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اشتغال زایی تعاونی ها برای 
بالغ بر ۳۳ هزار نفر در استان 

در  تعاونـــی   ۴۴۰ و  هـــزار   6 آمـــار  طبـــِق 
اســـتان یـــزد بـــه ثبـــت رســـیده کـــه تنهـــا نیمـــی 
میـــزان  هســـتند.  فعـــال  تعاونی هـــا  ایـــن  از 
ســـرمایه گذاری ایـــن تعاونی هـــا نیـــز ۱۴ هـــزار 
ـــرآورد شـــده اســـت کـــه ایـــن رقـــم  ـــال ب ـــارد ری میلی
هـــزار   ۳۳ بـــرای  تعاونی هـــا  می دهـــد  نشـــان 
و ۱۵۰ نفـــر در اســـتان شـــغل ایجـــاد کرده انـــد، 
می دهـــد  نشـــان  بررســـی ها  همچنیـــن 
تعاونی هایـــی کـــه بـــه صـــورت خانوادگـــی اداره 
ـــرار  ـــال ق ـــای غیرفع ـــدِر تعاونی ه ـــوند در َص می ش

دارنـــد.
را  تعاونی هـــا  نقـــش  نمی تـــوان  بی شـــک 
صـــادرات  زیـــرا  گرفـــت،  نادیـــده  صـــادرات  در 
تعاونی هـــای اســـتان یـــزد در ســـال گذشـــته بـــه 
۲۱ میلیـــون و ۱۱۲ هـــزار دالر رســـید کـــه ایـــن عـــدد 
نشـــان از تـــوان و ظرفیـــت ایـــن حـــوزه در عرصـــه 

صـــادرات دارد.
بـــا علـــِم بـــه ظرفیت هـــای اســـتان در ایـــن 
ـــه  ـــا هفت حـــوزه خوشـــبختانه امســـال همزمـــان ب
حوزه هـــای  در  تعاونـــی  شـــرکت   ۱۷ دولـــت 
صنعـــت، کشـــاورزی و خدماتـــی شـــامل ۱۱ شـــرکت 
روســـتایی  تعاونـــی  شـــش  و  شـــهری  تعاونـــی 
افتتـــاح خواهنـــد شـــد. ایـــن تعاونـــی هـــا ۴۹۴ 
عضـــو دارنـــد و بـــرای راه انـــدازی آن هـــا نیـــز ۴۰۰ 

میلیـــارد ریـــال ســـرمایه گذاری شـــده اســـت. 

تعاونی ها بهترین بستر  برای 
مردمی کردِن اقتصاد

ـــاِد  ـــن ارکاِن اقتص ـــی از مهم تری ـــا یک تعاونی ه
هســـتند کـــه متاســـفانه باوجـــوِد ظرفیـــِت فـــراوان، 
ـــگاِه واقعـــی  ـــه جای آن طـــور کـــه شایســـته اســـت ب

خـــود در اقتصـــاِد کشـــور دســـت نیافته انـــد.
درواقـــع طبـــق قوانیـــن توســـعه ای کشـــور، 
ســـهم تعاونی هـــا در اقتصـــاد بایـــد از ۵ درصـــد 
بـــه ۲۵ درصـــد می رســـید کـــه در حـــال حاضـــر 
تنهـــا توانســـته ســـهِم ۷ درصـــدی را بـــه خـــود 
اختصـــاص دهـــد و ایـــن نشـــان دهنده آن اســـت 
کـــه تـــا تحقـــق هدف مـــان فاصلـــه زیـــادی وجـــود 

دارد.
ـــی اســـت کـــه تعاونی هـــا بهتریـــن  ایـــن در حال
بســـتر بـــرای مردمی ســـازی اقتصـــاد و ایجـــاد 
کســـب وکارهـــای خـــرد و متوســـط بـــا اشـــتغال  بـــاال 
ــا مانع زدایـــی از  هســـتند، بنابرایـــن الزم اســـت بـ
مســـیر حرکـــت تعاونی هـــا؛ به عنـــوان مهم تریـــن 
و بالنده تریـــن بســـتر جهـــت توســـعه اقتصـــادی 
متناســـب بـــا بـــوِم اســـتان، از ایـــن ظرفیـــت بـــه 

نحـــو مطلـــوب بهـــره گرفتـــه شـــود.
در ایـــن میـــان نقـــِش تاثیرگـــذاِر رویدادهـــای 
نمایشـــگاهی در تقویـــت و توســـعه تعاونی هـــا 
غیرقابـــل انـــکار اســـت، زیـــرا فرصتی ســـت بســـیار 
مطلـــوب بـــرای معرفـــی فعـــاالِن ایـــن بخـــش، 
محصـــوالت و خدمـــات قابـــل ارائـــه  و پتانســـیِل 

ــا. آن هـ
فعالیت هـــا،  ویتریـــن  نمایشـــگاه ها  کل  در 
فرصت هـــا، مزیت هـــا و دســـتاوردهای هـــر حـــوزه 
هســـتند و بـــا برگـــزاری چنیـــن رویدادهایـــی عالوه 
بـــر کســـب اطالعـــات گســـترده در کوتاه تریـــن 
و  وقـــت  در  صرفه جویـــی  و  ممکـــن  زمـــان 
انـــرژی بازدیدکننـــدگان، امـــکان مقایســـه بیـــن 
انـــواع محصـــوالت و خدمـــات فراهـــم می شـــود، 
بنابرایـــن امیـــد کـــه ایـــن نمایشـــگاه نیـــز باتوجـــه 
بـــه بســـتِر مناســـب، بتوانـــد تـــا حـــد قابـــِل قبولـــی 
در معرفـــی ظرفیت هـــا و دســـتاوردهای بخـــش 
تعـــاون بـــه مـــردم، گردشـــگران، ســـرمایه گذاران 
و فعالیـــن اقتصـــادی بازدیـــد کننـــده از نمایشـــگاه 

