه باعث شده كه بعد از دهها این بنگاه عظیم تولیدی به عنوان تنها كارخانه 
فعال در داخل شهر پابرجا بماند و پرسنل یزد باف تنها افرادی باشند كه سنگر تولید رادر داخل شهر حفظ 

كرده باشند .
در واقع اهتمام ویژه به مقوله زنجیره ارزش داشتن از مرحله حاجی تا تولید منسوجات و توجه خاص به 
بازارسازی، بازارداری و بازاریابی از یک سو باعث ماندگاری یزد باف شده و از سوی دیگر بانی شده تا این 

شركت به سوی دروازه های جدیدی از توسعه ، تعالی و پیشرفت حركت كند .
كاركرد این مجموعه بسان یک زنجیره به هم پیوسته ازفعالیت و كوشش، بزه را در شهر بطور قابل توجهی 
كاهش داده و با تامین مردم نه به روش گداپروری و دادن اعانه كه به روش هدایتگری به سمت وسوی كار 
تولیدی باعث شده این شركت و این شیوه مدیریت، الگویی برای دیگر واحدها و افراد خیر و مسئولین شود. 
بر دست اندركاران و متولیان كشوری و دولتمردان چه واجب تر از یاری رساندن به این سرداران اقتصادی 
كه هم نیاز را می شناسند و هم نماز و هم چگونگی نذر دادن را. امثال ضرابیه از آن فرماندهان میانه میدان 
هستند كه دوشادوش سربازان خویش می جنگد و اگر طالب ظفر هستیم و كامیابی و رسیدن به ترقی 
باید این بزرگمردان را بر سر نهاده و شیوه و اسلوب مدیریتشان در نوع دوستی و گره باز كردن از مشکات 
و فائق آمدن بر هر سختی و ناممکنی را ازایشان به ارث و یادگار ببریم كه گر لشگر مور و ملخ توران و 
بدخواهان و محاصره توده توده دژخیم و فوج فوج ستمگر و فرصت سوزی و سنگ جلوی پا اندازی خناسان 

و حسودان هم باشد چون ناخدایی روشن ضمیر بر سکانداری باشد ساحل پیروزی چه زود در دسترس.
این پیر روش ضمیر در اقتصاد و بازار سرمایه به رادمرد صنعت ایران معرف و معروف میباشد و شهادت ما 
اصحاب رسانه و از قبیله خبر كه به كنکاش و جستجو برای چرایی و چگونگی محبوبیت بی حد و حصر 
محمد ضرابیه به زادگاهش سفر كرده بودیم را بپذیرید كه وی به حق و انصاف شایسته ترین این عنوان 

می باشد .
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))بیدسیم(( در بین برترین شرکت های ایران

بازدید از نمایشگاه فناوری نانو

برترین شرکت از لحاظ فروش در صنعت شوینده، رتبه دوم »بیدسیم« در بین تمام گروه محصوالت شیمیایی و بهداشتی

نمایشگاه فناوری نانو با معرفی بیش از 50 محصول پیشرفته در مسیر تحقق اهداف )سند گسترش كاربرد فناوری نانو در افق 1404(
صبح روز دوشنبه 27 دی ماه با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در نمایشگاه بین المللی تهران رونمایی شد. ستاری در حاشیه بازدید از این نمایشگاه اعام كرد شركت های 

نانو در سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان فروش داشتند.
در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای حوزه نانو باید اضافه كرد، این برنامه از سال 95 آغاز شد و تاكنون ستاد نانو 12 دوره نمایشگاه نانو فناوری را به صورت عمومی برگزار كرده است. اما در دو سال 

اخیر به دلیل شیوع ویروس كرونا، ستاد موفق به برگزاری این برنامه نشد و امسال نیز در نهایت تاریخ برگزاری به دی ماه انتقال یافت.
دكتر امیرعلی نعمت اللهی مدیرعامل مدیریت صنعت شوینده در راستای افزایش تعامل بین تیم های فناور و شركت های تابعه و استفاده از نوآوری های جدید و خاقانه در زمینه های قابل كاربرد 

در صنعت شوینده در این نمایشگاه حضور پیدا كرده و به بازدید از غرفه شركت های پیشرو در  فناوری نانو و دانش بینیان فعال در زمینه نانو پرداختند.

هلدینگ شوینده در بیست و چهارمین همایش رتبه بندی شركتهای برتر ایران)IMI100 (   كه به همت سازمان مدیریت صنعتی و با حضور معاون 
وزیر صنعت معدن وتجارت، معاون وزیر نفت، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و مدیر مركز رتبهبندی شركتهای برتر در مركز همایشهای بینالمللی 
صدا و سیما برگزارگردید شركت مدیریت صنعت شوینده به عنوان یکی از شركتهای برگزیده در گروه صنایع شیمیایی و شركت برتر صنعت شوینده از 

لحاظ فروش معرفی گردید .
بدین ترتیب » بیدسیم «  به عنوان برترین شركت از لحاظ فروش در صنعت شوینده حائز رتبه دوم فروش در بین تمام شركتهای گروه محصوالت 

شیمیایی و بهداشتی گردید.
براساس آمارهای اعامی سازمان مدیریت صنعتی ، شركت مدیریت صنعت شوینده در ســـال جاری توانســـته با یک مدیریت منسجم در تعالی 
شـــركتهای تابعه در زمینه هـــای افزیش تولید ، فروش و ســـودآوری موفق عمـــل كند و در سال 1399 با یک رشد چشمگیرنسبت به سال گذشته 

به مبلغ فروش بالغ بر 6،077،26 میلیارد دست یافته است.
شایان ذكر است این رتبه بندی كه 500 شركت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد كشور را معرفی می كند با هدف شناسایی جایگاه بنگاههای اقتصادی 

و گروههای صنعتی )) رشته های مختلف كسب وكار(( ، گسترش رقابت بین بنگاه اقتصادی و كمک به سیاستگذاران اقتصادی كشور انجام میشود.
در این ارزیابی، شرکتهای برتر بر اساس شاخصهایی همچون »بیشترین فروش«، »بیشترین سودآوری«، »باالترین ارزش بازار« 
»باالترین ارزش افزوده«، »بیشترین دارایی«، »باالترین اشتغالزایی«، »باالترین بهرهوری کل عوامل«، »شاخصهای اندازه و رشد شرکت«، 

»شاخصهای صادرات«، »شاخصهای نقدینگی»، »شاخصهای بدهی« و »شاخصهای بازار«معرفی شدند.
پس از مشخص شدن 500 شرکت براساس باالترین میزان فروش (درآمد) ، این شرکتها براساس میزان فروش به پنج دسته صدتایی 
تقسیم میشوند و شرکتهای هر دسته براساس 32 شاخص دیگر با هم مقایسه و رتبه بندی میشوند. شاخصهای رتبه بندی شامل 

شاخصهای اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، بهرهوری، صادرات، نقدینگی، بدهی و دیگر شاخصهای بازار هستند.
مهمترین اهداف رتبهبندی شركتهای برتر ایران تولید اطاعات در مورد بنگاههای اقتصادی كشور و شفاف سازی فضای كسب و كار بوده و امروزه رتبه 
بندی شركتها از نظر میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی، گسترش رقابت بین بنگاههای اقتصادی و استفاده از نتایج رتبه بندی برای كمک به برنامه ریزی 

اقتصادی در كشور نقش اساسی دارد . 

پیام مدیرعامل بیدسیم در چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
دهه فجر، تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی ملتی است كه در عصر اسارت انسان صفحه ای زرین را در تاریخ حیات 
آدمی گشود و فریاد خداخواهی، معنویت، آزادی و استقال را در گوش و جان جهانیان طنین انداز كرد این ایام عزیز و 
فرخنده، فرصتی است بس غنیمت كه بدانیم مرهون شهدای گران قدر و عزیزی هستیم كه درخت تناور این انقاب با 

خون آنان سیراب گردیده است.
پیروزی انقاب شکوهمند اسامی ایران، نگینی درخشان در تاریخ معاصر ایران است، این پیروزی، نماد غلبه اراده پوالدین 
ملتی است كه با دست های خالی و عزمی راسخ، كاخ های پر زروزیور رژیم طاغوت و سرسپردگی شاه ایران در برابر 

بیگانگان را برنتابید و با مشت های گره كرده تا ثبت پیروزی انقاب بر جریده تاریخ ایستادگی كرد.
دهه فجر فرصت بازنگری در ارزش ها و آرمان هاست و این كه چه بودیم و چه می كردیم و چه می خواستیم، و اكنون 
كجاییم و چه می كنیم. كمترین ثمره این انقاب، گشودن فصلی نو در تاریخ معاصر است و این اتفاق بزرگی است، اتفاقی 
كه باعث سربلندی ملت بزرگ ایران شد و امروز انقاب اسامی ایران به درجه ای از رشد و بالندگی رسیده كه جهان را 

تحت تأثیر خود قرار داده و ملت های آزادی خواه از این انقاب بی نظیر الهام می گیرند .
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مراسم گرامی داشت چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 

حضور موفق در نمایشگاه دستاوردهای جهادی

صبح روز 19 بهمن با حضور كاركنان هلدینگ و همکاران شركت های تابعه بصورت برخط، طی مراسمی 
چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقاب اسامی گرامی داشته شد.

در چهل و سومین فجر نور با حضور میهمان ویژه حجت االسام والمسلمین دكتر سید محمد حسین 
راجی، پژوهشگر و محقق حوزه انقاب اسامی، دفاع مقدس و نیز مولف كتاب صعود چهل ساله؛ مدیران 
ارشد و كاركنان این شركت در سالن اجتماعات جهش تولید مراسم تجدید میثاق با امام راحل و میراث 

طیبه نظام مقدس جمهوری اسامی برگزار گردید.
سخنران ویژه این مراسم طی صحبت هایی به تبیین عملکرد درخشان در حوزه های فقر زدایی، رشد 
اقتصادی، دستاوردهای نظامی و عدالت اجتماعی پس از انقاب اسامی پرداخت و به پرسش های حاضرین 

در مراسم پاسخ دادند.
در پایان این مراسم با اهدای جوایزی از برگزیدگان مسابقه كتابخوانی مکتب حاج قاسم تجلیل به عمل آمد.

غرفه » بیدسیم« در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های جهادی كه 24 لغایت 26 بهمن ماه در مصلی
امام خمینی)ره( تهران برگزار گردید یکی ازغرفه های پربازدیدی بود كه مسئولین و شهروندان فراوانی به آن مراجعه كردند.

در روز افتتاحیه دكتر محسن رضایی معاونت اقتصادی رییس جمهور ضمن حضور در غرفه شركت مدیریت صنعت شوینده با توانمندی ها و دستاوردهای این هلدینگ و شركتهای تابعه در بسط بهداشت و سامت 
كشور بیشتر آشنا شد و این هلدینگ را یکی از بزرگترین مجموعه های ارزشمندی برشمرد كه با تولید و تامین اقام بهداشتی در دوران سخت همه گیری كرونا ، كنار مردم برای گذر از این دوران سخت بوده است .

در روز دوم نمایشگاه نیز معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل شهرک های صنعتی تهران ، تنی چند از نمایندگان مجلس و سرپرست گروه توسعه صنایع بهشهر نیز از این غرفه بزرگ »بیدسیم« كه تمام شركتهای زیر 
مجموعه در آن حضور دارند بازدید نمودند .

شایان ذكر است در این نمایشگاه همه گروههای كاالیی و خدماتی از مخابرات، فناوری اطاعات، صنایع
غذایی، كشاورزی، دام و طیور، شیات گرفته تا صنایع نساجی و تجهیزات پزشکی، معدن  ، صنایع آب - برق ، صنایع نفت- گاز-پتروشیمی ، حمل و نقل ، گمرک ، بانک ، بیمه ، بورس ، گردشگری و صنایع نظامی و 

دفاعی حضور داشتند.
یکی از مهمترین اهداف این نمایشگاه نشان دادن توانمندیهای داخلی كشور و همچنین تعامل و هم افزایی بین بخشهای مختلف تولیدی كشور میباشد. 

راه اندازی پورتال مشتریان در بیدسیم

دستاوردهای پورتال سهامداران

شركت مدیریت صنعت شوینده در راستای تکریم سهامداران محترم و به منظور فراهم آوردن ارتباط 
مستقیم و تعاملی با ذینفعان خود، در سایت شركت به آدرس https://bidcim.com اقدام به استقرار 
»پورتال سهامداران« كرده است . سهامداران محترم حقیقی پس از ثبت نام در پورتال قادر خواهند بود با 
ارسال تیکت از مزایای آن منجمله ارتباط مستقیم با امور سهام ، واحدهای سازمان ، معاونت ها و مدیرعامل 
بهره برده و ضمن طرح سوال و ارایه انتقادات و پیشنهادات خود با دریافت پاسخ در وقت و هزینه خود 

صرفه جویی فرمایند .     
دكتر امیرعلی نعمت الهی در مورد این موضوع خاطر نشان كرد : با توجه به اهمیت ویژه ارایه خدمات و 
نمای مجازی و همچنین اهمیت تعامات هلدینگ بیدسیم  با سهامداران، شركت مدیریت صنعت شوینده 
در صدد برآمد تا با تهیه راهکاری مناسب جهت پاسخگویی به این نیاز، ارتباط خود با سهامداران را سهولت 
بخشد. به گفته مدیرعامل بیدسیم با راه اندازی سیستم پورتال سهامداران كه بر بستر وب قرار دارد، ضمن 
بهره گیری از قابلیت های سیستم جامع مدیریت امور سهامداران، تعاملی دو سویه و مستقیم و به صورت 
بر خط)online( میان شركت و سهامداران به وجود آمده كه افزون بر سهولت عملیات و فارغ از زمان و 
مکان ) در دسترسی به اطاعات مورد نیاز( برای سهامدار، كاهش قابل توجه انواع هزینه های مرتبط برای 

سازمان را نیز همراه دارد.

افزایش رضایتمندی سهامداران و ارتقای تعامات مثبت و سازنده 
افزایش تفاهم سازمان و سهامداران 

توسعه ارتباط دو سویه پایدار و به هنگام با سهامداران 
تنوع راه های ارتباطی بین ذینفعان و هلدینگ

افزایش همراهی سهامداران با بیدسیم 
اطمینان از دریافت پیام های مهم توسط سهامداران 

صرفه جویی در وقت مدیریت امور سهام و سهامداران 
كاهش هزینه های سازمان و سهامداران
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حضور پاکسان در رزمایش کمک های مومنانه و مواسات

پاکسان در بین برترین های اقتصاد ایران در جنگ اقتصادی درخشید

شركت پاكسان با اهدای محصوالت شوینده و بهداشتی در رزمایش بزرگ كمک های مومنانه همدلی و 
مواسات مشاركت نمود.

شركت پاكسان با مساعدت حسن بقائی مدیرعامل این مجموعه با حضور در این اقدام خداپسندانه كه به 
همت سپاه محمد رسول اهلل )ص( و شهرداری تهران بزرگ روز جمعه 15 بهمن ماه سال جاری در قالب 
بزرگترین رزمایش كمک مومنانه در تهران انجام شد با اهدای محصوالت شوینده در این اقدام خیرخواهانه 

مشاركت نمود.
در این رزمایش 110 هزار بسته كمک معیشتی برای نیازمندان و 313 جهیزیه كامل برای زوج های 

نیازمند در نظر گرفته شده است.
شركت پاكسان به عنوان بزرگترین مجموعه تولیدی محصوالت شوینده با 60 سال سابقه تولید و عرضه 
محصوالت شوینده و بهداشتی در كنار مردم بوده و ضمن تامین بهداشت فردی و سامت اجتماعی آنها 
همواره در قالب مسئولیت های اجتماعی خود سعی در كمک به نیازمندان در شرایط سخت اقتصادی و 

حوادث طبیعی و … نموده است.
این رزمایش تا 15 اسفند با همیاری سپاه، بسیج و شماری از مجموعه های تولیدی تهران بزرگ با اهدای 
110 هزار بسته كمک معیشتی دیگر میان محرومان و نیازمندان شهر و شهرستان های تابعه تهران توزیع 

ادامه خواهد داشت.

ـــر  ـــای برت ـــركت ه ـــاب ش ـــنواره انتخ ـــن دوره جش ـــت و چهارمی ـــان در بیس ـــركت پاكس ش
ـــد. ـــه ش ـــب رتب ـــز كس ـــور )IMI100( حائ كش

ـــور  ـــا حض ـــران ب ـــر ای ـــای برت ـــركت ه ـــدی ش ـــه بن ـــال رتب ـــن س ـــت و چهارمی ـــش بیس همای
ـــن  ـــای بی ـــش ه ـــز همای ـــور در مرك ـــر كش ـــای برت ـــركت ه ـــد ش ـــران ارش ـــئولین و مدی مس

ـــد. ـــزار ش ـــیما برگ ـــدا و س ـــی ص الملل
ـــای  ـــاخص ه ـــامل ش ـــدی ش ـــه بن ـــای رتب ـــاخص ه ـــی از ش ـــزارش، برخ ـــن گ ـــر ای ـــا ب بن
ـــی،  ـــادرات، نقدینگ ـــره وری، ص ـــرد، به ـــودآوری و عملک ـــركت، س ـــد ش ـــدازه و رش ـــروش، ان ف

ـــتند. ـــازار هس ـــای ب ـــاخص ه ـــی و ش بده

ـــا  ـــان ب ـــركت پاكس ـــت: ش ـــر گف ـــن خب ـــام ای ـــا اع ـــان ب ـــل پاكس ـــی مدیرعام ـــن بقائ حس
ـــروه  ـــده در گ ـــق ش ـــود موف ـــردی خ ـــای راهب ـــت ه ـــن سیاس ـــا و تدوی ـــه ه ـــه برنام ـــه ب توج
ـــرار  ـــور ق ـــر كش ـــای برت ـــركت ه ـــت ش ـــتی در لیس ـــوینده و بهداش ـــواد ش ـــدگان م تولیدكنن

ـــرد. بگی
ـــادآور  ـــه ی ـــن مجموع ـــنل ای ـــران و پرس ـــی مدی ـــود اتکای ـــی و خ ـــوان فن ـــه ت ـــاره ب ـــا اش وی ب
شـــد: ایـــن موفقیـــت نیـــز نتیجـــه عـــزم و اراده و تـــوان فنـــی بـــاالی همـــه مدیـــران و 
ـــعه  ـــیر توس ـــه گام در مس ـــتیم گام ب ـــه توانس ـــحالیم ك ـــت. خوش ـــه اس ـــن مجموع ـــنل ای پرس
ـــرار  ـــران ق ـــر ای ـــای برت ـــركت ه ـــن ش ـــم و در بی ـــش بروی ـــت پی ـــود وضعی ـــركت و بهب ش

ـــم. بگیری
ـــه  ـــزود: مولف ـــه اف ـــن مجموع ـــوالت ای ـــروش محص ـــد و ف ـــت تولی ـــریح وضعی ـــا تش ـــی ب بقائ
ـــروش  ـــتغال و ف ـــد، اش ـــداوم تولی ـــه ت ـــت ك ـــت الزم اس ـــب موفقی ـــرای كس ـــی ب ـــای فراوان ه
ـــعه  ـــتیم توس ـــز روی آن توانس ـــا تمرك ـــا ب ـــت. م ـــا اس ـــه ه ـــن مولف ـــی از ای ـــوالت بخش محص

ـــم. ـــرار دهی ـــی ق ـــیر تعال ـــم و آن را در مس ـــم بزنی ـــان رق ـــدار را در پاكس پای
ـــف شـــركت  ـــه پاكســـان را در ردی ـــه آنچـــه ك ـــه ضمـــن اشـــاره ب ـــل پاكســـان در ادام مدیرعام
هـــای برتـــر ایـــران جـــای داده اســـت، خاطـــر نشـــان كـــرد: تمامـــی افتخـــارات كســـب 
ـــر  ـــن تقدی ـــه اســـت و ای ـــن مجموع ـــنل ای ـــی پرس ـــه تمام ـــق ب ـــه متعل ـــن مجموع شـــده در ای
ـــش  ـــان و محصوالت ـــتداران پاكس ـــهامداران و دوس ـــهروندان، س ـــال ش ـــا را در قب ـــه م وظیف
ـــتر از  ـــد بیش ـــی بای ـــت های ـــن موفقی ـــدن چنی ـــرار ش ـــرای تک ـــه ب ـــرا ك ـــود؛ چ ـــوارتر نم دش

