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دانشگاه تحصيالت تکميلي علوم پايه زنجان ،پارک علم و فنآوري ،واحد  ICTو IT
گروه شركتهاي بين المللي ( آرياسان ،هايديکام ،ميمک و پاکسمن )

 استقالل ،آزادي ،جمهوري اسالميدستاورد الهي پيروزي شكوهمند انقالبي اسالمي در ايران عزيز است كه با وحدت كلمه همه مردم ،در پيروي و
پشتيباني از واليت فقيه و به بركت خون شهدا و جانبازان انقالب اسالمي محقق شده است.

روح خدا ،فرزند فاطمه ،امام امت بود و آحاد ملت ،امت امام.
او مي فرمود:

اگر همه عالم را بگرديد ،خسته تر از من پيدا نمي كنيد ،چه كنم كه خدمت به اسالم و مسلمين
يک تکليف است.
براي حفظ و صيانت از شجره طيبه انقالب اسالمي و در جهت اداء تكليف و فراخور زمان ،نهادها و ارگانهاي
مختلف انقالبي تشكيل و تشكل يافته و اعالم وجود مي كردند.
با تحقق انقالب فرهنگي ،بايد آلودگيهاي التقاطي و غير اسالمي از قاموس انقالب پاك مي شد و بستر جهاني
شدن آن را مهيا مي ساخت .چنانچه در جدايي علم و ديانت ،تخصص و تعهد ،حوزه و دانشگاه ،اگر عالِمي فاسد
مي شد ،مي توانست عالَمي را به فساد بكشد.
همه كفر و الحاد ،التقاط و نفاق با دسيسه ها و آشوبهاي مختلف در هماهنگي با استكبار ،قصد براندازي اين نظام
مقدس را داشتند و به انحاء مختلف به اين نهال مبارك و نورسته ضخمه مي زدند .امت امام در همه عرصه ها،
نداي هل من ناصر ينصرني حضرتش را لبيك گفته و با همه وجود پايداري مي كردند.

انقالب در انقالب و!!!...
 ...در سي و يكم شهريور ماه  9531فصل ديگري از تاريخ ايران اسالمي رقم مي خورد .جنگ تحميلي شروع مي-
شود و دشمنان اسالم با هجمه كفار بعثي ،روياي تصرف يكروزه كيان اسالمي را در سر مي پرورانند.

امروز مسئله جنگ در رأس امور است.
 ...دوران دفاع مقدس متجلي شد .امت امام عاشورايي و همه دلها نينوايي بود و بايد راست قامتان جاودانه تاريخ
مي ماندند .چرا كه اسالم در خطر بود .و اژه هاي ايثار و جهاد و شهادت متفاوت با فرهنگ و فرهنگنامه انقالبها،
اديان و ملل مختلف و بگونه ديگري مفهوم مي يافت.
وعده الهي و فرمايش امام اين بود كه « :ما دركشتن و كشته شدن پيروزيم » .ديگر عرفان و معرفت ،موكول به
خمودگي و عزلت و انزوا ،گوشه گيري و محجوري و رخوت نبود .سريان عشق الهي در جبهه ها و بسيج مدرسه
عشق بود .مكتب مكتب حسين و ثارا ...بود و سرلوحه آن ان الحياه عقيده و جهاد .دفتر مشق دفتري سرخ و
گلگون .درس ،درس عاشقي ،دلدادگي ،ديوان گي ،بر شمع او پروانگي ،آخر او هم آنجا بود ،يوسف زهرا ،مهدي
موعود حاضر و ناظر و...

 ...همه چيز از پشت بام كوچک منزل پدري ،كه وسعت زمينش كم ،ولي آسمان اميدش
رفيع و بي انتها بود شروع شد!
ما برادران قليزاده كه در سنين كودكي و نوجواني بوديم ،به همراه خواهرعزيزمان زير سايه پدري بزگوار و مادري
مهربان ،در خانواده اي مذهبي و از نظر اقتصادي در سطح متوسط جامعه زندگي مي كرديم .محل زندگي ،خانه
كوچك دو طبقه اي ،در محله ميدان شهيد نامجو ،محدوده مسجد رضوان بود.
از اوان كودكي و دوران نوجواني ،عالقه وافري به مطالعه و خالقيت و نوآوري در زمينه هاي مختلف علمي و
صنعتي و علوم اسالمي داشتيم .نياز روحي ما به مسائل فرهنگي ،با شركت در جلسات قرائت و تفسير قرآن،
درسهاي مقدمات حوزوي و اخالق و ايدئولوژي اسالمي ،عضويت در كتابخانه و چالشهاي مذهبي ،حضور در
مسجد ،مراسم وعظ و سخنراني و ديگر ع رصه هاي انقالب و نظام مقدس جمهوري اسالمي ،به نيت انجام تكاليف
الهي ،مرتفع مي شد .حس كنجكاوي علمي و صنعتي ما نيز ،با تحقيق و پژوهش ،آزمون و خطا در تخريب و
موشكافي اسباب بازيها ،ساخت ماكت و نمونه هاي جديد ،با اميد به دستيابي به ابتكارات و اختراعاتي براي توليد و
در جهت نيل به خودكفايي ايران اسالمي ارضا ،مي شد.
محل كار در سرما و گرما ،به دليل نبود امکانات مالي و كارگاهي ،فضاي باز و بي پناه پشت بام كوچک
منزل و قسمتي از پاگرد راه پله آن بود.
زمينه مورد عالقه براي پژوهش ،طراحي و در صورت امكان نمونه سازي كارگاهي ،علوم هوا فضا ،مكانيك ،برق و
الكترونيك بود .براي دستيابي به تمهيدات نظري و مطالعاتي ،از كتابخانه هاي دانشكده فني دانشگاه تهران،
دانشگاههاي پلي تكنيك و علم و صنعت ،باتحمل مشكالت فراوان بهره مي گرفتيم .استفاده از امكانات فني