ـــد. ـــل کن ـــق عم موف

یادداشت یادداشت

محمدرضا فالحتی
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مهران فاطمی
استاندار یزد

ویژه نخستین نمایشگاه دستاوردهای تعاون استان یزد
افزایِش باور به نقِش تعاون 

در توسعه کشور
بـــاور بـــه نقـــِش تعـــاون در توســـعه کشـــور، 
قـــوت  اخیـــر  ســـال های  در  خوشـــبختانه 
بخـــش  ایـــن  هم چنـــان  هرچنـــد  گرفتـــه، 
کیـــد بـــر  جایـــگاِه واقعـــی خـــود را علی رغـــِم تا
توســـعه و افزایـــش ســـهم آن در اقتصـــاد نیافتـــه، 
امـــا اعتمـــاد و عـــزِم جـــدی بـــرای گســـترِش ایـــن 

بخـــش اتفاقـــی مبـــارک اســـت.
ـــیار  ـــت بس ـــزاری اس ـــی اب ـــون، تعاون ـــِق قان طب
موثـــر بـــرای ایجـــاد و تامیـــن شـــرایط و امکانـــات 
کاربـــردی بـــه منظـــور رســـیدن بـــه اشـــتغال کامـــل 
و از ســـوی دیگـــر توســـعه و تحکیـــم مشـــارکت و 
ـــن  ـــه همی ـــردم، ک ـــه م ـــن هم ـــی  بی تعـــاون عموم
دو اصـــل بـــه تنهایـــی اهمیـــت ایـــن رکـــِن موثـــِر 
ــی  ــه اصلـ ــا نکتـ ــد، امـ ــان می دهـ ــاد را نشـ اقتصـ
در ایـــن میـــان آن اســـت کـــه شـــاید امکانـــات 
بخـــش تعـــاون، بـــرای تحقـــق تمـــاِم اهـــداِف آن 
کافـــی نباشـــد امـــا بی شـــک در چنیـــن شـــرایطی 
ـــش و  ـــورِد نق ـــی در م گاهی بخش ـــت، آ گاِم نخس
ــتاوردهای  ــا و دسـ ــاون، ظرفیت هـ ــرِد تعـ عملکـ
آن بـــرای عمـــوم مـــردم جهـــت ترغیـــب آن هـــا 
بـــه پیوســـتن و حتـــی ســـرمایه گذاری در ایـــن 

ـــت.  ـــی اس ـــِش حیات بخ
کـــه یکـــی از نقـــاط  ایـــن در حالـــی اســـت 
بخـــش  ایـــن  کارگشـــای  و  مثبـــت  بســـیار 
ـــت  ـــه آن اس ـــته ب ـــای وابس ـــتردگی فعالیت ه گس
کـــه ســـبب افزایـــِش مشـــارکِت ســـازمان یافته 
و  اقتصـــادی  امـــور  در  بیش تـــری  افـــراد 

می شـــود. اجتماعـــی 
نظامـــی  تعاونی هـــا  داده  نشـــان  تجربـــه 
و  تقویـــت  صـــورِت  در  کـــه   هســـتند  کارآمـــد 
باعـــِث  تنهـــا  نـــه  صحیـــح  گـــذاری  ســـرمایه 
می شـــوند،  اشـــتغال  رونـــِق  و  فقـــر  کاهـــش 
ــز  ــراری عدالـــت اجتماعـــی نیـ بلکـــه ســـبب برقـ

. ند می شـــو
نقش آفرینـــی  بی شـــک  تفاســـیر  ایـــن  بـــا 
تعـــاون در اقتصـــاد غیرقابـــِل انـــکار اســـت و 
و  بســـیاری مســـائل  رفـــِع  ســـبِب  آن  تقویـــِت 
ـــا  کاســـتی ها خواهـــد شـــد، بنابرایـــن الزم اســـت ب
گاهـــی، مســـیِر پیـــِش رو را  حمایـــت و افزایـــِش آ

