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یادداشت
مهرانفاطمی
استانداریزد

تعاونیها بهترین بستر برای
کردناقتصاد
مردمی ِ

ارکان اقتص ـ ِـاد
تعاون 
یه ــا یک ــی از مهمتری ــن ِ
ـود ظرفیـ ِـت فــراوان،
ـ
ج
باو
ـفانه
ـ
س
متا
ـه
هســتند کـ
ِ
ـگاه واقع ــی
آ 
نط ــور ک ــه شایس ــته اس ــت ب ــه جای ـ ِ
خ ــود در اقتص ـ ِـاد کش ــور دس ــت نیافتهان ــد.
درواق ــع طب ــق قوانی ــن توس ــعهای کش ــور،
یه ــا در اقتص ــاد بای ــد از  5درص ــد
س ــهم تعاون 
ب ــه  25درص ــد میرس ــید ک ــه در ح ــال حاض ــر
ـهم  7درص ــدی را ب ــه خ ــود
تنه ــا توانس ــته س ـ ِ
اختصــاص دهــد و ایــن نشــاندهنده آن اســت
فمــان فاصلــه زیــادی وجــود
کــه تــا تحقــق هد 
دارد.
یه ــا بهتری ــن
ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه تعاون 
یس ــازی اقتص ــاد و ایج ــاد
بس ــتر ب ــرای مردم 
ل بــاال
کســب وکارهــای خــرد و متوســط بــا اشــتغا 
هس ــتند ،بنابرای ــن الزم اس ــت ب ــا مانعزدای ــی از
یه ــا؛ بهعن ــوان مهمتری ــن
مس ــیر حرک ــت تعاون 
و بالندهتری ــن بس ــتر جه ــت توس ــعه اقتص ــادی
ـوم اس ــتان ،از ای ــن ظرفی ــت ب ــه
متناس ــب ب ــا ب ـ ِ
نح ــو مطل ــوب به ــره گرفت ــه ش ــود.
ـذار رویداده ــای
ـش تاثیرگ ـ ِ
در ای ــن می ــان نق ـ ِ
یه ــا
نمایش ــگاهی در تقوی ــت و توس ــعه تعاون 
یســت بســیار
غیرقابــل انــکار اســت ،زیــرا فرصت 
ـاالن ای ــن بخ ــش،
مطل ــوب ب ــرای معرف ــی فع ـ ِ
ـیل
ـ
س
پتان
و
ه

ـ
ـ
ئ
ارا
محص ــوالت و خدم ــات قاب ــل
ِ
نه ــا.
آ 
ته ــا،
در کل نمایش ــگاهها ویتری ــن فعالی 
تهــا و دســتاوردهای هــر حــوزه
تهــا ،مزی 
فرص 
هســتند و بــا برگــزاری چنیــن رویدادهایــی عالوه
ب ــر کس ــب اطالع ــات گس ــترده در کوتاهتری ــن
زم ــان ممک ــن و صرفهجوی ــی در وق ــت و
ان ــرژی بازدیدکنن ــدگان ،ام ــکان مقایس ــه بی ــن
یش ــود،
ان ــواع محص ــوالت و خدم ــات فراه ــم م 
بنابرایــن امیــد کــه ایــن نمایشــگاه نیــز باتوجــه
ـتر مناســب ،بتوانــد تــا حــد قابـ ِـل قبولــی
بــه بسـ ِ
ته ــا و دس ــتاوردهای بخ ــش
در معرف ــی ظرفی 
تع ــاون ب ــه م ــردم ،گردش ــگران ،س ــرمایهگذاران
و فعالیــن اقتصــادی بازدیــد کننــده از نمایشــگاه
موف ــق عم ــل کن ــد.

شبکهسازیاتحادیهتخصصیپیشگامان
در راستای ایجاد زنجیره تامین فراگیر
پیشــگامان توســعه ارتباطــات ،بندرخشــک ،عصــر ارتباطــات ،صنعــت
ســبز ،شــتابدهنده و گام پــاس ،شــرکت هــای اتحادیــ ه تخصصــی
پیشــگامان مــی باشــند کــه در نمایشــگاه تعــاون یــزد حضــور پیــدا کردنــد
و بــه معرفــی خدمــات ،محصــوالت و فعالیتهــای خــود پرداختنــد.
کارنامه گروه تعاونی پیشگامان گویای این است که اکنون با بیش از  ۳۰شرکت و
 ۵۰هزار سهامدار با بهره گیری از خرد جمعی و جلب اعتماد و مشارکت و همراهی
مــردم و بهــره مندی از تجمیع ســرمایه های خرد آنهــا به اتحادیه تخصصی
شرکتهایتعاونیامورزیربناییپیشگامانتبدیلشدهوبامدلتعاونیسهامی-
سرمایهگذار در حوزههای آی تی ،لجستیک ،کشاورزی ،انرژی ،تولید ،استارتـاپ
و نوآوری ،تبلیغات و بیمه در راستای ایجاد زنجیره تامین فراگیر فعالیت دارد.
به گفته محمدرضا رضایی نژاد مدیرعامل گروه تعاونی پیشــگامان؛ تعاون به
عنــوان یکی از ســه رکن اصلی اقتصاد کشــور در کنــار دولت و بخش خصوصی
در بســیاری از برهههای حســاس ،گرهگشای مشــکالت اقتصادی بوده است.
وی معتقد است ،بنا به تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر شبکهسازی
تعاونیهابرایبهوجودآمدنمجموعههایعظیم،این گروهاز مجموعههایی
است که موفق شده در بخشهای مختلف این شبکهسازیها را انجام دهد.
ینــژاد یکــی از دالیــل مانــدگاری ســازمانها را بــهروز بــودن آنهــا
رضای 
میدانــد و میگویــد :در آینــده تقریبــا کســب وکارهــای ســنتی بیاثــر
خواهنــد شــد .امــروزه تمــام دنیــا بــر دارایــی نامشــهود خــود تاکیــد دارنــد.
اتحادیــه تخصصــی امــور زیربنایی پیشــگامان در راســتای هر چه بهترشــدن
زنجیره تامین خود اقدام به شــبکه ســازی از شــرکتهای ذیل شــامل پارســی
پســت (نخســتین اپراتــور پســت تعاونــی کشــور) ،بــازرگام ،اکوبــار ،ســردخانه،
شــرکت تعاونــی فرآورد ههــای میــوه ای و آبمیــوه  ،شــرکت تعاونــی حمــل ونقل
پیشــگامان ترابر بندرخشــک ،شــرکت تعاونــی پیشــگامان ترابــری ریلی نوین
پارس ،شرکت تعاونی حمل و نقل سراسری پیشگامان لجستیک بندرخشک،
شــرکت تعاونــی پیشــگامان تــک نیــروی کویــر ،شــرکت تعاونــی پیشــگامان
مســیر طالیی نور ،شــرکت تعاونی پترو صنعت پیشــرو بندرخشــک پیشگامان
و شــرکت خدمــات فنــی حمــل و نقــل ریلــی راهبــران مشــتاق کــرده اســت.
فعالیت گروهتعاونیپیشگاماندر قالبشرکتهایتعاونیسهامی،سرمایهگذار
بــرای اجــرای پروژ ههــای عظیــم و ارائــه اید ههــای جــذاب در کنــار خدمــات