هنرستان صنعتي شماره  5تهران ،كه د ر نزديكي منزل ما بود نيز ،با محبت و همكاري رياست محترم وقت ،كمك
مؤثري براي كسب موفقيت بود .از كارهاي خوبي كه تا شروع دوران دفاع مقدس انجام داده بوديم ،طراحي قواي
محركه و پيشرانه براي هواپيما ،اتومبيل و هاوركرافت با قابليتهاي خاص ،ساخت هواپيما هاي راديو كنترل مدل،
ميني موبيل و كيتهاي الكترونيكي بود.
با شروع جنگ تحميلي و مالحظه عواقب سوء محدوديت امكانات و بكار گيري روشهاي نامناسب امدادي در
مناطق جنگي ،كه در بسياري از موارد منجر به قطع عضو ،معلوليت و حتي شهادت مجروحين جنگي و مصدومين
اعزامي به بيمارستانهاي صحرا يي و پشت جبهه و داخل شهري مي شد ،ما را بر آن داشت تا اهم توانائيهاي
تحقيقاتي و ابتكاري خود را براي پيدا كردن علت ،متمركز و معطوف داريم .تغيير نگرش پژوهشي از زمينه هاي
قبلي ،به موازات انجام ديگر تكاليف دوران دفاع مقدس ،ضرورتي اجتناب ناپذير بود كه منجر به انجام موفق
مواردي به شرح زير شد:
 -1انجام تحقيقات جامع وكاربردي در خصوص علل عفونتهاي بيمارستاني ،از اولين لحظه اي كه
رزمندگان عزيز مورد اصابت گلوله و تركش قرار مي گرفتند و امدادگر با زخم باز براي كنترل خونريزي و ...مواجه
مي شد ،تا بررسي دقيق مراحل بانداژ و چگونگي حمل و اعزام مصدوم به واحد امدادي ،بيمارستان صحرايي و
شهري ،اتاق عمل و كنترل روند بهبودي تا ترخيص مجروح جنگي و ايثارگر مصدوم.
 -2طراحي و توليد كارگاهي پکينگهاي استريل با امکانات كامال ايراني ،براي بسته بندي يكبار مصرف پد
چشم و انواع باند و گاز استريل.
( در اين خصوص شايد ذكر اين موضوع جالب باشد كه در اين دوران ،محمد  91ساله ،عليرضا  99ساله ،رسول 3
ساله و مهدي  5ساله اند و موقع كار با دستگاه هيت سيلر خطي ساخت خودمان در راه پله پشت بام منزل،
انگشتان رسول سوخته و تاول زده بودند) .
 -3طراحي و ساخت دستگاه هيت سيلر خطي و سطحي پرتابل ،براي انجام سيلينگ حرارتي پكينگهاي
استريل در مناطق امدادي عملياتي ،اتاق عمل و بخشهاي  C.S.Rبيمارستانها.
 -4عضويت مؤثر در بخش مهندسي پزشکي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،كه به تصويب
شوراي انقالب فرهنگي و به عنوان يك نهاد انق البي ،براي حمايت از مبتكرين و مخترعين و مديريت پژوهشي با
برگزاري جشنواره خوارزمي تأسيس شده بود ،اين اتفاق مهم ،تأثير بسيار ارزنده اي بر روند كار و

موفقيت

داشت.
 -5ارائه مقاالت ،طرحها و نمونه هاي آزمايشگاهي به سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،براي
انجام آزمايشات كاربردي و تطبيق آنها با استانداردهاي علمي موجود و نهايتا صدور گواهي علمي و عملي.
 -6طراحي و توليد كارگاهي پاكتهاي استريل ،با قابليت حفظ محيط استريل در سخت ترين شرايط عملياتي
و امدادي.

توضيح اينكه وقتي بازرسين محترم بخش مهندسي پزشكي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران جهت
مطالعه و بررسي فرايند توليد و ماشين آالت ساخته شده ،به منزل ما مراجعه كردند ،از ديدن وضعيت نامطلوب
كارگاهي و شرايط بسيار محدودي كه ما در راه پله پشت بام منزل داشتيم بسيار متعجب شدند .قرار گرفتن در
اين فضاي خودباوري ،خيلي سرورانگيز و غرورآفرين بود و منجر به اخذ تأييديه تمام و كمال از سازمان
پژوهشها شد.
 -7اقدام به تأسيس شركت و تعريف عالمت تجاري با ماهيت حقوقي بنام شركت پاک استريل ،براي
ايجاد امكان در برقراري ارتباطات علمي و تجاري با ارگانهاي خارج از كشور.
در اين رابطه با بسياري از كشورها ،شركتها و مراكز تحقيقاتي خارجي ،مكاتبه و مراسله نموده ،موفق به تبادل
اطالعات و دريافت برخي نمونه هاي موجود در بازارهاي جهاني شديم.
 -8طراحي و توليد آزمايشگاهي نوارچسب و برچسبهاي تست استريل ،براي انواع اتوكالوها در دما و
فشار بخار مختلف ،موارد استريل با اتيلن اكسايد و همچنين كوره هاي حرارتي.
 -9طراحي و توليد كارگاهي بانداژ االستيک با پدهاي مخصوص الياف مصنوعي و منسوج نبافته ،براي
انواع زخم باز در قسمتهاي مختلف بدن ،بصورت استريل و يكبار مصرف در شرايط اورژانس ،با سرعت زخم بندي
و بانداژ در  5ثانيه.
 -11ط راحي و ساخت دستگاه بسته بندي مخصوص يکبار مصرف استريل ،براي سوندهاي بايکانوال در
زمينه دامپزشكي كه آغشته به پمادهاي آنتي بيوتيكي چرب و سيال با مقاومت عالي در مرور زمان بود .اين طرح
منجر به اقدام براي توليد نيمه صنعتي و ارائه خدمات بسته بندي استريل به ديگر سيستمها شد.
 -11قبولي در كنکور سراسري ورود به دانشگاه ،در اولين سال بازگشايي دانشگاهها پس از انقالب
فرهنگي و ايجاد ارتباط و چالش تحقيقاتي پژوهشي ،بعنوان جهاد دانشگاهي ،معطوف به همه نيازهاي جبهه و...
در دفاع مقدس ،براي مبارزه با تبعات محاصره اقتصادي و نيل به خودكفايي علمي و صنعتي.
 -12تأسيس و پي ريزي مجتمع صنعتي و بازرگاني تکالن ،براي برادران بسيج و رزمندگان اسالم ،با فعاليت
گسترده در زمينه هاي توليدي فرهنگي و بازرگاني ،به منظور درآمدزايي و كمك به معيشت خانواده ها در غياب
ايثارگران.
 -13تحصيل در رشته مهندسي مکانيک ( كشتي سازي ) دانشگاه صنعتي شريف ( معادل كارشناسي
ارشد ) و ايجاد ارتباط سازماني جهاد دانشگاهي شريف با جهد دانشگاهي دانشكده فني و دانشكده شهيد چمران
دانشگاه تهران ،بمنظور طراحي و ساخت نيازهاي فني مهندسي دوران دفاع مقدس..