ــم. ــر کنیـ ــه هموارتـ ــه قلـ ــیدن بـ ــرای رسـ بـ

سرمقاله

احمد قافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 

تجاری بین المللی منطقه یزد

شبکه سازی اتحادیه تخصصی پیشگامان 
گیر  در راستای ایجاد زنجیره تامین فرا

صنعــت  ارتباطــات،  عصــر  بندرخشــک،  ارتباطــات،  توســعه  پیشــگامان 
تخصصــی  اتحادیــه   هــای  شــرکت  پــالس،  گام  و  شــتاب دهنده  ســبز، 
کردنــد  کــه در نمایشــگاه تعــاون یــزد حضــور پیــدا  پیشــگامان مــی باشــند 
پرداختنــد. خــود  فعالیت هــای  و  محصــوالت  خدمــات،  معرفــی  بــه   و 
کارنامه گروه تعاونی پیشگامان گویای این است که اکنون با بیش از ۳۰ شرکت و 
۵۰ هزار سهامدار  با بهره گیری از خرد جمعی و جلب اعتماد و مشارکت و همراهی 
مــردم و بهــره مندی از تجمیع ســرمایه های خرد آن هــا به اتحادیه تخصصی 
شرکت های تعاونی امور زیربنایی پیشگامان تبدیل شده و با مدل تعاونی سهامی- 
سرمایه گذار در حوزه های 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 برهه های حســاس، گره گشای مشــکالت اقتصادی بوده است.
وی معتقد است، بنا به تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر شبکه سازی 
تعاونی ها برای به وجود آمدن مجموعه های عظیم، این گروه از مجموعه هایی 
 است که موفق شده در بخش های مختلف این شبکه سازی ها را انجام دهد.
آن هــا  بــودن  بــه روز  را  ســازمان ها  مانــدگاری  دالیــل  از  یکــی  رضایی نــژاد 
بی اثــر  ســنتی  وکارهــای  کســب  تقریبــا  آینــده  در  می گویــد:  و  می دانــد 
تاکیــد دارنــد. نامشــهود خــود  بــر دارایــی  تمــام دنیــا  امــروزه   خواهنــد شــد. 
اتحادیــه تخصصــی امــور زیربنایی پیشــگامان در راســتای هر چه بهترشــدن 
زنجیره تامین خود اقدام به شــبکه ســازی از شــرکت های ذیل شــامل پارســی 
پســت )نخســتین اپراتــور پســت تعاونــی کشــور(، بــازرگام، اکوبــار، ســردخانه، 
شــرکت تعاونــی فرآورده هــای 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 
کــرده اســت.  و شــرکت خدمــات فنــی حمــل و نقــل ریلــی راهبــران مشــتاق 
فعالیت گروه تعاونی پیشگامان در قالب شرکت های تعاونی سهامی، سرمایه گذار 
بــرای اجــرای پروژه هــای عظیــم و ارائــه ایده هــای جــذاب در کنــار خدمــات 

الکترونیکی، مخابراتی و تولید مصنوعات مرتبط از جمله: ارائه خدمات گمرکی، 
ترخیص کاال، انبارداری، بسته بندی و حمل و نقل کاال، تنها مالکیت ایرانی فیبر 
ADSL،VDSL، WIFI نوری بین الملل در آب های آزاد، ارائه اینترنت پرسرعت
و اینترنت نسل۴ ثابت  )TD-LTE(و تلفن ثابت هوشمند، زنجیره تامین فراگیر 
در حوزه کشــاورزی از مبدا تا مقصد، ارائه خدمات پســتی بر پایه فناوری نوین 
اطالعــات، تولید انواع محصوالت روشــنایی کم مصرف، المــپ و پروژکتورهای  
LED و ســامانه های هوشــمند حضور و غیاب، تولید کاغذ از سنگ تولید انواع 
کنســانتره میوه، آبمیوه و میوه خشــک، ســرمایه گذاری در پروژه شیرین ســازی 
و انتقــال آب از دریــای عمــان تــا فــالت مرکــزی ایــران، راه انــدازی و احــداث 
نیروگاه ۵۰ مگاواتی ســیکل ترکیبی، حمایت از کســب وکارهــای نوین، جوانان 
خــالق، ایده هــای جدید و شــرکت های دانش بنیان، حمایت مــادی و معنوی 
از دانش آمــوزان و دانشــجویان مســتعد بی سرپرســت، ارائــه خدمات آموزشــی، 
فرهنگی و ورزشی، ارزآوری و ایجاد اشتغال از طریق توسعه فرصت های شغلی 
صادرات محور، ســبب گسترده شدن حوزه خدمات این گروه تعاونی در سراسر 

کشور شده است.
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ارتباط صنعت با دانشگاه با اعتقاد  اهمیِت 
تولیداِت  در  موجود  مسائِل  از  بسیاری  حِل  بر 
صنعتی و ارتقاء این بخش سال هاست که مورد 
گرفته است، ساِل جاری اما  کید قرار  توجه و تا
باتوجه به عنواِن انتخابی از سوی رهبر معظم 
اشتغال آفرین"  و  دانش بنیان  "تولید،  انقالب 
آن ها  فعالیت های  گسترِش  و  دانش بنیان ها 
که  گرفته  قرار  توجه  مورد  گذشته  از  بیش 
فعاالِن  برای  متقابل  است  فرصتی  امر   این 

هر دوعرصه. 
و اما بخش تعاون با توجه به مردمی بودن آن 
و داشتن کارکردهای اقتصادی-اجتماعی بستر 
شغلی  فرصت های  ایجاد  برای  مناسبی  بسیار 
عضویت  با  بنیان  دانش  تعاونی های  و  است 
جدیدی  فضای  علمی،  چهره های  و  نخبگان 
که  کشور فراهم می نمایند  را در عرصه اقتصاد 
گسترِش آن ها شاهد  بی شک با حمایت جهِت 
تحولی محسوس در فضای اقتصادی و کسب 

وکار دانش محور خواهیم بود.

شوکا ایرانیان
از جمله غرفه های حاضر در این نمایشگاه 
شرکت دانش بنیان شوکا ایرانیان بود که موفق 
  BCF به ساخت اولین خط کامل تولید نخ های

و CF در داخل کشور شده است. 
جت  کسترودر،  ا دوزینگ،  سیستم 
تکسچرایزینگ و وایندر از دیگر محصوالِت این 

شرکت هستند.

