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1

2

فهرست مطالب
پیام ریاست هیات مدیره 4 ..............................................
مدیران شرکت ایزوفام 5 ................................................
تاریخچه 6 ..............................................................
شرکت ایزوفام در یک نگاه 8 ............................................
گواهینامه ها 10 ...........................................................
افتخارات 11 .............................................................
گروه صنعتی ایزوفام 14 ..............................................
معرفی گروه صنعتی ایزوفام 16 ........................................
محصوالت 18 .........................................................
کنترل کیفیت در محصوالت گروه صنعتی ایزوفام 20 ..................
مزایای محصوالت گروه صنعتی ایزوفام 21 ...........................
گروه ساختمانی ایزوفام 22 ...........................................
معرفی گروه ساختمانی ایزوفام 24 ....................................
پروژه مجتمع مسکونی الماس نیاوران 26 ..............................
پروژه مجتمع تجاری -تفریحی الماس خلیج فارس 28 ................
پروژه مجتمع تجاری – اداری الماس مرکزی 30 ........................
مسئولیت های اجتماعی شرکت ایزوفام 32 .........................
گزارش مسئولیت های اجتماعی در شرکت ایزوفام 34 ................
شرکت ایزوفام و حمایت از محیط زیست 35 ..........................
مسئولیت اجتماعی شرکت ایزوفام در مقابل مخاطبان و جامعه 36 .......
نقش شرکت ایزوفام در کارآفرینی و توسعه اشتغال مولد 37 ..............
فعالیت های خیرانه شرکت ایزوفام 38 ................................
موسسه خیریه حاجی فتاحی 39 ................................. ....
پیام مدیرعامل 40 ....................................................
نمایندگی های شرکت ایزوفام 43 .....................................
3

صنعـت و توليـد بـه عنـوان مهمتريـن زيرسـاخت توسـعه اقتصـادي کشـور هنگامـي كه از سـرمايه انسـانی
متخصـص ،خالق و ديدگاهی همراه با نوآوری برخوردار باشـد زمینه سـاز رشـد و بالندگـي و ايجادکننده اقتصادی
پويـا و توليـد محور می شـود.
چشـم انـداز ما در شـرکت ایزوفـام ،همواره بـا تمرکز بر مشـتری مداری ،تلاش مجدانه جهت نیـل به کیفیت
باالتـر تمامـی محصـوالت و توجـه ویژه بـه الزامات زیسـت محیطی به عنـوان عضـوی از جامعه جهانـی بوده
اسـت و شـرکت ایزوفام برآن اسـت تا با نوآوري در کسـب و کار و با تکيه بر نيروي انسـاني متعهد و متخصص
و همچنيـن بـه کارگيري فناوري روز در سـطح اسـتانداردهاي جهاني ،همواره بـراي ايران و ايرانيـان افتخار آفرين
باشد.
عـــلیـرضا حـاجی فــتاحـی
بنیانگذار و ریاست هیات مدیره
شرکت ایزوفام
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مهدی یاوری
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

