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تجربه دیروز، دانش امروز و امید به فردا
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صنعـت و توليـد بـه عنـوان مهمتريـن زيرسـاخت توسـعه اقتصـادي كشـور هنگامـي كه از سـرمايه انسـانی 
متخصـص، خالق و ديدگاهی همراه با نوآوری برخوردار باشـد زمينه سـاز رشـد و بالندگـي و ايجادكننده اقتصادی 

پويـا و توليـد محور می شـود.
چشـم انـداز ما در شـركت ايزوفـام، همواره بـا تمركز بر مشـتری مداری، تـالش مجدانه جهت نيـل به كيفيت 
باالتـر تمامـی محصـوالت و توجـه ويژه بـه الزامات زيسـت محيطی به عنـوان عضـوی از جامعه جهانـی بوده 
اسـت و شـركت ايزوفام برآن اسـت تا با نوآوري در كسـب و كار و با تکيه بر نيروي انسـاني متعهد و متخصص 
و همچنيـن بـه كارگيري فناوري روز در سـطح اسـتانداردهاي جهاني، همواره بـراي ايران و ايرانيـان افتخار آفرين 

باشد.
عـــلیـرضا حـاجی فــتاحـی
بنيانگذار و رياست هيات مديره

شركت ايزوفام
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مهدی یاوری 
مديرعامل و عضو هيات مديره

علی اکبر الیاسی راد
مديرعامل شركت طرح و عايق

سوسن معقولی 
مدير مالی و عضو هيات مديره

امیر شمس
مدير فنی

عبداله صالح نیا
نايب رئيس هيات مديره

محمد رضا گروس پور 
مديرعامل شركت فام عايق

افشین  میرشکرایی
مدير اداری

مهسا سوهانکی
مدير بازرگانی

رضا مولوی واسعی
مدير فروش و عضو هيات مديره

سید محمد مهدی هاشمی
مدير كارخانجات

علی حاجی فتاحی 
مدير تحقيق و توسعه

تیال نعمت الهی 
مدير صادرات
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تاریخچه

شـركت ايزوفام از سـال 1362 با هدف نقش آفرينی در توسـعه و شـکوفايی كشـور و تبديل شـدن به يک شـركت ترازاول در عرصه 
سـازندگی تأسـيس گرديـده و پـس از گذر چنـد دهه، جايگاه خـود را به عنوان يک مجموعه صنعتـی و عمرانی بويـژه در صنايع چوب 
تثبيـت نمـوده اسـت و بـا حضـور تأثيرگذار در بـازار صنعتـی و عمرانی توانسـته در راسـتای برنامه های توسـعه اقتصـادی، صنعتی و 

عمرانی كشـور عزيزمان ايـران گام های مؤثـری بردارد.
شــركت ايزوفــام در حوزه صنعتی، بعنـوان يـك مجموعـه پيشـگام، بـا ايجـاد بـيش از يکصـد و ده هــزار متر مربع واحد صنعتی 
فعـال، در زمينـه توليد محصـوالت چوبی اعـم از ام دی اف و نئوپان مالمينه، پاركت لمينيـــت اچ دی اف، اوراق هـای گالس، اوراق 
فوق برجسـته سـينکرونايز و نوار لبه پی وی سـی مشغول فعاليت اســت و در اين راســـتا در طول سـاليان متمادی، به صورت مکرر 

مفتخـر بـه اخـذ عناويـن كار آفرين نمونه و شـركت صنعتی برتر از سـوی وزارت صنعـت، معدن و تجارت گرديده اسـت.
همچنين شركت ايزوفام در حوزه ساختمانی، طی چهار دهه فعاليت و با بهره گيری از تيم های مهندسی توانمند و كارآمد و طراحان خالق 

و زبردست، طراحی، تأمين و اجرای پروژه های متعدد مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی را به انجام رسانيده است. 
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ساختمان مرکزی شرکت ایزوفام