ـــم. ـــاش كنی ـــه ت همیش
ـــدی  ـــه بن ـــال 1377 رتب ـــی از س ـــت صنعت ـــوز، ســـازمان مدیری ـــان نی ـــزارش پاكس ـــه گ ب
ـــام  ـــا اله ـــدی ب ـــه بن ـــن رتب ـــت. ای ـــام داده اس ـــاله انج ـــر س ـــران را ه ـــر ای ـــای برت ـــركت ه ش
ـــگاه  ـــورد بن ـــد در م ـــفاف و مفی ـــات ش ـــار و اطاع ـــودن آم ـــم نم ـــا فراه ـــازمان ب ـــالت س از رس
ـــه  ـــور ارائ ـــادی كش ـــب و كار اقتص ـــری از كس ـــن ت ـــای روش ـــور، فض ـــادی كش ـــای اقتص ه
مـــی دهـــد و بـــه مدیـــران بنـــگاه هـــای اقتصـــادی، سیاســـت گـــذاران و پژوهشـــگران، 
یـــاری مـــی رســـاند تـــا شـــناخت و درک دقیـــق تـــری از مقیـــاس، ســـاختار مالـــی و 

ـــد. ـــور بیابن ـــزرگ كش ـــادی ب ـــای اقتص ـــگاه ه ـــع و بن ـــادی صنای اقتص

بازبینی در خطوط تولیدی 
به گفته دكترحسن بقائی ، شركت پاكسان با بازبینی در خطوط تولید خود در جهت بهبود فرایند تولید 

اقدامات اصاحی موثری را پی ریزی و اجرائی می كند.
مدیرعامل » شپاسکا « حفظ و صیانت از مجموعه را یکی از اصلی ترین برنامه های خود به عنوان یکی 
از قدیمی ترین و بزرگترین تولیدكنندگان محصوالت شوینده و بهداشتی كشور، معرفی كرد و افزود: این 
مجموعه در سال مالی اخیر با تمام توان به منظور دستیابی به اهداف ترسیم شده تاش كرده است و پس 
از پشت سرگذاشتن این حجم از فشار، نیاز بود تا بخش های مختلف تولید مورد بازنگری و اورهال قرار 
گیرد تا در روزهای پیش رو و سال مالی جدید بتوانیم بدون توقف و با كیفیت مطلوب به تولید محصوالتمان 

ادامه دهیم.
دكتر بقائی به حضور گسترده كاركنان فنی و مهندسی، خدماتی و اجرایی در به روز رسانی خطوط تولید 
و تجهیزات پاكسان اشاره كرد و گفت: برنامه های بسیاری را در بخش های مختلف این مجموعه با هدف 
تعمیر، تعویض، بازسازی، احداث و … به منظور رفع موانع تولید و افزایش راندمان با جدیت دنبال می 

كنیم تا ارتقای كیفی و كمی محصوالت و فرایندها را رقم بزنیم.
از دیگر اقدامات شاخص انجام شده در این ایام، بهسازی فضای آزمایشگاه كنترل كیفیت مجموعه است كه 
با عملیات صورت گرفته در این واحد، آزمایشگاه تضمین كیفیت پاكسان به جدیدترین دستگاه ها و فضاها 

مطابق با استانداردها مجهز شده است.
وی در خاتمه با تاكید بر تداوم تولید و اشتغال در پاكسان یادآور شد: پس از پایان این اقدامات، با تمام توان 
و با استفاده از همه ظرفیت های خود به تولید ادامه خواهیم داد و با ثبت ركوردهای جدید موفقیت های 

تازه ای در عرصه تولید و عرضه محصوالت شوینده كسب خواهیم كرد.



35 پرتیراژتریــن نشــریه اقتصــادی کشــور | ماهنامــه اقتصــاد و بیمــه | شــماره 134 | بهمــن 1400| 

تجدید پیمان با آرمان های امام راحل

مدیرعامل پاکسان ایام اهلل دهه فجر را تبریک گفت

کسب تقدیرنامه دو ستاره همایش »جایزه ملی مدیریت مالی ایران«

در چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی؛

جمع كثیری از مدیران، كاركنان و كارگران شركت پاكسان همزمان با چهل و سومین سالگرد پیروزی 
انقاب اسامی  با حضور در مرقد مطهر امام راحل، با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسامی و رهبر فرزانه 

انقاب و شهدای انقاب اسامی تجدید میثاق نمودند.
پرسنل این مجموعه روز چهارشنبه 13 بهمن سال جاری با حضور در مرقد امام، نام و یاد شهدای انقاب 
اسامی كه در راه مبارزه با رژیم پهلوی به شهادت رسیده بودند را گرامی داشته و با آرمان های بنیانگذار 

كبیر انقاب امام راحل )قدس( و مقام معظم رهبری )مدظله( تجدید پیمان نمودند.

حسـن بقائـی مدیرعامـل شـركت پاكسـان در پیامـی ایـام اهلل دهـه فجـر را به همـه هموطنان 
ایـران اسـامی تبریـک و تهنیـت گفت.

متن پیام به این شرح است؛
دهـه فجـر روز رسـتگاری ملـت ایـران از حکومـت طاغـوت بـود و آنچـه در بهمـن 57 رخ داد 
خـروش، اتحـاد و اسـتقال خواهـی میلیـون هـا مـرد و زن بـود كـه علیـه حمایت های شـرق 
و غـرب از رژیـم پهلـوی ایسـتاده بودنـد و یـک صـدا به رهبـری امـام خمینی )ره( »اسـتقال، 

آزادی، جمهـوری اسـامی« را سـر مـی دادند.
ایـران اسـامی بـا هدایت بنیـان گذار كبیر انقـاب در بهمن 57 چنان حماسـه ای را خلق كرد 

كه جهـان متحیر رخـداد آن اتفاق بود.
ایـران اسـامی در آغازیـن روزهـای حركـت مـردم در مبـارزات انقـاب، جوانان پرشـوری را از 
دسـت داد. جا دارد در این ایام یادی كنیم از شـهیدانی كه در راه تولد انقاب اسـامی شـهید 
شـدند و بـا جانفشـانی خـود، راه های بسـته بسـیاری را گشـودند و حركت مردم را بـه پیروزی 

تاریخی تبدیـل كردند.
بـی شـک آنچـه رخ داد نتیجـه اراده یک ملت بود و خوشـا به حـال آنانی كـه آن روزهای خون 

و حماسـه را با همه وجود درک كردند و سـهم به سـزایی در این انقاب شـکوهمند داشـتند.
ایـن ایـام را بـه مـردم سلحشـور و انقابی ایـران عزیز تبریک و تهنیـت می گویم و امیـدوارم از 
رهـروان صدیـق راه كسـانی باشـیم كه این انقـاب عظیم دینی را بـه ثمر رسـاندند و در بزنگاه 

هـای تاریـخ، حامی انقـاب و رهبر فرزانـه آن بودند.

از حسن بقائی مدیرعامل شركت پاكسان در دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، تقدیر شد.
حسن بقائی مدیرعامل شركت پاكسان در دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران تقدیرنامه دو 

ستاره دریافت نمود و برگ زرین دیگری در دوران مدیریت خود در این مجموعه به نام خود ثبت نمود.
در این دوره با اعام نتایج ارزیابی ها توسط كمیته داوران، حسن بقائی از مدیران موفق صنعت كشور، حائز 

امتیاز الزم برای دریافت تقدیرنامه دو ستاره جایزه مدیریت ملی ایران شد.
به گزارش پاكسان نیوز، »جایزه ملی مدیریت مالی ایران« كه از سال 1389 هر ساله برگزار می شود، 
بسترساز بهبود و ارتقای سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شركت ها و سازمان های شركت كننده است.

از جمله اهداف برگزاری این جایزه، حمایت مدیریت مالی حرفه ای در مسیر دستیابی به جایگاه واقعی 
در شركت ها و سازمان ها، تشویق و ترغیب شركت ها برای انجام خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و 
ضعف و زمینه های بهبود، ایجاد فضای رقابتی مناسب و حرفه ای شركت ها و سازمان های ایرانی، تعریف 
راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی سازمان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک، معرفی و قدردانی 
از شركت ها و سازمان های برتر در بعد مالی و اقتصادی، فراهم كردن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران 

مالی عنوان شده است.

شـركت پاكسـان به عنـوان یکی از قدیمی ترین شـركت هـای تولیدكننده محصوالت شـوینده 
و بهداشـتی، همـواره كوشـیده اسـت تـا بـه عنـوان شـركتی موثـر و توانمنـد، بخشـی از بـار 
بهداشـت فـردی و سـامت اجتماعـی جامعـه را بـه دوش بکشـد، در مسـیر اهـداف و برنامـه 
هـای نظـام شـکوهمند اسـامی گام برداشـته و در تبییـن اهـداف انقاب در بعـد صنعت مفید 

و موثـر ظاهر شـود.
ایـن مجموعـه همزمـان بـا شـروع انقـاب اسـامی، بـا تحـوالت بنیادیـن اقتصادی در كشـور 
همگام شـد و در این مسـیر همواره همدوش مردم و جریان انقاب اسـامی ایسـتاد. در سـال 
هـای بعـد از آن هـم بـا ایجـاد اشـتغال و توسـعه منابـع در جهـت اهـداف كان نظـام در بعـد 
اقتصـادی حركـت كـرده و در همـه صحنه ها، چه در روزهای شـکوهمند انقاب اسـامی و چه 

در زمـان جنـگ و حـوادث طبیعـی، حضـوری فعال و ماندگار داشـته اسـت.
پاكسـان كوشـیده در همـه حال بـا حفظ اشـتغال و تولید، بازار شـوینده ایـران را از محصوالت 

خـود خالـی نکند و بـرای ارتقاء بهداشـت فـردی و عمومی جامعـه تاش كند.
ایـن مجموعـه در روزهـای سـخت تحریم هـم بدون وقفه بـه كار خـود ادامه داد تا نشـان دهد 
صنعـت ایـن كشـور بـه خودكفائـی رسـیده و قادر اسـت در حسـاس ترین زمـان هـا ذره ای از 
آرمـان هـای واالی انقـاب عقب نشـینی نکرده و همواره بازوی قوی در صنعت شـوینده باشـد.

در تمـام شـش دهـه ای كـه از عمـر شـركت قدیمی و خوشـنام پاكسـان می گذرد، سـربلند و 
توانمنـد در عرصـه هـای صنعتـی، مدیریتی، مالی و … ظاهر شـده و این ظهـور و بروز همواره 
تداوم داشـته و دارد. همین تداوم دائمی، پاكسـان را از بسـیاری از شـركت های مشـابه متمایز 

نموده اسـت.
حضـور جمعـی و فعال در مناسـبت های مذهبی و كشـوری و اعیاد ملی در كنـار مردم از دیگر 

افتخارات پاكسـان بوده و هست.
مانـدگاری چنیـن مجموعـه عظیمـی در این 43 سـال كـه از عمر بـا بركت جمهوری اسـامی 
مـی گـذرد و نامایمات بسـیاری را از جنـگ، تحریم و … دیده، قطعا تصادفی نیسـت و راز آن 
در عـزم، اراده و همدوشـی مدیـران و كارگـران مجموعـه بـا برنامه های نظـام مقدس جمهوری 
اسـامی نهفتـه اسـت كـه به عنوان دلسـوزان صنعت كشـور همواره كوشـیده اند تـا چرخ های 

صنعـت شـوینده را به گـردش در آورند.
در بهمـن 1400 و چهـل و سـه سـالگی پیـروزی شـکوهمند انقاب اسـامی، ایـام اهلل مبارک 
دهـه فجـر را بـه همـه هموطنـان عزیـزم در جـای جـای كـره خاكـی تبریـک مـی گویـم و از 
خداونـد متعـال آرزومنـدم تـا عزمـی آهنین همچـون روزهـای شـکوهمند انقاب اسـامی به 
مـا عطـا كنـد تـا بتوانیـم ادامه دهنـده راه تمام كسـانی باشـیم كه آن روزهـا نهال انقـاب را با 

دسـتان خالـی كاشـتند و با خـون خـود آن را آبیـاری كردند.
امیـد اسـت بـا پایبندی به بیانیـه گام دوم انقاب به فرمـوده مقام معظم رهبـری در این زمینه 
عمـل كنیـم و در همـه برهـه هـای تاریخـی تـا زمـان ظهور حضـرت مهـدی )عج( حامـی این 
انقـاب عظیـم و تاریخـی باشـیم و فرامـوش نکنیم كه »انقاب اسـامی پس از نظام سـازی، به 
ركود و خموشـی دچار نشـده و نمی شـود و میان جوشـش انقابی و نظم سیاسـی و اجتماعی 

تضـاد و ناسـازگاری نمیبینـد، بلکـه از نظریّـه نظام انقابـی تا ابد دفـاع می كند.«
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حسین معین زاد سرپرست شرکت توسعه صنایع بهشهر به همراه هیئتي  همزمان با 
اولین روز ماه پر فضیلت رجب ، از کارخانه بهداشتي ساینا بازدید نمود.

دستاوردهاي ساینا در نمایشگاه جهادي عرضه شد

در این بازدید یک روزه كه 14 بهمن ماه صورت گرفت؛ علیرضا فاطمي عضو هیئت مدیره و معاون مالي 
، اقتصادي و منابع انساني و داود حمزه عضو هیئت مدیره و معاون امور شركتها و مجامع شركت توسعه 
بهشهر و مدیراني از معاونت برنامه ریزي این هلدینگ بزرگ، حسین معین زاد را همراهي مي نمودند و 

دپارتمانهاي مختلف كارخانجات ساینا و خطوط تولید این شركت را مورد بازدید قرار دادند.
سرپرست شركت توسعه صنایع بهشهر در نشست جانبي این بازدید كه با حضور اعضاء هیئت مدیره و  
مدیران ارشد شركت ساینا برگزار شد ؛ ضمن تبریک سالروز والدت امام محمد باقر )ع(، حلول ماه مبارک 
رجب و گرامیداشت ایام ا… دهه فجر، چابک سازي شركت ها را یکي از مهمترین برنامه هاي پیش روي 
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر عنوان نمود ؛ تا از این رهگذر تقویت و پشتیباني حداكثري بخش هاي 

تولیدي و صف در مجموعه ها محقق گردد.
حسین معین زاد در بخش دیگري از سخنان خود با اشاره به سرعت فزایند آور توسعه تکنولوژي و دانش 
فناوري اطاعات در سطح جهان ، عملکرد آن دسته از بنگاه هاي تولیدي كه برنامه هاي خود را متناسب 
با این پیشرفت طرح ریزي مي كنند و از دانش بازاریابي دیجیتال بهره حداكثري مي برند را سودآور و 

موفق ارزیابي نمود.
مدیر عامل شركت توسعه صنایع بهشهر با تاكید بر پتانسیل كم نظیر و دانش فني ارزشمند در سطح 
شركتهاي متعدد تحت پوشش گروه توسعه بهشهر ، یکي از مهمترین مزیت هاي رقابتي براي شركت 
هاي تولیدي چون ساینا را در هم افزایي و تعامل چند جانبه با سایر شركتهاي گروه عنوان نمود و شركت 
ساینا را جزء معدود كارخانجاتي برشمرد كه فضاي مناسب براي ایجاد طرح هاي توسعه ، به ویژه تولید 
مواد اولیه مورد نیاز صنعت شوینده همچون اسید و تگزاپون را به خوبي دارا مي باشد و الزم است بصورت 

جدي وارد این میدان شود.
در ادامه این نشست علیرضا فاطمي عضو هیئت مدیره و معاون مالي و اقتصادي هلدینگ توسعه بهشهر 
پس از تحلیل اجمالي كارنامه عملکرد یکساله شركت ساینا ، وجود انضباط مالي در همه زمینه ها  بویژه 
در كاهش بهاي تمام شده مواد اولیه را براي دستیابي به سود حداكثري  ، بسیار حائز اهمیت برشمرد و با 
بازخواني و تاكید بر اهداف و بودجه تعیین شده براي سال مالي جدید ساینا؛ از كلیه مدیران و كاركنان ساینا 

شركت صنایع بهداشتي ساینا دركنار گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر موفقیت 
هاي خود را در اولین نمایشگاه دستاوردها وتوانمندیهاي جهادي كشور ارائه نمود.

گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر با حضور همه جانبه و اثر بخش در اولین 
نمایشگاه دستاوردها وتوانمندیهاي جهادي كشور كه از تاریخ 24 لغایت 26 بهمن ماه در محل مصلي 
بزرگ تهران برگزار شد ، همراه با همه شركت ها وكارخانجات زیر مجموعه این هلدینگ بزرگ ، 
جدیدترین موفقیت ها ، فعالیت و برنامه هاي این گروه را در محورهاي جهش تولید و توسعه صادرات 

،خلق برندهاي جدید ، توسعه بازار و تحقیق و نوآوري در معرض دید بازدید كنندگان قرار داد.
گفتني است شركت صنایع بهداشتي ساینا نیز به عنوان یکي از اعضاء جوان و پویاي این گروه 
صنعتي ، جدیدترین تولیدات و محصوالت خود را در سبد پریمکس و گلي پاس به عموم            

عرضه نمود.

خواست كه از هیچ كوششي براي تحقق بودجه سال جدید فروگذار نکنند.
در ادامه این نشست ، داود حمزه عضو هیئت مدیره و معاون امور شركتها و مجامع گروه توسعه صنایع 
بهشهر نیز ، پتانسیل و قابلیت هاي موجود در شركت ساینا را حائز اهمیت برشمرد و ضمن بیان سرفصل 
هایي از مهمترین مزیت هاي رقابتي این شركت  در زمینه هاي بازاریابي ، مالي ، بازرگاني ، صادرات ، 
موقعیت جغرافیایي و… از مدیران ساینا درخواست نمود؛ همراه با معرفي خود به موارد دیگري از مهمترین 
مزیت هاي رقابتي شركت ساینا اشاره نمایند. گفتني است؛ در پایان این چالش ،داود حمزه شاخصترین 

مزیت هاي مطرح شده را مفصا مورد نقد و بررسي قرار داد.
شایان ذكر است در بخش دیگري از این برنامه مسعود مدني سرپرست جدید شركت ساینا ، ضمن خوش 
آمد گویي به مهمانان، از سرمایه هاي انساني شركت ساینا به عنوان نقطه قوت و مزیت رقابتي شركت 

نام برد؛ كه در صورت هدایت و راهبري درست ،  قابلیت تحقق بزرگترین اهداف و ماموریت ها را دارند.
سرپرست شركت ساینا با اشاره به سایر مزیت هاي رقابتي شركت از قبیل دسترسي به منابع زیرزمیني آب 
، وجود زیرساخت هاي صادراتي ، قابلیت تولید هم زمان چندین محصول متفاوت در زمینه شوینده هاي 
خانگي و… ، از برنامه ریزي براي راه اندازي پروژه تولید سولفوناسیون و مواد اولیه مورد نیاز صنعت شوینده 
در ساینا خبر داد و اظهار امیدواري نمود كه در صورت وجود حمایت  سازمانهاي باال دستي و تصویب اعتبار 

الزم، طرح تولید سولفوناسیون تا پایان سال 1401 به مرحله بهره برداري برسد.
شایان ذكر است مسعود مدنی پیش از این به عنوان عضو هیئت مدیره ساینا خدمت نموده و با داشتن 
مدرک دكترای تخصصی شیمی آلی از دانشگاه علوم و تحقیقات سابقه مدیریت و عضویت در هیئت مدیره 
شركت هایی چون شركت صنایع سینا شیمی ، هلدینگ احداث و خودكفایی صنایع،صنایع بهداشتی و 

شوینده و مجموعه توسعه صنایع نفت و انرژی را در كارنامه كاری خود دارد.
الزم به ذكر است در ابتداي این نشست رسول كارگرزاده عضو هیئت مدیره و مدیركارخانجات ساینا به 
عنوان میزبان و به نمایندگي از طرف كاركنان خدوم ساینا ، ضمن تبریک مناسبتهاي ملي و مذهبي از 
جمله ایام ا… دهه فجر ، مقدم سرپرست هلدینگ توسعه صنایع بهشهر و هیئت همراه را به كارخانجات 

ساینا گرامي داشت و گزارش جامعي از عملکرد یکساله كارخانجات بهداشتي ساینا ارائه نمود.