عبداله صالح نیا
نایبرئیسهیات مدیره

رضا مولوی واسعی
مدیر فروش و عضو هیات مدیره

سوسنمعقولی
مدیر مالی و عضو هیات مدیره

افشین میرشکرایی
مدیر اداری

علی حاجی فتاحی
مدیرتحقیقوتوسعه

علی اکبر الیاسی راد
مدیرعامل شرکت طرح و عایق

محمد رضا گروس پور
مدیرعاملشرکتفامعایق

سید محمد مهدی هاشمی
مدیرکارخانجات

امیرشمس
مدیرفنی

مهساسوهانکی
مدیربازرگانی

تیال نعمت الهی
مدیرصادرات
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تاریخچه
شـرکت ایزوفام از سـال  1362با هدف نقش آفرینی در توسـعه و شـکوفایی کشـور و تبدیل شـدن به یک شـرکت ترازاول در عرصه
سـازندگی تأسـیس گردیـده و پـس از گذر چنـد دهه ،جایگاه خـود را به عنوان یک مجموعه صنعتـی و عمرانی بویـژه در صنایع چوب
تثبیـت نمـوده اسـت و بـا حضـور تأثیرگذار در بـازار صنعتـی و عمرانی توانسـته در راسـتای برنامههای توسـعه اقتصـادی ،صنعتی و
عمرانی کشـور عزیزمان ایـران گام های مؤثـری بردارد.
شــركت ايزوفــام در حوزه صنعتی ،بعنـوان يـك مجموعـه پيشـگام ،بـا ايجـاد بـيش از يكصـد و ده هــزار متر مربع واحد صنعتی
فعـال ،در زمینـه تولید محصـوالت چوبی اعـم از ام دی اف و نئوپان مالمینه ،پارکت لمینیـــت اچ دی اف ،اوراق هـایگالس ،اوراق
فوق برجسـته سـینکرونایز و نوار لبه پی وی سـی مشغول فعالیت اســت و در این راســـتا در طول سـالیان متمادی ،به صورت مکرر
مفتخـر بـه اخـذ عناویـن کار آفرین نمونه و شـرکت صنعتی برتر از سـوی وزارت صنعـت ،معدن و تجارت گردیده اسـت.
همچنین شرکت ایزوفام در حوزه ساختمانی ،طی چهار دهه فعالیت و با بهره گیری از تیم های مهندسی توانمند و کارآمد و طراحان خالق
و زبردست ،طراحی ،تأمین و اجرای پروژه های متعدد مسکونی ،تجاری ،اداری و صنعتی را به انجام رسانیده است.
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ساختمان مرکزی شرکت ایزوفام
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شرکت ایزوفام در یک نگاه

کارخانه تولید
اوراق ام دی اف
و نئوپان مالمینه

کارخانه تولید
اوراق ام دی اف
فوق برجسته سینکرونایز

کارخانه تولید
اوراق های گالس

کارخانه تولید
پارکت لمینیت اچ دی اف

کارخانه تولید
نوارلبه پی وی سی

کارخانه تولید
کاغذ دکور
آغشته به رزین مالمین

پروژه مجتمع مسکونی
الماس نیاوران

پروژه مجتمع
تجاری-تفریحی
الماس خلیج فارس

پروژه مجتمع
تجاری-اداری
الماس مرکزی

موسسه خیریه
حاجی فتاحی
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Manufacturing & Trading
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گواهینامه ها
اخذ گواهینامه استقرار مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد iso 9001
اخذ گواهینامه و نشان استاندارد  CEمنطبق با استانداردهای اتحادیه اروپا
اخذ گواهینامه کاالی برتر ساخت ایران از سوی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
اخذ پروانه عالمت استاندارد ایران جهت تولید اوراق فشرده ام دی اف و نئوپان مالمینه از سازمان ملی استاندارد ایران
اخذ پروانه عالمت استاندارد تشویقی ایران جهت تولید کفپوش لمینیت از سازمان ملی استاندارد ایران
اخذ گواهینامه فنی
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افتخارات

اخذ دیپلم افتخار و نشان عالی درجه یک لیاقت و ارزش آفرینی ملی
انتخاب بعنوان صنعتگر نمونه از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال 1395
انتخاب بعنوان شرکت صنعتی برتر از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال 1396
انتخاب بعنوان پیشکسوت صنعتی کشور از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال 1397
انتخاب بعنوان واحد صنعتی نمونه از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال 1398
انتخاب بعنوان صادر کننده نمونه از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال 1399
دریافت تندیس کاالی برتر ساخت ایران از سوی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
تقدیرنامه از سازمان ملی استاندارد
تنها گوشه ای از تاالر افتخارات بزرگ و گسترده شرکت ایزوفام است.
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مراسـم اعطـای دیپلـم افتخـار و نشـان عالـی درجه یـک لیاقـت و ارزش آفرینـی ملی به
جنـاب آقـای مهندس حاجـی فتاحی بنیانگذار و ریاسـت هیـات مدیره شـرکت ایزوفام

12

مراســم تجـلیل از جـناب آقای مهندس حاجی فتاحی بعنـوان پیشکسوت صـنعت کشـور
به پاس بیش از چهار دهه تالش ارزنده و اقدامات شاخص در کارآفرینی و توسـعه اشتـغال مولد