8

شرکت ایزوفام در یک نگاه

كارخانه توليد
اوراق ام دی اف
و نئوپان مالمينه

 كارخانه توليد
پاركت لمينيت اچ دی اف

پروژه مجتمع
تجاری-تفريحی

الماس خليج فارس

 كارخانه توليد
اوراق ام دی اف

فوق برجسته سينکرونايز

كارخانه توليد
نوارلبه پی وی سی

 پروژه مجتمع مسکونی
الماس نياوران

موسسه خيريه
حاجی فتاحی

 كارخانه توليد
اوراق های گالس

كارخانه توليد
كاغذ دكور

آغشته به رزين مالمين

پروژه مجتمع
تجاری-اداری
الماس مركزی
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Manufacturing & Trading
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گواهینامه ها

iso9001 اخذ گواهينامه استقرار مديريت كيفيت بر اساس استاندارد
اخذ گواهينامه و نشان استاندارد CE منطبق با استانداردهای اتحاديه اروپا

اخذ گواهينامه كاالی برتر ساخت ايران از سوی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران
اخذ پروانه عالمت استاندارد ايران جهت توليد اوراق فشرده ام دی اف و نئوپان مالمينه  از سازمان ملی استاندارد ايران

اخذ پروانه عالمت استاندارد تشويقی ايران جهت توليد كفپوش لمينيت از سازمان ملی استاندارد ايران
اخذ گواهينامه فنی 
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افتخارات

iso9001 اخذ گواهينامه استقرار مديريت كيفيت بر اساس استاندارد
اخذ گواهينامه و نشان استاندارد CE منطبق با استانداردهای اتحاديه اروپا

اخذ گواهينامه كاالی برتر ساخت ايران از سوی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران
اخذ پروانه عالمت استاندارد ايران جهت توليد اوراق فشرده ام دی اف و نئوپان مالمينه  از سازمان ملی استاندارد ايران

اخذ پروانه عالمت استاندارد تشويقی ايران جهت توليد كفپوش لمينيت از سازمان ملی استاندارد ايران
اخذ گواهينامه فنی 

اخذ ديپلم افتخار و نشان عالی درجه يک لياقت و ارزش آفرينی ملی
انتخاب بعنوان صنعتگر نمونه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1395

 انتخاب بعنوان شركت صنعتی برتر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1396
انتخاب بعنوان پيشکسوت صنعتی كشور 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 كننده نمونه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1399

دريافت تنديس كاالی برتر ساخت ايران از سوی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی ايران
 تقديرنامه از سازمان ملی استاندارد

تنها گوشه ای از تاالر افتخارات بزرگ و گسترده شرکت ایزوفام است.
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مراسـم اعطـای ديپلـم افتخـار و نشـان عالـی درجه يـک لياقـت و ارزش آفرينـی ملی به 
جنـاب آقـای مهندس حاجـی فتاحی بنيانگذار و رياسـت هيـات مديره شـركت ايزوفام
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مراســم تجـليل از جـناب آقای مهندس حاجی فتاحی بعنـوان پيشکسوت صـنعت كشـور 
به پاس بيش از چهار دهه تالش ارزنده و اقدامات شاخص در كارآفرينی و توسـعه اشتـغال مولد
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تجربه دیروز، دانش امروز و امید به فردا
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گروه صنعتی ایزوفام
Isofam Industrial Group
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معرفی گروه صنعتی ایزوفام

گـروه صنعتـی ايزوفـام بـا توجـه به سـابقه و تجربـه طوالنـی در زمينـه توليـد محصـوالت چوبـی اعـم از ام دی اف و نئوپان 
مالمينه، در طی ساليان گذشــته، موفق به اجرای 3 طــــرح در زمينــه های آغشته ســـازی كاغذ دكــور به رزين مالميـن 
پرس اوراق فشـرده چوبی و توليد محصوالت پرينتی در صنايع چوب، در شـهرک صنعتی شـمس آباد و در زمينی به مسـاحت 
بيـش از يـازده هکتـار و فضـای مسـقفی در حـدود 70000 مترمربع گرديد تا بتواند سـهم بسـزايی را در صنعت چوب كشـور 