الکترونیکی،مخابراتیوتولیدمصنوعاتمرتبطاز جمله:ارائهخدمات گمرکی،
ترخیص کاال ،انبارداری ،بستهبندی و حمل و نقل کاال ،تنها مالکیت ایرانی فیبر
نوری بینالملل در آبهای آزاد ،ارائه اینترنت پرسرعت ADSL،VDSL، WIFI
واینترنتنسل ۴ثابت ()TD-LTEوتلفنثابتهوشمند،زنجیرهتامینفراگیر
در حوزه کشــاورزی از مبدا تا مقصد ،ارائه خدمات پســتی بر پایه فناوری نوین
اطالعــات ،تولید انواع محصوالت روشــنایی کم مصرف ،المــپ و پروژکتورهای
 LEDو ســامانه های هوشــمند حضور و غیاب ،تولید کاغذ از سنگ تولید انواع
کنســانتره میوه ،آبمیوه و میوه خشــک ،ســرمایهگذاری در پروژه شیرینســازی
و انتقــال آب از دریــای عمــان تــا فــات مرکــزی ایــران ،راهانــدازی و احــداث
نیروگاه  ۵۰مگاواتی ســیکل ترکیبی ،حمایت از کســب وکارهــای نوین ،جوانان
خــاق ،ایدههــای جدید و شــرکتهای دانش بنیان ،حمایت مــادی و معنوی
از دانشآمــوزان و دانشــجویان مســتعد بیسرپرســت ،ارائــه خدمات آموزشــی،
فرهنگی و ورزشی ،ارزآوری و ایجاد اشتغال از طریق توسعه فرصتهای شغلی
صادرات محور ،ســبب گسترده شدن حوزه خدمات این گروه تعاونی در سراسر
کشور شده است.

سرمقاله
احمدقافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای
تجاریبینالمللیمنطقهیزد

نقش تعاون
افزایش باور به ِ
ِ
در توسعه کشور

ـش تع ــاون در توس ــعه کش ــور،
ب ــاور ب ــه نق ـ ِ
خوشـــبختانه در س ــالهای اخی ــر ق ــوت
گرفتـــه ،هرچنـــد همچن ــان ای ــن بخ ــش
جایـــگاه واقعـــی خ ــود را علیرغ ـ ِـم تاکی ــد ب ــر
ِ
توســعه و افزایــش ســهم آن در اقتصــاد نیافتــه،
ـترش ایــن
امــا اعتمــاد و عـ ِ
ـزم جــدی بــرای گسـ ِ
بخـــش اتفاقـــی مب ــارک اس ــت.
طب ـ ِـق قان ــون ،تعاون ــی اب ــزاری اس ــت بس ــیار
موثــر بــرای ایجــاد و تامیــن شــرایط و امکانــات
کاربــردی بــه منظــور رســیدن بــه اشــتغال کامــل
و از ســوی دیگــر توســعه و تحکیــم مشــارکت و
ی بی ــن هم ــه م ــردم ،ک ــه همی ــن
تع ــاون عموم ـ 
دو اص ــل ب ــه تنهای ــی اهمی ــت ای ــن رک ـ ِـن موث ـ ِـر
اقتص ــاد را نش ــان میده ــد ،ام ــا نکت ــه اصل ــی
در ای ــن می ــان آن اس ــت ک ــه ش ــاید امکان ــات
ـداف آن
ـام اهـ ِ
بخــش تعــاون ،بــرای تحقــق تمـ ِ
یش ــک در چنی ــن ش ــرایطی
کاف ــی نباش ــد ام ــا ب 
ـورد نق ــش و
گام نخس ــت ،آ گاهیبخش ــی در م ـ ِ
ِ
ته ــا و دس ــتاوردهای
ـرد تع ــاون ،ظرفی 
عملک ـ ِ
نه ــا
آن ب ــرای عم ــوم م ــردم جه ــت ترغی ــب آ 
ب ــه پیوس ــتن و حت ــی س ــرمایهگذاری در ای ــن
ـش حیات ــی اس ــت.
بخ ـ ِ
ایـــن در حالـــی اس ــت ک ــه یک ــی از نق ــاط
بســـیار مثبـــت و کارگش ــای ای ــن بخ ــش
ته ــای وابس ــته ب ــه آن اس ــت
گس ــتردگی فعالی 
ـارکت س ــازمانیافته
کـــه ســـبب
افزایـــش مش ـ ِ
ِ
افـــراد بیشتـــری در ام ــور اقتص ــادی و
یش ــود.
اجتماعـــی م 
یه ــا نظام ــی
تجربـــه نشـــان داده تعاون 
ـورت تقویـــت و
کارآمـــد هســـتند ک ــه در ص ـ ِ
ســـرمایه گـــذاری صحی ــح ن ــه تنه ــا باع ـ ِـث
یش ــوند،
کاهـــش فقـــر و رون ـ ِـق اش ــتغال م 
بلک ــه س ــبب برق ــراری عدال ــت اجتماع ــی نی ــز
میشـــو ند .
یش ــک نقشآفرین ــی
بـــا ایـــن تفاســـیر ب 
تعـــاون در اقتصـــاد غیرقاب ـ ِـل ان ــکار اس ــت و
ســـبب رف ـ ِـع بس ــیاری مس ــائل و
تقویـــت آن
ِ
ِ
کاســتیها خواهــد شــد ،بنابرایــن الزم اســت بــا
ـشرو را
ـش آ گاه ــی ،مس ـ ِ
ـیر پی ـ ِ
حمای ــت و افزای ـ ِ
ب ــرای رس ــیدن ب ــه قل ــه هموارت ــر کنی ــم.
یادداشت
محمدرضافالحتی
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