13

تجربه دیروز ،دانش امروز و امید به فردا

14

گروهصنعتیایزوفام
Isofam Industrial Group
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معرفی گروه صنعتی ایزوفام

گـروه صنعتـی ایزوفـام بـا توجـه به سـابقه و تجربـه طوالنـی در زمینـه تولیـد محصـوالت چوبـی اعـم از ام دی اف و نئوپان
مالمینه ،در طی سالیان گذشــته ،موفق به اجرای  3طــــرح در زمینــه های آغشته ســـازی کاغذ دکــور به رزین مالمیـن
پرس اوراق فشـرده چوبی و تولید محصوالت پرینتی در صنایع چوب ،در شـهرک صنعتی شـمس آباد و در زمینی به مسـاحت
بیـش از یـازده هکتـار و فضـای مسـقفی در حـدود  70000مترمربع گردید تا بتواند سـهم بسـزایی را در صنعت چوب کشـور
ایفانماید.
گـروه صنعتـی ایزوفام در سـال  1397با چشـم انداز توسـعه ای و با شناسـایی رونـد های تجاری رایـج و تکنولـوژی روز دنیا ،با
کوشـش بیـش از  300نفر از پرسـنل خـود ،موفق به اجرای 4طـرح ایجادی تولیـد پارکت لمینیت اچ دی اف با کیفیت بسـیار
باال در گسـتره وسـیعی از طـرح و رنگ و تولید اوراق سیـنکرونایزکـه دارای ویــژگی بافـت طبیــعی و عـمـیق بر روی اوراق
ام دی اف اسـت و محصولـی منحصـر بـه فرد و دارای تکنولوژی بسـیار باال میباشـد و نیز تولیـد نوار لبه پی وی سـی مرغوب
و متنوع و همچنین تولید اوراقهایگالس بســیارمـــرغوب گردیده و درصـــدد اسـت در راســتای برنامــههای اقتــصاد
مقاومتـی ،بـا تولیـد محصـوالت با کیفیت ،علاوه بر رفع نیـاز بـازار داخلـی از واردات و جلوگیری از خـروج ارز ،با صـادرات به
کشـورهای همسـایه ،زمینـه ارز آوری را نیـز فراهـم آورد که این موفقیت نـه تنها افتخاری برای شـرکت ایزوفام که دسـتاوردی
برای صنعت چوب کشـور اسـت.
درک نیازهـای مشـتریان ،حفـظ و ارتقـا کیفیت محصـوالت تولیدی ،سـرلوحه فعالیت های گـروه صنعتی ایزوفام بوده اسـت و
همـواره تلاش نمـوده با اتکا به خالقیت و نـوآوری و بهره گیـری از نیروها و مدیران مجرب و کار آزموده صنعت کشـور مسـیر
پیشرفــــت و ترقی را تا جـــایگاه یکـــی از برتــــرین تولید کنندگان محصـــوالت چوبی طی نماید بهطوریکه محصوالت
گـروه صنعتـی ایزوفـام طـی بیـش از چهـار دهه فعالیـت همـواره در رده بهتریـن های صنعـت چوب کشـور قرار داشـته و به
انتخـاب اول طیف وسـیعی از مصرف کنندگان ،در سراسـر سـرزمین ایران تبدیل شـده اسـت.
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مجتمع کارخانجات گروه صنعتی ایزوفام
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محصوالت
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ام دی اف و نئوپان مالمینه