به آمريکا بگوييد از دست ما عصباني باش و از اين عصبانيت بمير! چرا كه ،ما راست قامتان
جاودانه تاريخ خواهيم ماند ( .شهيد آيت اهلل بهشتي )
 9521/4/62مصادف با اعالم پذيرش قطعنامه  315شوراي امنيت سازمان ملل متحد از طرف حضرت امام و اقدام
عملي براي آتش بس و پايان ظاهري جنگ تحميلي در مرداد ماه .9521
با قرارگرفتن در فراز و نشيبهاي تلخ و شيرين دوران دفاع مقدس ،همگام با چالشهاي دانشگاهي و اقتصادي و
فرهنگي و همچنين ،مطالعه تاريخ برخي كشورها ،كه قبل و بعد از جنگ چه اقداماتي داشتند؟ و با تأمل در
مضامين قرآني و تفسير و تاريخ اسالم ،هميشه اين سؤال مطرح بود كه ،آيا با پايان يافتن جنگ تحميلي ،دوران
دفاع مقدس هم تمام مي شود ؟ آيا دفاع مقدس از اسالم و مسلمين موكول به تجاوزات جنگي دشمنان است ؟ و
رزم و جنگ و مقاتله ،تنها شكل تحقق جهاد اسالمي است ؟ با صدمات وارده از جنگ چه بايد كرد؟ و پس از اتمام
جنگ ،تكلي ف نيروهاي ايثارگر ،جانبازان و خانواده هاي معظم شهدا چيست؟ و آنان چگونه به زندگي عادي رجعت
خواهند كرد؟!
حال تکليف چيست و چه بايد كرد؟!!
ما معتقديم ،شناخت تكليف و اقدام به انجام آن با استعانت از خدا ،در هر برهه از زمان ،خود مهمترين تكليف
آدمي است.
با اين ت فكرات و تعمق و تأمل در آنها و الهام از مضامين قرآني ،ديدگاه و دكترين بسيار ارزشمندي ،مورد نگرش و
اعتقاد قرار گرفت ،كه خود مبناي تبلور و تولد پاك سمن ،به عنوان يك موجود الهي و معنوي ،با ارزشهاي
اعتقادي شد:

يا ايها الذين آمنو هل ادلکم علي تجارة تنجيکم من عذاب اليم؟! ( ...سوره مباركه صف
آيات 11و) 11
اي اهل ايمان ،آيا شما را به تجارتي سودمند كه شما را از عذاب دردناك نجات بخشد داللت كنم؟ آن تجارت اين
است كه به خدا و رسول او ايمان آريد و به مال و جان در راه خدا جهاد كنيد اين كار از هر تجارت اگر دانا باشيد
براي شما بهتر است.
توجه به اين نكات ضروري است كه:

موضوع تحقق جهاد ،محدود به زمان و مکان خاصي نيست ،بلکه مقيد به قصد و نيت الهي ،با قابليت
تجلي در همه عرصه هاي زندگي است.
پس منوط و موكول به عمليات رزمي و نظامي هم نميتواند باشد .بدين ترتيب ،جهاد با نفس ،جهاد اقتصادي،
جهاد سازندگي ،جهاد علمي و فرهنگي ،جهاد صنعتي و حتي جهاد معيشت ،كه در آن ارتزاق و معاش پاك نيز ،به
منزله جهاد تلقي مي شود و ...همه و همه از گونه ها و زمينه هاي عينيت يافتن جهاد در راه خدا و براي خدا مي
باشند .چه بسا با تحقق يكي از صور غير جنگي آن ،بتوان جلوي مقاتالت و جنگها و نابسامانيهاي ناشي از آن را
هم گرفت .كما اينكه در آيه مذكور و ديگر آيات مباركه قرآن مجيد ،جهاد با مال و در وجه كالن آن ،جهاد
اقتصادي ،بکرّات ،مقدم بر جهاد رزمي و مقاتله ميباشد .بزرگ بانوي اسالم ،ام المؤمنين ،حضرت خديجه
كبري نيز خود الگوي بارزي براي اين موضوع و اثبات اين مدعا است.
هم اكنون ،جوامع مختلف بشري سعي دارند ،با توسعه هاي اقتصادي و تقويت همه عوامل وابسته به آن،
زيربناي دستيابي به ديگر زمينه هاي توسعه را ،در نظام فرهنگي ،علمي و اجتماعي آن ،براي آسايش و تعالي
ملتشان پي ريزي كنند .لذا در هزاره سوم ميالدي كه شروع آن با تکنولوژي ارتباطات و اطالعات رقم
خورده ،خواهند توانست ،در توفيقات علمي ،صنعتي و تجارت جهاني ،حرفي براي گفتن داشته باشند و به قولي
با يك كرشمه اقتصادي ،نيازي به جنگ و جنگ افزاري نداشته باشند .جالب اينكه ،توسعه هاي اقتصادي ،به
راحتي قادرند ،توسعه هاي نظامي را نيز براي اقدامات تدافعي ،ايجاد نموده و در پي داشته باشند.
بنابراين ،نه تنها مي توان ،بلکه بايد!
با همان نيات الهي دوران دفاع مقدس براي جهاد رزمي و با تفكر خالصانه و عاشقانه بسيجي ،پا به عرصه
اقتصاد گذارد و در سنگر توليد نيز ،بانگ ا ...اكبر و يا مهدي سر داد!