ايفا   نمايد.
گـروه صنعتـی ايزوفام در سـال 1397 با چشـم انداز توسـعه ای و با شناسـايی رونـد های تجاری رايـج و تکنولـوژی روز دنيا، با 
كوشـش بيـش از 300 نفر از پرسـنل خـود، موفق به اجرای 4طـرح ايجادی توليـد پاركت لمينيت اچ دی اف با كيفيت بسـيار 
باال در گسـتره وسـيعی از طـرح و رنگ و توليد اوراق سيـنکرونايز كـه دارای ويــژگی بافـت طبيــعی و عـمـيق بر روی اوراق 
ام دی اف اسـت و محصولـی منحصـر بـه فرد و دارای تکنولوژی بسـيار باال می باشـد و نيز توليـد نوار لبه پی وی سـی مرغوب 
و متنوع و همچنين توليد اوراق های گالس بســيارمـــرغوب گرديده و درصـــدد اسـت در راســتای برنامــه های اقتــصاد 
مقاومتـی، بـا توليـد محصـوالت با كيفيت، عـالوه بر رفع نيـاز بـازار داخلـی از واردات و جلوگيری از خـروج ارز، با صـادرات به 
كشـورهای همسـايه، زمينـه ارز آوری را نيـز فراهـم آورد كه اين موفقيت نـه تنها افتخاری برای شـركت ايزوفام كه دسـتاوردی 

برای صنعت چوب كشـور اسـت.
درک نيازهـای مشـتريان، حفـظ و ارتقـا كيفيت محصـوالت توليدی، سـرلوحه فعاليت های گـروه صنعتی ايزوفام بوده اسـت و 
همـواره تـالش نمـوده با اتکا به خالقيت و نـوآوری و بهره گيـری از نيروها و مديران مجرب و كار آزموده صنعت كشـور مسـير 
پيشرفــــت و ترقی را تا جـــايگاه يکـــی از برتــــرين توليد كنندگان محصـــوالت چوبی طی نمايد به طوريکه محصوالت 
گـروه صنعتـی ايزوفـام طـی بيـش از چهـار دهه فعاليـت همـواره در رده بهتريـن های صنعـت چوب كشـور قرار داشـته و به 

انتخـاب اول طيف وسـيعی از مصرف كنندگان، در سراسـر سـرزمين ايران تبديل شـده اسـت.



17 مجتمع كارخانجات گروه صنعتی ايزوفام
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محصوالت

ام دی اف و نئوپان مالمينه
ام دی اف فوق برجسته سينکرونايز

ام دی اف های گالس
ام دی اف سه ميليمتر پرينتی

پاركت لمينيت اچ دی اف
نوارلبه پی وی سی

اوراق فوميزه پی وی سی
كاغذ دكور آغشته به رزين مالمين

ام دی اف و
نئوپان مالمینه

پارکت لمینت 
HDF

ام دی اف
های گالس

 P.V.Cنوار لبه
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کنترل کیفیت در محصوالت گروه صنعتی ایزوفام

گـروه صنعتـی ايزوفـام تاكيد بسـيار زيادی بـر توليد محصـوالت با كيفيت داشـته و تالش های ارزشـمندی 
در خصـوص ارائـه بهتريـن محصول كيفی به بـازار انجام داده اسـت.

گـروه صنعتـی ايزوفام برای تحقـق اهداف واالی خـود، از بروزترين تکنولوژی ها و تجهيزات اسـتفاده می نمايد 
و كليـه فرآيندهای توليد را در شـرايط اسـتاندارد و با نظـارت متخصصان خبره و دانش نويـن انجام می دهد.

جهـت توليـد محصوالت بـا كيفيت، رعايـت الزامات كيفی مطابـق با اسـتانداردهای جهانی امـری غير قابل 
اجتنـاب اسـت لـذا گروه صنعتـی ايــــزوفام در زنجيـره توليدات خود، بـا انجام پايــش ها و انـدازه گيری 
ويژگـی هـای مـواد و محصـوالت، از انطبـاق محصـوالت بـا اسـتانداردها و دسـتيابی بـه معيارهـا و نيازهای 

سـفارش مشـتری اطمينان حاصل مـی نمايد. 