پارکت لمینیت اچ دی اف

ام دی اف فوق برجسته سینکرونایز

نوارلبه پی وی سی

ام دی اف های گالس

اوراق فومیزه پی وی سی

ام دی اف سه میلیمتر پرینتی

کاغذ دکور آغشته به رزین مالمین

ام دی اف و
نئوپان مالمینه

ام دی اف
هایگالس

پارکت لمینت
HDF

نوار لبهP.V.C
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کنترل کیفیت در محصوالت گروه صنعتی ایزوفام
گـروه صنعتـی ایزوفـام تاکید بسـیار زیادی بـر تولید محصـوالت با کیفیت داشـته و تالش های ارزشـمندی
در خصـوص ارائـه بهتریـن محصول کیفی به بـازار انجام داده اسـت.
گـروه صنعتـی ایزوفام برای تحقـق اهداف واالی خـود ،از بروزترین تکنولوژی ها و تجهیزات اسـتفاده مینماید
و کلیـه فرآیندهای تولید را در شـرایط اسـتاندارد و با نظـارت متخصصان خبره و دانش نویـن انجام می دهد.
جهـت تولیـد محصوالت بـا کیفیت ،رعایـت الزامات کیفی مطابـق با اسـتانداردهای جهانی امـری غیر قابل
اجتنـاب اسـت لـذا گروه صنعتـی ایــــزوفام در زنجیـره تولیدات خود ،بـا انجام پایــش ها و انـدازه گیری
ویژگـی هـای مـواد و محصـوالت ،از انطبـاق محصـوالت بـا اسـتانداردها و دسـتیابی بـه معیارهـا و نیازهای
سـفارش مشـتری اطمینان حاصل مـی نماید.
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مزایای محصوالت گروه صنعتی ایزوفام
برند مورد اعتماد
بیش از  30سال سابقه تولید محصوالت چوبی
سبد متنوع محصوالت
متنوع ترین سبد محصوالت چوبی در گستره وسیعی از طرح و رنگ
تضمین کیفیت کاال
رعایت الزامات کیفی مطابق با استانداردهای جهانی
سفارش سازی محصوالت
امکان تولید سفارشی انواع محصوالت
شبکه گسترده فروش
دارا بودن شبکه موثر و گسترده فروش در سراسر ایران
مشتری مداری
پاسخگویی فراتر از اصول معمول مشتری مداری
سرویس های ویژه
ارائه سرویس های جانبی جهت تسهیل خرید
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گروهساختمانیایزوفام
Isofam Construction Group
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معرفی گروه ساختمانی ایزوفام
صنعـت احـداث و بـه طـور خاص بخش سـاختمان یکـی از مهـم ترین زیرسـاخت هـا و عوامل
ایجـاد اشـتغال و توسـعه پایدار می باشـد و رونـق و حرکت ایـن صنعت در عرصههـای اقتصادی
و اجتماعـی تاثیرگـذار بـوده و موجـب بـه حرکـت درآمدن سـایر بخشهـای اقتصـاد و همچنین
افزایـش پویایـی و نشـاط جامعه مـی گردد.
گـروه سـاختمانی ایزوفـام با هدف مدیریت سـرمایه گذاری در سـاخت سـاختمان های ایـــمن
مـدرن و زیبـا و بـا سـرلوحه قـرار دادن کیفیت ،طـی چهار دهـه فعالیـت ،پروژههای سـاختمانی
متعـددی را احـداث نمـوده اسـت و در حـال حاضـر نیـز بـا بهـره گیـری از تیمهای مهندسـی
توانمنـد و کارآمـد و طراحـان خلاق و زبردسـت ،طراحـی ،تامین و اجـرای پروژههای مختــلف
مســکونی ،تجـاری،اداری و صنعتی را در دسـت اجـرا دارد.
تعهـد به ارزش هـای بنیادین مانند کیفیـت ،ایمنی ،رعایـت ضوابط فنی و محیط زیسـت ،اصول
اساسـی گـروه سـاختمانی ایزوفام اسـت و تالش می کند با نواندیشـی و بهبود مسـتمر ،رسـالت
خود را بر پایه دانش روز و با کیفیت هرچه بیشـتر و بر اسـاس مهندسـی ارزش به انجام برسـاند.
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پروژه مجتمع مسکونی الماس نیاوران
گـروه سـاختمانی ایزوفام در راسـتای سیاسـت احداث سـاختمان هـای لوکس و مـدرن ،مفتخر به سـاخت پروژه بیسـت واحدی
المـاس نیاوران گردیده اسـت.
این پروژه زیبا در شـمال شـهر تهران در منطقه نیاوران ،خـــیابان عمار واقـــع است و در  15طبقه شــامل  10طبقه مســکونی