اشتغالزایی تعاونیها برای
بالغ بر  ۳۳هزار نفر در استان

طبـــق آمـــار  6ه ــزار و  ۴۴۰تعاون ــی در
ِ
اس ــتان ی ــزد ب ــه ثب ــت رس ــیده ک ــه تنه ــا نیم ــی
از ایـــن تعاونیهـــا فع ــال هس ــتند .می ــزان
یه ــا نی ــز  ۱۴ه ــزار
ســـرمایهگذاری ایـــن تعاون 
میلی ــارد ری ــال ب ــرآورد ش ــده اس ــت ک ــه ای ــن رق ــم
یه ــا ب ــرای  ۳۳ه ــزار
نشـــان میدهـــد تعاون 
و  ۱۵۰نفـــر در اســـتان ش ــغل ایج ــاد کردهان ــد،
همچنیـــن بررسـ ـیها نش ــان میده ــد
تعاونیهای ــی ک ــه ب ــه ص ــورت خانوادگ ــی اداره
َ
یه ــای غیرفع ــال ق ــرار
ـدر تعاون 
میش ــوند در ص ـ ِ
دارنـــد.
یه ــا را
یت ــوان نق ــش تعاون 
بیشـــک نم 
در صـــادرات نادیـــده گرف ــت ،زی ــرا ص ــادرات
تعاونیه ــای اس ــتان ی ــزد در س ــال گذش ــته ب ــه
 ۲۱میلیــون و  ۱۱۲هــزار دالر رســید کــه ایــن عــدد
نشــان از تــوان و ظرفیــت ایــن حــوزه در عرصــه
صـــادرات دارد.
ته ــای اس ــتان در ای ــن
ب ــا عل ـ ِـم ب ــه ظرفی 
ح ــوزه خوش ــبختانه امس ــال همزم ــان ب ــا هفت ــه
دولـــت  ۱۷شـــرکت تعاون ــی در حوز هه ــای
صنعــت ،کشــاورزی و خدماتــی شــامل  ۱۱شــرکت
تعاونـــی شـــهری و ش ــش تعاون ــی روس ــتایی
افتت ــاح خواهن ــد ش ــد .ای ــن تعاون ــی ه ــا ۴۹۴
نه ــا نی ــز ۴۰۰
عض ــو دارن ــد و ب ــرای راهان ــدازی آ 
میلیـــارد ریـــال ســـرمایهگذاری ش ــده اس ــت.
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نخستین نمایشگاه کشوری دستاوردهای تعاون در یزد برگزار شد

پایتخت تعاونیها
یزد
ِ

میثملطفی
مجرینمایشگاه

یهـ ـا در کش ــور اس ــت و ای ــن افتخ ــاری
ی ــزد پایتخ ــت تعاون 
ب ــزرگ ب ــرای م ــا اس ــت ک ــه بای ــد آن را حف ــظ کنی ــم.
در صــورت همپوشــانی ،تعــداد یــک میلیــون و دویســت هــزار
یه ــا در بخ ــش تع ــاون عضوی ــت دارن ــد ک ــه نیم ــی از
نف ــر از یزد 
نه ــا تنه ــا در بخ ــش س ــهام عدال ــت عضوی ــت دارن ــد و ل ــذا ی ــزد
آ 
یتــوان الگویــی بــرای ســایر اســتانها در حــوزه تعــاون اســت
را م 
زی ــرا اهتم ــام در بخ ــش تع ــاون راه ــی ب ــرای نج ــات کش ــور از
بس ــیاری از دش ــورایها اس ــت.
یش ــک تعاون ــی یک ــی از مهمتری ــن دس ــتاوردهای انق ــاب
ب 
اس ــامی در ای ــران اس ــت ک ــه تاکن ــون منش ــأ ب ــرکات زی ــادی ه ــم
بــوده اســت بنابرایــن نخســتین نمایشــگاه دســتاوردهای تعــاون
ب ــه میزبان ــی ی ــزد ب ــا ای ــن رویک ــرد و ب ــا ه ــدف تروی ــج فرهن ــگ
عدالتمح ــوری برگ ــزار ش ــد.
امی ــد ک ــه ب ــا برگ ــزاری ای ــن روی ــداد اهمی ــت توج ــه ب ــه ای ــن
یه ــای آن ب ــه اط ــاع عم ــوم م ــردم رس ــانده
بخ ــش و توانمند 
ـداد ارزش ــمند،
ـداف اصل ــی ای ــن روی ـ ِ
ش ــده باش ــد ،زی ــرا یک ــی از اه ـ ِ
نه ــا ب ــه س ــرمایهگذاری
یه ــا و ترغی ــب آ 
آش ــنایی م ــردم ب ــا تعاون 
در ای ــن ح ــوزه ب ــود.