21

مزایای محصوالت گروه صنعتی ایزوفام

برند مورد اعتماد
 بيش از 30 سال سابقه توليد محصوالت چوبی

سبد متنوع محصوالت
 متنوع ترين سبد محصوالت چوبی در گستره وسيعی از طرح و رنگ

تضمین کیفیت کاال 
رعايت الزامات كيفی مطابق با استانداردهای جهانی

سفارش سازی محصوالت
امکان توليد سفارشی انواع محصوالت

شبکه گسترده فروش
دارا بودن شبکه موثر و گسترده فروش در سراسر ايران

مشتری مداری
پاسخگويی فراتر از اصول معمول مشتری مداری

سرویس های ویژه
ارائه سرويس های جانبی جهت تسهيل خريد
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تجربه دیروز، دانش امروز و امید به فردا
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گروه ساختمانی ایزوفام
Isofam Construction Group
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معرفی گروه ساختمانی ایزوفام

صنعـت احـداث و بـه طـور خاص بخش سـاختمان يکـی از مهـم ترين زيرسـاخت هـا و عوامل 
ايجـاد اشـتغال و توسـعه پايدار می باشـد و رونـق و حركت ايـن صنعت در عرصه هـای اقتصادی 
و اجتماعـی تاثيرگـذار بـوده و موجـب بـه حركـت درآمدن سـاير بخش هـای اقتصـاد و همچنين 

افزايـش پويايـی و نشـاط جامعه مـی گردد.
گـروه سـاختمانی ايزوفـام با هدف مديريت سـرمايه گذاری در سـاخت سـاختمان های ايـــمن 
مـدرن و زيبـا و بـا سـرلوحه قـرار دادن كيفيت، طـی چهار دهـه فعاليـت، پروژه های سـاختمانی 
متعـددی را احـداث نمـوده اسـت و در حـال حاضـر نيـز بـا بهـره گيـری از تيم های مهندسـی 
توانمنـد و كارآمـد و طراحـان خـالق و زبردسـت، طراحـی، تامين و اجـرای پروژه های مختــلف 

مســکونی، تجـاری،اداری و صنعتی را در دسـت اجـرا دارد.
تعهـد به ارزش هـای بنيادين مانند كيفيـت، ايمنی، رعايـت ضوابط فنی و محيط زيسـت، اصول 
اساسـی گـروه سـاختمانی ايزوفام اسـت و تالش می كند با نوانديشـی و بهبود مسـتمر، رسـالت 
خود را بر پايه دانش روز و با كيفيت هرچه بيشـتر و بر اسـاس مهندسـی ارزش به انجام برسـاند.
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پروژه مجتمع مسکونی الماس نیاوران

گـروه سـاختمانی ايزوفام در راسـتای سياسـت احداث سـاختمان هـای لوكس و مـدرن، مفتخر به سـاخت پروژه بيسـت واحدی 
المـاس نياوران گرديده اسـت.

اين پروژه زيبا در شـمال شـهر تهران در منطقه نياوران، خـــيابان عمار  واقـــع است و در 15 طبقه شــامل 10 طبقه مســکونی 
4 طبقـه پاركينگ و 1 طبقه همکف احداث شـده اسـت.