چرا كه؛
اگر مسجد سنگر است و بايد سنگر ها را حفظ نمود! فضاي مادي و معنوي توليد نيز
مقدس و سنگر است و بايد !...
اين جبهه ديگري از جبهات اسالمي است! و محل تحقق ج هاد اقتصادي است كه خود ،ايثارگر و جانباز و شهيد
هم دارد! و به فضل خدا ،همه چيز در آن ،رنگ خدايي پيدا مي كند و پيروزي نهايي و نصرت الهي بصورت
جهاني را موجب مي شود .كه:
اين وعده خداست و ان وعدا ...حقا.

با اين نگرش ،دفاع مقدس از اسالم ،كيان اسالمي و ايران عزيز ،محدود به مرزهاي زماني و مكاني و ادوات جنگي
و رزمي نخواهد بود .استمرار دفاع مقدس بر هر مسلماني الزم است و اين فلسفه واقعي انتظار فرج ،در همه ابعاد
است .پس انتظار يعني مهيا و آماده بودن از هر نظر.
وقتي خداوند تبارک و تعالي فعال لمن يشاء است ،خالق است ،عامل است ،جاعل است ،ناظم است ،قادر
است ،رازق است ،فاعل است ،موجد ،مولد و صانع است ،و چه زيبا فرمود حضرت امام كه:
خداوند تبارک و تعالي سرمنشاء كار و كارگري است.
هموست كه مقرر فرموده ،آدمي به مقام و منزلت خليفه اللهي برسد .معذلك و با اين اعتقاد ،مي توان محل كار و
توليد را هم سنگر دانست و احكام عاليه اسالم را بر آن جاري و حاكم نمود .در اين ميدان ،آمال و آرزوها براي
سعادتمندي و تعالي آدمي سبز و خدايي است ،همه وهمه سبز هشتن و سبز كشتن و سبز رستن و سبز درو
كردن است .اقتصاد ،سبز و الهي است و دفاع از ارزشهاي واالي اسالمي نيز ،سبز و مستمر .پس ،كاشت و داشت و
برداشت ،همه سبز! و سبزتر از سبز!! خواهد شد.
وقتي با قصد و نيت الهي و در بستر جهاد اقتصادي ،گردش پول و سرمايه پاک باشد ،توليد پاك و طاهر
است ،ثروت پاك و طاهر است ،ارتزاق و معاش فردي ،خانوادگي و اجتماعي ،پاك و طاهرند ،لقمه پاك و سفره
پاك و روح پاك و جان آدمي ،پاك خواهد بود .پاك پاك...

مردان الهي از دامان پاک زنان است كه به معراج مي روند.
يكي از ثمرات مهم تحقق جهاد اقتصادي ،بذل توجه خاص ،به پتانسيل عظيم جمعيتي دختران و بانوان ايراني
است .فلذا ،ايجاد امكانات ويژه كار و كارآفريني در محيطهاي خاص زنان ،بدون حضور و دخالت مردان ،از اهم امور
خواهد بود .دختراني كه خود آينده سازند .دختراني كه بالقوه همسران با تقوي براي تشكيل خانواده ،اين خشت
زيرين و بنيادين جوامع بشري هستند .دختراني كه مادران آينده و نسل آفرينند .مادراني كه عروج و تعالي آدمي،
از دامان پاك و سينه پر مهر الهيشان ،در تربيت فرزند محقق مي شود.
پر واضح است كه ،تحقق جامعه سالم ،موكول به داشتن نسل سالم مي باشد.
چنانچه مسائل تربيتي و امنيت اجتماعي و فرهنگي بانوان ناديده گرفته شود ،نوع بشر با بحرانهاي عظيم و جبران
ناپذير انساني مواجه خواهد شد .فاجعه اسفباري كه با انحطاط و سقوط كرامت زن در غرب ،بنياد خانواده را
متزلزل نموده و فساد و تباهي را در همه اركان جامعه و اخالق اجتماعي پديد آورده است .افتخارآفريني هاي
زنان مسلمان در تاريخ اسالم ،انقالب اسالمي و دوران دفاع مقدس و تأثرات ارزش آفرين آن در ديگر جوامع

بشري ،بر كسي پوشيده نيست و اهميت پرداختن به اين مهم ،براي الگوسازي جهاني و نجات ديگر ملتها را
مشهود مي سازد.