 4طبقـه پارکینگ و  1طبقه همکف احداث شـده اسـت.
البـی مجلـل بـه ارتفـاع  5متر و مشـاعات بی نظیـر همچون سـالن اجتماعات چند منظـوره ،مجموعه اسـتخر ،سـونا ،جکوزی و
سـالن ورزشـی و همچنیـن روف گاردن از دیگـر ویژگی هـای مجتمع مسـکونی الماس نیاوران میباشـد.
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پروژه مجتمع تجاری-تفریحی الماس خلیج فارس
پـروژه مجتمـع تجاری – تفریحی الماس خلیـج فارس در انتهای خیابان خلیـج فارس ،نبش بزرگراه آزادگان واقع شـده
و در زمینـی بـه وسـعت  98910متر مربـع و زیر بنای حـدود  254000متر مربع طراحی گردیده اسـت .موقعیت
زمیـن بـه گونه ای اسـت که از ضلع شـمال به بزرگراه آزادگان ،از شـرق به خیابـان خلیج فارس و از غـرب به خیابان
شـهدای گمنام محـدود می گردد که دسترسـی های مختلفی را تأمیـن می نماید.
گـروه سـاختمانی ایزوفـام این مجموعه عظیـم را با هدف ایجاد فضاهای تجـاری کالن و متمرکز در حوزه سـاختمانی
کـه مراجعات به هسـته مرکزی شـهر را کاهش دهـد برنامه ریزی نموده اسـت.
این مجتمع شـامل بخش های متعـــدد تـــجاری ،اداری ،رفاهی ،خـــدماتی ،ورزشـی و فضاهای بازی است که هر
بخش ضمن کاربـــری خاص خــود ،مکــمل ســـایر اجزا بـــوده و از خدمات و مزیت های دیگر بخـش ها نیز
بهـره میگیرد.
کالبـد پـروژه متشـکل از یـک پهنه با سـطح اشـغال  50درصـد در پنج بلـوک مجزا که هـر کدام در چهار طبـــقه
روی زمیـن و چهـار طبقـه زیر زمین می باشـد که طبقات منفـی یک تا دوم عمدتـا با کاربری تجاری و نمایشـگاهی
ً
و طبقـه سـوم عمدتـا با کاربـری خدماتی از قبیل فود کورت ،رسـتوران ها ،کافی شـاپ ها ،سـالن هـای اجتماعات و
فضاهـای بـازی و در طبقـات منفـی دو تا منفی چهـار نیز پارکینگ هـا پیش بینی گردیده اسـت.
احتـرام بـه حقـوق شـهروندان و توجه به رفـاه حال مراجعیـن یکی از آیتـم های طراحی این مجتـــمع بوده اســت
به طوریکه عالوه بر مساحت حدود  31000متـــر مربـــع فضاهای خــــدمات عمـــومی ،مســـاحت حدود
ً
 67000متـر مربـع فضای باز شـهری که  35000متـر مربع از آن ،صرفا اختصاص به فضای سـبز و بوسـتان دارد
ضمـن ایجـاد ارتباط فضائی بین داخل و خارج مجـــتمع و نیز مزیت های زیســـت محیطی و ترافیکی ،شرایـــط
بـی نظیری را بـرای مکث و تجمع شـهروندان ایجـاد می کند.
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پروژه مجتمع تجاری-اداری الماس مرکزی
پـروژه مجتمـع تجـاری – اداری المـاس مرکـزی در منطقـه دوازده تهران ،در خیابـان الله زار نـو و در زمینی به مسـاحت حدود
 2500متـر مربـع و زیـر بنایـی در حـدود  ۱۰۰۰۰متر مربع توسـط گـروه سـاختمانی ایزوفام در حـال احداث میباشـد.
موقعیـت مکانـی ایـن پـروژه با توجـه به ویژگیهـای منطقـه ،بویژه همجـواری بـا بورس تجـاری لـوازم الکتریک و دسترسـی
مناسـب به شـریان هـای اصلـی ،ظرفیت و پتانسـیل ویـژه ای بـرای این مجتمـع فراهم آورده اسـت.
بـا توجـه بـه اینکه این پـروژه در بافـت تاریخـی و در مجاورت سـاختمان های ثبت شـده در آثار ملـی می باشـد در طراحی آن
کلیـه تناسـبات بـا بافت اطـراف و مالحظـات بافت تاریخی مـورد توجه بوده اسـت.
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تجربه دیروز ،دانش امروز و امید به فردا
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مسئولیتهایاجتماعیشرکتایزوفام
Social Responsibilities of Isofam Company