 البـی مجلـل بـه ارتفـاع 5 متر و مشـاعات بی نظيـر همچون سـالن اجتماعات چند منظـوره، مجموعه اسـتخر، سـونا، جکوزی و 
سـالن ورزشـی و همچنيـن روف گاردن از ديگـر ويژگی هـای مجتمع مسـکونی الماس نياوران می باشـد.
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پروژه مجتمع تجاری-تفریحی الماس خلیج فارس

پـروژه مجتمـع تجاری – تفريحی الماس خليـج فارس در انتهای خيابان خليـج فارس، نبش بزرگراه آزادگان واقع شـده 
و  در زمينـی بـه وسـعت 98910 متر مربـع و زير بنای حـدود 254000 متر مربع طراحی گرديده اسـت. موقعيت 
زميـن بـه گونه ای اسـت كه از ضلع شـمال به بزرگراه آزادگان، از شـرق به خيابـان خليج فارس و از غـرب به خيابان 

شـهدای گمنام محـدود می گردد كه دسترسـی های مختلفی را تأميـن می نمايد.
گـروه سـاختمانی ايزوفـام اين مجموعه عظيـم را با هدف ايجاد فضاهای تجـاری كالن و متمركز در حوزه سـاختمانی 

كـه مراجعات به هسـته مركزی شـهر را كاهش دهـد برنامه ريزی نموده اسـت.
اين مجتمع شـامل بخش های متعـــدد تـــجاری، اداری، رفاهی، خـــدماتی، ورزشـی و فضاهای بازی است كه هر 
بخش ضمن كاربـــری خاص خــود، مکــمل ســـاير اجزا بـــوده و از خدمات و مزيت های ديگر بخـش ها نيز 

بهـره می گيرد.
كالبـد پـروژه متشـکل از يـک پهنه با سـطح اشـغال 50 درصـد در پنج بلـوک مجزا كه هـر كدام در چهار طبـــقه 
روی زميـن و چهـار طبقـه  زير زمين می باشـد كه طبقات منفـی يک تا دوم عمدتـا با كاربری تجاری و نمايشـگاهی 
و طبقـه سـوم عمدتـًا با كاربـری خدماتی از قبيل فود كورت، رسـتوران ها، كافی شـاپ ها، سـالن هـای اجتماعات و 

فضاهـای بـازی و در طبقـات منفـی دو تا منفی چهـار نيز پاركينگ هـا پيش بينی گرديده اسـت.
احتـرام بـه حقـوق شـهروندان و توجه به رفـاه حال مراجعيـن يکی از آيتـم های طراحی اين مجتـــمع بوده اســت 
به طوريکه عالوه بر مساحت حدود 31000 متـــر مربـــع فضاهای خــــدمات عمـــومی، مســـاحت حدود 
67000 متـر مربـع فضای باز شـهری كه 35000 متـر مربع از آن، صرفًا اختصاص به فضای سـبز و بوسـتان دارد 
ضمـن ايجـاد ارتباط فضائی بين داخل و خارج مجـــتمع و نيز مزيت های زيســـت محيطی و ترافيکی، شرايـــط 

بـی نظيری را بـرای مکث و تجمع شـهروندان ايجـاد می كند.  
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پروژه مجتمع تجاری-اداری الماس مرکزی

پـروژه مجتمـع تجـاری – اداری المـاس مركـزی در منطقـه دوازده تهران، در خيابـان الله زار نـو و در زمينی به مسـاحت حدود 
2500 متـر مربـع و زيـر بنايـی در حـدود ۱۰۰۰۰ متر مربع توسـط گـروه سـاختمانی ايزوفام در حـال احداث می باشـد.  

موقعيـت مکانـی ايـن پـروژه با توجـه به ويژگی هـای منطقـه، بويژه همجـواری بـا بورس تجـاری لـوازم الکتريک و دسترسـی 
مناسـب به شـريان هـای اصلـی، ظرفيت و پتانسـيل ويـژه ای بـرای اين مجتمـع فراهم آورده اسـت.