پاک سمن را عشق الهي آفريد و پر پرواز داد.
براي عينيت بخشيدن به دكترين و اعتقادات مذكور و از دولت عشق الهي ،پاك سمن بعنوان مولودي مبارك پا به
عرصه وجود گذاشت .نام زيباي پاكسمن متشكل از دو كلمه پاك ،به معني بيآاليش ،بي غش ،پاكيزه ،صاف،
طاهر ،عفيف ،پرهيزگار ،درستكار ،پاكدامن و كلمه سمن ،به معني ياسمن ،ياسمين ( نام گل ) مي باشد و به معنا،
خود دنيايي از پاكيها و زيباييها ،چون گل است.
بدين سبب مباني اعتقادي و عملياتي پاك سمن ،توسط اينجانب به شرح زير تعيين و با همكاري و همدلي
برادران عزيز ،به موقع اجرا گذارده شد:
 ابتکارات و اقدامات پژوهشي ،توليدي و بازرگاني در زمينه پزشكي براي خدمت مستقيم به انسانها. توجه به شش ميليارد جمعيت كره زمين به عنوان بازار هدف. اشاعه فرهنگ پيشگيري بهتر از درمان است ،با استفاده از امكانات پيام رساني و طراحي محصوالت خاص. هر محصول صادراتي پاک سمن ،بدليل ارتباط مستقيم با انسانها مي تواند ،به عنوان يک سفير از طرفايران اسالمي تلقي شود .آنهم بدون سفارتخانه و...
 مواد اوليه ،متعلق به همه كائنات است و بعنوان امانتي الهي در اختيار ما قرار دارد. كارآفريني براي جوانان و ايجاد امکانات خاص اشتغال بانوان. سرمايه پاک سمن مال و منال مادي آن نيست .بلكه ،پرسنل معتقد و با روحيه معنوي پاكسمن است. پرهيز از اتوماسيون ،تا زماني كه موجب تهديد فرصتهاي شغلي براي نيروي انساني باشد. واگذار نمودن همه مسئوليتهاي واحد توليد ،بطور محض به بانوان ،بدون حضور حتي يك نفر مرد. ترويج حجاب كامل اسالمي و استفاده از چادر مشکي سنتي ،در آمد و شد بانوان به جهادگاه توليد ومحل كار ،بعنوان زيباترين مظهر عفت و پاكدامني و يونيفورم شغلي.
 استقرار واحد توليد پاک سمن در شهر زنجان ،در شرايطي كه در آن دوران ،اين استان مقام دوم فقر را دركشور دارا بود.
 عدم استفاده از هيچ امکان دولتي ارزي ،اعتباري و سهميه مواد اوليه و اتکا به توانائيهاي بازار آزاد. تأمين سرمايه ،از منابع كوچک مالي نزديکان ،بصورت پساندازهاي شخصي و تشريك و بهرهمند نمودنآنها از سود.

 تعريف پاکسمن به عنوان يک خانواده و جايگزيني واژه هاي خواهر و برادر ،به جاي كارگر و كارفرما. برنامه ريزي ابتکاري اشتغال  5ساعته بانوان در واحد توليد ،با هدف ايجاد امكان پذيرش نفرات بيشتر دردو شيفت كاري روزانه ،براي استفاده بهينه از فضا و امكانات محدود ( .طرح جامع و ابتكاري اشتغال خاص بانوان
ايراني ،براي الگوسازي جهاني و ارائه به سازمان ملل متحد ،به عنوان دكترين نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران،
كه قابليت تقديم به محضر مبارك مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري را داشت) .
 عضويت جمعي و گروهي پرسنل عزيز در سازمان هالل احمر ،بسيج و ديگر چالشهاي داوطلبانه فرهنگيو اجتماعي و همياري در امور معلولين و سالمندان و بيماران خاص و...
 آموزش مستمر علمي ،اخالقي و فرهنگي پرسنل بر اساس تعاليم اسالمي و دين مداري. ترويج اخالق اسالمي در همه زمينههاي مراوداتي و تعريف اخالق صنعتي و بازرگاني. مديريت سازمان بايد متکي به همدلي و همگرايي و زمينه ساز شكوفايي استعدادهاي خالق و معاونتجميع پرسنل در اداره امور باشد.
 عدم استفاده از مواد اوليه خارجي و سرمايه گذاري بودجه تحقيقاتي پاكسمن ،در ديگر واحدهاي صنعتي وكارگاهي ،براي ارتقاء كيفيت محصوالت ايشان ،در جهت ايجاد امكان براي تهيه مواد اوليه از توليدات و بازار
داخلي.
 عدم تخصيص سرمايه ثابت ،به منظور خريد زمين ،ملك و فضاي توليد ،با استفاده از فضاهاي موجوداستيجاري تا بتوان از سرمايه محدود موجود ،در ايجاد گردش مناسب براي توسعه سازمان و سيستم استفاده كرد.
 طراحي پروسه توليد چند منظوره ،با استفاده از ماشين آالتي كه بتواند چندگانه عمل نموده و در صورتمواجهه با بحران ها ،تغيير روش دهد .به گونه اي كه سرمايه ،در ساخت و خريد قالبهاي خاص ،از گردش و
حركت باز نماند.
 توجه به سرعت عملياتي گردش سرمايه و تقليل مستمر زمان در آن. ايجاد زمينه رقابت سالم ،براي حضور ديگر عزيزان توليدكننده ،در بازار مشترك فروش ،براي كارآفريني غيرمستقيم و اشتغالزايي.
 بکارگماري متعهد ترين و مجربترين پرسنل سازمان ،در واحد كنترل كيفيت ،به گونهاي كه بطور عملينسبت مرجوعي محصوالت فروش رفته منقوص ،كمتر از يك ده هزارم به كل مي باشد.
 داشتن برنامه صبحگاهي و ظهرگاهي و شروع كار با سالم و صلوات و دعاي فرج ،در جهت حفظ وارتقاء روحيات جمعي و معنوي در محيط كار.
 استعانت از خداوند تبارک و تعالي ،در شناخت تکليف و انجام به موقع آن ،با توكل به او ،بدون نگراني ازچگونگي حصول نتايج.