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گزارش مسئولیت های اجتماعی
در شرکت ایزوفام
شـرکت ایزوفـام بـا آگاهـی از وظایـف خـود نسـبت به جامعـه و بـا بهره گیـری از
اندیشـههای بنیانگـذار خـود ،جنـاب آقـای مهنـدس علیرضـا حاجـی فتاحـی
در انجـام فعالیـت هـای مرتبـط بـا مسـئولیت هـای اجتماعـی ،نگاهی آینــده نگر
وطندوسـت و بـا تاکیـد بـر هـم نـوع دوسـتی ،تاثیـر مثبـت بـر محیط زیسـت و
سلامت خانـواده دارد ضمـن آن کـه بر ایـن باور هسـتیم کـه پایداری و اسـتحکام
جامعـه سـالم با کاهـش دغدغه های نیازمندان میسـر می شـود و یـاری و کمک به
ضعیفـان ،سلامت فکـر و روان و آرامش و آسـایش عمومـی را در پی خواهد داشـت
لـذا شـرکت ایزوفـام همواره در راسـتای مسـئولیت اجتماعـی خود ،نقش بسـزایی را
ایفـا نموده اسـت.
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شرکت ایزوفام و حمایت از محیط زیست
شـرکت ایزوفام بر اسـاس اسـتراتژی خود که همانا حفاظـت پایدار از محیط زیسـت و بویژه
جنگل های ارزشـمند کشـور اسـت خود را متعهد می دانـد با درک کامـل از محدودیتهای
اقلیمـی کشـور عزیزمـان ایـران ،تولیـد محصوالت خـود را بـا اعمال تدابیـر نویـن و بر پایه
تامیـن مـواد خـام فراسـرزمینی کـه ورود چوب و آب مجازی به کشـور اسـت انجـام دهد و
همـواره حفاظـت از محیط زیسـت را مهـم ترین مسـئولیت اجتماعی خود مـی داند.
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مسئولیت اجتماعی شرکت ایزوفام
در مقابل مخاطبان و جامعه
درک نیازهـای مشـتریان ،حفـظ و ارتقـا کیفیـت محصـوالت تولیـدی و رضایت مندی و خرسـندی مشـتریان ،رویکـرد اصلی
فعالیتهـای شـرکت ایزوفـام اسـت و علاوه بـر آن مروری بـر چهار دهـه فعالیت شـرکت ایزوفام نیز مشـخص میسـازد که
همـواره احتـرام بـه مالحظـات مختلف قانونـی ،اخالقی ،فرهنگـی و اقتصادی را مـورد توجه قرار داده اسـت و تعهد بـه آن را در
راسـتای ایفـای مسـئولیتاجتماعی خود مـی داند.
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نقش شرکت ایزوفام در کارآفرینی
و توسعه اشتغال مولد
شـرکت ایزوفـام براسـاس توانایی خود در توسـعه کارآفرینی و ایجاد اشـتغال پایدار و مولـد ،اقدامات موثری را انجام داده اسـت
ضمـن آنکـه بـا اقداماتـی همچـون ایجاد فرصـت هـای برابر در جـذب و اسـتخدام ،عدالت جنسـیتی ،رشـد و توانمندسـازی
کارکنـان ،پرداخـت بـه موقع و شایسـته حقوق و مزایا و ایمنی و ارگونومی فضای کار ،مسـئولیت خود را در اشـتغال زایی و توسـعه
سـرمایه های انسـانی ایفا نموده اسـت.
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فعالیت های خیرانه شرکت ایزوفام
کمک به آسیبدیدگان زلزله کرمانشاه
شرکت ایزوفام پس از وقوع زلزله در استان کرمانــشاه ،در راســتای وظــیفه شنــاسی ،نوع دوســتی و مســئولیت اجتماعی خود ،کمکهای
نقـدی و غیرنقدی خـود رابه مناطق زلزلهزده کرمانشـاه ارسـال نمود.
کمک به آسیبدیدگان سیل
این کمکها با شناسایی نیازهای هم وطنان آسیب دیده از سیل ،برنامهریزی و در استانهای لرستان ،خوزستان و سیستان و بلوچستان توزیع شد.
کمک به مستضعفان در دوران شیوع بیماری کرونا
شرکت ایزوفام درپی شروع ویروس کرونا و به منظور همدلی و مواسات و حمایت از اقشار ضعیف و نیازمندان ،در قالب توزیع بسته های معیشتی
در این رزمایش کمک مومنانه مشارکت نمود.
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ساختمان سرای مهر حاجی فتاحی( مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست)