آپاَفن
بومی  دستگاه های  بروزرسانی  و  ساخت 
فناوری دانش محور عنواِن  با  صنعت نساجی 
بنیان  دانش  تعاونی  شرکت  که  است  فعالیتی 
و  جهانی  کیفیت  ایرانی،  تولید  شعار  با  آپافن 
مجوز فناوری دانش بنیان از سال ۱۳۹۰ در پارِک 

علم و فناوری یزد آغاز کرده و هدفش توسعه ی 
خودکفایی و تامین نیازهای فنی صنایع نساجی 

است.
که در تولیِد  مدیران این مجموعه معتقدند 
تکنولوژی،  از  استفاده  ضمن  خود  محصوالِت 
نسبت به نمونه های خارجی دارای قیمتی بسیار 

مقرون به صرفه تر هستند.
این  خارجی  رقبای  تنها  آن ها،  گفته  به 
و  ترکیه  کشورهای  ساخت  محصوالِت  شرکت، 
ایتالیا است که البته محصوالت ساخِت ترکیه از 
کیفیت پایین تری نسبت به محصوالت ایتالیایی 
وجود  عدم  است.  برخوردار  آپافن  شرکت  و 
نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش و اینکه 
دست  غیرایرانی  محصوالِت  درصد۹۰  از  بیش 
واردکنندگان  توسط  که  بوده  مستعمل  و  دوم 
دستگاه های ریسندگی برای تامین حداقل نیاز 
خریدار وارد می  شوند، از جمله معایِب محصوالِت 

خارجی است.
انواع  در  موجود  مثبت  نکات  شرکت  این 
گرفته  صورت  طراحی  در  را  مشابه  ماشین آالت 
طراحی  با  و  کرده  لحاظ  خود  محصوالِت  برای 
موتورهای  استهالک  هوشمندانه،  و  جدید 
خارجی  نمونه های  به  نسبت  را  خود  تولیدی 
مکانیزم  و  سرعت  عملکرد،  است.  آورده  پایین 
دستگاه ها نیز باتوجه به نیاز مشتری بومی سازی 

شده است.

کیمیا پژوهان صنعت َسبز
کیمیا پژوهان صنعت سبز از دهه هشتاد تا امروز 
در راستای بهبود وضعیت تولید مواد شیمیایی، 
بهسازی آب های صنعتی و بهینه نمودن مصرف 
کرد و همگام با  آب و انرژی فعالیت خود را آغاز 
مواد  تولید  به  فاضالب  و  آب  صنعت  تحوالت 

شیمیایی تصفیه آب و فاضالب پرداخت .

سبز  صنعت  کیمیاپژوهان  شرکت  تولیدات 
رسوب زداها  خوردگی،  بازدارنده های  قالب  در 
رسوب،  تشکیل  کننده های  ممانعت   ،
بایوسایدها)میکروب کش،   ، دیسپرسانت ها 
اسکاالنت  آنتی  باکتری(،  ضد  جلبک،  ضد 
سیستم های اسمز معکوس، مواد شیمیایی مورد 
خطوط  آمین های  )اکسیژن زداها،  بویلرها  نیاز 
کننده های  بخار، ضد خوردگی ها و …( ، منعقد 

کاتیونی و آنیونی است.
اولین  همچنین  سبز  صنعت  کیمیاپژوهان 
و  ایران  در  سدیم  نیتریت  تولیدکننده  تنها  و 

خاورمیانه است.

فناوران صنعت ُرباتیک یزد
شرکت تعاونی فنی و مهندسی فناوران صنعت 
رباتیک یزد با مشارکت و همکاری متخصصین 

علم مکاترونیک و رباتیک تاسیس شد.
آبیاری هوشمند بی شک انتخابی هوشمندانه 
است. PRO_M۱  نیز از سری محصوالِت آبیاری 
هوشمند  FSROBOTIC  ، یک پلتفرم مدیریت 
اشیا  اینترنت  متد  براساس  هوشمند  آبیاری 
شهری  بزرگ  فضاهای  آبیاری  مدیریت  برای 
کاهش  آب،  مصرِف  کاهش  است.  کشاورزی  و 
آبیاری  هوشمند  شبکه  یک  ایجاد  هزینه ها، 
مانیتورینگ  و  مدیریت  قابلیت   IOT بر مبتنی 
مجموعه آبیاری از راه دور، اطمینان از عملکرد 
و پایداری باال و قابلیت اتصال به انواع مختلف 

سنسورها، از خصوصیات این محصول است.

َتعاونی  دانش بنیان، َتحولی َمحسوس در فضای اقتصادی و کسب وکار دانش ِمحور

پنج شنبه 3 شهریور  1401    ویژه نخستین نمایشگاه دستاوردهای تعاون استان یزد

یـــزد پایتخـــت تعاونی هـــا   در کشـــور اســـت و ایـــن افتخـــاری 
ــم. ــظ کنیـ ــد آن را حفـ ــه بایـ ــا اســـت کـ ــرای مـ ــزرگ بـ بـ

در صـــورت هم پوشـــانی، تعـــداد یـــک میلیـــون و دویســـت هـــزار 
نفـــر از یزدی هـــا در بخـــش تعـــاون عضویـــت دارنـــد کـــه نیمـــی از 
ـــزد  ـــذا ی ـــد و ل ـــت دارن ـــت عضوی ـــهام عدال ـــش س ـــا در بخ ـــا تنه آن ه
را می تـــوان الگویـــی بـــرای ســـایر اســـتان ها در حـــوزه تعـــاون اســـت 
زیـــرا اهتمـــام در بخـــش تعـــاون راهـــی بـــرای نجـــات کشـــور از 