2

بخشتعاون
ظرفیتهای
معرفی
ِ
ِ
در راستایسرمایهگذاری
نخســتین نمایشــگاه کشــوری دســتاوردهای تعــاون همزمــان
ـدف معرف ــی ظرفی ــت تعاونیه ــا ب ــه م ــردم
ب ــا هفت ــه دول ــت ب ــا ه ـ ِ
بـــرای حضـــور و ترغیـــب بـــه ســـرمایهگذاری در ایـــن عرصـــه و
حمای ــت بیش ــتر دول ــت از تعاونیه ــا برگ ــزار ش ــد.
در ایـــن رویـــداد کـــه بـــا حضـــور اســـتاندار یـــزد و جمعـــی از
مســـئوالن اســـتان افتتـــاح شـــد ۳۵ ،شـــرکت تعاونـــی فعـــال بـــا
شه ــای مختل ــف تولی ــد و خدم ــات ازجمل ــه م ــواد غذای ــی،
گرای 
صنع ــت ،مع ــدن و صنع ــت س ــاختمانی حض ــور خواهن ــد داش ــت
کـــه از ایـــن تعـــداد  ۱۵شـــرکت تعاونـــی در بخـــش تولیـــد و ۲۰

ت تعاون ــی در بخ ــش خدم ــات فعالی ــت داش ــتند.
ش ــرک 
شهــای
معرفــی آخریــن دســتاوردهای بخــش تعــاون در بخ 
مختلــف و ارائــه گزارشــی از فعالیــت شــرکتهای تعاونــی از دیگــر
اهــداف برگــزاری ایــن نمایشــگاه بــود.
یهــای منطقــه
گفتنــی اســت ،ایــن نمایشــگاه بــا حضــور تعاون 
 ۵در مح ــل دائم ــی نمایش ــگاههای بینالملل ــی اس ــتان ی ــزد و در
فضایــی بــه مســاحت بیــش از 5000مترمربــع بــه مــدت  4روز و از
تاری ــخ اول ال ــی چه ــارم ش ــهریورماه  1401از س ــاعت  17ال ــی 22
میزب ــان عالقهمن ــدان ب ــود.

َ
َ
ی دانشبنیان ،تحولی َمحسوس در فضای اقتصادی و کسب وکار دانش ِمحور
تعاون 
اهمیت ارتباط صنعت با دانشگاه با اعتقاد
ِ
تولیدات
مسائل موجود در
از
بسیاری
حل
ِ
ِ
بر ِ
صنعتی و ارتقاء این بخش سالهاست که مورد
سال جاری اما
توجه و تاکید قرار گرفته استِ ،
عنوان انتخابی از سوی رهبر معظم
باتوجه به
ِ
انقالب "تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرین"
گسترش فعالیتهای آنها
دانشبنیانها و
ِ
بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته که
فعاالن
این امر فرصتی است متقابل برای
ِ
هر دوعرصه.
و اما بخش تعاون با توجه به مردمی بودن آن
و داشتن کارکردهای اقتصادی-اجتماعی بستر
بسیار مناسبی برای ایجاد فرصتهای شغلی
است و تعاونیهای دانش بنیان با عضویت
نخبگان و چهرههای علمی ،فضای جدیدی
را در عرصه اقتصاد کشور فراهم مینمایند که
گسترش آنها شاهد
جهت
بیشک با حمایت
ِ
ِ
تحولی محسوس در فضای اقتصادی و کسب
وکار دانش محور خواهیم بود.
شوکا ایرانیان
از جمله غرفههای حاضر در این نمایشگاه
شرکت دانش بنیان شوکا ایرانیان بود که موفق
به ساخت اولین خط کامل تولید نخهای BCF
و  CFدر داخل کشور شده است.
سیستم دوزینگ ،اکسترودر ،جت
محصوالت این
تکسچرایزینگ و وایندر از دیگر
ِ
شرکت هستند.

مقرون به صرفهتر هستند.
به گفته آنها ،تنها رقبای خارجی این
محصوالت ساخت کشورهای ترکیه و
شرکت،
ِ
ساخت ترکیه از
ایتالیا است که البته محصوالت
ِ
کیفیت پایینتری نسبت به محصوالت ایتالیایی
و شرکت آپافن برخوردار است .عدم وجود
نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش و اینکه
محصوالت غیرایرانی دست
بیش از درصد90
ِ
دوم و مستعمل بوده که توسط واردکنندگان
دستگاههای ریسندگی برای تامین حداقل نیاز
محصوالت
معایب
خریدار وارد میشوند ،از جمله
ِ
ِ
خارجی است.
این شرکت نکات مثبت موجود در انواع
ماشینآالت مشابه را در طراحی صورت گرفته
محصوالت خود لحاظ کرده و با طراحی
برای
ِ
جدید و هوشمندانه ،استهالک موتورهای
تولیدی خود را نسبت به نمونههای خارجی
پایین آورده است .عملکرد ،سرعت و مکانیزم
دستگاهها نیز باتوجه به نیاز مشتری بومیسازی
شده است.
َ
آپافن
ساخت و بروزرسانی دستگاههای بومی
عنوان
صنعت نساجی با فناوری دانش محور
ِ
فعالیتی است که شرکت تعاونی دانش بنیان
آپافن با شعار تولید ایرانی ،کیفیت جهانی و
پارک
مجوز فناوری دانش بنیان از سال  1390در ِ