پیام مهندس مسعود مدنی به مناسبت دهه مبارك فجر

دهه مبارک فجر، برگ زریني از تاریخ ملتی ریشه دار است كه با انقاب خویش،حریت و رشادت را به رهبري 
امام فرزانه خود براي جهانیان معنایي دوباره كردند. انقاب اسامي ثمره مجاهدت و پایمردی مردان و زناني است 
كه تا پاي جان پاكشان در برابر استکبار جهانی ایستادند و تحولي ماندگار را كه میوه درخت رشادت وپایمردي 

بود از خود به یادگار نهادند.
انقاب شکوهمند اسامي چهره واقعي امپریالیسم شرق وغرب را به جهانیان شناساند و باالتر از آن روح استقال 
وآزادي را در اقصي نقاط خاک پاک ایران دمید.استقال و ایستادگي كه بعد از گذشت چهل و اندي سال ، عارغم 
همه سختي ها و شدائد ،كشور عزیزمان ایران را در عرصه جهان به یک نظام مقتدر و تعیین كننده در تحوالت 

منطقه تبدیل نموده است.
اینجانب نیز به سهم خود فرا رسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر و یاد و خاطره شهدای انقاب اسامی ، امام شهیدان  
و بخصوص شهداي  جامعه صنعت وكارگري را گرامي داشته و این ایام خجسته را به همه ملت ایران اسامي 

بخصوص كاركنان خدوم ومتعهد شركت صنایع بهداشتي ساینا تبریک و تهنیت عرض مي نمایم.
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پروین صالحی، نماینده مردم شهرستان مباركه در مجلس شورای اسامی و عضو كمیسیون 
بهداشت و درمان ظهر امروز به همراه فرماندار و مسئولین شهرستان مباركه با بهرام خسروی، 

سرپرست جدید شركت گلتاش دیدار و گفت وگو كردند. 

جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان مبارکه با حضور مسئولین استانی، 
شهرستانی و نمایندگان صنایع در شرکت گلتاش برگزار شد.

»ایام اهلل دهه فجر، تجلی حماسه ماندگار و الهام بخشی است كه صفحه ای زرین در تاریخ حیات ملت ایران 
گشود و نسیم روحبخش بهار انقاب، مشام وفاداران راستین آزادی و عدالت را معطر نمود.

با پیروزی انقاب اسامی تحول عظیمی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و علمی صورت گرفت و در این 
راه دستاوردهای شگرفی پدید آمد؛ به طوری كه نام ایران در حوزه های علمی و صنعتی بلندآوازه شد.

از این رهگذر، صنعت شوینده نیز تحوالت زیادی را تجربه كرده است. كاركنان خدوم شركت گلتاش كمر 
همت به آبادانی این سرزمین بسته اند تا براساس وظیفه ملی، با تاش و همدلی در كنار هم آینده بهتری 

را برای كشورمان رقم زنند.
اینجانب در بهاری دیگر از انقاب شکوهمند اسامی، فرا رسیدن چهل و سومین سالگرد پیروزی انقاب 
اسامی ایران را به كاركنان ارجمند خانواده بزرگ صنعت شوینده تبریک و تهنیت عرض می نمایم و 
سعادت و بهروزی توأم با خیر و بركت را برای ایشان و خانواده های گرانقدرشان از درگاه خداوند متعال 

مسئلت دارم.«
بهرام خسروی سرپرست شرکت گلتاش

نماینـده مـردم شهرسـتان مبارکه در مجلس شـورای اسـالمی، فرماندار و مسـئولین 
شهرسـتان مبارکـه با سرپرسـت جدیـد شـرکت گلتاش دیـدار و گفت وگـو کردند.

مهنـدس بهـرام خسـروی  بـا صـدور پیامـی، آغـاز دهه مبـارك فجـر و فرا رسـیدن 
سـالگرد پیـروزی انقـالب اسـالمی را به همـه همـکاران تبریـک گفت.

جلسه شورای پدافند غیرعامل به ریاست عبدالرسول صفری، مدیركل پدافند غیرعامل استانداری، اصغر 
هدایت، فرماندار شهرستان مباركه، جلیل حقیقتی رئیس اداره صمت شهرستان مباركه، بهرام خسروی ، 

سرپرست شركت گلتاش و نمایندگان صنایع در محل سالن جلسات شركت گلتاش برگزار شد.
در ابتدای جلسه بهرام خسروی ضمن خوش آمد گویی به مدعوین، با اشاره به اهمیت موضوع، پدافند 
غیرعامل را مهمترین عامل آمادگی جهت پیشگیری از خطرات احتمالی و همچنین كاهش خسارات در 

حوادث دانست.
سپس فرماندار شهرستان مباركه ضمن خیر مقدم به مدیر كل پدافند غیر عامل استانداری و نمایندگان صنایع 
شهرستان مباركه گفت: هدف از این جلسه انجام مطالعات پژوهشی از منظر پدافند غیرعامل برای شناخت 
صحیح ظرفیت ها، توانمندی ها، نقاط قوت و ضعف، تهدیدات و آسیب پذیری ها و مراكز ثقل شهرستان 

و ارائه راهکارها و برنامه ریزی های كلی و اجرایی مصون سازی جهت مقابله با تهدیدات دشمن می باشد.
در ادامه مدیركل پدافند غیرعامل استانداری ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در شهرستان مباركه، به 
بیان مطالبی پیرامون منویات مقام معظم رهبری بر ضرورت پدافند غیرعامل و استاندارد سازی زیر ساخت ها 

در حوزه های مختلف بویژه در صنایع شیمیایی پرداخت.
صفری گفت: ما باید با برنامه ریزی در راستای سند چشم انداز، ماموریت های پدافند غیرعامل و با محوریت 
قرار دادن موضوع به سمت و سویی حركت كنیم كه خألیی برای نفوذ عوامل تهدید باز نباشد تا بتوانند ضربات 

جبران ناپذیری را به صنایع و زیرساخت های ما وارد كنند.
وی اضافه كرد: به منظور حفاظت از صنایع و زیرساخت ها كه بطور مستقیم با امنیت جامعه مرتبط می باشد و 
بیش از هر موضوعی مورد تهدیدات متعدد قرار می گیرد، نیاز به برنامه ریزی های مدون، ایجاد هماهنگی های 
الزم بین سازمان های مختلف در سطح استان می باشد تا ضمن مقابله با این تهدیدات و اقدامات محتمل 

دشمن بتوانیم در سایه ی امنیت و اقتدار سرافرازانه زندگی كنیم.
در ادامه این جلسه آموزش های الزم در خصوص مقابله با تهدیدات در زمان بروز حادثه بحث و تبادل نظر 

صورت گرفت.
در پایان مدیركل پدافند غیرعامل استانداری به همراه فرماندار و رئیس اداره صمت شهرستان مباركه از شركت 

گلتاش بازدید كردند.

خسروی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و برنامه های شركت گتاش در سال تولید پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها، خواستار تعامل بیش از پیش مسئولین شهرستان مباركه با صنایع به منظور 

كمک به مانع زدایی و رفع مشکات پیش روی صنعت به ویژه شركت گلتاش شد.
وی با اشاره به ضرورت حمایت دولت و مجلس از تولید كنندگان مختلف ادامه داد: نگاه به 
تولید ملی و نقش آن در اقتصاد از اهمیت بسیاری برخوردار است و امیدوار هستم كه در زمینه 

ارائه تسهیات مناسب برای استفاده از مواد اولیه اقدامات الزم صورت پذیرد.
یکی  گلتاش  گفت: شركت  اسامی  در مجلس شورای  مباركه  مردم  نماینده  پروین صالحی، 
از شركت های ارزشمند شهرستان مباركه است كه با حمایت های خود می تواند نقش قابل 

توجهی در بهداشت جامعه داشته باشد.
از سرپرست محترم شركت  انتخابیه گفت:  بیکاری جوانان در حوزه  آمار  به  اشاره  با  صالحی 

گلتاش خواستاریم جذب حداكثری نیروی بومی را در دستور كار این شركت قرار دهد
مجموعه  و همکاری  با همفکری  بتواند  یازدهم  مجلس  كه  كرد  امیدواری  ابراز  ادامه  در  وی 
وزارت صمت گام های موثری در كمک به رفع موانع و حل مشکات صنایع به ویژه شركت 

گلتاش بردارد.
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هیات مدیره شركت احداث صنعت، مشاور صندوق بین المللی »ایفاد«)وابسته به سازمان ملل( در زمینه 
توانمندسازی روستایی، معاون وزیر بازرگانی، مدیر عامل هولدینگ سرمایه گذاری خارجی ایران)ایهاک(، 
مشاور عالی مدیر عامل بانک تجارت، معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزیر تعاون و عضو پیوسته انجمن 
بین المللی قابلیت و توسعه انسانی- دانشگاه هاروارد امریکا را دارا میباشد در ادامه با تبیین اینکه سهمی 
كه شركت در صنعت پتروشیمی و پاالیشی دارد؛ چشمگیر است اضافه كرد: در صنعت پتروشیمی كشور 
كه 83.5 میلیون تن در سال تولید می شود 19 میلیون تن آن متعلق به هلدینگ نفت و گاز پارسیان می 
باشد یعنی 23 درصد از سهم تولیدی كشور و  در حوزه پاالیشی 23 درصد را به خود اختصاص داده ایم.

وی درخصوص تولید متانول نیز گفت: سهم پارسیان از این محصوالت استراتژیک؛ مدیریت 28 درصد 
از ظرفیت تولید متانول، مدیریت 63 درصد از ظرفیت تولید اوره كشور و مدیریت 23 درصد از ظرفیت 

پاالیشگاهی كشور می باشد.
دكتر محمودی درباره شركت های سرمایه پذیر خاطر نشان 
كرد: شركت های سرمایه پذیر ما شركت پردیس 70 درصد، 
پتروشیمی شیراز 53 درصد، پتروشیمی كرمانشاه 46 درصد، 
پتروشیمی تبریز 25 درصد، پتروشیمی زاگرس 34 درصد، 

پارس 19 درصد و خراسان 13 درصد است.
به گفته وی در سال مالی منتهی به 1400/06/31 توانستیم 
سود خالص را به میزان 177 درصد باال ببریم و از 5800 
ملیارد تومان سود به 15800 میلیارد تومان سود برسیم و 
این در شرایطی است كه با تحریم و مشکات عدیده داخلی و 
خارجی مواجه بوده و دستیابی به این مهم برای ما، سهامداران 

و اقتصاد ملی حائز اهمیت بوده است.
وی افزود: در این دوره جزو شركت هایی بودیم كه نماد شركت 
ما در سال مورد نظر وضعیت خوبی داشت و توانستیم حدود 
45 درصد بازدهی بگیریم؛ در حالی كه صنعت بازدهی پایین 
تری داشت و نماد شاخص كل هم در این دوره منفی بود. و 
بدین ترتیب از نظر نرخ بازدهی سهم، و ارزش افزوده سرمایه 

گذاری های ما افزایش قابل ماحظه ای داشتیم.
محمودی در خصوص پروژه های »پارسان« ادامه داد: حدود 12 
میلیارد یورو پروژه داریم كه بزرگترین پروژه ما پروژه كیان است 
كه یک مگا پروژه 3.5 میلیارد یورویی است. همچنین مگاپروژه 
پتروپاالیشی ستاره سبز سیرافت و نفت و گاز آریا كه حدود 5 

میلیارد یورویی است را در دست اقدام داریم.
مدیرعامل شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان خاطرنشان 
كرد: همچنین، پروژه پتروشیمی همت را كه زیست محیطی 
است در دست اجرا داریم كه CO2 منطقه عسلویه را با تركیب 
آمونیاک می گیرد و یک میلیون تن به تولید اوره پردیس اضافه 
و 50  ما  برای  درصد  كه 50  واگذاری  این  چون  می كند. 
درصد برای خلیج فارس كه ما 97 درصد را طی مزایده ای به 
پتروشیمی پردیس واگذار كردیم كه پتروشیمی پردیس را از 

نظر حجم تولید در یک جایگاه ممتاز جهانی قرار می دهد.
وی درباره متانول بیان كرد: در حوزه متانول هزینه تمام شده 
متانولی ها باالست و در وضعیت حاشیه سود پرمضیقه ای قرار 
گرفتند. ما در بحث قیمت تمام شده تاش می كنیم. دولت 
سیاست هایی را در پیش گرفته كه قیمت ها مورد تایید ما نیست 
و ما سعی می كنیم كه قیمت تمام شده را پایین بیاوریم و از 

طرف دیگر داریم زنجیره ارزش را توسعه می دهیم.
محمودی ادامه داد: باید در افقی از خام فروشی متانول از یک سطحی بتوانیم تبدیل به زنجیره ارزش كنیم. 
یک پروژه تبدیل متانول به الفین و دیگری تبدیل متانول به پروپیلن است. اولی در منقطه ویژه پارسیان و 

دیگری توسط پارسیان در منطقه یک عسلویه پیش خواهیم برد.
مدیرعامل گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با تاكید بر اینکه پرتفوی اصلی نفت و گاز پارسیان اوره و متانول 
بوده كه خوراک آن ها گاز است و محدودیت های گاز چالش جدی برای ماست افزود : به همین خاطر 

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان از سال 1387 فعالیت خود را در راستای یک نگاه حرفه ای به صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی و در قالب یک هلدینگ تخصصی در این حوزه آغاز نموده و در طی این مدت با بهره 
گیری از یک مجموعه كاماً تخصصی، به دستاوردهای ارزشمندی نیز دست یافته است. این گروه از سال 
1388 تمامی توان خود را به توسعه سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی معطوف و با حضور 
در ساختار مالکیتی شركت های بزرگ و مطرح پتروشیمی و پاالیشگاهی و اصاح و بهبود ساختارهای 
تولید و اجرای طرح های توسعه ای در این شركت ها، خود را به بزرگترین هلدینگ پتروپاالیشگاهی 

كشور تبدیل نمود.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان )سهامی عام( مورخ 

1400/10/29 در محل خیابان استقال مجموعه فرهنگي ورزشي تاش برگزار گردید.
در این مجمع كه با حضور 88/35 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای  امیرعباس حسیني بود، كه جنابان حسن 
یحیوي رازلیقي و بابک ابراهیمي در مقام نظار اول و دوم و 

آقای مهرداد نعمتي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1400/06/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 و با 
تقسیم سود 3/530 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان 

دادند.
همچنین ایران مشهود  به عنوان بازرس قانونی و حسابرس 

شركت و تدوین و همکاران  به عنوان بازرس علی البدل انتخاب 
گردید.

دكتر وحید محمودی مدیرعامل »پارسان« در ابتدای گزارش 
خود با تشریح اینکه شركت گسترش نفت و گاز پارسیان یکی 
از شركت های مطرح در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی كشور 
است كه سهام عمده شركت پتروشیمی پردیس و شركت هایی 
چون پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت تبریز، پاالیش نفت 
شیراز، پتروشیمی شیراز، پتروشیمی كرمانشاه، پتروشیمی 
زاگرس، پتروشیمی پارس و پتروشیمی تبریز را در اختیار دارد  
افزود: همه تاش ما این است كه ظرفیت های درون سازمانی 
خودمان و نیز شركت های زیرمجموعه در جهت حاكمیت 
شركتی حركت كند و هر سال براساس چارچوب های حاكمیت 

شركتی جلو برویم. 
حوزه  در  كه  است  این  ما  اهداف  از  اینکه  تصریح  با  وی 
پتروپاالیشی هوشمند باشیم و با افزایش كمی و كیفی سهم 
از بازار با رویکرد اقتصاد سبز و HSE به جلو برویم تصریح 
كرد: ارزش های حاكم بر شركت در راستای تحقق چشم انداز 
شركت گسترش نفت و گاز پارسیان صیانت از فرهنگ، وفاداری 

و امانتداری و رضایت ذینفعان است.
مدیرعامل »پارسان« در ادامه با بیان اینکه، نقشه استراتژی 
شركت بر سه محور افزایش درآمد، مدیریت بهینه هزینه ها 
و افزایش بازده دارایی ها از مسیر منافع سهامداری و ارتقای 

رضایتمندی كاركنان و تحویل به موقع به مشتریان و ارتقای كیفی محصول می باشد خاطرنشان كرد: 
سیاست ما در توسعه بازار، فروش متمركز بر مبنای قیمت گذاری و سیاستگذاری متمركز و پشتیبانی 
فروش با شركت های زیرمجموعه است. به گفته وی افزایش حجم صادرات و توسعه مقاصد صادراتی جزو 

برنامه های ماست كه سال گذشته در این موارد گام های خوبی برداشتیم.
دكتر وحید محمودی كه از اعضای ممتاز هیئت علمی دانشگاه تهران و یکی از اقتصاددانان برجسته  
كشورمان میباشد و در سوابق خود عضویت در شورای عالی بانکهای كشور، شورای عالی تامین اجتماعی، 

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان؛ بزرگترین هلدینگ پترو پاالیشگاهی ایران

گاز  و  نفت  گسترش  گروه  اینکه  اعالم  با  محمودی  دکتر 
از  برخي  کنترلي  سهام  داشتن  اختیار  در  با  پارسیان 
کشور  پاالیشگاهي  و  پتروشیمي  هاي  شرکت  بزرگترین 
پتروشیمي  و  نفت  را در صنعت  به فردي  جایگاه منحصر 
هلدینگ  این  افزود:  است  نموده  براي خود کسب  کشور 
ارکان  با  آمدي  کار  و  سازنده  تعامالت  به  است  توانسته 
و  گذاران  سرمایه  از  اعم  صنایع  این  اجرایي  و  حاکمیتي 
به  یابد.  دست  مرتبط  دولتي  غیر  و  دولتي  هاي  دستگاه 
گفته این مدیر محقق و اقتصاد دان از این رو »پارسان« در 
تنظیم سیاست ها و تصمیم سازي هاي کالن این حوزه ها و 
ترسیم چشم انداز آن نیز ایفاگر نقش مهمي بوده و حضور 
این گروه در بازار سرمایه کشور بر شفافیت و اعتبار هرچه 

بیشتر آن افزوده است
سود  درصدی   30 افزایش  همچنین  شرکت  مدیرعامل 
از  ناشی  را   1400/06/31 به  منتهی  مالی  سال  عملیاتی 
به  زیرمجموعه  شرکت های  در  عملیاتی  سود  افزایش 
واسطه افزایش نرخ فروش محصوالت صادراتی، مدیریت 

هزینه ها و بهای تمام شده اعالم نمود .
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سیاست اصلی ما تنوع بخشیدن به پورتفو است كه از این ریسک بیرون بیاییم.
دكتر محمودی در ادامه با اشاره به اینکه به همین دلیل مجموعه های جدیدی را در دستور قرار دادیم كه 
بتوانیم تولیدات الفین را باال ببریم خاطرنشان كرد :از طرف دیگر با هلدینگ خلیج فارس تفاهمنامه ای امضا 
كردیم كه برای اولین بار پتروشیمی ها به باالدست بروند. وی تصریح كرد ما بنا داریم برای امنیت تامین 
خوراک گاز، خودمان در باالدست در حوزه میادین گازی سرمایه گذاری كنیم و این موضوع در دستور كار 

است و جلسات متمادی با وزارت نفت داریم كه در این مسیر پیش برویم.
وی در باره افزایش سرمایه نیز گفت : قطعا تمایل ما این است كه افزایش سرمایه بدهیم، اما همان طور 
كه می دانید در این مجمع به ما تکلیف شد كه بررسی ها را انجام داده و در این مسیر گام برداریم. چون ما 