بـا توجـه بـه اينکه اين پـروژه در بافـت تاريخـی و در مجاورت سـاختمان های ثبت شـده در آثار ملـی می باشـد در طراحی آن 
كليـه تناسـبات بـا بافت اطـراف و مالحظـات بافت تاريخی مـورد توجه بوده اسـت.
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تجربه دیروز، دانش امروز و امید به فردا
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مسئولیت های اجتماعی شرکت ایزوفام
Social Responsibilities of Isofam Company
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گزارش مسئولیت های اجتماعی
در شرکت ایزوفام

شـركت ايزوفـام بـا آگاهـی از وظايـف خـود نسـبت به جامعـه و بـا بهره گيـری از 
انديشـه های بنيانگـذار خـود، جنـاب آقـای مهنـدس علیرضـا حاجـی فتاحـی 
در انجـام فعاليـت هـای مرتبـط بـا مسـئوليت هـای اجتماعـی، نگاهی آينــده نگر 
وطن دوسـت و بـا تاكيـد بـر هـم نـوع دوسـتی، تاثيـر مثبـت بـر محيط زيسـت و 
سـالمت خانـواده دارد ضمـن آن كـه بر ايـن باور هسـتيم كـه پايداری و اسـتحکام 
جامعـه سـالم با كاهـش دغدغه های نيازمندان ميسـر می شـود و يـاری و كمک به 
ضعيفـان، سـالمت فکـر و روان و آرامش و آسـايش عمومـی را در پی خواهد داشـت 
لـذا شـركت ايزوفـام همواره در راسـتای مسـئوليت اجتماعـی خود، نقش بسـزايی را 

ايفـا نموده اسـت.
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شرکت ایزوفام و حمایت از محیط زیست

شـركت ايزوفام بر اسـاس اسـتراتژی خود كه همانا حفاظـت پايدار از محيط زيسـت و بويژه 
جنگل های ارزشـمند كشـور اسـت خود را متعهد می دانـد با درک كامـل از محدوديت های 
اقليمـی كشـور عزيزمـان ايـران، توليـد محصوالت خـود را بـا اعمال تدابيـر نويـن و بر پايه 
تاميـن مـواد خـام فراسـرزمينی كـه ورود چوب و آب مجازی به كشـور اسـت انجـام دهد و 

همـواره حفاظـت از محيط زيسـت را مهـم ترين مسـئوليت اجتماعی خود مـی داند.
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مسئولیت اجتماعی شرکت ایزوفام
در مقابل مخاطبان و جامعه

درک نيازهـای مشـتريان، حفـظ و ارتقـا كيفيـت محصـوالت توليـدی و رضايت مندی و خرسـندی مشـتريان، رويکـرد اصلی 
فعاليت هـای شـركت ايزوفـام اسـت و عـالوه بـر آن مروری بـر چهار دهـه فعاليت شـركت ايزوفام نيز مشـخص می سـازد كه 
همـواره احتـرام بـه مالحظـات مختلف قانونـی، اخالقی، فرهنگـی و اقتصادی را مـورد توجه قرار داده اسـت و تعهد بـه آن را در 

راسـتای ايفـای مسـئوليت  اجتماعی خود مـی داند.
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نقش شرکت ایزوفام در کارآفرینی 
و توسعه اشتغال مولد

شـركت ايزوفـام براسـاس توانايی خود در توسـعه كارآفرينی و ايجاد اشـتغال پايدار و مولـد، اقدامات موثری را انجام داده اسـت 
ضمـن آنکـه بـا اقداماتـی همچـون ايجاد فرصـت هـای برابر در جـذب و اسـتخدام، عدالت جنسـيتی، رشـد و توانمندسـازی 
كاركنـان، پرداخـت بـه موقع و شايسـته حقوق و مزايا و ايمنی و ارگونومی فضای كار، مسـئوليت خود را در اشـتغال زايی و توسـعه 

سـرمايه های انسـانی ايفا نموده اسـت.
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فعالیت های خیرانه شرکت ایزوفام

کمک  به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه 
شركت ايزوفام پس از وقوع زلزله در استان كرمانــشاه، در راســتای وظــيفه شنــاسی، نوع دوســتی و مســئوليت اجتماعی خود، كمک های 

نقـدی و غيرنقدی خـود رابه مناطق زلزله زده كرمانشـاه ارسـال نمود.
کمک  به آسیب دیدگان سیل

اين كمک ها با شناسايی نيازهای هم وطنان آسيب ديده از سيل، برنامه ريزی و در استان های لرستان، خوزستان و سيستان و بلوچستان توزيع شد.
کمک به مستضعفان در دوران شیوع بیماری کرونا