علم و فناوری یزد آغاز کرده و هدفش توسعهی
خودکفایی و تامین نیازهای فنی صنایع نساجی
است.
تولید
مدیران این مجموعه معتقدند که در
ِ
محصوالت خود ضمن استفاده از تکنولوژی،
ِ
نسبت به نمونههای خارجی دارای قیمتی بسیار

کیمیا پژوهان صنعت َسبز
کیمیاپژوهانصنعتسبز از دهههشتادتاامروز
در راستای بهبود وضعیت تولید مواد شیمیایی،
بهسازی آبهای صنعتی و بهینه نمودن مصرف
آب و انرژی فعالیت خود را آغاز کرد و همگام با
تحوالت صنعت آب و فاضالب به تولید مواد
شیمیایی تصفیه آب و فاضالب پرداخت .

تولیدات شرکت کیمیاپژوهان صنعت سبز
در قالب بازدارندههای خوردگی ،رسوبزداها
 ،ممانعت کنندههای تشکیل رسوب،
دیسپرسانتها  ،بایوسایدها(میکروبکش،
ضد جلبک ،ضد باکتری) ،آنتی اسکاالنت
سیستمهای اسمز معکوس ،مواد شیمیایی مورد
نیاز بویلرها (اکسیژنزداها ،آمینهای خطوط
بخار ،ضد خوردگیها و …)  ،منعقد کنندههای
کاتیونی و آنیونی است.
کیمیاپژوهان صنعت سبز همچنین اولین
و تنها تولیدکننده نیتریت سدیم در ایران و
خاورمیانهاست.
فناوران صنعت ُرباتیک یزد
شرکت تعاونی فنی و مهندسی فناوران صنعت
رباتیک یزد با مشارکت و همکاری متخصصین
علم مکاترونیک و رباتیک تاسیس شد.
آبیاریهوشمندبیشکانتخابیهوشمندانه
محصوالت آبیاری
است PRO_M1 .نیز از سری
ِ
هوشمند  ، FSROBOTICیک پلتفرم مدیریت
آبیاری هوشمند براساس متد اینترنت اشیا
برای مدیریت آبیاری فضاهای بزرگ شهری
مصرف آب ،کاهش
و کشاورزی است .کاهش
ِ
هزینهها ،ایجاد یک شبکه هوشمند آبیاری
مبتنی بر  IOTقابلیت مدیریت و مانیتورینگ
مجموعه آبیاری از راه دور ،اطمینان از عملکرد
و پایداری باال و قابلیت اتصال به انواع مختلف
سنسورها ،از خصوصیات این محصول است.
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وکار شما
کلینیک کسب وکار برای کمک به کسب ِ

َ
َ
راکد
افزایش ظرفیت بنگاهها و فعالسازی واحدهای ِ

ـوان جالب ــی اس ــت ،از هم ــان ابت ــدا
کلینی ــک کس ــب وکار ،عن ـ ِ
بهب ــود و رون ــق را در ذه ــن تداع ــی میکن ــد.
بــه گفتــه ســعید رحیمــی مدیــر کلینیــک کســب و کار اســتان
ی ــزد ،ای ــن مرک ــز جه ــت تس ــهیل ارتب ــاط واحده ــای تولی ــدی ب ــا
مشــاورین صنعتــی در زمینــه ارائــه خدمــات تخصصــی مشــاوره
کســب وکار راهانــدازی شــده اســت.
یک ــی از ش ــناخته ش ــدهترین ابزاره ــا و مدله ــای
توس ــعهی خدم ــات توس ــعه کس ــب وکار  ،ایج ــاد و راهان ــدازی
کلینیکه ــای کس ــب و کار ب ــه منظ ــور نوس ــازی و بازس ــازی
کس ــب وکاره ــای کش ــور اس ــت ک ــه از مهمتری ــن اه ــداف آن
افزای ــش ظرفی ــت بنگاهه ــا ،فعالس ــازی واحده ــای را ک ــد و

نه ــا میباشـــد.
نوس ــازی و بازس ــازی آ 
در واق ــع نهادین ــه ک ــردن فرهن ــگ مراجع ــه صاحب ــان کس ــب
وکار ب ــه مش ــاوران و متخصصی ــن جهـــت حـــل مشـــکالت
بنگاهه ــا ،جمـ ـعآوری اطالع ــات و تجزی ــه و تحلی ــل وضعی ــت
کس ــب وکاره ــا و ارائ ــه گ ــزارش بـــه مراکـــز تصمیمگیـــری،
عارضهیاب ــی و آسیبشناس ــی مشـــکالت بنگاههـــا و ارائـــه
نه ــا ،ارائ ــه خدم ــات مش ــاورهای
راهح ــل مناس ــب جه ــت رف ــع آ 
تخصص ــی فن ــی و مدیریت ــی درجه ــت ارتق ــا و بهب ــود وضعی ــت
بنگاهه ــا ،شناس ــایی و معرف ــی کارشناســـان و متخصصیـــن
برجس ــته ب ــه بنگا هه ــای اس ــتان ،تش ــویق و ترغی ــب بنگاهه ــا
ب ــه اس ــتفاده از خدم ــات متخصصیـــن ،ایجـــاد ارتبـــاط