بورسی هستیم باید مراحلش طی شود و در كدال اطاع رسانی می كنیم.
دكتر محمودی در حاشیه این مجمع با بیان اینکه همه تاش ما این است كه منافع سهامداران را به حداكثر 
برسانیم و از قیمت سهم مراقبت كنیم افزود : P/E ما از 16 به 9 رسیده و این سهم را جذاب تر می كنند و 
ما روی جذابیت سهم اهتمام داریم و تاش می كنیم بتوانیم ریسک ها را كنترل كنیم و تاش می كنیم با 
محدودیت های موجود راه ارتباط بین الملل برای ما بازتر شود تا بتوانیم تامین مالی كنیم. 12 میلیارد یورو 
تامین مالی اگر مسیر فاینانس برای ما باز شود پارسیان را به سه برابر ظرفیت فعلی افزایش می دهیم و كه 

ما به جد پیگیری خواهیم كرد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، استقبال چشمگیر سهامداران از برگزاری مجمع، 
حضور پرشمار مدیران و معاونین ارشد شرکت های تابعه، پاسخگویی دقیق به سواالت و 
ابهامات سهامداران و ذینفعان حاضر و ناظر به صورت برخط توسط مدیران ارشد، رئیس 
مجمع تاکید مبنی بر افزایش 1 میلیون تن تولید اوره علی رغم استمرار تحریم ها در 
این سال مالی با یک کار جهادی و تالش ستودنی میسر گردید، تاکید مدیریت بر اینکه 
مفتخریم اعالم داریم برعکس سالهای گذشته ما به ازای ارزی تمام محصوالت فروخته 
توانمند  مدیرعامل  دکتر محمودی  کامل  و  گزارش جامع  است،  گردیده  دریافت  شده 
مجموعه، تاکید مدیرعامل گروه مبنی بر انجام مذاکرات و رایزنی های گسترده با وزرا، 
نمایندگان مجلس و با تمام مسئولین و دست اندرکاران برای متناسب سازی بین قیمت 
خوراک و محصوالت در مورد پتروشیمی ها و تعامل شایسته ارکان شرکت علی الخصوص 
سرکار خانم مهندس شکرخدایی مدیر روابط عمومی و امور بین المللی گروه با اصحاب 
رسانه برای پوشش خبری مجمع از نکات خواندنی این جلسه بود که حیفمان آمد به اسب 

قلم سپرده نشود.
پیام هیأت مدیره

 صنعت پتروشیمي بعنوان یکي از بخش هاي اصلي صنعت كشور و بعنوان صنعتي ارزش آفرین، طایه دار 
ایجاد ارزش افزوده از منابع نفت و گاز است و با توجه به ذخایر سرشار هیدروكربوري در كشور و دسترسي 
به آبهاي آزاد و وجود نیروي انساني متخصص، توسعه صنعت پتروشیمي موجب شکوفایي اقتصاد كشور 
و توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مي گردد و هلدینگ پارسیان با حضور فعال خود در حوزه هاي نفت و گاز 
و پتروشیمي و در راستاي سیاست هاي اقتصاد مقاومتي و حمایت از سهامداران خود نقش اساسي در 
توسعه صنعت پتروشیمي و ایجاد هم افزایي و ارزش آفریني از طریق ایجاد واحدهاي پتروپاالیشي با رعایت 
استانداردهاي بین المللي و حفظ محیط زیست و با در نظر گرفتن مسئولیت هاي اجتماعي بر عهده دارد. 

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در جهت حفظ منافع ملي و با اتکا به نیروهاي متخصص و حمایت از 
صنایع داخلي و با شفافیت در اطاعات و انضباط مالي و بهره برداري از توانمندي هاي فني و مالي شركت 
هاي معتبر بین المللي و با استراتژي قرار گرفتن در بین 20 شركت برتر پتروپاالیشي جهان در افق 1410 
با رویکرد توسعه پایدار ، ضمن اجراي پروژه هاي جدید پتروپاالیشي در داخل كشور، در حال مطالعه و 
مذاكره براي مشاركت و سرمایه گذاري هاي سودآور در بازارهاي بین المللي مي باشد. امید است ثمره این 

تاش، رضایت سهامداران و ذینفعان شركت را به همراه داشته باشد.
جایگاه شرکت در صنعت کشور 

در اختیار داشتن مدیریت 63% ظرفیت تولید اوره در ایران و تبدیل كشور به بزرگترین تولیدكننده اوره 
در منطقه. 

در اختیار داشتن مدیریت28% ظرفیت تولید متانول ایران و چهارمین تولید كننده جهاني این محصول. 
در اختیار داشتن مدیریت 22% ظرفیت فرآورش نفت خام كشور. 

تولید ساالنه حدود 25 میلیون تن، محصوالت پتروشیمي و فرآورده هاي پاالیشگاهي.
برنامه هاي آینده شرکت

 - اجرا و تکمیل پروژه هاي درون شركتي در پاالیش نفت تبریز و شیراز و پتروشیمي هاي كرمانشاه و تبریز 
بمنظور افزایش سهم تولید ، ارتقا و بهبود كیفیت محصوالت و كاهش ضایعات

 - آغاز عملیات اجرائي طرح پتروشیمي همت بمنظور تولید اوره سبز با استفاده از جمع آوري گازهاي 
آالینده ))co2  در حال تولید شركتهاي منظقه عسلویه 

- آغاز فعالیت هاي اجرایي ساخت پاالیشگاه 120 هزار بشکه اي میعانات گازي پاالیش سیراف
- آغاز فعالیت هاي اجرایي ساخت پروژه هاي مگا الفین و آروماتیک شركت توسعه نفت و گاز آریا

- تسریع در اجراي پروژه هاي واحدهاي الفین و HDPE شركت پتروشیمي كیان
- سرمایه گذاري مشترک در میادین گازي كشوربمنظور افزایش ضریب دسترسي و پایدار به منابع گازي 

و كاهش میزان توقفات مجتمع هاي تولیدي بدلیل افت فشار در فصول سرد
 - پیگیري ، ارزیابي و بررسي طرحهاي جدید اقتصادي و صنعتي در حوزه هاي نفت ، گاز ، پتروشیمي 
و انرژي در راستاي سرمایه گذاري ، توسعه كسب و كار، افزایش سهم بازار و حصول اطمینان از تامین 

درازمدت منافع سهامداران
 - اجراي پروژه ستاره پارسیان مجري طرح زنجیره متانول

دستاوردهاي گروه: 
- تهیه سند برنامه راهبردي 5 ساله منتهي به سال 1404 هلدینگ

-  تحقق بخش عمده برنامه هاي تولید و فروش شركت هاي زیرمجموعه
با رویکرد ایجاد ارزش افزوده و  - تمركز بر نگرش توسعه محوري در شركت نفت و گاز پارسیان 
تکمیل زنجیره ارزش محصوالت بر اساس تکمیل واحدهاي در حال تولید و مطالعه، بررسي و احداث 

پتروپاالیشگاههاي با خوراک هاي قابل دسترس در كشور
- دریافت 8 مجوز جهت پروژه هاي بزرگ شامل : بهبود فرایندهاي موجود و پروژه هاي جدید.

- پیگیري و انجام فعالیت هاي مرتبط با طرح هاي مصوب ازجمله دریافت مجوزهاي خوراک ، زمین و ... 
- تفاهم نامه محرمانگي اعطا دانش فني مورد نیاز پروژه تولید استایرن تبریز 

-  اخذ دانش فني پروژه همت براي تولید اوره از گازهاي گلخانه اي
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شركت  سهام  صاحبان  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
البرزدارو)سهامی عام( مورخ 1400/11/03 در محل ساختمان 

جدید دانشگاه داروسازي- سالن رازي تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 72/14 درصد از سهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع 
برعهده آقای سید مهدي ناصري بود كه جنابان مصطفي 
ظهیر و سید مهدي رضوي درمقام نظار اول و دوم و آقای 

سید جال موسوي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. 
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر 
لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر 

بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
مدیرعامل البرزدارو با تاكید بر اینکه افزایش سرمایه های 
مستمر طی سالهای متمادی اثرات بسیار مثبتی برای البرز 
دارو داشته است افزود: این شركت توانسته در 45 سالگی 
تمام خطوط خود را بازسازی كند، بطوری كه اكنون تمام 
محصوالت این شركت دارای استاندارد GMT بوده وبه جرات 
می توان اذعان كرد دارای كیفیت ممتاز می باشد. از ثمرات این 
افزایش سرمایه ها و تزریق نقدینگی به شركت بوده است. به 
گفته وی داشتن آزمایشگاه معتبر و دارای آخرین استانداردها 
كه  سازد  فراهم  دارو  البرز  برای  را  مزیت  این  توانسته 
شركت های معتبر دارویی بین المللی مصمم باشند كه 
در یک رابطه تعاملی محصوالت خود را تحت لیسانس با 

این شركت عرضه دارند. 
تولیدي  عملیات  توسعه  اینکه  به  باتوجه  وی  گفته  به 
اینگونه  عرصه  در  بقا  و  حضور  همچنین  و  بازرگانی  و 
فعالیتها, مستلزم تقویت بنیه مالی و اعتباري شركت بوده 
و از طرفی اعطاي تسهیات توسط بانکها با محدودیت 
همراه می باشد و نظر به اینکه سرمایه باال در هرشركت 
یکی از ظرفیت هاي قابل اتکا و كارآمد بوده وبه عنوان 
میرود  بشمار  تجاري  رقابتهاي  در  حضور  سبز  چراغ 
ضرورت افزایش سرمایه شركت امری بدیهی و اجتناب 

پذیر می نماید.
الیاس كهزادی همچنین خاطرنشان كرد كه طی سالهاي اخیر سرمایه گذاري قابل توجهی در 
خطوط تولید شركت صورت گرفته است و همچنین برای توسعه و تجهیز ساختمان و تاسیسات 
منطبق با اصول GMP، تعدادي از ماشین آالت مستقر در سایت هاي جدید از خطوط تولید 

قدیم منتقل گردیده است .
مدیرعامل البرزدارو با اشاره به اینکه چون فرسودگی و قدیمی بودن این ماشین االت منجر به 

و  توان  كاهش  نهایتا  و  تولید  در  فنی  توقفات 
افزود: تکمیل توسعه و  تولید میگردد  ظرفیت 
تجهیز سایت هاي تولیدي با خرید و جایگزنی 
امری  روز  تکنولِوژي  با  و  جدید  آالت  ماشین 

الزامی است .
رقبا شركت  بین  در  ماندن  براي  گفته وی  به 
ملزم به توسعه و بروز رسانی تجهیزات و لوازم 
آزمایشگاهی بوده و از طرفی با توجه به فرسوده 
اندازي خطوط  راه   ، تاسیسات صنعتی   بودن 
جدید ، لزوم استفاده بیشتربه آب مقطر و آب 
به  توجه  بیشتر،   تولید  و  تمیزجهت شستشو 
انبار جدید و  توسعه وتجهیز خطوط ، ساخت 

فرسوده بودن سیستم اعان و اطفاء كه یکی از مهمترین 
ریسک هاي شركت بشمار میرود ضروری بوده و بمنظور 
حفظ توان فعلی تولید، رفع گلوگاه ها ودر راستاي تجهیز 
و نوسازي خطوط تولیدي فوق با توجه به الزام رعایت 
GMP سازمان غذا و دارو این افزایش سرمایه در دستور 

كار مدیریت قرار گرفت.
دكتر كهزادی در بخش پایانی گزارش خود محل این افزایش 
سرمایه 1500 میلیاردی را مطالبات حال شده و آورده نقدی 
سهامداران اعام كرد و دوره بازگشت سرمایه را 36 ماه، نرخ 
بازده داخلی را 33 درصد و نرخ بازده مورد نیاز »تنزیل« را 20 

درصد اعام كرد.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات 

مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
هیات   1400 ماه  مهر   6 مورخ  توجیهی  گزارش   -1
مدیره شركت البرز دارو )سهامي عام( درخصوص افزایش 
سرمایه آن شركت از مبلغ 3/080 میلیارد  ریال به مبلغ 
4/580 میلیارد ریال، مشتمل بر اطاعات مالی فرضی كه 
پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی  به 
اطاعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته 
است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای 

تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شركت از 
محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران تهیه 
مفروضاتی  اساس  بر  توجیهی  گزارش  این  است.  شده 
و  آتی  رویدادهای  درباره  ذهنی  مفروضات  بر  مشتمل 
اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود لزوما 
توجه  كنندگان  استفاده  به  نتیجه،  در  بپیوندد.  وقوع  به 
داده می شود كه این گزارش توجیهی ممکن است برای 

هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
با  و  به شواهد پشتوانه مفروضات  براساس رسیدگي   -3
فرض تحقق مفروضات ذهنی مندرج در گزارش توجیهی 
پیوست، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه 
تهیه  براي  مبنایي معقول  مزبور  متقاعد شود مفروضات 
این  نظر  به  به عاوه،  فراهم نمي كند.  گزارش توجیهي 
موسسه، گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای 

حسابداری ارائه شده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج 
واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي 

مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.
5- شركت مشمول اجرای قانون افزایش سرمایه 
شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس 
ایران از طریق صرف سهام با سلب حق ئقدم نمی 

باشد
برنامه هاي شرکت در صورت عملی نشدن 

افزایش سرمایه 
به دلیل شرایط حاكم بر بازار، راه دیگری به جز 
افزایش سرمایه برای تامین مالی پروژه ها وجود 
ندارد و چنانچه افزایش سرمایه عملی نگردد. پروژه 
های مذكور نیمه تمام و با استفاده خواهند ماند 
و نتیجه آن تاثیر بسیار منفی بر كیفیت و كمیت 

فعالیت های شركت می باشد. 
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البرز دارو؛ سردمدار در صادرات و تولید داروهای با کیفیت
افزایش سرمایه 49 درصدی 

دکتر الیاس کهزادی مدیر با تجربه و خوشنام صنعت دارویی کشورمان 
با تشریح اینکه شرکت البرز دارو یکی از بزرگترین و معتبرترین تولید 
کنندگان گروه محصوالت دارویی در اشکال مختلف جامدات، مایعات و 
محصوالت تزریقی در کشور بوده که ارائه محصوالت متناسب با خواست 
مشتریان بر طبق آیین نامه های سازمان غذا، دارو و بهداشت ایران )اصول 
GMP( را با رویکردهای مدیریت دانش، مدیریت ریسک و پیشگیری از 
بروز حوادث انسانی و آلودگی محیط زیست، سرلوحه کار خود قرارداده 
می ورزد افزود: روند فروش و سودآوری خالص ما طی 3 سال گذشته 
روندی رو به رشد بوده و در طی 10 ماه گذشته از سال 1400 نیز این روند 

صعودی استمرار داشته است.
سکاندار شرکت همچنین در فراز دیگری از گزارش خود تاکید کرد: این 
افزایش سرمایه هم بر ظرفیت تولید محصول خواهد افزود و هم در بحث 
های دیگر منجمله تامین آب تصفیه شده برای مجموعه ، خرید آخرین 
تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه و سیستم اعالن و اطفاء حریق بسیار 

حیاتی می باشد.
هدف البرز دارو از افزایش سرمایه کنونی » تامین مالی مربوط به خرید 
و جایگزینی دو دستگاه ماشین آالت، تاسیسات صنعتی و لوازم  و 
تجهیزات آزمایشگاهی، خرید و نصب سیستم اعالن و اطفاء حریق 
 ،GMP احداث خط تولیدی )سفالوسپورین ها( براساس استانداردهای

به منظور تاییدیه GMP معاونت غذا و دارو می باشد.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت توسعه سرمایه و صنعت غدیر )سهامی عام( مورخ 
1400/10/26 در محل سالن همایش هتل بزرگ ارم برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 96/28 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورسو اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حسن 
یحیوي رازلیقي بود، كه جنابان احسان حاجي حسن معمار و امیر سلیماني در مقام نظار اول و دوم و آقای 
محمدرضا سلیمیان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1400/06/31 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و 

تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 1/200 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مهندس سلیمیان در ابتدای گزارش جامع خودبا تشریح اینکه »سغدیر« به عنوان یک شركت مادرتخصصی 
در صنعت سیمان با هدف ایجاد، توسعه، راه اندازی و اداره انواع پروژه ها و واحدهای تولیدی در این صنعت 
و صنایع وابسته از سال 1382 فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است خاطرنشان كرد : شركت سرمایه و 
صنعت غدیر با مدیریت 6 شركت بزرگ تولید كننده)) سیمان سپاهان، سیمان شرق، سیمان كردستان ، 

سیمان دشستان ،سیمان منددشتی و سیمان سفید شرق(( 
بیش از 10 درصد سهم بازار سیمان كشور را در اختیار داشته 
و از این حیث در جایگاه سوم صنعت در بین هلدینگ های 

سیمانی كشور قرار دارد.
مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر در ادامه با اعام اینکه در 
سال سخت اقتصادی گذشته علی رغم قطعی های مکرر 
برق و گاز و مشکات درگیری با بیماری كرونا توانستیم 
تولید  زیرمجموعه  های  شركت  در  مناسب  تمهیدات  با 
محصوالت خود را افزایش داده و با تولید 7140 هزار تن 
كلینکر 3 درصد نسبت به سال مالی گذشته ارتقاء عملکرد 
داشته باشیم  تصریح كرد : هم اكنون به طور مجموع در 
شركت های تابعه 75 روز موجودی استراتژیک كلینکر یا 
همان دپو سیمان داریم كه از متوسط صنعت بیشتر است . 
وی  اضافه كرد: ما مفتخریم كه حائز رتبه اول كیفی محصوالت 
در بین رقبای منطقه ای هستیم. مهندس سلیمیان در ادامه، 
افزایش دسترسی پذیری تجهیزات و كاهش توقفات فنی به 
كمک استقرار PM و CM و تحلیل توقفات و نظارت روزانه 
مستقیم بر شاخص های نگهداری در خطوط تولید، مدیریت 
تعمیرات و استفاده حداكثری از قطعی برق و گاز، افزایش 
ظرفیت عملیاتی كوره ها با وجود میانگین عمر باالتر از 20 
سال از طریق بهینه سازی فرایندها، افزایش راندمان تعمیرات 
به كمک تعریف، برنامه ریزی و اجرای اقدامات اصاحی عاوه 
بر برنامه معمول تعمیرات و ایجاد تصویب ساختار برای كنترل 
داخلی نظیر بازرس فنی و تشکیل كمیته انرژی را از جمله 
دستاوردهای مهم شركت های تابعه هلدینگ در سال مالی 

منتهی به 1400/6/31 برشمرد و افزود: كاهش 28 درصدی زمان توقفات اضطراری، كسب باالترین 
راندمان تولید در بین شركت های سیمانی ، كاهش 6 درصدی مصرف نسوز و افزایش 3 درصدی ظرفیت 
عملیاتی از توفیقاتی بود كه به همت مدیران و پرسنل كلیه شركت ها ی زیرمجموعه در سال مالی مورد 

گزارش حاصل گردید.
مدیرعامل »سغدیر« در فرازی دیگر از گزارش خود از رشد 92 درصدی درآمدهای عملیاتی، افزایش 39 
درصدی سود عملیاتی و افزایش 33 درصدی سود خالص خبر داد و گفت با كسب مبلغ 33902 میلیارد 
تومان درآمد عملیاتی و 1100میلیارد تومان سود تلفیقی توانستیم در همه شاخص های سودآوری و ارزش 
آفرینی عملکرد هلدینگ را ارتقاء ببخشیم بطوری كه بعد از 5 سال در تمام شركت های زیرمجموعه سود 

تقسیم گردید.
به گفته مهندس سلیمیان كه پیشتر در شركت های سیمان هرمزگان، یاسوج، یزد و شركت صنایع سیمان 
كیاسر حضور داشته است. در شرایطی كه صادرات سیمان كشور با كاهش 6 درصدی همراه بوده است ولی 
در هلدینگ سیمان غدیر رشد 7 درصدی صادرات را شاهد بودیم بطوری كه مقاصد صادراتی از 16 كشور 
در سال 97 به 23 كشور در سال 1400 افزایش پیدا كرده است و با صادرات 2/5 میلیون تنی بیش از 7 
درصد صادرات خود را افزایش داده و حدنصاب 35 درصدی میانگین سهم صادرات به تولید كه باالترین 
حد نصاب در صنعت سیمان می باشد را به خود تعلق داده و سهم 17/5 درصدی از صادرات سیمان و 

كلینکر كشور را به خود اختصاص دادیم.
وی افزود: هلدینگ سیمان غدیر در حالیکه 5,10 درصد از تولید سیمان كشور را در اختیار دارد ولی 

5,17 درصد از صادرات سیمان كشور را انجام می دهد كه مؤید جایگاه ویژه هلدینگ سیمان غدیر در 
زمینه صادرات است.