 رسيدن به پول مقصد حركت نيست ،بلكه با استمداد از الطاف پروردگار ،بايد بركت الهي را ،به خانوادهپاکسمن و در همه ابعاد ارزاني داشت.
 مشتري مداري و استفاده از نظرات جامع مردم با روشهاي مختلف نظرسنجي بطور مستقيم و متمركز. بکارگيري امکانات مختلف تبليغي ،در جهت انجام رسالت پيام رساني به مردم ،براي باال بردن سطح آگاهيو تشخيص آنها.
 طراحي فرايند توليد ،بگونه اي كه زباله صنعتي توليد نشده و آلودگي زيست محيطي به همراه نداشتهباشد .جالب اينكه ،زباله روزانه واحد توليد ،كمتر از زباله خانگي است.
 قانون مداري در همه ابعاد تحقق جهاد اقتصادي ،در پاكسمن و ارتباطات دولتي و خصوصي. سريان عشق الهي با ذكر صلوات ،از لحظه قرار گرفتن مواد اوليه در پروسه توليد ،تا گسيل محصول آماده بهبازار مصرف.
 حمايت از مشتري با درج قيمت مصرف كننده و ايجاد زيباترين شيوه پخش مستقيم مويرگي در سراسرايران اسالمي ،براي در دسترس بودن محصوالت ،بدون امكان تسري و دخالت واسطه ها و عوامل سوء تجاري،
براي جلوگيري از تضييع غير مستقيم حقوق مصرف كنندگان.
 جلوگيري از نفوذ شركتهاي خارجي در بازار داخلي ،بوسيله باال بردن سطح فروش تعدادي و پر تيراژمحصوالت پاكسمن با كيفيت تر.
 مطالعه و شناخت ضعفهاي عملياتي توليد و رفع سريع آنها در راستاي ارتقاء بهرهوري سازمان. توليد صنعتي اقالم كلينيکي تکنيکال ارتوپدي ،بصورت ارتزهاي آماده ،براي تقليل قيمت. تأسيس بانک پاکسمن بصورت درون سيستمي ،براي پشتيباني مالي از پرسنل عزيز و خانواده هايمحترم آنها.
 پاکسمن بايد داراي اخالق پژوهشي ،اخالق صنعتي و اخالق بازرگاني ،به عنوان يك الگوي ارزنده ازمنش اسالمي و تفكر بسيجي باشد.

پاکسمن ،از ديروز تا فردا...
دنياي پاکسمن ،الهي و پر از معنا و معنويت است ،در قاموس پاكسمن واژه هاي ترس ،نگراني ،اضطراب،
يأس ،تشويش ،چه كنم چه كنم و ...بي مفهوم است .پاكسمن خالق ،مبتكر و محول است ،پاكسمن مقتدر،
مدير و مدبر است .پاكسمن محرك ،جاري و در حركت است .پاكسمن چون چشمه اي زالل ،هميشه در قليان و
سيالن و سريان است.

پاکسمن نستوه ،خستگي ناپذير و با شهامت است .پاكسمن صبور ،شكيبا و در رسالت الهي خود پر
استقامت است .پاكسمن اميد و عشق و پرتويي از انوار فياض الهي است .پاكسمن مبدء ،خالق و با جسارت
است .پاكسمن غني ،عزيز و با كرامت است.

 ...و بفضل خدا است كه ،پاکسمن ،پاکسمن است.
ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم

موجيم كه آسودگي ما عدم ماست

اقتصاد اسالمي ،تنها مسير سبز و امن توسعه ،براي سعادتمندي انسانها است.
پاك سمن ،در رهگذر زمان و عبور از كوره راهها ،گام به گام ،مسير سبز توسعه را طي كرده و هر روز موفق تر از
قبل ،در بازار داخلي عمل نمود و در سال  9519نيز موفق به دريافت  ATESTاروپا براي صادرات به اروپا شد .پس
از حصول اطمينان از موقعيت خوب پاك سمن در بازار داخلي و استحكام بخشي به آن ،نفوذ در بازارهاي جهاني،
مورد توجه خاص برادران قرار گرفت و منطقه آزاد كيش ،با دعوت وزارت صنايع ،جهت استقرار انتخاب شد.
نابسامانيهاي بسيار در منطقه ،زمينه را براي كالهبرداري شيادان و قرباني شدن بسياري از صاحبان صنايع فراهم
ساخت و اين انتخاب و اميد به حضور ،ضمن تحمل خسارات سنگين ،با شكست مواجه شد.
در همين اثنا دولت امارات ،با زيركي تمام ،مباني اقتصاد آزاد را براي جلب توجه شركتهاي ايراني پي ريزي و آماده
نمود و جذابيتهاي مناسبي را ،در سرويسدهي بانكي و تجاري ،در منطقه آزاد جبل علي و ديگر مناطق آزاد امارات
رقم زد .با اين تمهيدات ،دبي به عنوان روزنه و عدسي چشمي يك تلسكوپ پربرد و دامنه ،براي نظاره به جهان
تجارت ،انتخاب درستي به نظر مي آمد.
بهمين بهانه ،بازنگري در وضعيت فعلي پاكسمن و ايجاد زمينه هاي جدي توسعه ،در امكان سازي براي دستيابي
به بازارهاي جهاني ،الزم و ضروري مي نمود .نگرش هولدينگي به اهداف تعيين شده ،يكي از راههاي مناسب ،براي
دامنه دار كردن زمينه هاي توسعه بود.
بدين ترتيب و در ادامه جمع گرايي خانواده پاکسمن ،هولدينگ برادران قليزاده به منصه ظهور رسيد و
پا به عرصه وجود گذاشت و بروز مؤلفه هاي مباركي را به شرح زير موجب شد.
همت عـالي اسـت در سرهاي ما

از عـلـي تـا رب اعـال ميرويـم

 تاسيس و بنيانگذاري شركتهاي الهي پاک استريل ( با مسؤليت محدود ) و پاکسمن ( با مسؤليتمحدود ) در تهران براي ايجاد بستر حصول و وصول و نهادينه كردن مسير رسيدن به همه آرزوها و تبديل و