شركت ايزوفام درپی شروع ويروس كرونا و به منظور همدلی و مواسات و حمايت از اقشار ضعيف و نيازمندان، در قالب توزيع بسته های معيشتی 
در اين رزمايش كمک مومنانه مشاركت نمود.
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موسسه خیریه حاجی فتاحی

شـركت ايزوفام علی رغم مشـاركت جدی در كارهـای خيرخواهانه و نيکوكارانه 
و اهـدای هديـه و كمـک مالـی مسـتمر به مراكـز خيريـه و نهادهـای ذيربط 
ليکـن بواسـطه انسـجام ايـن فعاليت هـا، موسسـه خيريـه حاجـی فتاحی را 

تاسـيس نموده اسـت.
اين موسسـه خيريه  اگرچه در زير مجموعه عناوين نيکوكاری، سـعی در انجام 
امور خير بسـياری داشـته و دارد امـا اصلی ترين حوزه های فعاليـت آن را موارد 

زير تشـکيل می دهد:
    تاسيس و راه انـــدازی مراكز نگـهــداری از كــودكان بی ســرپرســت و 

بد سرپرست تحت نظر سازمان بهزيستی.
    سـاخت، تجهيـز و بازسـازی فضاهـای مـورد نياز كـودكان بی سرپرسـت و 

افـراد محـروم از قبيل فضاهـای اسـکان، آمـوزش و درمان.
   كمک و حمايت از خانواده ها و افراد محروم، بی سرپرست و نيازمند. 

ساختمان سرای مهر حاجی فتاحی) مركز نگهداری كودكان بی سرپرست(
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امـروز كـه ايـران اسـالمی ما در مسـير توسـعه ی پايدار با سـرعت در حـال حركت اسـت بيش از هـر زمان  
ديگـری نيازمند انديشـه هايی روشـن و انسـان های آگاه و مسـئول اسـت كه در  كسـوت كارآفريـن با خلق 
بسـتر رشـد و ايجاد فضـای كسـب و كار ارزش آفريـن، تعامالت بين جامعـه و صنعت را به نحـوی بهينه و 

هدفمند راهبـری كنند.
مـا بـه عنوان شـركت ايزوفـام، بـا انسـجام و توانايی خود كـه همان توسـعه پايدار، ثبـات در ارائـه خدمات 
و محصـوالت، توانايـی بازارسـازی و برنامه ريـزی اسـتراتژيک اسـت بـا اتـکا به پيشـينه ای درخشـان، اين 
مسـئوليت خطيـر را پذيرفته ايـم و بـا تعهـد بـه آينده، بـرای خلـق آينده ی پايـدار، با قـدرت ايسـتاده ايم و 
بـدون ترديـد امـروز از شـركت ايزوفـام بعنوان نمـادی پيشـرو در عرصه اقتصـادی و صنعتی ياد می شـود 
كه اين همه را مرهون لطف و عنايت پـــروردگار مـــهربان و تالش جمعی مديـــران و كاركــنان، در طـول 

چهـار دهه فعاليـت خود می باشـيم.
بی شـک حفظ ره آورد گذشـته و همسـويی بـا چالش های پيش رو، نيازمند نگرشـی جامع بـه تمامی عوامل 
پيـش برنـده، ارتقای مسـتمر كيفی و كمـی محصوالت، بهره گيـری از دانـش و فناوری هـای نوين و تالش 

مضاعف تمامی همکاران شـركت می باشـد.
اميد اسـت با اتکال به خداوند سـبحان، بتـــوانيم نقـــش موثری را در عرصه توليدات ميــهن عزيزمان 

بر عهـده گيريم.

مهدی یاوری 
مديرعامل و عضو هيات مديره

شركت ايزوفام
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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 مجموعه ای پیشرو می درخشد.
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نمایندگی های شرکت ایزوفام

در سراسر ايـران
كنار شما هستيم
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تجربه دیروز، دانش امروز و امید به فردا