موسسه خیریه حاجی فتاحی
شـرکت ایزوفام علی رغم مشـارکت جدی در کارهـای خیرخواهانه و نیکوکارانه
و اهـدای هدیـه و کمـک مالـی مسـتمر به مراکـز خیریـه و نهادهـای ذیربط
لیکـن بواسـطه انسـجام ایـن فعالیت هـا ،موسسـه خیریـه حاجـی فتاحی را
تاسـیس نموده اسـت.
این موسسـه خیری ه اگرچه در زیر مجموعه عناوین نیکوکاری ،سـعی در انجام
امور خیر بسـیاری داشـته و دارد امـا اصلیترین حوزههای فعالیـت آن را موارد
زیر تشـکیل میدهد:
تاسیس و راه انـــدازی مراکز نگـهــداری از کــودکان بی ســرپرســت و
بد سرپرست تحت نظر سازمان بهزیستی.
سـاخت ،تجهیـز و بازسـازی فضاهـای مـورد نیاز کـودکان بی سرپرسـت و
افـراد محـروم از قبیل فضاهـای اسـکان ،آمـوزش و درمان.
کمک و حمایت از خانواده ها و افراد محروم ،بی سرپرست و نیازمند.
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امـروز کـه ایـران اسلامی ما در مسـیر توسـعهی پایدار با سـرعت در حـال حرکت اسـت بیش از هـر زما 
ن
دیگـری نیازمند اندیشـههایی روشـن و انسـانهای آگاه و مسـئول اسـت که در کسـوت کارآفریـن با خلق
بسـتر رشـد و ایجاد فضـای کسـب و کار ارزشآفریـن ،تعامالت بین جامعـه و صنعت را به نحـوی بهینه و
هدفمند راهبـری کنند.
مـا بـه عنوان شـرکت ایزوفـام ،بـا انسـجام و توانایی خود کـه همان توسـعه پایدار ،ثبـات در ارائـه خدمات
و محصـوالت ،توانایـی بازارسـازی و برنامهریـزی اسـتراتژیک اسـت بـا اتـکا به پیشـینهای درخشـان ،این
مسـئولیت خطیـر را پذیرفتهایـم و بـا تعهـد بـه آینده ،بـرای خلـق آیندهی پایـدار ،با قـدرت ایسـتادهایم و
بـدون تردیـد امـروز از شـرکت ایزوفـام بعنوان نمـادی پیشـرو در عرصه اقتصـادی و صنعتی یاد می شـود
که این همه را مرهون لطف و عنایت پـــروردگار مـــهربان و تالش جمعی مدیـــران و کارکــنان ،در طـول
چهـار دهه فعالیـت خود می باشـیم.
بی شـک حفظ ره آورد گذشـته و همسـویی بـا چالش های پیش رو ،نیازمند نگرشـی جامع بـه تمامی عوامل
پیـش برنـده ،ارتقای مسـتمر کیفی و کمـی محصوالت ،بهره گیـری از دانـش و فناوری هـای نوین و تالش
مضاعف تمامی همکاران شـرکت می باشـد.
امید اسـت با اتکال به خداوند سـبحان ،بتـــوانیم نقـــش موثری را در عرصه تولیدات میــهن عزیزمان
بر عهـده گیریم.

مهدی یاوری
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
شرکت ایزوفام
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از شـمال در کناره های دریای خــزر تا جنـوب همـیشـه پارس
از طلــوع خــاوران تــا غـــروب باخــتـران و در قلــب ایران
نام شرکت ایزوفام به عنوان مجموعهای پیشرو میدرخشد.
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نمایندگی های شرکت ایزوفام
در سراسر ایـران
کنار شما هستیم
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تجربه دیروز ،دانش امروز و امید به فردا
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