ــت. ــورای ها اسـ ــیاری از دشـ بسـ
بی شـــک تعاونـــی یکـــی از مهمتریـــن دســـتاوردهای انقـــالب 
کنـــون منشـــأ بـــرکات زیـــادی هـــم  اســـالمی در ایـــران اســـت کـــه تا
بـــوده اســـت بنابرایـــن نخســـتین نمایشـــگاه دســـتاوردهای تعـــاون 
ــگ  ــج فرهنـ ــدف ترویـ ــا هـ ــرد و بـ ــن رویکـ ــا ایـ ــزد بـ ــی یـ ــه میزبانـ بـ

عدالت محـــوری برگـــزار شـــد.
ــن  ــه ایـ ــه بـ ــداد اهمیـــت توجـ ــن رویـ ــزاری ایـ ــا برگـ ــه بـ ــد کـ  امیـ
بخـــش و توانمندی هـــای آن بـــه اطـــالع عمـــوم مـــردم رســـانده 
شـــده باشـــد، زیـــرا یکـــی از اهـــداِف اصلـــی ایـــن رویـــداِد ارزشـــمند، 
آشـــنایی مـــردم بـــا تعاونی هـــا و ترغیـــب آن هـــا بـــه ســـرمایه گذاری 

در ایـــن حـــوزه بـــود.

یزد پایتخِت تعاونی ها
میثم لطفی

مجری نمایشگاه

نخســـتین نمایشـــگاه کشـــوری دســـتاوردهای تعـــاون همزمـــان 
ـــه مـــردم  ـــا هـــدِف معرفـــی ظرفیـــت تعاونی هـــا ب ـــت ب ـــه دول ـــا هفت ب
بـــرای حضـــور و ترغیـــب بـــه ســـرمایه گذاری در ایـــن عرصـــه و 

حمایـــت بیشـــتر دولـــت از تعاونی هـــا برگـــزار شـــد.
کـــه بـــا حضـــور اســـتاندار یـــزد و جمعـــی از  در ایـــن رویـــداد 
مســـئوالن اســـتان افتتـــاح شـــد، ۳۵ شـــرکت تعاونـــی فعـــال بـــا 
گرایش هـــای مختلـــف تولیـــد و خدمـــات ازجملـــه مـــواد غذایـــی، 
ـــت  ـــد داش ـــور خواهن ـــاختمانی حض ـــت س ـــدن و صنع ـــت، مع صنع
کـــه از ایـــن تعـــداد ۱۵ شـــرکت تعاونـــی در بخـــش تولیـــد و ۲۰ 

شـــرکت  تعاونـــی در بخـــش خدمـــات فعالیـــت داشـــتند.
معرفـــی آخریـــن دســـتاوردهای بخـــش تعـــاون در بخش هـــای 
مختلـــف و ارائـــه گزارشـــی از فعالیـــت شـــرکت های تعاونـــی از دیگـــر 

اهـــداف برگـــزاری ایـــن نمایشـــگاه بـــود.
گفتنـــی اســـت، ایـــن نمایشـــگاه بـــا حضـــور تعاونی هـــای منطقـــه 
ـــی اســـتان یـــزد و در  ۵ در محـــل دائمـــی نمایشـــگاه های بین الملل
فضایـــی بـــه مســـاحت بیـــش از ۵۰۰۰مترمربـــع بـــه مـــدت ۴ روز و از 
تاریـــخ اول الـــی چهـــارم شـــهریورماه ۱۴۰۱  از ســـاعت ۱۷ الـــی ۲۲ 

ـــود.  ـــدان ب ـــان عالقه من میزب

نخستین نمایشگاه کشوری دستاوردهای تعاون در یزد برگزار شد

معرفی ظرفیِت های بخِش تعاون 
در راستای سرمایه گذاری
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براســاِس آمارها بیشــترین میــزان فعالیت تعاونی های کشــور 
مربوط به رشته فعالیت های خدمات، کشاورزی و صنعت است.
رشــِد شرکت تعاونی های خدماتی کشور در کنار تولیدی ها در 
چند ســاِل اخیر بسیار چشــمگیر بوده است و این در حالی است 
کــه از نظــِر کیفی نیز جایــگاه قابِل قبولــی را از آن خــود کرده اند. 
حضــوِر ایــن شــرکت ها در نمایشــگاِه دســتاوردهای تعــاون نیــز 
بسیار پررنگ بود و سبب شد مردم با ماهیِت فعالیت های آن ها 
به درســتی آشــنا شــوند. به خصوص حضوِر شــرکت تعاونی های 
کنــون خدماِت  دهیاری های اســتان نشــان داد این شــرکت ها تا
بســیار مطلوبی را به مردم ارائه داده اند. بر اســاس آمارها بخش 
خدمــات کشــورهای در حــال توســعه بــه طــور متوســط ســهمی 
معــادل ۴۵درصــد تولیــد ناخالص داخلــی را به خــود اختصاص 

داده که این رقم نشان دهنده اهمیت این بخش است.
این شرکت ها می توانند با ارائه راهکارها و تعریِف فرصت های 

جدید سرمایه گذاری، در مسیر توسعه گام های خوبی بردارند.