نزدیـــک بیـــن بنگاههـــای اســـتان و مشـــاورین حرفـــهای و
ارائهدهن ــدگان خدم ــات کس ــب وکار ،افزای ــش می ــزان آ گاه ــی
بنگاهه ــای اس ــتان از وج ــود ان ــواع خدم ــات مش ــاوره ،تس ــریع
در حـــل مشـــکالت و مســـائل بنگاههـــا بـــا کیفیـــت و هزینـــه
مناســـب و تســـهیل حضـــور مشـــاورین حرفـــهای در محـــل
شـــهرکها و نواحـــی صنعتـــی از جملـــه فعالیتهـــای ایـــن
کلینیکهـــا اســـت.
رحیمـــی میگویـــد :شـــرکت شـــهرکهای صنعتـــی اســـتان
ی ــزد ب ــا ه ــدف تس ــهیل ارائ ــه خدم ــات تخصص ــی مش ــاوره ب ــه
واحدهــای تولیــدی اقــدام بــه ایجــاد ایــن مرکــز کــرد و درحــال
حاضـــر بیـــش از  240مشـــاور در حوزههـــا و گرایشهـــای

مدیری ــت کس ــب وکار ،بازاریاب ــی و ف ــروش ،فن ــاوری اطالع ــات،
مدیریـــت کیفیـــت ،توســـعه محص ــول و فن ــاوری ،امورمال ــی
و حقوقـــی ،قوانیـــن کار و تامیـــن اجتماع ــی ،س ــرمایهگذاری
و تهیـــه  ،BPاخـــذ اســـتانداردها و گواهینامهه ــای مل ــی و
تن ــام و اطالع ــات و س ــوابق
بینالملل ــی و  ...در ای ــن مرک ــز ثب 
خـــود را بارگـــذاری کردهانـــد.
ش ــرکت ش ــهرکهای صنعت ــی اس ــتان ی ــزد ب ــه منظ ــور کم ــک
ب ــه واحده ــای صنعت ــی ،از پروژ هه ــای ارائ ــه خدم ــات مش ــاوره
توســـط مشـــاورین بـــه واحدهـــای صنعت ــی حمای ــت مال ــی
میکنـــد و بخشـــی از هزینههـــای ای ــن خدم ــات را بهص ــورت
یارانـــه پرداخـــت میکنـــد.

جدید سرمایهگذاری
فرصتهای
ِ
ـاس آمارها بیشــترین میــزان فعالیت تعاونیهای کشــور
براسـ ِ
مربوط به رشته فعالیتهای خدمات ،کشاورزی و صنعت است.
رشـ ِـد شرکت تعاونیهای خدماتی کشور در کنار تولیدیها در
ـال اخیر بسیار چشــمگیر بوده است و این در حالی است
چند سـ ِ
قابل قبولــی را از آن خــود کردهاند.
ـگاه
ـ
ی
جا
نیز
کیفی
ـر
کــه از نظـ ِ
ِ
ـگاه دســتاوردهای تعــاون نیــز
ـور ایــن شــرکتها در نمایشـ ِ
حضـ ِ
ماهیت فعالیتهای آنها
بسیار پررنگ بود و سبب شد مردم با
ِ
حضور شــرکت تعاونیهای
به درســتی آشــنا شــوند .به خصوص
ِ
خدمات
ـون
ـ
ن
تاک
ها
ت
ـرک
ـ
ش
دهیاریهای اســتان نشــان داد این
ِ
بســیار مطلوبی را به مردم ارائه داده اند .بر اســاس آمارها بخش
خدمــات کشــورهای در حــال توســعه بــه طــور متوســط ســهمی
معــادل 45درصــد تولیــد ناخالص داخلــی را به خــود اختصاص
داده که این رقم نشاندهنده اهمیت این بخش است.
تعریف فرصتهای
این شرکتها میتوانند با ارائه راهکارها و
ِ
جدید سرمایهگذاری ،در مسیر توسعه گامهای خوبی بردارند.

شرکت تعاونی کامیونداران اردکان ،شرکت تعاونی آتیهگستر
یهــای شهرســتان یــزد ،شــرکت
اردکان ،شــرکت تعاونــی دهیار 
یهــای شهرســتان اردکان ،اتحادیــه تعاونــی
تعاونــی دهیار 
یهــای اســتان یزد ،شــرکت تعاونــی دهیاریهای بخش
دهیار 
مرکزی شهرســتان یزد ،شــرکت تعاونی دهیاریهای شهرســتان
یهــای خدماتــی بودنــد کــه در ایــن دوره از
بافــق از جملــه تعاون 
نمایشگاه حضور داشتند.
خوراکیهاینوآورانه
یکی دیگر از بخشهایی که در این نمایشگاه مورد توجه قرار
گرفت ،غرفههایی بود که مواد غذایی نوآورانه عرضه میکردند،
بــرای مثــال پاپایــا میوه بومی مناطــق حارهای آمریــکا و مکزیک
است و در کشورهای هند ،آفریقای جنوبی ،سری النکا و فیلیپین
یشــود اما جالب اینکه کاشــت پاپایا در ایران
نیز پرورش داده م 
برای اولین بار در استان یزد صورت گرفته است.