به گفته وی تاش برای افزایش تراز جهانی هلدینگ »سغدیر« با توجه به نقش اثرگذارش در خاورمیانه و 
اهتمام جدی برای ارتقاء بهره وری، سودآوری و تبدیل هلدینگ غدیر به مرجع كیفی از اهم اولویت های 

اصلی است كه به دقت در حال پی گیری می باشد.
در انتهای مجمع، انتخابات هیئت مدیره شركت توسعه سرمایه و صنعت غدیر برگزار شد كه با رأی 
سهامداران، شركت سرمایه گذاری غدیر )سهامی عام(، شركت صنعتی و بازرگانی غدیر )سهامی خاص( 
، شركت سرمایه گذاری زرین پرشیا )سهامی خاص( ، شركت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 

)سهامی خاص( و شركت بین المللی توسعه ساختمان )سهامی عام(
به عنوان اعضای هیئت مدیره هلدینگ سیمان غدیر انتخاب شدند.

رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، حضور مدیران عامل و مدیران ارشد تمام شرکت 
های تابعه، استقبال خوب از برگزاری مجمع، اعالم کسب سود خالص 11050 میلیاردی 
که حاکی از یک حاشیه سود 33 درصدی می باشد، تبیین اینکه صادرات جزو برنامه 
به  شرکت  و  بوده  مدیریت»سغدیر«  اصلی  های 
نسبت درخشان اختصاص 35 درصدی از تولید به 
صادرات رسیده است، برنامه مدیریت برای افزودن 
ناوگان جدید جهت تسهیل و مدیریت حمل   100
روابط  تعامل شایسته مدیریت  نقل محصوالت،  و 
پوشش  و  مخابره  برای  رسانه  اصحاب  با  عمومی 
برای  مدیریت  های  برنامه  تشریح  مجمع،  خبری 
عرضه اولیه شرکت تابعه منجمله سیمان های مند 
پایان  تا  سرمایه  بازار  در  سفید  سیمان  و  دشتی 
سال، اعالم پرداخت سود سهامداران تا 22 بهمن 
و اجرائی شدن مقدمات اولیه برای افزایش سرمایه 
شرکت اصلی از محل اندوخته سرمایه ای از اخبار 
خواندنی مجمع این هلدینگ عظیم کشور که چند 
صباحی است با استقبال فراوان وارد بورس شده 

است .
سیاست ها و برنامه ها گروه در بخش حوزه فروش

- فروش داخلی براساس آخرین نرخ اعالمی از انجمن 
صنفی و بدون تخفیف و به صورت نقدی

های  بودجه  تحقق  و  صادرات  به  ویژه  توجه  لزوم   -
صادراتی )تناژی-

ریالی(
- عرضه 100 % فروش داخلی شركت ها در بورس كاال 

از ابتدای خردادماه
- توجه بهینه به تركیب فروش با توجه به حاشیه سود 

محصوالت
سیاست ها و برنامه های گروه در بخش کنترل هزینه های عملیاتی

- به ظرفیت رساندن ماشین آالت خط تولید
- بهینه سازی  فرآیند نگهداری و تعمیرات

- كنترل ریسک تامین
- بهینه سازی مدیریت حمل و تقویت ناوگان حمل

- بهسازی عمرانی خطوط تولید
- بهبود مدیریت مصارف انرژی 

اهم اقدامات و دستاوردهای کلیدی در شرکتهای تابعه و شرکت اصلی
بهره برداری از سامانه هوش تجاری هلدینگ در راستای نظام شفافیت و نظارت بر عملکرد شركت های 

زیر مجموعه هلدینگ سیمان غدیر
توسعه كیفی منابع انسانی

 3000 نفر اشتغالزایی مستقیم در شركت های هلدینگ سیمان غدیر
- جوانگرایی در مدیران عامل و مدیران میانی

- جانشین پروری و ارتقای مدیران شایسته
- حذف رانت 2000 میلیارد تومانی از بازار فروش داخلی هلدینگ سیمان غدیر

باالترین رکورد بازدهی و صادرات محوری در کنار افزایش سودآوری
»سغدیر« موفق ترین هلدینگ سیمانی کشور

»سغدیر« در سال مالی اخیر رشد ۹2 درصدی درآمدهای عملیاتی 
است.  داشته  درآمد  ریال  میلیارد  هزار   34 و  رسانده  ثبت  به  را 
همچنین شرکت با صادرات بیش از 2/5 میلیون تن محصول به 23 
کشور و ارزآوری 50 میلیون دالری همراه با ثبت رکورد صادرات 
35 درصد از کل محصوالت تولیدی توانست در صدر هلدینگهای 

سیمانی کشور در زمینه صادرات قرار گیرد.
زیرمجموعه  شرکتهای  در  کلینکر  تن  میلیون   7 از  بیش  تولید 
هلدینگ سیمان غدیر با راندمان ۹0 درصدی برگ زرین دیگری 
در دفتر عملکرد سال مالی 1400-13۹۹ این مجموعه است که با 

تقدیر سهامداران مواجه شد.
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ایران ارقام به عنوان یکی از پایه گذاران اصلی صنعت بانکداری الکترونیک و نقل و انتقال الکترونیکی پول 
در ایران با بیش از شش دهه فعالیت در عرصه اقتصادی كشور و با توجه به پیشتازی در تولید و عرضه 
محصوالت سخت افزاری و نرم افزاری بانکی مطابق نیاز شبکه بانکی كشور، از شبکه پشتیبانی گسترده 
ای در سراسر كشور برخوردار بوده و از این حیث شریکی قابل اتکاء در این صنعت برای مشتریان خود 

محسوب می گردد.
در حوزه دستگاه های خودپرداز، شركت ایران ارقام در سال مالی 1400 – 1399 از نظر میانگین محصول 
تحت پوشش، بیش از 20 درصد از كل بازار را به خود اختصاص داده كه از این لحاظ یکی از گسترده ترین 

شبکه های پشتیبانی كشور را دارا می باشد.
عقد قراردادهای جدید با بانک ها برای تامین و پشتیبانی 
و  كسب  جدید  بازارهای  به  ورود  خودپرداز،  های  دستگاه 
كار، سرمایه گذاری درحوزه زیرساخت ها، حضور در همایش 
جهانی اجاس جهانی اقتصاد و دریافت تندیس كسب و كار 
برتر، انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنایع و معادن ایران، 
رایزنی و جلسات متعدد مدیرعامل با مدیران ارشد بانکی و 
شركت های تجارت الکترونیک از اهم رویدادهای سال مالی 
مورد گزارش بوده است. همچنین ورود به حوزه گوشی های 
همراه و ارایه خدمات مخابراتی یکی از پروژه های توسعه ای 
شركت ایران ارقام در سال مالی گذشته بوده كه در سال مالی 

آتی نیز به جد پیگیری خواهد شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت ایران ارقام)سهامی عام( 
بهایي جنوبي  مورخ 1400/10/30 در محل خیابان شیخ 
شهرک والفجر انتهاي خیابان ایران شناسي میدان شهداي 

دانشجو خیابان نهم پاک 6 تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 35/98 درصد سهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای سعید باقریان بود، كه جنابان  فرهاد جدیدي و مجتبي 
عراقي در مقام نظار اول و دوم و آقای كورش منتظري به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
به  مربوط  مجمع  به  مدیره  هیات  گزارش  قرائت  با  درادامه 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
بازرس  و  استماع گزارش حسابرس  از  و پس   1400/06/31
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 به كارخود 

پایان دادند.
مدیرعامل فرهیخته و دانشمند مجموعه در ابتدای گزارش خود با 
تشریح اینکه شركت ایران ارقام با سابقه بیش از 60 ساله در ارائه 
محصوالت و خدمات بانکی، مالی و پرداخت همواره منشا خدمات 
موثر در نظام بانکی كشور بوده است و نیازهای بازار و مشتریان 
را مرتفع كرده است افزود: در تاش هستیم تا با ارائه بروز ترین 
محصوالت و همگام با پیشگامان این صنعت در جهان، گامی در 

راستای پیشبرد اهداف نظام بانکی كشور برداریم.
به گفته وی این شركت خدمات و محصوالت خود را در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری تعریف نموده 
و در حوزه سخت افزاری شركت به فروش تجهیزات بانکی و پشتیبانی آن ها توسط شبکه نمایندگی گسترده 
یا كارشناسان متخصص و با تجربه در سراسر كشور می پردازد و در حوزه نرم افزاری همواره در طراحی 
و ارائه راه حل های جامع) )Total Solutions سیستم های بانکداری از جمله سوئیچ بانکی ایران ارقام 

"سبات" در كشور پیشتاز بوده است.
سکاندار ایران ارقام در ادامه تصریح كرد: تیـم مدیریتـی مـا بـه پشـتوانه ی دسـتاوردهای شـصت سـاله و 
حمایـت و اعتمـاد مشـتریان، برنـد ایـران ارقـام را برنـدی متعلـق بـه جامعـه ی ایـران و صنعـت IT می 
دانـد و امیـدوار اسـت درآینـده ی نزدیـک و در معـادالت منطقـه ای و جهانـی بتوانـد بـه عنـوان یـک 
شـركت پیشـرفته بـرای كشور افتخارآفریـن باشـد. به گفته وی آرزوی امـروز مـا ایـن اسـت كـه شركت 
ایـران ارقـام بتوانـد بـا بـاال بـردن سـطح تکنولـوژی و كیفیـت فعالیت هـای خـود، در جایـگاه شـركتی 

برنامه های مدون مدیریت برای ورود به بازارهای جدید کسب و کار

موفـق در بـازار بیـن المللـی و در سـطح منطقـه قـرار گیـرد. 
مدیرعامل »مرقام« با تاكید به اینکه سابقه و برند درخشان ایران ارقام می تواند بهترین پشتوانه برای توسعه 
كسب و كار در حوزه های جدید باشد افزود: برای اینکه شركت به تعالی همه جانبه برسد برنامه های كوتاه 
مدت – میان مدت و بلندمدت تدوین، تبیین و ترسیم گردیده است و با تمام قدرت به دنبال پیاده سازی و 

عملیاتی كردن برنامه های خود خواهیم بود.
مدیرعامل »مرقام « حركت به سمت توسعه محصول یعنی تحقیق و توسعه روی محصول هایی كه قبا 
شركت در آنها فعالیت داشته مانند صندوق های فروشگاهی و  بومی سازی مودم هایی كه قرار است خط تولید 
آن در شركت راه اندازی شود و مواردی از این قبیل علی الخصوص در صنعت هوشمند  سازی و  محصوالتی 
كه از لحاظ كسب و كار و از لحاظ اقتصادی به صرفه باشد را 

اولویت كاری مجموعه برشمرد.
این استاد دانشگاه كه در سوابق ارزشمند خود سمت هایی 
مثل معاون فنی شركت ایرانسل، معاون فنی شركت فن آوا؛ 
عضو هیات مدیره شركت ارتباطات كوه نور، عضو هیات مدیره 
و مدیرعامل شركت فن آوا موج، مشاور وزیر ارتباطات و فن 
مدیر  وزارت صنایع،   IT اطاعات، مشاور مدیر كل آوری 
 CS شركت زیمنس، مدیر PSTN طراحی سوئیچ های
شركت و دافون آلمان را دارا بوده است در بخش دیگری از 
گزارش خود گفت: یکی از برنامه های اصلی مدیریت، خروج 
از ذیل ماده 141 قانون تجارت با رویکردی متفاوت منجمله 
افزایش سرمایه از طریق فروش ساختمان و اماک منتخب به 
رقم بیش از 191 میلیارد و تجدید ارزیابی اماک می باشد كه 
این امکان را می دهد كه در كنار گرفتن وام از طریق بانک ها، 
شركت بتواند بدهی های خود را پرداخت كرده و همچنین به 

اجرای طرح های توسعه ای خود بپردازیم.
به گفته وی قرارداد با همراه اول، قرارداد تجهیزات بانک تجارت 
و دیگر طرح های توسعه ای از برنامه های خوب مدیریت برای 

سودآوری و ارزش آفرینی در »مرقام« می باشد.
دكتر منتظری در بخش پایانی گزارش خود تصریح كرد ایران 
ارقام با ورود به حوزه های فناوری روز منجمله استارت آپ ها، 
نیو بانک »بانکداری تمام الکترونیک« و تجهیزات موبایل و با 
توجه به شبکه پشتیبانی قوی و وجود دفاتر متعدد در جای جای 
كشور، پتانسیل های آینده ای درخشانی دارد و مدیریت برای 

این مباحث برنامه ریزی خوبی دارد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، تشکیل مجمع 
در نوبت دوم و برگزاری انتخاب اعضای هیات مدیره، 
اهم  پیرامون  شرکت  مدیرعامل  جامع  توضیحات 
فعالیت ها در سال مالی مورد گزارش و برنامه های آتی، 
پاسخگویی دقیق و مستند به تمام سواالت سهامداران 
حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط توسط دکتر 
منتظری» مدیرعامل « ، مهندس علیرضا خلج»عضو 
مالی  »معاون  زاده  رمضان  مهندس  و  مدیره«  هیات 
مرقام« ، برنامه مدیریت برای افزایش سرمایه جدید در 
جهت خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت و پیاده سازی برنامه های توسعه ای مدنظر 
شرکت ، تصریح مدیریت مبنی بر تغییر استراتژی شرکت در کسب و کار منجمله حضور در 
حوزه واردات - پشتیبانی و خدمت موبایل، استقبال پرشور از برگزاری مجمع توسط سهامداران 
و ذینفعان، حرمت نهی شایسته مدیر روابط عمومی و تعامل کلیه ارکان شرکت با اصحاب رسانه 
جهت پوشش خبری مجمع از نکات خواندنی این جلسه بود که حیفمان آمد به رشته تحریر 

در نیاید.
پیام هیات مدیره

خداوند منان را سپاسگذاریم كه پس از یکسال تاش همه جانبه در جهت تحقق اهداف راهبردی شركت 
مجالی مجدد یافتیم تا خاصه ای از كارنامه عملکرد شركت در سال پیشین و برنامه های آتی در سال پیش 
رو را تقدیم حضورتان كنیم. با توجه به اطاعاتی كه در اختیار می باشد تصمیم گیری نسبت به عملیات و 

دکتر کوروش منتظری با اشاره به اینکه شرکت ایران ارقام 
به  را  ارتباطات  و  اواخر سال 13۹8، خدمات مخابرات  در 
سید کسب و کار خود اضافه نمود و در حال حاضر سرویس 
هایی از جمله خدمات APN MVPN  و سایر سرویسی 
های مرتبط در حوزه خدمات اپر انور مجازی تلفن همراه 
ایران  شرکت  افزود:  نماید  می  عرضه  خود  مشتریان  به 
ارقام براساس آخرین وضعیت احراز صالحیت و رتبه بندی 
انفورماتیک،  عالی  شورای  توسط  ای  رایانه  های  شرکت 
این مدیر  در 12 زمینه تخصصی حائز رتبه 1 شده است. 
توانمند و برجسته با تصریح اینکه درآمد عملیاتی شرکت 
در سال منتهی به 1400/06/31 به رقم 2/35۹/576 میلیون 
رسیده است در حالی که این رقم در سال مالی گذشته رقم 
۹68/0۹8 میلیون بوده است خاطر نشان کرد این رقم این 
حاکی از یک رشد بیش از 144 درصدی درآمد عملیاتی می 
باشد. همچنین به گفته وی سود عملیاتی شرکت بیش از 

46 درصد افزایش یافته است. 

استراتژی جدید در »مرقام«
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برنامه ها،به طور كامل در جهت حفظ منافع شركت و اثرات آتی آن تا حدی كه در موقعیت فعلی قابل پیش 
بینی می باشد براساس رویدادهای به وقوع پیوسته و نیز مقررات مزبور بطور كافی و به نحو درست در این 

گزارش نشان داده شده است.
ایران ارقام با تجربه 60 سال خدمت رسانی و فعالیت اقتصادی ، همواره به دنبال توسعه فعالیت های خود و 
خدمت رسانی هرچه بهتر به مشتریان و سهامداران بوده است. شبکه پشتیبانی گسترده در سراسر كشور، 
قدرت نام تجاری ایران ارقام و دامنه ای از ارتباطات وسیع و قدرتمند با مشتریان در شبکه بانکی كشور، جزء 
با ارزش ترین سرمایه های شركت هستند كه باعث شده است در شرایط بدون ثبات اقتصادی، شركت نه تنها 

جایگاه خود را حفظ نموده بلکه به دنبال ارتقاء جایگاه خود و توسعه بازار شد. 
در سال مالی منتهی به 1400/06/31 شركت با دو چالش عمده »پایین بودن جریان نقدی« و »محدودیت 
های ناشی از بیماری كرونا« مواجه بوده است. در راستای فائق آمدن بر چالش های مزبور، شركت راهبردهای 
مناسبی را با تمركز بر افزایش بهره وری و كارآیی واحدهای ستادی و كاهش هزینه های غیرضروری و 

همچنین رو آوردن به توان داخلی به منظور تولید سخت افزارها اتخاذ نموده است.
تیـم مدیریتـی مـا بـه پشـتوانه ی دسـتاوردهای شـصت سـاله و حمایـت و اعتمـاد مشـتریان، برنـد 
ایـران ارقـام را برنـدی متعلـق بـه جامعـه ی ایـران و صنعـت IT می دانـد و امیـدوار اسـت درآینـده 
ی نزدیـک و در معـادالت منطقـه ای و جهانـی بتوانـد بـه عنـوان یـک شـركت پیشـرفته بـرای كشور 
افتخارآفریـن باشـد. آرزوی امـروز مـا ایـن اسـت كـه شركت ایـران ارقـام بتوانـد بـا بـاال بـردن سـطح 
تکنولـوژی و كیفیـت فعالیت هـای خـود، در جایـگاه شـركتی موفـق در بـازار بیـن المللـی و در سـطح 

منطقـه قـرار گیـرد. 
در سـال مالـي پیـش رو شـركت بـرآن اسـت تـا بـا تـوكل بـر خداونـد متعـال، تـاش بیـش از پیـش 
همـکاران، همدلـی و همـکاری و بـه پشـتوانه حمایـت سـهامداران ارجمنـد خـود، برنامـه هـای توسـعه 
ای شـركت و افـق تدویـن شـده آن را تحقـق بخشـد تـا در دوره آتـی شـاهد عملکـردی بهتـر از ایـن 
باشـیم. امیـد اسـت بـا اتـکال بـه خدوانـد و بـا تـاش بیشـتر، همدلـی و همـکاری مجدانـه، زمینـه توفیـق 
و اعتـای بیـش از پیـش شـركت حاصـل گـردد. عظمت و سرافرازی ایران اسامي و عزت و رفاه ملت 

ایران را از خداوند بزرگ مسئلت داریم.
برنامه های آتی 

شركت ایران ارقام به واسطه تجربه باالی خدمت رسانی و كسب رضایت مشتریان خود، با توجه به نیازهای 
متغیر مشتریان و با در نظر داشتن اهداف استراتژیک خود، اقداماتی راهبردی تدوین نموده است. این 
اقدامات كه اهم آن ها ذیا مشاهده می شود در دو حوزه توسعه محصوالت و خدمات و پشتیبان مدیریت 

تعریف شده است.
توسعه فعالیت شرکت در زمینه محصوالت و خدمات موجود

- عرضه انبوه صندوق فروشگاهی
BTS توسعه حوزه بازرگانی تجهیزات مخابراتی و -

SOK عرضه و فروش كیوسک های -
- توسعه بازار محصوالت STM و CRS و ارتباط با سایر تامین كنندگان معتبر