شرکت تعاونی کامیون داران اردکان، شرکت تعاونی آتیه گستر 
اردکان، شــرکت تعاونــی دهیاری هــای شهرســتان یــزد، شــرکت 
تعاونــی  اتحادیــه  اردکان،  شهرســتان  دهیاری هــای  تعاونــی 
دهیاری هــای اســتان یزد، شــرکت تعاونــی دهیاری های بخش 
مرکزی شهرســتان یزد، شــرکت تعاونی دهیاری های شهرســتان 
بافــق از جملــه تعاونی هــای خدماتــی بودنــد کــه در ایــن دوره از 

نمایشگاه حضور داشتند.

خوراکی های نوآورانه
یکی دیگر از بخش هایی که در این نمایشگاه مورد توجه قرار 
گرفت، غرفه هایی بود که مواد غذایی نوآورانه عرضه می کردند، 
بــرای مثــال پاپایــا میوه بومی مناطــق حاره ای آمریــکا و مکزیک 
است و در کشور های هند، آفریقای جنوبی، سری النکا و فیلیپین 
نیز پرورش داده می شــود اما جالب اینکه کاشــت پاپایا در ایران 

برای اولین بار در استان یزد صورت گرفته است.

 هر درخت پاپایا در طول یک دوره یک ساله حدود ۱۰ کیلوگرم 
محصول تولید می کند و از زمان کاشت بذر تا برداشت محصول 

6 ماه زمان الزم است
 این میوه خواِص بســیار زیــادی دارد مثال برگ این محصول 

دارای آنزیم پایین بوده که در تکثیر ســلولی بســیار موثر اســت و 
کسیدان های موجود  خواص ضد سرطانی دارد، همچنین آنتی ا
در آن برای بیماران قلبی و درمان ریزش مو و شوره سر و بیماران 

مبتال به کم خونی مفید است. 

فرصت های جدیِد سرمایه گذاری
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ـــدا  ـــواِن جالبـــی اســـت، از همـــان ابت کلینیـــک کســـب وکار، عن
بهبـــود و رونـــق را در ذهـــن تداعـــی می کنـــد. 

بـــه گفتـــه ســـعید رحیمـــی مدیـــر کلینیـــک کســـب و کار اســـتان 
ـــا  یـــزد، ایـــن مرکـــز جهـــت تســـهیل ارتبـــاط واحدهـــای تولیـــدی ب
مشـــاورین صنعتـــی در زمینـــه ارائـــه خدمـــات تخصصـــی مشـــاوره 

کســـب وکار راه انـــدازی شـــده اســـت.
مدل هـــای  و  ابزارهـــا  شـــده ترین  شـــناخته  از  یکـــی 
ــدازی  ــاد و راه انـ ــب وکار ، ایجـ ــعه کسـ ــات توسـ ــعه ی خدمـ توسـ
کار بـــه منظـــور نوســـازی و بازســـازی  کســـب و  کلینیک هـــای 
کـــه از مهم تریـــن اهـــداف آن  کشـــور اســـت  کســـب وکارهـــای 
کـــد و  افزایـــش ظرفیـــت بنگاه هـــا، فعال ســـازی واحدهـــای را

می باشـــد. آن هـــا  بازســـازی  و  نوســـازی 
در واقـــع نهادینـــه کـــردن فرهنـــگ مراجعـــه صاحبـــان کســـب 
مشـــکالت  حـــل  جهـــت  متخصصیـــن  و  مشـــاوران  بـــه  وکار 
ــت  ــل وضعیـ ــه و تحلیـ ــات و تجزیـ ــع آوری اطالعـ ــا، جمـ بنگاه هـ
تصمیم گیـــری،  کـــز  مرا بـــه  گـــزارش  ارائـــه  و  وکارهـــا  کســـب 
ارائـــه  و  بنگاه هـــا  مشـــکالت  آسیب شناســـی  و  عارضه یابـــی 
راه حـــل مناســـب جهـــت رفـــع آن هـــا، ارائـــه خدمـــات مشـــاوره ای 
تخصصـــی فنـــی و مدیریتـــی درجهـــت ارتقـــا و بهبـــود وضعیـــت 
متخصصیـــن  و  کارشناســـان  معرفـــی  و  شناســـایی  بنگاه هـــا، 
برجســـته بـــه بنگاه هـــای اســـتان، تشـــویق و ترغیـــب بنگاه هـــا 
ارتبـــاط  ایجـــاد  متخصصیـــن،  خدمـــات  از  اســـتفاده  بـــه 

و  حرفـــه ای  مشـــاورین  و  اســـتان  بنگاه هـــای  بیـــن  نزدیـــک 
گاهـــی  ــزان آ ارائه دهنـــدگان خدمـــات کســـب وکار، افزایـــش میـ
ــریع  ــاوره، تسـ ــواع خدمـــات مشـ ــود انـ ــتان از وجـ ــای اسـ بنگاه هـ
کیفیـــت و هزینـــه  بـــا  در حـــل مشـــکالت و مســـائل بنگاه هـــا 
محـــل  در  حرفـــه ای  مشـــاورین  حضـــور  تســـهیل  و  مناســـب 
ایـــن  فعالیت هـــای  جملـــه  از  صنعتـــی  نواحـــی  و  شـــهرک ها 

اســـت. کلینیک هـــا 
اســـتان  صنعتـــی  شـــهرک های  شـــرکت  می گویـــد:  رحیمـــی 
یـــزد بـــا هـــدف تســـهیل ارائـــه خدمـــات تخصصـــی مشـــاوره بـــه 
واحدهـــای تولیـــدی اقـــدام بـــه ایجـــاد ایـــن مرکـــز کـــرد و درحـــال 
گرایش هـــای  و  حوزه هـــا  در  مشـــاور   ۲۴۰ از  بیـــش  حاضـــر 