هر درخت پاپایا در طول یک دوره یک ساله حدود  ۱۰کیلوگرم
محصول تولید میکند و از زمان کاشت بذر تا برداشت محصول
 ۶ماه زمان الزم است
خواص بســیار زیــادی دارد مثال برگ این محصول
این میوه
ِ

دارای آنزیم پایین بوده که در تکثیر ســلولی بســیار موثر اســت و
خواص ضد سرطانی دارد ،همچنین آنتی اکسیدانهای موجود
در آن برای بیماران قلبی و درمان ریزش مو و شوره سر و بیماران
مبتال به کم خونی مفید است.
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اقتصاد کشور
ارکان
ِ
تعاونیها،از مهمترین ِ
توسعه و عمران شهرستان یزد
تهــای عمرانــی و آبــادی شــهرها و روســتاهای
انجــام فعالی 
شهرستان ،ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی ،تولیدی ،توزیعی و
خدماتی،سرمایهگذاریدر طر حهایتوسعهایشهرستان،تملک
اراضی واقع در بافتهای فرســوده شــهری و روستایی ،استفاده و
بهرهبرداری از فعالیتها ،طر حها ،زمینها و امالک قابل واگذاری
دولت و خرید سهام بنگاه های دولتی مستقر در شهرستان حوزه
ـکیل شــرکت تعاونــی توســعه و عمران
فعالیــت عمــده دالیـ ِـل تشـ ِ
شهرســتان یزد ،بهعنوان شــرکت تعاونی فراگیر و چند منظوره با
سهامداری بالغ بر  ۱۲۰۰۰نفر از مردم و مهندسان استان است.
درواقــع شــرکتهای تعاونــی توســعه و عمــران شهرســتانی به
منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستانها ،هدایـت منابع مردمـی
به بخشهای تولیدی ،بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی
تهــای اقتصــادی و انجــام طر حهایی که
و خصوصــی بــه فعالی 
بــه دلیل افزونــهزا (رانتزا) بــودن آن ،امکان واگــذاری به بخش
خصوصــی وجود ندارد ،با تابعیت از قانون بخش تعاونی اقتصاد
جمهــوری اســامی ایران و قانون اجرای سیاس ـتهای کلی اصل
( )۴۴قانون اساسی تشکیل میشوند.
شــرکت تعاونــی توســعه و عمــران شهرســتان یــزد ،امکانــات
و ابزارهــای قانونــی توســعه و تولیــد ثــروت و اعتــای اقتصــادی
شهرســتان را در اختیــار دارد و با حضور مدیرانی که صاحب طرح
و ایــده اجرایــی هســتند ،میتوانــد برای توســعه و تولید ثــروت در
شهرستان و ایجاد اشتغال نقشی اساسی ایفا کند.
صنایع پالستیک یزد
شرکت تعاونی تولیدکنندگان صنایع پالستیک و مالمین یزد در
راســتای تحقق هدفهای تعاونی و توســعه فرهنگ تعاونی و در
جهــت ایجاد اشــتغال مولــد و ارائه خدمات مورد نیــاز و راهاندازی
چرخهای تولید و خدمات ،یاری رسان بوده است  .استفاده از مواد
پالســتیک بهمنظور تولیــد انواع کاالهای ضروری ومورد نیاز بشــر
و جایگزینی به صورت امری حیاتی و دستور العملی برای صنایع
مختلف دنیا درآمده است .
دلیل اهمیتی که میتواند در ساختار
صنایع پالستیک ایران به ِ
بهبود اقتصاد ملی کشــور داشــته باشــد ،با انواع امکانات تولید در
تالش اســت تا توجه مســئولین امور صنعتی کشــور را به این مهم
جلــب نمایــد ،به همین منظــور در پی اقــدام گروهــی از صاحبان
صنایع پالستیک و مالمین استان یزد این شرکت تعاونی در سال
ـور دارندگان مجوز تولید از اداره کل صنایع اســتان
 1368بــا حضـ ِ
یزد تشکیل شد.
اعضــای شــرکت تعاونــی بــا برخــورداری از ماشــینآالت و
قالبهای متنوع با توان تولید انواع محصوالت پالستیک صنعتی
و کشــاورزی ،ساختمانی ،بستهبندی ،پزشــکی ،بهداشتی ،لوله و
اتصاالت پی وی سی ،لوله و اتصاالت صنعتی و آبرسانی ،وسایل
خانگی مصنوعات تزریقی تا وزن  6کیلوگرم ،مصنوعات بادی تا
حجم  60لیتر ،تولید فیلم تا عرض  10متر و ضخامت  250میکرون