- عقد قرارداد انحصاری با شركت های تامین كننده خارجی معتبر در حوزه بانکی
- توسعه استارت آپ استودیو

- عقد تفاهم نامه با استارت آپ ها و فین تک های معتبر
- بازاریابی، فروش و خدمات پشتیبانی پایانه های فروش )دستگاه های كارتخوان(

All in on عرضه و مونتاژ دستگاه های -
- ورود به حوزه پرداخت یاری و گسترش حوزه پرداخت

4G تولید و عرضه مودم های -
- راه اندازی سامانه مركز پیامک
- توسعه سامانه باشگاه مشتریان

- طراحی و توسعه محصوالت نرم افزاری غیربانکی و اپلیکیشن های موبایلی
- مونتاژ و عرضه تبلت های دانش آموزی

- طراحی و تولید كارتخوان سیار
- راه اندازی مركز فنی تخصصی )گارانتی و تعمیرات سخت افزاری و نرم افزاری(

- بازاریابی، فروش و پشتیبانی دستگاه های كارتخوان
- تحقیق و توسعه در حوزه بانکداری دیجیتال
MVNO عرضه انواع سرویس های حوزه -

- بازطراحی مجدد محصوالت و خدمات حوزه هوش تجاری
- طراحی و عرضه كیف پول الکترونیکی

- طراحی و عرضه سیستم مکانیزه شناسایی و كشف تقلب
- عرضه سیستم ها و سامانه های باشگاه مشتریان

IOT طراحی شبکه هوشمند خودپردازها در بستر -
- ارائه محصوالت جدید در حوزه مخابرات
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گزارش عملکرد 90 روزه مهندس محمد علی رستمی سرپرست محترم شرکت پتروشیمی آبادان

آبادانم آرزوست

ـــد از بازســـازی  ـــم بع ـــک ســـال و نی ـــس از گذشـــت ی ـــن  pvc پ ـــد 4300 ت ـــورد تولی 1- رك
واحـــد 600 

2- رفع مشکل EDC با شرایط خرید اعتباری
3-  رایزنی با پاالیشگاه جهت تسهیل دریافت خوراک و تحقق آن

ـــان  ـــش راندم ـــث افزای ـــه باع ـــد 1000 ك ـــی واح ـــت اوكس ـــن كاتالیس ـــریع در تامی 4-  تس
ـــد. ـــع گردی ـــد مجتم ـــش تولی ـــور و افزای ـــد مذك واح

ـــال  ـــا و اوره ـــال ه ـــس از س ـــم ( پ ـــم ) PVC  قدی ـــد 700 قدی ـــای واح ـــض هیتره 5- تعوی
و احیـــاء راكتورهـــا ی واحـــد مذكـــور كـــه باعـــث رفـــع معظـــل هیـــت الس و افزایـــش 

ـــد. ـــد PVC  گردی ـــت تولی ـــان و كیفی راندم
ـــث  ـــه باع ـــروری ك ـــر ض ـــای غی ـــری از خریده ـــع و جلوگی ـــای مجتم ـــاماندهی خریده 6-  س

ـــد. ـــا گردی ـــه ه ـــش هزین كاه
7-  پرداخت بخشی از بدهی خوراک پاالیشگاه پس از چند سال

8- تهیه كیمیکال های مهم از منابع داخلی و جلوگیری از خروج ارز
9- پیگیری در خصوص افزایش صادرات تولیدات مجتمع

10-  افزایـــش راندمـــان واحدهـــا بـــا ایجـــاد كارگـــروه هـــای فنـــی و تشـــکیل جلســـات 
تخصصـــی

11-  ایجاد امنیت و ثبات شغلی كاركنان
12-  برقـــراری پـــاداش افزایـــش تولیـــد كاركنـــان پـــس از مـــدت ها)پـــس از گذشـــت 

ـــال( ـــه س س
ـــش  ـــود و افزای ـــت بهب ـــنل در جه ـــای پرس ـــوق و مزای ـــی حق ـــروه بررس ـــکیل كارگ 13-  تش

ـــار ـــن ب ـــرای اولی ـــان ب ـــتی كاركن ـــطح معیش س
14-  پرداخت حقوق و مزایای معوقه چند ساله پرسنل وزارت نفتی مجتمع

15-  تشکیل شورای اسامی كارگری در مجتمع برای اولین بار
16-  برقراری بیمه تکمیلی جهت پرسنل پیمانکاری مجتمع

ـــش  ـــری از افزای ـــوراک و جلوگی ـــتفاده خ ـــت اس ـــه نمـــک جه ـــاء دریاچ ـــری و احی 17-  پیگی
ـــی ـــع مال ـــای مناب ـــه ه هزین

18- بازبینی دستور العمل اجرایی با هدف كنترل اقام پر مصرف و گران قیمت
19-  تشکیل كمیته فروش جهت نرخ گذاری محصوالت صادراتی با توجه به نرخهای جهانی

پتروشیمی آبادان بــا راهبــری مهندس محمدعلی رستمی طی یک بازه زمانی کوتاه  بـا عملکـردی درخشـان نشـان داد کـه بـا راهکارهای علمـی و 
عملـی  و توان جهـادی، میتوان کارهای بزرگی را به انجام رساند .

پــس از نیم قرن بعد از شروع فعالیــت پتروشیمی آبادان و گذر از خیلی فراز و فرودها از بمباران و آتش سوزیها تا رکورد شکنی در تولید و صادرات و...، با 
سکانداری مهندس رستمی این مجموعه توانسـت اتفاقهای  ارزشمندی را برای سهامدار و ذینفع و آنان که پتروشیمی آبادان را شناسنامه پتروشیمی ایران 

میدانند رقم بزند که در گزارش ۹0 روزه ))از 1400/07/1۹ تا 1400/10/1۹(( مشهود است.
  وی بـا کمـک دانـش، تـوان فنـی و مهندسـی موجـود در مجموعه و بهابخشیدن به منابع انسانی در مقام گرانبهاترین سرمایه هرسازمان  توانسته فصلی 

نو در عملکرد شرکت را تجلی ببخشد .                            
 مهندس رستمی که به نیکی از تالشهای مدیران قبلی و زحمات آنها تقدیر کرده و اشراف خوبی به توانمندی ها و پتانسیل شرکت دارد با کارنامه ای درخشان 
از اقدامات صورت گرفته  نشان داد که می توان با مدیریت جهادی و انقالبی در شرایط سخت اقتصادی هم کاری کرد فعالیت ها و عملکرد شرکت ارتقاء یابد 

و هم پرسنلی که در این مسیر همقدم بودند  به بهترین نحو تامین گردند .
ختم کالم آنکه این مدیر الیق در همین مدت کمتر از چهارماه نشان داد که حتی با وجود محدودیت های عدیده در حوزه تامین مواد اولیه و ملزومات ، 
نوسانات قیمت ارز ، فروش محصول ،  بدهی های گذشته و .... می توان تهدید ها را به فرصت تبدیل کرد و با امکانات موجود در راستای کاهش هزینه ها ، 
باالبردن بهره وری ، تکریم شایسته سرمایه های انسانی ، رشد تولید ، افزایش صادرات و... گام هایی اثر گذاری برداشت تا نتایج آن کام همه را شیرین کند.
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برگزاری انتخابات شورای اسالمی کار شرکت پتروشیمی آبادان

طـــی بازدیـــدی كـــه از پتروشـــیمی آبـــادان در آخریـــن روزهـــای پاییـــز صـــورت پذیرفـــت جلســـه بررســـی ظرفیت هـــا و تکمیـــل پـــروژه هـــای توســـعه شركت پتروشـــیمی آبـــادان 
ـــتمی  ـــی رس ـــدس محمدعل ـــتا(، مهن ـــیمی شس ـــت، گاز و پتروش ـــگ نف ـــر هلدین ـــارت ب ـــر نظ ـــینی )مدی ـــی حس ـــدس عل ـــتا(، مهن ـــل شس ـــتمی )مدیرعام ـــی رس ـــدس عل ـــور مهن ـــا حض ب

ـــد. ـــزار ش ـــادان برگ ـــردم آب ـــرم م ـــده محت ـــار نماین ـــل مخت ـــر جلی ـــادان( و دكت ـــیمی آب ـــركت پتروش ـــت ش )سرپرس
ـــد،  ـــوژی جدی ـــا تکنول ـــی ب ـــر آلکال ـــد كل ـــداث واح ـــروژه اح ـــون پ ـــتمی پیرام ـــدس رس ـــای مهن ـــادان آق ـــیمی آب ـــع پتروش ـــت مجتم ـــزارش سرپرس ـــتماع گ ـــن اس ـــه ضم ـــن جلس  در ای
ـــگاه  ـــت گاز از پاالیش ـــش دریاف ـــروژه افزای ـــام پ ـــتی و انج ـــن دس ـــای پایی ـــد ه ـــدازی واح ـــداث و راه ان ـــال،  اح ـــن در س ـــزار ت ـــا 300 ه ـــع ت ـــی مجتم ـــی وی س ـــد پ ـــت تولی ـــش ظرفی افزای

ـــرد. ـــه ك ـــی ارائ ـــتفاده از FCCU GAS  توضیحات ـــا اس ب
ـــول  ـــن ق ـــرد و ضم ـــد ك ـــع تاكی ـــن مجتم ـــعه ای ـــت توس ـــادان در جه ـــیمی آب ـــرم پتروش ـــرای سرپرســـت محت ـــت ب ـــا آرزوی موفقی ـــادان ب ـــرم آب ـــده محت ـــار نماین ـــل مخت ـــر جلی ـــه دكت در ادام

ـــت. ـــا پرداخ ـــه راهکاره ـــدگاه و ارائ ـــرح دی ـــه ط ـــام، ب ـــاعدت ت ـــکاری و مس هم
ـــای  ـــد و توســـعه واحده ـــش تولی ـــی در جهـــت افزای ـــروی كار انســـانی متخصـــص، بومی،جـــوان و انقاب ـــم شـــمردن  نی ـــا مه ـــرم شســـتا ب ـــل محت ـــی رســـتمی مدیرعام ـــدس عل ـــان مهن  در پای

ـــت. ـــمند اس ـــتا ارزش ـــه شس ـــاغل در مجموع ـــانی ش ـــروی انس ـــرد و گفت:نی ـــد ك ـــی تاكی عملیات

طـــی بازدیـــدی كـــه از پتروشـــیمی آبـــادان در آخریـــن روزهـــای پاییـــز صـــورت پذیرفـــت جلســـه بررســـی ظرفیت هـــا و تکمیـــل پـــروژه هـــای توســـعه شركت پتروشـــیمی آبـــادان 
ـــتمی  ـــی رس ـــدس محمدعل ـــتا(، مهن ـــیمی شس ـــت، گاز و پتروش ـــگ نف ـــر هلدین ـــارت ب ـــر نظ ـــینی )مدی ـــی حس ـــدس عل ـــتا(، مهن ـــل شس ـــتمی )مدیرعام ـــی رس ـــدس عل ـــور مهن ـــا حض ب

ـــد. ـــزار ش ـــادان برگ ـــردم آب ـــرم م ـــده محت ـــار نماین ـــل مخت ـــر جلی ـــادان( و دكت ـــیمی آب ـــركت پتروش ـــت ش )سرپرس
ـــد،  ـــوژی جدی ـــا تکنول ـــی ب ـــر آلکال ـــد كل ـــداث واح ـــروژه اح ـــون پ ـــتمی پیرام ـــدس رس ـــای مهن ـــادان آق ـــیمی آب ـــع پتروش ـــت مجتم ـــزارش سرپرس ـــتماع گ ـــن اس ـــه ضم ـــن جلس  در ای
ـــگاه  ـــت گاز از پاالیش ـــش دریاف ـــروژه افزای ـــام پ ـــتی و انج ـــن دس ـــای پایی ـــد ه ـــدازی واح ـــداث و راه ان ـــال،  اح ـــن در س ـــزار ت ـــا 300 ه ـــع ت ـــی مجتم ـــی وی س ـــد پ ـــت تولی ـــش ظرفی افزای

ـــرد. ـــه ك ـــی ارائ ـــتفاده از FCCU GAS  توضیحات ـــا اس ب
ـــول  ـــن ق ـــرد و ضم ـــد ك ـــع تاكی ـــن مجتم ـــعه ای ـــت توس ـــادان در جه ـــیمی آب ـــرم پتروش ـــرای سرپرســـت محت ـــت ب ـــا آرزوی موفقی ـــادان ب ـــرم آب ـــده محت ـــار نماین ـــل مخت ـــر جلی ـــه دكت در ادام

ـــت. ـــا پرداخ ـــه راهکاره ـــدگاه و ارائ ـــرح دی ـــه ط ـــام، ب ـــاعدت ت ـــکاری و مس هم
ـــای  ـــد و توســـعه واحده ـــش تولی ـــی در جهـــت افزای ـــروی كار انســـانی متخصـــص، بومی،جـــوان و انقاب ـــم شـــمردن  نی ـــا مه ـــرم شســـتا ب ـــل محت ـــی رســـتمی مدیرعام ـــدس عل ـــان مهن  در پای

ـــت. ـــمند اس ـــتا ارزش ـــه شس ـــاغل در مجموع ـــانی ش ـــروی انس ـــرد و گفت:نی ـــد ك ـــی تاكی عملیات

برپایی میز خدمت در مصلی

مهنـــدس محمدعلـــی رســـتمی سرپرســـت شـــركت پتروشـــیمی آبـــادان در اولیـــن روز 
بهمـــن مـــاه بـــا حضـــور در مصلـــی نمـــاز جمعـــه ایـــن شـــهر و برپایـــی میـــز خدمـــت 
بـــا مراجعـــه كننـــدگان بطـــور مســـتقیم دیـــدار و گفتگـــو كـــره و پاســـخگوی ســـواالت 

ایشـــان گردیـــد .
ـــم در  ـــعی كردی ـــدام س ـــن اق ـــا ای ـــرد: ب ـــان ك ـــر نش ـــی خاط ـــادی و ارزش ـــر جه ـــن مدی ای
ـــا  ـــام داده و ب ـــو انج ـــی ن ـــز حركت ـــهروندان عزی ـــره از ش ـــه چه ـــره ب ـــای چه ـــخگویی ه پاس

ـــم. ـــی برداری ـــدم مثبت ـــده ق ـــرح ش ـــکات مط ـــع مش ـــریع در رف تس

بازدید مدیرعامل شستا و هیئت همراه از مجتمع پتروشیمی آبادان
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اخبار بانک و بیمه
تیم فوتبال روی میز بانوان بیمه دی در اولین دوره از 
جشنواره ورزشی صنعت بیمه،  مقام نخست را از آن خود 

كرد.  
در  و  بیمه  ورزشی صنعت  از جشنواره  دوره  اولین  در 
رشته ی فوتبال روی میز كه روز شنبه 16 بهمن ماه 1400 
و به میزبانی بیمه دی برگزار شد، تیم بانوان این شركت با 
غلبه بر تمامی حریفان خود به مقام قهرمانی رسید. گفتنی 
است در اولین دوره از این  مسابقات، 16 تیم از شركت های بیمه سینا، آسیا، ما، ملت، سامان، دی و بیمه مركزی 
حضور داشتند و با داوری اعضای تیم ملی این رشته، به رقابت پرداختند كه پس از قهرمانی تیم بانوان بیمه دی، 

تیم های بیمه مركزی و سامان به ترتیب، مقام های دوم و سوم را كسب نمودند.

دكتر ایمانی در همایش دو روزه سراسری بازرسی بانک با 
اشاره به نقش ارزنده بازرسی در بهبود روند فعالیت های بانکی 
از همکاران واحدهای بازرسی خواست تا با تاش و جدیت به 

مسائل بانک نگاه صیانتی داشته باشند.
پیروزی  و  فجر  دهه  رسیدن  فرا  گرامیداشت  ضمن  وی 
شکوهمند انقاب اسامی ایران گفت: واحدها بازرسی و 
نظارتی، خط قرمز هر سازمانی است و با توجه به استقال 
عملکردی این واحدها، هیچ گاه نباید جایگاه آن تضعیف شود.

وی با بیان آنکه شفافیت و سامت كاری امروز بانک سینا مرهون تاش تمامی همکاران به ویژه مدیران و همکاران 
حوزه بازرسی است افزود: بازرسان باید با حضور در شعب عاوه بر بررسی دقیق میزان انطباق عملیات شعبه با 
اهداف كان بانک، رعایت دستورالعمل های اباغی را بررسی و گزارش الزم را به اطاع مدیران ارشد بانک برسانند.
مدیرعامل بانک سینا خاطرنشان كرد: تمام عزیزان این حوزه افرادی آگاه و كارآمد و مطلع به امور هستند، اما 
توصیه می شود كه با ارتقاء دانش و آگاهی كامل به مسائل بانکی، سعی نمایند ضمن ریشه یابی مشکات، بانک 

را در پیشبرد فعالیت ها یاری رساند.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از تامین مالی 21 طرح 
صادراتی و زیر ساختی كشور در حوزه های مختلف اقتصادی 

طی سال جاری خبر داد.
"دكتر سید علی حسینی" به مناسبت سالگرد پیروزی انقاب 
اسامی، با اشاره به عملکرد این بانک در سال جاری، اظهار 
داشت: بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یکی از اگزیم 
بانک های عرصه تجارت جهانی كه با هدف كمک به صادرات 
غیرنفتی و گسترش مبادالت تجاری و اقتصادی با سایر كشورها 

فعالیت می كند، عاوه بر مشکات مبتا به جهانی با موضوعاتی چون تحریم نیز روبرو بوده اما به رغم وجود این 
موانع، این بانک همه ساله همگام با نامگذاری سال ها از جنبه اقتصادی به بازتعریف نقش خود و متناسب با اهداف 

تعیین شده، پرداخته است.
وی ادامه داد: این بانک در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نیز با طرح ایده هایی چون ارائه مجموعه ای كامل از 
خدمات به صادركنندگان، مشاوره های تخصصی به شركت های دانش بنیان، افزایش تعامل با مشتریان قدیم و حفظ 

آنها و همچنین جذب مشتریان جدید در مسیر خدمت به توسعه صادرات طی طریق می كند.
حسینی خاطر نشان كرد: اگزیم بانک ایران همگام با تمركز دولت سیزدهم بر تدوین برنامه هایی همانند تنوع در 
بازارهای هدف، تقویت زیرساخت های صادراتی و توجه به دیپلماسی اقتصادی درصدد آنست تا بیش از پیش نقش 

خود را به عنوان یکی از اهرم های مهم تسهیل گری و مساعدت در امر صادرات ایفا كند.

طرح بیمه  ای شجره طیبه به منظور افزایش ضریب نفوذ 
بیمه و ارایه خدمات مناسب به بسیجیان و خانواده  های 
معزز آن ها با حضور مقامات سازمان بسیج و شركت بیمه 

كوثر رونمایی شد.
معاون  نماینده  شکوهی نیا  سرهنگ  مراسم  این  در 
هماهنگ كننده سازمان بسیج و سرهنگ رفیعی رییس 
اداره سرمایه انسانی سازمان بسیج و همچنین ابوالفضل 
آقادادی مدیرعامل و جمعی از معاونان و مدیران بیمه كوثر 

حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه، محمد تاجیک مشاور طرح و مجری پروژه شجره طیبه، مختصرا روند شکل گیری این طرح 
را كه از سال 97 كلید خورده بود شرح داد و اظهار امیدواری كرد با تدوین جامع ترین بسته بیمه ای خانواده و 
بهره مندی از توانایی نیروهای بادانش و پرتاش بسیجی، گسترده ترین شبکه ارایه خدمات بیمه در سطح كشور 

شکل گیرد.
ابوالفضل آقادادی با اشاره به معنای »خیر كثیر« كه از نام بیمه كوثر بر می آید، تاكید كرد: خواست قلبی و برنامه 
عملی ما در بیمه كوثر این است كه در همکاری های اقتصادی و ارایه خدمات بیمه ای به نحوی عمل كنیم كه همه 

طرف ها از خیر و نفع مادی و معنوی بهره مند شوند.
مدیرعامل بیمه كوثر صیانت از دارایی های مشهود و نامشهود سازمانی و شخصی بازار هدف را یکی از مسئولیت های 
مهمی دانست كه بر دوش بیمه كوثر گذاشته شده است و افزود: خوشحالیم كه در كنار فروش بیمه نامه به مردم 
عزیز كشورمان، به ویژه جامعه هدف، توفیق خدمت گزاری مناسب به آنان را در شرایط سخت و حوادث داریم تا 
مرهمی باشیم بر مشکات و اندوه آنان. یکی از مصادیق این خدمت رسانی برتر را توانستیم در زلزله اخیر استان 
هرمزگان به نمایش بگذاریم كه همکارانم بافاصله پس از حادثه در منطقه حاضر شدند و پس از پنج روز پرداخت 
خسارت به زیان دیدگان را كه بخش اعظم آن از جامعه هدف، به ویژه بازنشستگان گرامی بودند آغاز كردیم. 