تبدل پاک سمن به يک برند افتخار آفرين ملي و جهاني ،بمالكيت و صاحب امتيازي و مديريت مهندس
محمد قليزاده.
 تأسيس شركت سمنآسا ( سهامي خاص ) ،به منظور انجام پروژه هايي در جهت ايجاد واحدهاي توليدجديد و ساخت كارخانه ،براي اشتغال خاص خواهران .سرمايه ثبتي  3055505550555ريال ،مديرعامل مهندس
مهدي قليزاده.
 ساخت و احداث ساختمان واحد توليد ،با زيربناي  555متر مربع در شهر زنجان ،براي اشتغال خاص بانوان. تأسيس شركت بين المللي  MEMAC INC.براي انجام امور بازرگاني و بانكي بين المللي. تأسيس شعبه شركت  .MEMAC INC.در امارات متحده عربي ،براي ايجاد تمهيدات همجوار بانكي وبازرگاني ،با ايران اسالمي .سرمايه ثبتي  350555دالر آمريكا ،مديرعامل مهندس عليرضا قليزاده.
 انجام عمليات هندلينگ و سرويسدهي خدمات بانکي و بازرگاني به شركتهاي ايراني ،كه بدليلنداشتن امكانات برون مرزي ،با مشكالت جدي ،براي تهيه مواد اوليه ،ماشين آالت و تكنولوژي جديد صنايع خود
مواجه و از كار و توسعه بازايستاده بودند.
 تأسيس شركت پاک آريانام ( سهامي خاص ) ،به منظور ايجاد سيستم و سازمان تخصصي بازاريابي ،فروشو توزيع ،همچنين سرويسدهي مناسب تخصصي براي بازرگاني داخلي و خارجي ،سرمايه ثبتي 3055505550555
ريال ،مديرعامل مهندس رسول قليزاده.
 بهسازي پروژه دفتر مركزي و دفتر روابط بين الملل مدرن ،متناسب با نيازهاي ميهمانان و مراوداتخارجي در تهران.
 ساخت و احداث پروژه كارخانه جديد ،در سايت كارگاهي شهرك صنعتي شماره يك زنجان ،با  9355مترمربع زير بنا.
 طراحي و ساخت مجتمع صنعتي پاک آريانام ،در زميني به وسعت يك هكتار با  96555متر مربع زير بنادر سه طبقه ،در شهرك صنعتي شماره يك زنجان ،با امكانات تفريحي پرسنلي در پشت بام و تجارت الكترونيك
در ساختمان همجوار.
 طراحي انواع وب سايت مؤلفه هاي هولدينگ ،براي ارتباطات بين المللي. تأسيس شركت  Memac GmbHدر آلمان ،به منظور دستيابي به بازارهاي اروپايي ،به صورت محيطي وبهره مندي از دانش و تكنولوژي روز دنيا .سرمايه ثبتي  630555يورو ،مديرعامالن برادران قليزاده.
 تأسيس شركت  Hidicom GmbHدر آلمان ،براي بررسي امكان احداث واحد تكميل توليد در آلمان باهدف ارتقاء وجاهت فروش بين المللي محصوالت ،با استفاده از عنوان ساخت آلمان با سرمايه ثبتي  255،555يورو
بمالكيت ومديريت اختصاصي مهندس محمد قليزاده.

 توسعه دفتر عملياتي بازاريابي و فروش ،پخش و توزيع سراسري در تهران ،در ساختماني به وسعت 6555متر مربع.
 تأسيس شركت رز سفيد و انجام پروژه هاي هنري ،با كيفيت در استوديوي ضبط ،تنظيم و توليد موسيقي،براي حضور در چالشهاي فرهنگي هنري.سرمايه ثبتي  4505550555ريال ،مديرعامل مهندس عليرضا قليزاده.
 تاسيس شركت  ،Hidicom P.C. Greeceبمنظور ايجاد بستر نفوذ در همه ابعاد فناوري اطالعات وارتباطات براي مديريت علمي و مجازي همه ابعاد گردشگري ،بانكي ،سالمت و بازرگاني با سرمايه ثبتي 9550555
يورو بمالكيت و مديريت انحصاري مهندس محمد قليزاد و عزيزان خانواده ( همسر گرامي و فرزندان محبوبم،
شبنم و افشين ) براي تكميل بسترهاي نفوذ و حضور گروه بين المللي هايديكام.
 تاسيس شركت  ،Hidicom co Ltd. Georgiaجهت ايجاد بستر نفوذ همه جانبه به بازارهاي شوروي سابقو كشورهاي حوزه درياي سياه با توجه بموقعيت خاص ژئو استراتژيكي و  ...در شرايط تحريمي اروپا با سرمايه
ثبتي  63،555يورو بمالكيت و مديريت انحصاري مهندس محمد قليزاده.
 تاسيس شركت سوپاک آرياسان ( سهامي خاص ) ،با سرمايه ثبتي  955،555،555ريال در شهر زنجان وافزايش ثانوي آن به  95,555,555,555ريال ،بمديريت عاملي مهندس افشين قليزاده و بمالكيت و همراهي
عزيزان خانواده ( فرزندان محبوبم ،شبنم و افشين ) و تمركز دفتر مديريت در تهران ،بمنظور استقرار در پارك علم
و فن آوري و جذب تمهيدات مختلف برون استاني بصورت بين المللي براي كارآفريني و ايجاد مدلهاي بديع
فرصتهاي شغلي پژوهشي ،صنعتي و بازرگاني در همه زمينههاي مرتبط فناوري اطالعات و ارتباطات ،گردشگري
حقيقي و مجازي و تجارت و بازرگاني برون استاني و ...با جذب و مديريت و هدايت سرمايه هاي خارجي و عمليات
بانكي براي توليد و توزيع دارو ،تمهيدات درماني و ساماندهي متمركز امور بيمهاي با اجراي طرح و پرتال جامع و
متمركز سالمت با محوريت فناوري اطالعات و ارتباطات (  ) IT, ICTبصورت خانواده محور ،براي تحقق طرح
پزشك خانواده و ...و بمنظور بنيانگذاري تشكيل گروه بين المللي آرياسان در تتميم و تكميل امكانات جهاني گروه
بين المللي هايديكام ،بمديريت انحصاري مهندس محمد قليزاده.
 تاسيس شركت سوكام آرياسان ( با مسئوليت محدود ) ،با سرمايه ثبتي  955,555,555ريال و افزايشثانوي آن به  95,555,555,555ريال در شهر زنجان ،بمديريت عاملي شبنم قليزاده و بمالكيت و همراهي عزيزان
خانواده ( فرزندان محبوبم ،شبنم و افشين ) و تمركز دفتر مديريت در تهران ،بمنظور استقرار در پارك علم و فن-
آوري و جذب تمهيدات مختلف برون استاني بصورت بين المللي براي كارآفريني و ايجاد مدلهاي بديع فرصتهاي
شغلي پژوهشي ،صنعتي و بازرگاني در همه زمينههاي مرتبط فناوري اطالعات و ارتباطات ،گردشگري حقيقي و
مجازي و تجارت و بازرگاني برون استاني و  ...با جذب و مديريت و هدايت سرمايه هاي خارجي و عمليات بانكي