به باال و نایلون سه الله و چند الله ،ظروف یکبار مصرف ،تولید لوله
و اتصاالت پی وی سی از قطر  20میلی متر تا عرض  600میلی متر
و لوله و اتصاالت صنعتی و آبرســانی تا قطر  63میلیمتر در حال
فعالیتهستند.
چلچلهایساتیس
شرکت تعاونی صنایع غذایی چلچله ایساتیس در سال 1388
با بهکارگیری روشهای نوین و ماشینآالت مناسب و تکنولوژی
مــدرن تاســیس و در تابســتان  1389رســما به بهرهداری رســید و
محصــوالت خود را در زمینه ی تولید و بســته بنــدی ادویه و پودر
کنتاکی با فرمول  KFCبه بازار داخلی عرضه کرد.
ایساتیس
اعتقاد شــرکت چینی بهداشتی ایساتیس ،چینی بهداشتی
به
ِ
میتوانــد محصولی از طراحی باشــد و نوعی هنر تزئینی کاربردی
یشــود .همچنیــن عــاوه بــر نقــش کاربــردی ،ایــن
محســوب م 
محصــوالت را اغلــب از جنــس ســرامیک با لعــاب بــراق تولید می
نمایند  .محصوالت چینی بهداشــتی ایساتیس با استفاده از مواد
اولیــه مرغــوب تهیــه و در طراحــی ایــن محصــوالت از الگوهــای
حجمی طبی استفاده شده است.
محصــوالت این شــرکت بــا هــدف تولیــد در راســتای توجه به
محیط زیست و سبک استفاده و عملکرد مطلوب و همچنین در
نظر گرفتن فضای بهداشــتی تولیــد و در اختیار مصرف کنندگان
قرار گرفته است .
سیرنگ
شــرکت تعاونــی تولیــدی نــخ ســیرنگ یکــی از مجموعههای
اشتغال استان
حاضر در این نمایشگاه بود .این شرکت حمایت از
ِ
و بهبــود وضعیت معیشــتی اهالی شهرســتانهای یزد ،اشــکذر و
هدف نخســت برای فعالیت
ـوان ِ
ســایر شــهرهای اطراف را بهعنـ ِ
خــود تعریــف کــرده و از تولیــد کننــده تنهــا  ۱نــوع محصول بــا ۱۰۰
نوع رنگ و دنیر ،به دومین خریدار محصوالت پتروشــیمی شهید
تندگویــان و تولید  ۱۱نوع محصول با تنوع هــزاران رنگ و دنیر در
این حوزه تبدیل شده است.
خهــای پلیاســتر و پلیپروپیلــن از قبیــل POY
انــواع ن 
میکروفیالمنتDTY،میکروفیالمنت،ITY، POY، FDY، DTY،
الیکــرا ،مالنــژ ،شــوایتری TFO، BCF ،و همچنیــن انــواع دوک
تولیدات این شرکت است و به
پالستیکی و دوک مقوایی از جمله
ِ
دلیل نوع چیپس مصرفی و مجهز بودن ماشینآالت به سیستم
ِ
تولیــد نخهــای بــراق (برایت) و
رنــگ ،خطــوط تولیــدی قابلیـ ِـت
ِ
نیمهمات (سمیدال) را در انواع خام ،مشکی یا خود رنگ ،با تنوع
بیش از  ۳۰۰۰رنگ دارند.
صــورت مســتقیم بــه
ـوالت ایــن شــرکت به
ِ
ـادرات محصـ ِ
صـ ِ
کشــورهای ترکیه ،عراق ،ســوریه ،افغانســتان ،پاکســتان ،روسیه،
طــور
مصــر و تونــس و بــه واســطهی تحریمهــای اقتصــادی ،به ِ

غیرمستقیم به کشورهای اروپایی نظیر بلژیک و ایتالیا است.
تک نیرو بهین یزد
گروه تک نیرو شامل شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد(تولید
انــرژی الکتریکــی و انجــام خدمــات نیروگاهــی) ،شــرکت تولیــد
هــدف تولیــد انرژی
پراکنــده( اولیــن شــرکت اقماری تــک نیرو با
ِ
الکتریکی و فعالیت در زیمنه نیوگاههای مقیاس کوچک) ،شرکت
تــک نیــرو بهیــن یزد(یــک شــرکت ســرمایهگذار) ،شــرکت تعاونی
پیشگامان تک نیرو( تولبد انرژی و فروش به بخشهای دولتی و
صنایعخصوصی)،شرکتنیرگاهخورشیدیآفتابتابان گاریزات(
احداث نیروگاه  2/5مگاواتی خورشیدی) است
مون
هــدف اشــغالزایی بــرای
شــرکت تولیــدی مــون ســال  97بــا
ِ
توانیابــان و بــا تولیــد انواع البســه و وســایل کــودک و نوجــوان و
انواع عروســک شــروع به کار کرد .این شــرکت ثابت کرد معلولیت
محدودیتنیست.
پیمانحاتمی
آوران
ِ
نسیم ِ
پیمان حاتمی بیش از  30سال است
آوران
م
نسی
تعاونی
شرکت
ِ
ِ
که در زمینه مشاوره مهندسی ،پیمانکار ساخت ،پیمانکار تامین
نیروی انسانی و پیمانکار خدمات دولتی فعالیت دارد.
طیــف
بــه
تــوان
شــاخصترین پروژههــای ایــن شــرکت را می
ِ

گســترده فعالیــت در شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو و پــروژه
احداث کمربند سبزعقدا تا اردکان نسبت داد.
آسامیس
مریم_طاهــا ،از ســال  ۱۳۹۳بــر آن شــد در زمینــه تولید خانگی
مکملهــای غذایــی ســالم و مغذی ،بــا نام تجاری ” آســامیس ”
و باشــعار"غذای ســالم زندگی ســالم " گام بــردارد و در حال حاضر
محصوالت
عصاره پای مرغ و عصاره قلم گاو ،گوســفند و شــتر از
ِ
این صنایع غذایی آسامیس است.
شاد ریز بافت کویر یزد
سال  91فعالیت خود را با تولید
شرکت شادریز بافت کویر یزد از ِ
پارچههــای پــردهای آغاز کرد ،ســال  93طرح توســعه تولید انواع
منســوجات نبافته ســوزنزنی شــده را به اجرا در آورد و از سال 96
تولید منسوجات نبافته چاپ دیجیتال
جهت ِ
طرح توسعه جدید ِ
ِ
را به انجام رساند.
در حال حاضر محصوالت این شرکت به کشورهای همسایه از
جمله افغانستان ،پاکستان و عراق صادر میشود.
آرشید سازه
تخصص شرکت تعاونی مهندسی آرشید سازه در ساخت انواع
ِ
سوله و اسکلت فلزی ،برج آسانسور ،پل جرثقیل ،پل عابر پیاده
و ساخت انواع بیلبورد است.