ـــات،  ـــاوری اطالع ـــروش، فن ـــی و ف ـــب وکار، بازاریاب ـــت کس مدیری
امورمالـــی  فنـــاوری،  و  توســـعه محصـــول  کیفیـــت،  مدیریـــت 
تامیـــن اجتماعـــی، ســـرمایه گذاری  و  کار  و حقوقـــی، قوانیـــن 
و  ملـــی  گواهینامه هـــای  و  اســـتانداردها  اخـــذ   ،BP تهیـــه  و 
ــوابق  ــات و سـ ــام و اطالعـ ــز ثبت نـ ــن مرکـ ــی و ... در ایـ بین المللـ

کرده انـــد. خـــود را بارگـــذاری 
شـــرکت شـــهرکهای صنعتـــی اســـتان یـــزد بـــه منظـــور کمـــک 
بـــه واحدهـــای صنعتـــی، از پروژه هـــای ارائـــه خدمـــات مشـــاوره 
مالـــی  حمایـــت  صنعتـــی  واحدهـــای  بـــه  مشـــاورین  توســـط 
می کنـــد و بخشـــی از هزینه هـــای ایـــن خدمـــات را به صـــورت 

یارانـــه پرداخـــت می کنـــد.

کلینیک کسب وکار برای کمک به کسب وکاِر شما

ِکد عال سازی واحدهای را
َ
رفیت بنگاه ها و ف

َ
افزایش ظ
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 ما را دنبال کنید:

www.yazdfair.com
  Yazd.fair  :گرام صفحه اینستا

توسعه و عمران شهرستان یزد
انجــام فعالیت هــای عمرانــی و آبــادی شــهرها و روســتاهای 
شهرستان، ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی، تولیدی، توزیعی و 
خدماتی، سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای شهرستان، تملک 
اراضی واقع در بافت های فرســوده شــهری و روستایی، استفاده و 
بهره برداری از فعالیت ها، طرح ها، زمین ها و امالک قابل واگذاری 
دولت و خرید سهام بنگاه های دولتی مستقر در شهرستان حوزه 
فعالیــت عمــده دالیــِل تشــکیِل شــرکت تعاونــی توســعه و عمران 
گیر و چند منظوره با  شهرســتان یزد، به عنوان شــرکت تعاونی فرا

سهامداری بالغ بر ۱۲۰۰۰ نفر از مردم و مهندسان استان است.
درواقــع شــرکت های تعاونــی توســعه و عمــران شهرســتانی به 
منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستان ها، هدایـت منابع مردمـی 
به بخش های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی 
و خصوصــی بــه فعالیت هــای اقتصــادی و انجــام طرح هایی که 
گــذاری به بخش  بــه دلیل افزونــه زا )رانت زا( بــودن آن، امکان وا
خصوصــی وجود ندارد، با تابعیت از قانون بخش تعاونی اقتصاد 
جمهــوری اســالمی ایران و قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 

)۴۴( قانون اساسی تشکیل می شوند.
شــرکت تعاونــی توســعه و عمــران شهرســتان یــزد، امکانــات 
و ابزارهــای قانونــی توســعه و تولیــد ثــروت و اعتــالی اقتصــادی 
شهرســتان را در اختیــار دارد و با حضور مدیرانی که صاحب طرح 
و ایــده اجرایــی هســتند، می توانــد 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 هدف های تعاونی و توســعه فرهنگ تعاونی و در 
جهــت ایجاد اشــتغال مولــد و ارائه خدمات مورد نیــاز و راه اندازی 
چرخهای تولید و خدمات، یاری رسان بوده است . استفاده از مواد 
پالســتیک به منظور تولیــد انواع کاالهای ضروری ومورد نیاز بشــر 
و جایگزینی به صورت امری حیاتی و دستور العملی برای صنایع 

مختلف دنیا درآمده است .
صنایع پالستیک ایران به دلیِل اهمیتی که می تواند در ساختار 
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 
۱۳68 بــا حضــوِر دارندگان مجوز تولید از اداره کل صنایع اســتان 

یزد تشکیل شد.
و  ماشــین آالت  از  برخــورداری  بــا  تعاونــی  شــرکت  اعضــای 
قالب های متنوع با توان تولید انواع محصوالت پالستیک صنعتی 
و کشــاورزی، ساختمانی، بسته بندی، پزشــکی، بهداشتی، لوله و 
اتصاالت پی وی سی، لوله و اتصاالت صنعتی و آب رسانی، وسایل 
خانگی مصنوعات تزریقی تا وزن 6 کیلوگرم، مصنوعات بادی تا 
حجم 6۰ لیتر، تولید فیلم تا عرض ۱۰ متر و ضخامت ۲۵۰ میکرون 

به باال و نایلون سه الله و چند الله، ظروف یکبار مصرف، تولید لوله 
و اتصاالت پی وی سی از قطر ۲۰ میلی متر تا عرض 6۰۰ میلی متر 
و لوله و اتصاالت صنعتی و آب رســانی تا قطر 6۳ میلیمتر در حال 

فعالیت هستند.