براي توليد و توزيع دارو ،تمهيدات درماني و ساماندهي متمركز امور بيمهاي با اجراي طرح و پرتال جامع و
متمركز سالمت با محوريت فناوري اطالعات و ارتباطات (  ) IT, ICTبصورت خانواده محور ،براي تحقق طرح
پزشك خانواده و ...و بمنظور بنيانگذاري تشكيل گروه بين المللي آرياسان در تتميم و تكميل امكانات جهاني گروه
بين المللي هايديكام ،بمديريت انحصاري مهندس محمد قليزاده.
 تاسيس شركت راد آرياسان ( با مسئوليت محدود ) ،با سرمايه ثبتي  955،555،555ريال  ،بمديريتعاملي خديجه خدائي و بمالكيت و همراهي عزيزان خانواده ( فرزندان محبوبم ،شبنم و افشين ) و تمركز دفتر
مركزي در زنجان،انجام كليه امور و عمليات صنعتي ومشاركت در كارخانجات توليدي و صنعتي بمنظور جذب
تمهيدات مختلف برون استاني بصورت بين المللي براي كارآفريني در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي .
 تاسيس شركت پاد آرياسان ( با مسئوليت محدود ) ،با سرمايه ثبتي  955،555،555ريال  ،بمديريتعاملي ليال كرمي و بمالكيت و همراهي عزيزان خانواده ( فرزندان محبوبم ،شبنم و افشين ) و تمركز دفتر مركزي
در زنجان ،انجام كليه امور آموزش در تمامي مدلهاي پروازي كايت و گاليدر و  ، ...آموزش خلباني و امور
فرودگاهي و پژوهشي ،طراحي و ساخت ،انجام كليه امور گمركي عمليات بارگيري مختلف برون استاني بصورت
بينالمللي براي كارآفريني در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي .
 تاسيس شركت مان آرياسان ( با مسئوليت محدود ) ،با سرمايه ثبتي  955،555،555ريال  ،بمديريتعاملي ندا طارمي و بمالكيت و همراهي عزيزان خانواده ( فرزندان محبوبم ،شبنم و افشين ) و تمركز دفتر مركزي
در زنجان ،برگذاري انواع تورهاي داخلي و خارجي ،رزرو هتل ،اخذ ويزا و انجام ساير امور مربوط به صنعت
گردشگري براي كارآفريني در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي.
 تاسيس شركت ماد آرياسان ( با مسئوليت محدود ) ،با سرمايه ثبتي  955،555،555ريال  ،بمديريتعاملي بهاره خدائي و بمالكيت و همراهي عزيزان خانواده ( فرزندان محبوبم ،شبنم و افشين ) و تمركز دفتر
مركزي در زنجان ،خريد و فروش ،پخش و توزيع كاالبصورت كلي و جزئي،عمده و خردهو كليه امور بازرگاني
مجاز-تهيه ،توليد،بستهبندي ،براي كارآفريني در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي.
مـــا ز بـــاالئيم و بـــاال ميـــرويم

مــا ز دريــائيم و دريــا ميــرويم

مــا از آنجــا و از اينجــا نيســتيم

مــا زبي جـائيم و بيجـا ميــرويم

از گذشته تا حال و هنوز ،همه عزيزان خانواده و همراهان شفيقم ،همچنان در راه رفتن براي متحول و متعالي
شدن ،تا بمقصود رسيدن! و نه در مقصدها ،راكد بودن و ساكن شدن!
مقصود من از كعبه و بتخانه توئي تو

مقصود توئي ،كعبه و بتخانه بهانه است

 ...گفتم خسته نباشيد!
گفت :خسته آن است كه براي غير خدا كار كند.
هم اكنون ،فرداي همه ديروزها و ديروز همه فرداها است .پس هر لحظه ،هم ديروز است و هم فردا ،مجالي
براي حسرت و رويا نيست .هيچ جا و هيچ لحظهاي محل قرار و ماندن نيست و بايد رفت .بايد شد .همين لحظه همين
حاال .هميشه بايد در حركت بود.

از ديروز تا فردا ،از بودن تا شدن ،از فرش تا عرش ،از اينجا تا خدا ...تا آدم شدن.
هين ز همراهان و منزل ياد كن

پس بدانک ،هر دمي ما ميرويم

خوانـده اي انـا اليـه راجعـون

تا بداني كـه كجا ها ميـرويم؟!

با اميد به تحقق جهاد مالي و اقتصادي در سنگر توليد و توفيقات روز افزون اقتصاد مقاومتي و در همراهي با
گروه شركتهاي بينالمللي دانشبنيان ،اميد و كارآفرين ،مردم نهاد و خانواده محور آرياسان...
محمد قليزاده
بنيانگذار ،صاحب امتياز و رئيس هيئت مديره
گروه شركتهاي بين المللي ( آرياسان ،هايديکام ،ميمک و پاکسمن )
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