همچنین با افتخار می گویم كه 30میلیارد تومان خسارت به آسیب دیدگان زلزله كرمانشاه پرداخت شده است.

روز پنجشنبه 14 بهمن، در محل سالن همایش های صدا 
و سیما، دو همایش »سازمان فروش بیمه های زندگی« و 
»هم اندیشی مدیران ستادی و مدیران شعب« بیمه تعاون 

از ساعت 8 الی 17 برگزار شد.
در همایش سازمان فروش بیمه های زندگی، از »سیده 
طاهره فزونخواه و نساء داداش زاده، از رشت« به عنوان 
نماینده های جنرال؛ »مهدی پورعاشور، از رشت« به عنوان 
نماینده بیمه های عمر؛ »محمد بوعذار، از اهواز« به عنوان مشاور فروش بیمه های زندگی؛ »ساناز تجویدی از اهواز« 
به عنوان مدیر بازاریابی برتر بیمه های زندگی؛ »مهدی رونقی از رشت« به عنوان مدیر برتر آموزش بیمه های 
زندگی؛ »فخرالسادات صالحی زاده از اهواز« به عنوان مدیر منطقه برتر فروش بیمه های زندگی؛ »عطیه عبداللهی 
از تهران« به عنوان مدیرعالی برتر فروش بیمه های زندگی؛ »صابر قدس، حسین بارافکن و بهمن بابازاده« به عنوان 
مدیرات برتر كشور؛ »حامد سپانو، سعید ایروانی، سیدحمیدرضا محتشمی« به عنوان اساتید بیمه های زندگی و 

انگیزشی و »یوسف تابش از گلستان« به عنوان سرپرست گروه مدیا بیمه های زندگی تقدیر شد.
همچنین در این همایش، دوره های تخصصی و انگیزشی نیز توسط »سید حمیدرضا محتشمی« برگزار شد.

شایان ذكر است كه در ادامه چالش های مدیران ستادی و شعب مورد بررسی قرار گرفته و برای ورود به سال 
1401 پیشنهادات برای برنامه ریزی دریافت و مورد گفتگو قرار گرفت.

ارتقای سطح كیفی و فنی نمایندگان از طریق برگزاری دوره های آموزشی فنی و نیز استفاده از ظرفیت و پتانسیل 
باالی فضای آناین از جمله مواردی بود كه برای سیاست گذاری هرچه بیشتر مورد تأكید قرار گرفت.

قابل توجه است كه مدیرعامل بیمه تعاون برگزاری چنین همایش هایی را بهانه ای برای مدیریت دانش و به 
اشتراک گذاشتن معلومات و داشته های فنی دانست و اظهار داشت: برگزاری این جلسات منجر به پیشرفت 

و بهبود عملکرد تمام اركان سازمان شده و به هموار كردن موانع موجود در مسیر شبکه فروش منجر می شود.

مدیرعامل بانک سپه موفقیت این بانک را در گرو همدلی 
و مشاركت تمام كاركنان در سراسر كشور دانست و گفت: 
تک تک دست اندركاران طرح ملی ادغام در مهم ترین دوران 
حرفه ای خود باید با شکیبایی، ایثار و تاش جهادی زمینه 
اتمام موفقیت آمیز بزرگ ترین جراحی اقتصادی نظام و 

عبور سریع از این طرح را فراهم كنند.
دكتر آیت اله ابراهیمی در سفر سه روزه همراه تعدادی از 
مدیران این بانک به استان اصفهان، ضمن اشاره به اقدام های صورت گرفته در حوزه منابع انسانی طی چند ماه 
اخیر تصریح كرد: در چارچوب قوانین، مقررات و اختیارات موجود برای بهبود وضعیت معیشت و شرایط كاری 

كاركنان تاش زیادی شده است كه  نتایج آن باید به صورت گسترده اطاع رسانی شود.
مدیرعامل بانک سپه بهبود معیشت كاركنان را مهم ترین دغدغه مدیران بانک دانست و گفت: مدیران بانک برای 

موفقیت در این زمینه تاش بی وقفه دارند.

فرهنگی،  میراث  وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
گردشگری و صنایع دستی : بانک پارسیان همواره در حمایت 

از حوزه صنعت، تولید و اشتغال پیش قدم بوده است.
قرارداد عاملیت اعطای تسهیات از محل اعتبارات بند الف 
تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 كل كشور بین دستگاه 
اجرایی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به نمایندگی سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع 
وزارت میراث فرهنگی و بانک پارسیان به نمایندگی كورش 

پرویزیان به عنوان مدیرعامل بانک با موضوع اعطای تسهیات تلفیقی و یارانه دار به اشخاص حقیقی و حقوقی 
بخش خصوصی و تعاونی به شکل استانی و ملی در قالب برنامه دستگاه اجرایی ذیل بند الف تبصره 18 قانون 
بودجه 1400 كل كشور، شامل برنامه های ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و كارآفرینی بر مبنای پروژه های مصادیق 

گردشگری كه از »واگذارنده اعتبار« مجوز دریافت كرده اند، به امضا رسید.
كورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان در مراسم امضای این قرارداد، با تبریک فرارسیدن چهل و سومین بهار 
پیروزی شکوهمند انقاب اسامی و ایام مبارک ماه رجب ضمن اعام آمادگی كامل بانک پارسیان برای اعطای 
تسهیات گفت: با امضای این قرارداد امیدواریم تا پایان سال بتوانیم طرح های مربوط به بند الف تبصره 18 را انجام 
دهیم. البته سطح همکاری بانک پارسیان و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گسترده تر از این 
قرارداد است كه عاوه بر حوزه منابع مربوط به صندوق توسعه ملی، منابعی كه برای بخش گردشگری در خود 

بانک تخصیص دادیم، نیز همکاری می كنیم. 

با استعفای دكتر بهاری فر در جلسه هیات مدیره بیمه "ما"، 
دكتر احمد توكل مقدم به عنوان سرپرست بیمه "ما"انتخاب 

شد.
بر اساس مصوبه هیات مدیره بیمه "ما"، با استعفای دكتر حجت 
بهاری فر از سمت مدیریت عامل موافقت شده و طبق اساسنامه، 
دكتر احمد توكل با حفظ سمت به عنوان سرپرست بیمه "ما" 

معرفی شد.
بر اساس این گزارش، اعضای هیات مدیره ضمن تشکر از 

زحمات بی دریغ و مستمر حجت بهاری فر در جهت ارتقا و تعالی شركت بیمه "ما"  در حوزه های مختلف از قبیل 
تداوم توانگری مالی، جهش در تولید پرتفوی، كنترل ضریب خسارت شركت، شفاف سازی مالی، ارتقای سامت 
اداری، تقویت سرمایه گذاری مالی شركت و توسعه شبکه فروش، دكتر احمد توكل مقدم را به عنوان سرپرست بیمه 

"ما"معرفی و  از وی به عنوان مدیری شایسته یاد كردند.
دكتر بهاری فر به عنوان رییس هیات رییسه سندیکای بیمه گران و یکی از اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده 

بیمه تاش های چشمگیری در راستای ارتقای صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن در میان آحاد مردم داشت.

قهرمانی تیم فوتبال روی میز بانوان بیمه دی
بازرسی و نظارت؛ ابزار سالمت کاری سازمانها است

همایش سازمان فروش بیمه های زندگی و مدیران بیمه تعاون برگزار شد

آمادگی بانک سپه برای کمک به توسعه صنعت فوالد اصفهان

تامین مالی 21 طرح صادراتی و زیر ساختی توسط بانک توسعه صادرات ایران

رونمایی از طرح شجره طیبه بیمه کوثر

قـرارداد عاملیـت اعطـای تسـهیالت از محـل تبصره 18 بیـن بانک پارسـیان و 
وزارت میـراث فرهنگـی امضا شـد

دکتر توکل مقدم سرپرست بیمه »ما« شد

دکتر ابراهیمی خبر داد:

مدیرعامل بانک سینا در همایش سراسری بازرسی این بانک:
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت كي بي سي )سهامی عام( مورخ 1400/10/30 در محل 
شركت خیابان 16 آذر دانشگاه تهران ساختمان جدید دانشکده داروسازي - سالن رازي تشکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 77/11 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، حسابرس 
و بازرس قانونی و نظارت سازمان بورس و اوراق بهاداربرگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای فرشید 
مرادي بود كه جنابان سید مهدي ناصري و علي فاح پور درمقام نظار اول و دوم و آقای جواد عطائي 

به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم 

و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه 

شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
دكتر پاكتچیان كه از مدیران جوان و خوشفکر بازار سرمایه 
با  خود  گزارش  در  باشد  می  كشورمان  دارویی  صنعت  و 
ترین و خوشنام  از قدیمی  این شركت یکی  اینکه  تشریح 
دارویی  نیاز  تامین  در  كه  است  دارویی  شركتهای  ترین 
كشور وسامت محوری نقشی اساسی دارد اضافه كرد : این 
شركت در طول بیش از شصت سال فعالیت خود با شركت 
های معتبر خارجی رابطه تجاری داشته و محصوالتی مانند 
بیهوشی،  غدد،  اعصاب،  اس،  ام  درمانی،  شیمی  داروهای 
از  وسیعی  و حجم  ایمونوگلوبولین  گوارشی،  قلبی،  نازایی، 
واكسن های مورد نیاز كشور نظیر واكسن آنفلوانزا، تب زرد، 
مننژیت، هاری، فلج اطفال و پنج گانه را از این شركت ها 

وارد نموده است.
به عنوان یکی  از سال 1383  این شركت كه  به گفته وی 
، سرمایه  از شركت های زیرمجموعه گروه دارویی سبحان 
گذاری البرز و گروه دارویی بركت فعالیت می نماید، در آبان 
ماه 1392 به عنوان اولین شركت بازرگانی دارویی كشور در 
فرابورس پذیرفته شده و به شركت سهامی عام تبدیل گردید. 
گذر از فیلترهای مختلف سازمان بورس بیانگر شفاف بودن 
كلیه عملیات شركت بوده و اعتباری دیگر برای مجموعه كی 

بی سی محسوب می شود.
وی در ادامه خاطرنشان كرد كه شركت كی بی سی مفتخر 
است با شناسایی معتبرترین تولیدكنندگان دارو در جهان و 
عرضه جدیدترین و بهترین فرآورده های دارویی و پزشکی، 
با رعایت نکات ایمنی و تعهد به مسائل اخاقی و حرفه ای، 
تمام تاش خود را در جهت جلب رضایت مشتریان و فراهم 
آوردن بستری مناسب برای ارتقاء سطح سامت جامعه انجام 

داده است.
دكتر پاكتچیان در بخش پایانی گزارش خود ضمن برشمردن تهدیدها و ریسک های مرتبط با شركت 
، پیرامون این افزایش سرمایه 20 میلیاردی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران گفت : طبق 
پیش بینی های صورت پذیرفته دوره بازگشت سرمایه 4 سال ، نرخ تنزیل 23 درصد و نرخ بازده داخلی 

28 درصد می باشد.
رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی، برگزاری مجمع در دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، 
توانمندی  و  ها  پتانسیل  پیرامون  شرکت  محقق  مدیرعامل  پاکتچیان  دکتر  جامع  گزارش 
ارائه توضیحات کامل دکتر فرشید مرادی رئیس مجمع  های کی بی سی افزایش سرمایه، 
مجموعه،  آتی  های  برنامه  و  شرکت  انداز  چشم  پیرامون  البرز  دارویی  گروه  مدیرعامل  و 
پاسخگویی دقیق و مبسوط به سواالت سهامداران و ذینفعان و حرمت نهی شایسته و تعامل 
با اصحاب رسانه برای بازنشر خبر مجمع از نکات خواندنی این جلسه بود که حیفمان آمد به 

اسب قلم سپرده نشود. 
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

1--گزارش توجیهی مورخ 6 شهریور 1400 هیات مدیره شركت كی بی سی )سهامي عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 290/000 میلیون ریال به مبلغ 490/000 میلیون ریال ، مشتمل بر 
اطاعات مالی فرضی كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی به اطاعات مالی آتی« 
مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه 

آن با هیات مدیره شركت می باشد. 
161اصاحیه  ماده   2 تبصره  اجراي  در  مزبور  2--گزارش 
از  افزایش سرمایه شركت  توجیه  با هدف  و  تجارت  قانون 
محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تهیه شده است. این 
گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات 
ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده 
است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، 
گزارش  این  كه  داده می شود  توجه  كنندگان  استفاده  به 
توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده 

در باال مناسب نباشد.
با  و  مفروضات  پشتوانه  شواهد  به  رسیدگي  3--براساس 
فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش توجیهی مذكور، 
این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود 
مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
گزارش  موسسه،  این  نظر  به  عاوه،  به  كند.  نمي  فراهم 
مناسب  ای  گونه  به  مفروضات  براساس  یاد شده  توجیهی 

تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
مفروضات  بیني شده طبق  پیش  رویدادهاي  اگر  4--حتي 
احتماال  واقعي  نتایج  دهد،  رخ  باال  در  شده  توصیف  ذهني 
متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش 
بیني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوت 

هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 
به  مدیران  تاییدیه  و  سرمایه  افزایش  توجیهی  5--گزارش 

امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره نرسیده است.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

میلیون   240/000 مبلغ  از  شركت  قبلی  سرمایه  افزایش 
مطالبات  محل  از  و  ریال  میلیون  مبلغ 290/000  به  ریال 
سهامداران و آورده نقدی بوده  كه به منظور اصاح ساختار 

مالی صورت گرفته است. 
افزایش سرمایه قبلی شركت مبل 50 میلیارد ریال بوده است 
كه با توجه به دوره گردش نقدینگی شركت )3/3 مرتبه در سال) ، سرمایه در گردشی در حدود 165 
میلیارد ریال را ایجاد نموده است و با توجه به حاشیه سود خالص 8/8 درصدی سال 97 ، مبلغی در 
حدود 15 میلیارد ریال سود خالص ایجاد نموده است كه نسبت به سود خالص 151 میلیاردی سال 

مذكور ، مبلغ قابل ماحظه ای می باشد)حدود 10 %سود خالص سال(.
هدف شرکت از افزایش سرمایه پیشنهادی :

1--افزایش حجم عملیات شركت بواسطه جلوگیری از خروج بخشی از سود سهام از سرمایه در گردش 
و بکار گیری آن در چرخه عملیات شركت

2--افزایش اعتبار شركت نزد اعتباردهندگان به ویژه بانکها با عنایت به رابطه میزان تسهیات مجاز 
با حد تسهیات  اعتبار )سرمایه( شركت  متناسب سازی  و  آنها  با سرمایه  به شركتها  بانکها  اعطائی 

درخواستی از بانکها بمنظور تامین مالی مورد نیاز شركت . 
3--و نهایتا افزایش رضایتمندی سهامداران با توجه به افزایش فروش و در نتیجه افزایش سودآوری شركت.

کی بی سی ؛ معتبرترین واردکننده دارویی کشور
افزایش سرمایه 69 درصدی 

دکتر عرفان پاکتچیان با تشریح اینکه کی بی سی در زمره معتبرترین 
شرکت های وارداتی تامین کننده دارو در کشور، علی الخصوص در زمینه 
واکسن و داروهای انکولوژی می باشد افزود: بهره گیری از تجارب و توان 
تخصصی این شرکت در انجام امور ثبت، واردات، ترخیص، فروش و پخش 
دارو باعث شده که همواره در چهارچوب استراتژی برد- برد در ایجاد 
فرصت ورود به بازار دارویی ایران و امکان افزایش سهم بازار این شرکت 

دارویی مورد نظر و توجه قرار گیرد.
 : گواهینامه 2008  اخذ  و  مدیریت  و سیستم  استقرار  با  این شرکت 
ISO ۹001 و عضویت در انجمن ها و نهادهای مرتبط مانند اتحادیه 
واردکنندگان دارو همچنان در جهت افزایش کیفیت خدمات خود گام بر 
می دارد و در این راستا موفق به دریافت جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و 

بهداشت ایران نیز گردیده است .
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت بین المللی محصوالت پارس)سهامی عام( 
مورخ 1400/10/28 در محل خیابان طالقاني ابتداي خیابان شهید موسوي پاک 175 طبقه 

8 اتاق بازرگاني و صنایع و معادن كشاورزي ایران تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 73/75 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای نیکپوي قاسملو بود، كه جنابان سید مصطفي الوانکار و رستم خسروي در مقام 

نظار اول و دوم و آقای حسن بغدادي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1400/06/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 

نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم 
سود 108 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند. 
با  خود  گزارش  ابتدای  در  بغدادی  مهندس حسن 
پارس  محصوالت  بین المللي  اینکه شركت  تشریح 
در سال 1342 با نام شركت سهامي پراكتراند گمبل 
ایران به منظور تولید پودر شوینده دستي با نام تجاري 
)تاید( در ایران تأسیس گردید اضافه كرد : در فاصله 
سال هاي 1382 تا 1384 تصمیم به احداث كارخانه اي 
جدید با ظرفیت 195000 تن در سال گرفته شد و در 
همین راستا كارخانه واحد شماره 2 شركت بین المللي 
محصوالت پارس با پنج خط بسته بندي جعبه و سه 
سال 1389  ماه  آبان  اواخر  از  فله  بسته بندي  خط 

شروع به تولید انواع پودرهاي شوینده دستي و ماشیني 
داخلي و صادراتي با نام هاي تجاري هوم كر، بانو و عاج 
نمود.  این مدیر با تجربه و و كاربلد در ادامه با اعام 
اینکه بعد از 59 سال سابقه حضور در صنعت شوینده 
توانسته ایم به واسطه محصوالت با كیفیت و مورد اقبال 
مشتریان به یک بازار مناسب با برندهای معروف خود در 
بازارهای داخلی و خارجی دست یابیم تصریح كرد :در 
حال حاضر نزدیک به70 درصد تولیدات این شركت در 
داخل كشور به فروش مي رسد و 30 درصد از محصوالت 
صادر مي گردد .مهندس بغدادی در ادامه ضمن اشاره 
به این نکته كه با توجه به بررسی های به عمل آمده 
در سال های 1382 تا 1384 و با عنایت به افزایش 
جمعیت كشور، افزایش مصرف داخلی و نیز باال رفتن 
حجم صادرات، هیئت مدیره اقدام به احداث كارخانه ای 
جدید با افزایش پنج برابر ظرفیت واحد قدیم در فاز اول 
نمود و در سال 1389 پس از 5 سال ، اولین فاز تولید 

پودر لباس شویی با ظرفیت ساالنه 95000تن و سدیم سیلیکات با ظرفیت 71000 تن به بهره 
برداری رسید ، افزود : در حال حاضر تمام سدیم سیلیکات پودر شوینده كارخانه پارس از طریق 
این واحد تامین شده و بخشی از تولیدات آن به فروش می رسد. به گفته وی عاوه بر این واحد 
تولید سولفونیک اسید با ظرفیت ساالنه 21000 تن در فاز اول در سال 1394 آغاز به كار كرده 

و هم اكنون نیز مشغول تولید این محصول می باشد.
مدیرعامل »شپارس« در فرازی دیگر از گزارش جامع خود خاطرنشان كرد : این شركت با 