چلچله ایساتیس
شرکت تعاونی صنایع غذایی چلچله ایساتیس در سال ۱۳88 
با به کارگیری روش های نوین و ماشین آالت مناسب و تکنولوژی 
مــدرن تاســیس و در تابســتان ۱۳8۹ رســما به بهره داری رســید و 
محصــوالت خود را در زمینه ی تولید و بســته بنــدی ادویه و پودر 

کنتاکی با فرمول KFC به بازار داخلی عرضه کرد.

ایساتیس
به اعتقاِد شــرکت چینی بهداشتی ایساتیس، چینی بهداشتی 
می توانــد محصولی از طراحی باشــد و نوعی هنر تزئینی کاربردی 
محســوب می شــود. همچنیــن عــالوه بــر نقــش کاربــردی، ایــن 
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 مجموعه های 
حاضر در این نمایشگاه بود. این شرکت حمایت از اشتغاِل استان 
و بهبــود وضعیت معیشــتی اهالی شهرســتان های یزد، اشــکذر و 
ســایر شــهرهای اطراف را به عنــواِن هدِف نخســت برای فعالیت 
خــود تعریــف کــرده و از تولیــد کننــده تنهــا ۱ نــوع محصول بــا ۱۰۰ 
نوع رنگ و دنیر، به دومین خریدار محصوالت پتروشــیمی شهید 
تندگویــان و تولید ۱۱ نوع محصول با تنوع هــزاران رنگ و دنیر در 

این حوزه تبدیل شده است.
 POY قبیــل  از  پلی پروپیلــن  و  پلی اســتر  نخ هــای  انــواع 
 ،ITY، POY، FDY، DTY ،میکروفیالمنتDTY ،میکروفیالمنت
الیکــرا، مالنــژ، شــوایتری، TFO، BCF  و همچنیــن انــواع دوک 
پالستیکی و دوک مقوایی از جمله تولیداِت این شرکت است و به 
دلیِل نوع چیپس مصرفی و مجهز بودن ماشین آالت به سیستم 
رنــگ، خطــوط تولیــدی قابلیــِت تولیــِد نخ هــای بــراق )برایت( و 
نیمه مات )سمیدال( را در انواع خام، مشکی یا خود رنگ، با تنوع 

بیش از ۳۰۰۰ رنگ دارند.
بــه  مســتقیم  به صــورِت  شــرکت  ایــن  محصــوالِت  صــادراِت 
کشــورهای ترکیه، عراق، ســوریه، افغانســتان، پاکســتان، روسیه، 
مصــر و تونــس و بــه واســطه ی تحریم هــای اقتصــادی، به طــوِر 

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 
کنــده) اولیــن شــرکت اقماری تــک نیرو با هــدِف تولیــد انرژی  پرا
الکتریکی و فعالیت در زیمنه نیوگاه های مقیاس کوچک(، شرکت 
تــک نیــرو بهیــن یزد)یــک شــرکت ســرمایه گذار(، شــرکت تعاونی 
پیشگامان تک نیرو) تولبد انرژی و فروش به بخش های دولتی و 
صنایع خصوصی(، شرکت نیرگاه خورشیدی آفتاب تابان گاریزات) 

احداث نیروگاه ۲/۵ مگاواتی خورشیدی( است

مون
شــرکت تولیــدی مــون ســال ۹۷ بــا هــدِف اشــغال زایی بــرای 
توان یابــان و بــا تولیــد انواع البســه و وســایل کــودک و نوجــوان و 
انواع عروســک شــروع به کار کرد. این شــرکت ثابت کرد معلولیت 

محدودیت نیست.

نسیم آوراِن پیماِن حاتمی
شرکت تعاونی نسیم آوراِن پیماِن حاتمی بیش از ۳۰ سال است 
که در زمینه مشاوره مهندسی، پیمانکار ساخت، پیمانکار تامین 

نیروی انسانی و پیمانکار خدمات دولتی فعالیت دارد. 
شــاخص ترین پروژه هــای ایــن شــرکت را می تــوان بــه طیــِف 

گســترده فعالیــت در شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو و پــروژه 
احداث کمربند سبزعقدا تا اردکان نسبت داد.

آسامیس
مریم_طاهــا، از ســال ۱۳۹۳ بــر آن شــد در زمینــه تولید خانگی 
مکمل هــای غذایــی ســالم و مغذی، بــا نام تجاری ” آســامیس ” 
و باشــعار"غذای ســالم زندگی ســالم " گام بــردارد و در حال حاضر 
عصاره پای مرغ و عصاره قلم گاو، گوســفند و شــتر از محصوالِت 

این صنایع غذایی آسامیس است.

شاد ریز بافت کویر یزد
شرکت شادریز بافت کویر یزد از ساِل ۹۱ فعالیت خود را با تولید 
پارچه هــای پــرده ای آغاز کرد، ســال ۹۳ طرح توســعه تولید انواع 
منســوجات نبافته ســوزن زنی شــده را به اجرا در آورد و از سال ۹6 
طرِح توسعه جدید جهِت تولیِد منسوجات نبافته چاپ دیجیتال 

را به انجام رساند.
در حال حاضر محصوالت این شرکت به کشورهای همسایه از 

جمله افغانستان، پاکستان و عراق صادر می شود.
 

 آرشید سازه
تخصِص شرکت تعاونی مهندسی آرشید سازه در ساخت انواع 
سوله و اسکلت  فلزی، برج آسانسور، پل جرثقیل،  پل عابر پیاده 

و ساخت انواع بیلبورد است.

تعاونی ها، از مهم ترین ارکاِن اقتصاِد کشور