سابقه طوالنی در صنعت شوینده،  به مدد اجرای پروژه طرح توسعه كه در سال 1389 به بهره 
برداری رسید در حال حاضر دارای جدیدترین و عظیم ترین كارخانه تولید پودر شوینده در 
كشور می باشد كه دارای ساختاری قوی و زیبا و مجهز به مدرن ترین تجهیزات و سیستم های 
اتوماسیون می باشد . مهندس بغدادی افزود : در طرح جدید كه در زمینی به مساحت 11/5 
هکتار در شهرک صنعتی جنت آباد در كیلومتر 55 جاده تهران- سمنان اجرا گردیده ، از آخرین 

دستاوردهای فنی در زمینه تولید و بسته بندی انواع پودرهای لباسشویی استفاده شده است.
سکاندار »شپارس« در قسمت دیگری از گزارش خود نیز تاكید كرد: مفتخریم كه اعام داریم 
بعد شش دهه فعالیت ، خط جدید خود را كلید زده و حتی تولید آزمایشی محصول را در آن 

شروع كردیم .  
مهندس بغدادی با اعام اینکه شرایط سخت اقتصادی 
حکمفرما بر بازار و صنعت در سال مالی مورد گزارش 
باعث شد خیلی از شركت ها نتوانند به عملکردی قابل 
قبول دست یازند تصریح كرد كه هر چند هزینه ها اعم 
از تامین مواد اولیه ، حمل و نقل ، هزینه های پرسنلی، 
نرخ ارز و ... افزایش فراوان داشته و همچنین قدرت 
خرید مردم كاهش یافت و تقاضا برای محصوالت 
شوینده بخاطر فروكش كردن كرونا پایین آمد ولی ما 
روند مستمر خود در ارزش آفرینی و فروش را حفظ 
كرده و توانستیم از خیلی شركت های هم گروه ، 
عملکردی بهتر برای سهامداران و ذینفعان خود به 

ارمغان بیاوریم.
به گفته وی در سال مالی منتهی به 31 شهریور سال 
1400 شركت بین المللی محصوالت پارس )سهامی 
عام( با كسب حدنصاب فروش 7/101 میلیارد ریال 

توانست به اهداف خود دست بیابد.
 505/799 رقم  از  عملیاتی  سود  افزایش  همچنین 
میلیون سال 99 به مبلغ 673/767 میلیون در سال 
به  مبلغ 377/136  از  افزایش سود خالص  و   1400
419/894 شاهدی بر عملکرد خوب شركت در این 

سال سخت اقتصادی می باشد.
شایان ذكر است هزینه مالی در سال مالی 1399-1400 
نسبت به فروش 3 درصد بوده است كه با توجه به رشد 
فروش شركت، هزینه های مالی نشان می دهد كه 
وصول مطالبات و پرداخت اقساط با نظم بسیار خوبی 

مدیریت شده است.
مهندس بغدادی در بخش پایانی گزارش خود تصریح 
الوقوع بودن ورود رقبای مطرح  كرد: به دلیل قریب 
خارجی، لذا سیاست توسعه تبلیغات و افزایش حجم 
فروش ادامه خواهد یافته و همچنین با توجه به اتمام فرآیند افزایش سرمایه كه موجب كاهش 
وابستگی به منابع بانکی و كمتر شدن سهم هزینه مالی نسبت به فروش می گردد، امیدواریم 

كه سودآفرینی شركت بطور قابل ماحظه ای ارتقاء یابد.
پیام هیات مدیره

شركت بین المللی محصوالت پارس با بیش از 59 سال سابقه و برخورداری از واحدهای 
195/000 تنی تولید انواع پودرهای لباسشویی، 71/000 تنی تولید سدیم سلیکات و 21/000 

با  شرکت  »شپارس«  مدیرعامل  بغدادی  حسن  مهندس 
برتر  شرکت  هفت  جزو  »شپارس«  که  نکته  این  تبیین 
تولیدکننده انواع پودر لباسشویی می باشد که حدود یک 
از دوسوم محصول  بیش  و  را صادر  سوم محصوالت خود 
تولیدی خود را در بازار داخل عرضه می کند افزود: با ارتقاء 
بخشی به کیفیت و تبلیغات موثر مصمم هستیم که حوزه 
گسترش  پیش  از  بیش  را  خود  خارجی  و  داخلی  فروش 
دهیم. به گفته این مدیر برجسته و موفق، فن آوری مورد 
استفاده در کلیه بخش های کارخانه در مقایسه با رقبای 
انرژی  جویی  صرفه  با  تر  مدرن  های  دستگاه  از  داخلی 
همین  به  و  بوده  برخوردار  باالتری  اتوماسیون  و  بیشتر 
خاطر در سطح جهانی نیز این کارخانه به دلیل استفاده از 
اخرین تکنولوژی موجود در تولید پودر لباسشویی ، سدیم 
قابل  و  مطلوب  وضعیت  از  اسید  سولفونیک  و  سیلیکات 

قبولی برخوردار می باشد.

برنامه ریزی های مدون مدیریت برای تنوع محصوالت و توسعه فروش
»شپارس« ارمغان آور بهداشت
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تنی تولید سولفونیک اسید یکی از قطب های صنعت شوینده در بازار داخلی و صادراتی به شمار 
می رود. آمار فروش این شركت در سال مالی گذشته نشان دهنده رشد و بالندگی و تحقق 
اهداف تعیین شده می باشد. با كسب حد نصاب فروش 7/101 میلیارد ریال، برای ششمین 
سال متوالی مسیر رشد فروش را با رشد 43 درصدی نسبت به سال مالی قبل ادامه دادیم. 
الزم است یادآوری نماییم كه در طول 6 سال گذشته رشد خرید مصرف كنندگان در بازار 
محصوالت شوینده بسیار محدود بوده و رشد فروش شركت نشان دهنده موفقیت سیاست های 

فروش، بازاریابی و كسب سهم از رقبا می باشد. 
هزینه مالی در سال مالی 1400-1399 نسبت به فروش 3% است كه با توجه به رشد فروش 
شركت هزینه های مالی نشان می دهد كه وصول مطالبات و پرداخت اقساط ا نظم بسیار خوبی 

مدیریت شده است.
درخصوص چشم انداز آتی و چالش های پیشرو باید عنوان نماییم كه وضعیت خاص كشور به 
لحاظ شدت تحریم های بانکی و حمل و نقل و مشکات داخلی از قبیل رشد بی سابقه قیمت 
ارز و به تبع آن باال رفتن قیمت تمام شده مواد اولیه داخلی و وارداتی به میزان بیش از 2 برابر 
، كاهش فروش اعتباری از طرف تامین كنندگان اعم از داخلی و خارجی و نیاز شدید به ورود 
نقدینگی جدید برای تامین سرمایه در گردش از جمله دغدغه های اصلی مدیران شركت می 
باشد. در زمینه صادرات با كاهش قابل توجه ارزش پایه صادراتی كه از سال مالی گذشته محقق 
شده امیدواریم بتوانیم به اهداف صادراتی مورد نظر در سال جاری دست یابیم.یکی دیگر از 
اهداف بلند مدت شركت راه اندازی خط تولید مایعات شوینده، تگزاپون به عنوان ماده اولیه 

واسطه ای و تولید پادر به عنوان محصول جدید می باشد.
ریسک های عمده

- عدم رشد كافی در توان خرید مشتریان بخصوص در سطح خرده فروشی
- در حوزه صادرات عدم تبعیت نرخ ارز از اختاف نرخ تورم داخلی و نرخ تورم كشورهای مقصد 
صادرات كه موجب تقویت رقبای خارجی و جذاب تر شدن قیمت های آنها می گردد و بعلت 

شیوع ویروس كرونا بعضی اوقات صادرات ممنوع می گردد.
- ورود رقبای جدید خارجی و بیشتر شدن فشار عرضه در حالیکه در سمت تقاضا رشد كافی 

اتفاق نیافتد. 
- اعمال محدودیت های ناشی از ویروس كرونا.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
با توجه به استفاده از فن آوری روز دنیا در بخش تولید، در حوزه ی مسئولیت اجتماعی به 
لحاظ صرفه جویی در مصرف انرژی، انطباق واحدهای تولید، فنی و انبار با استانداردهای زیست 
محیطی، استفاده ی مجدد از پساب صنعتی، استفاده همزمان از سیلکون و بگ فیلتر برای 
جمع آوری گرد و غبار و تصفیه هوای خروجی این شركت تاش نموده است به وظایف خود 

بخوبی عمل نماید.
برنامه های آینده شرکت

- تنوع تولیدات به لحاظ نام های تجاري، نوع بسته بندي و كیفیت محصوالت در بازارهاي 
داخلي و صادراتي

- افزایش حجم فروش داخلي و صادرات در مقایسه با سال مالي گذشته
- افزایش فروش در زمینه محصوالت میانی نظیر سولفونیک اسید و سدیم سیلیکات.

- راه اندازی خط تولید مایعات شوینده تگزاپون و پادر در آینده.
کلیاتی درباره شرکت

شركت در تاریخ31 تیرماه 1342 با نام شركت سهامی پراكتراند گمبل ایران و تحت شماره 
8791 در اداره ثبت شركتها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده است. در تاریخ 25 
اردیبهشت ماه 1347 نام شركت به شركت سهامی بین المللی محصوالت پارس و در تاریخ 12 
اسفندماه 1351 انواع آن از سهامی به سهامی خاص و در تاریخ 4 بهمن ماه 1355 به سهامی 

عام تبدیل و در تاریخ 1370 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. به موجب مصوبات 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/3/28 صاحبان سهام اساسنامه جدید شركت مشتمل 
بر 56 ماده و 11 تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردیده است. فعالیت عمده شركت طبق ماده 
2 اساسنامه عبارتست از تولید و ساخت و خرید و فروش اجناس و معامات مربوط به اجناس 
مورد استفاده شخصی، خانگی، صنعتی و از جمله محصوالت پاک كننده و شستشودهنده 
مانند مواد پاک كننده مصنوعی و صابون توالت و محصوالت بهداشتی مخصوص توالت، مواد 
غذائی و همچنین انجام عملیات مالی و بازرگانی صنعتی و سایر عملیاتی كه بطور مستقیم و 
یا غیر مستقیم مربوط به موضوعات باال می باشد. توضیح اینکه فعالیت شركت در سال مالی 
منتهی به 1397/6/31 تولید پودر لباسشوئی )دستی و ماشینی(، اسید سولفونیک و سدیم 

سیلیکات بوده است. 
)Mission(:بیانیه ماموریت

ارائه محصوالت و خدمات با كیفیت و برتر با تکیه بر همکاران با انگیزه و نوآور كه باعث بهبود 
زندگی مشتریان و مصرف كنندگان ملی و بین المللی و ارتقاء سطح رفاه كاركنان شود، به گونه 
ای كه همکاران ما را با رشد پایدار، رهبری بازار، برندهای قابل اعتماد و تعهد به ارزشهای اخاقی 

و مسئولیت های اجتماعی بشناسند.
از این كه جامعه ما را بعنوان برندی معتبر، استقبال كننده از تغییر تحول، چابک و پویا، مسئول، 
كارآفرین، خیرخواه و ارزش گذار به حقوق اجتماعی می شناسد به خود می بالیم و به راه دراز 

باقی مانده و مسئولیت های سنگین خود واقفیم.
)Vision(:چشم انداز

- برند شناخته شده در سطح كشور و بین المللی
- خاقیت ، نوآوری و كارآفرینی و ارائه محصوالت و خدمات متمایز با بهترین كیفیت و مناسب 

ترین قیمت برای تبدیل شدن به برند اول كشور
- اشتغال زائی پایا و پویا

بیانیه ارزش:
ما خود را در برابر رفاه تمامی هموطنان مسئول می دانیم، هدف شركت پارس كه پس از سال 
ها تاش و تجربه هم اكنون در اندشه و عمل همکاران و كاركنان نیز تبلور یافته است.تاش 
برای تولید بهترین محصوالت و ارائه آن ها با هموطنان و ارتقای سطح كیفی سبک زندگی 
خانواده است.این مهم با ایجاد تمایز، توسعه كسب و كار، اشتغال مولد و برخوردار مسئوالنه در 

جامعه دنبال می شود.
باورداریم كه با بکارگیری تمام توان خود می توانیم با عرضه خدمات و محصوالت با كیفیت 
به بازارهای جهانی و كمک به افزایش تولید ناخالص داخلی وملی و وظیفه خود را در قبال 
مشتریانمان انجام دهیم كه همانا نتیجه آن رفاه بیشتر هموطنان عزیزمان خواهد بود كه حقیقتا 

الیق بهترین ها هستند.
همواره سعی نموده ایم بستر مناسب برای رشد اقتصادی و تکنولوژیک را با اتکا به توانمندی 
ملی و بومی سازی تکنولوژی برای شركت های زیر مجموعه فراهم سازیم، با به اشتراک گذاری 
آموخته های نوین و تجارب ذی قیمت بستر الزم را برای هم افزائی و رشد متوازن و با بهترین 
كارآیی ها مهیا نمائیم و عاوه بر ایجاد شغل مستقیم با زمینه سازی به منظور ادای دین به 

كشور، ایجاد شغل های غیر مستقیم پایدار را در حد بضاعت سبب گردیم.
ما با ایمان به حقوق مصرف كنندگان و حفظ محیط زیست، بقا، رشد و توسعه پایدار را از طریق 
ایجاد تمایز، بهبود مستقیم و تقویت كارآفرینی در كسب و كارهای جدید می نمائیم.همکاران 

ما سرمایه اصلی ما هستند و رشد ما به رشد آنها وابسته است.
شركت بین المللی محصوالت پارس سعی می نماید با جذب افراد متخصص، اخاق مدار، 
نخبه، مستعد و انسان دوست و نتیجه گرا كه دارای توان فکری و اجرائی باال، بستر مناسب برای 

همکاری هموطنان داخل و خارج از كشور را در شركتی ایرانی با توان رقابت باال فراهم نماید.
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کویر تایر: قطب صنعت تایر کشور

بهره برداری از دو دستگاه پرس پخت تایر رادیال

مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: كویرتایر با روند رو به رشدی كه دارد می تواند در آینده ای نزدیک،قطب صنعت تایر كشور شود.
محمدعلی شـیرازی  در دیداری كه از شـركت كویر تایر در دیماه و با جمعی از مدیران شـركت كویرتایر داشـت با تشـریح سـه راهبرد مهم در راسـتای سیاسـت های گروه سـرمایه گذاری امید، گفت: بومی 

گزینی و انتفاع مردم منطقه، از بركات و دسـتاوردهای این مجموعه و توسـعه مسـئولیت های اجتماعی مورد توجه اسـت كه كویرتایر در بدو تاسـیس در این زمینه خوش درخشـیده اسـت.
وی دومین  راهبرد مهم در سیاسـتهای گروه سـرمایه گذاری امید را توسـعه و اشـتغال پایدار ذكر  كرد و افزود : توسـعه ای مدنظر اسـت كه بتواند سـه مولفه مهم توان مدیریتی ، بضاعت مالی و اجرای به موقع 

را همزمان داشـته باشـد كه این توانمنـدی را در بدنه كویرتایر به وضـوح می توان دید.
مدیرعامل گروه مدیریت سـرمایه گذاری امید سـودآوری یک صنعت را به عنوان سـومین راهبرد در سیاسـت های این شـركت  و ضامن بقای یک شـركت برشـمرد و تصریح كرد: شـركتهای زیرمجموعه امید 

بـا سـودآوری واقعـی و برندسـازی محصوالتشـان، مـی توانند به جای رفتن به دنبال جذب سـرمایه گذار، خیل سـرمایه گذاران را به سـمت خـود راغب و معطوف نمایند.
دكتر شـیرازی نهضت قطعه سـازی و ماشـین سـازی در شـركت كویرتایر را تحسـین و مطالعه طرح تاسـیس شـركت ماشین سـازی  را پیشـنهاد كرد و یادآور شـد: این طرح می تواند  بطور جدی مورد مطالعه 

قـرار گیـرد با توجه بـه اینکه این توانمندی را كویرتایر قباً به اثبات رسـانده اسـت.
مدیرعامـل شـركت كویرتایـر در ایـن دیـدار بـا قدردانی از اهتمام مدیرعامل شـركت سـرمایه گذاری امید به پاس حمایت هـا و كمک های بی دریغ در خصوص طرح توسـعه 50هـزار تنی تایرهای معدنی گفت 

: دسـتور مؤّكد به شـركت های معدنی نسـبت به واگذاری سـاخت و تولید تایرهای معدنی به شـركتهای تایرسـازی سـبب رغبت بیش از پیش شركتهای تایرسـازی گردیده است.
آقای مهندس زینلی سـپس از سـاخت 23 دسـتگاه پرس پخت در دسـت اقدام خبر داد و گفت: در این سـفر دو دسـتگاه پرس با حضور مدیرعامل گروه مدیریت سـرمایه گذاری امید افتتاح گردید و دو دسـتگاه 

دیگـر نیـز براسـاس برنامه ریزی صورت گرفته در ایـام اهلل دهه فجر به بهره برداری خواهد رسـید.                                                                              
با حضور مدیرعامل شركت مدیریت سرمایه گذاری امید2دستگاه پرس پخت تایر رادیال كه توسط كارشناسان و متخصصان كویرتایر ساخته شده است در خط تولید این كارخانه ، بهره برداری شد.

مدیرعامل گروه مدیریت سـرمایه گذاری امید با بیان اینکه كویرتایر مركز توسـعه صنعت تایر می شـود گفت : این كارخانه پیشـرو در صنعت تایر كشـور، خوشـبختانه با ظرفیت كامل در حال فعالیت اسـت و 
جـا دارد بـه مدیریـت و كاركنان این مجموعه كه در حقیقت همکاران ما هسـتند ، دسـت مریـزاد و خدا قوت بگوییم.

دكتـر محمـد علـی شـیرازی در اجـرای طرح های توسـعه ای این شـركت اعـام آمادگی  كرد و اظهار داشـت: نهایت همکاری را برای بهره بـرداری طرح 14 هزار تنی در مرحله اول و سـپس طـرح 50 هزار تنی 
تایرهـای معدنـی  صـورت خواهیم داد چون عملیاتی شـدن این طـرح ها می تواند نقطه عطفی در فعالیت های تولیدی كویرتایر باشـد.

مدیرعامـل شـركت كویرتایـر بـا بیـان اینکـه تاكنون13 دسـتگاه پـرس پخت در این كارخانه سـاخته و مـورد بهره برداری قرارگرفته اسـت گفـت: تمام مراحل طراحی و سـاخت ایـن پرس ها توسـط مدیران و 
كارشناسـان این شـركت انجام شـده است .

مهنـدس سـیدمحمد حسـین زینلـی بهـای تمام شـده هر پـرس پخت تایر سـاخت كویرتایر را 5 میلیـارد تومان ذكر كـرد و گفت : صرفـه جویی ریالی هـر پرس پخت تایر2 میلیـارد تومان می باشـدو درحال 
حاضـر هـر 45 روز یـک دسـتگاه پـرس پخـت بـا تکیه بردانش و توان بومی سـاخته شـده مـی شـود وی افزود:پرس های پخت تایر قبا از كشـور ژاپن تامین می شـده اسـت .

مدیرعامـل شـركت كویرتایـر گفـت: در طـی سـال هـای اخیـر 13 دسـتگاه پِِرس پخت تایر توسـط كویرتایر سـاخته شـده اسـت و بـا راه اندازی این دو دسـتگاه تعـداد پرس های پخت داخلی سـازی شـده به 
15دسـتگاه رسـیده و بـه بركـت ایـن تاش در مسـیر خودكفایـی ، تولید تایر در ایـن كارخانه روزانـه تا 13هزارو300حلقه افزایش داشـته اسـت.

 مهنـدس زینلـی  بـا بیـان اینکـه سـاخت 21 پـرس پخـت دیگر در برنامـه اجرایی ما قـرار دارد گفت: انشـااهلل تا دهه فجر امسـال 2 دسـتگاه دیگر پرس پخت آمـاده بهره برداری می شـود و مابقی نیز در سـال 
آینده سـاخته خواهد شد.
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