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 :تاریخچه و موقعیت جغرافیایی روستای ورازان
 .قدمت این روستا حدودا هشتصد سال می باشد و نام قدیم آن درازان گفته شده است

 موقعیت جغرافیایی
از شمال به روستای کپ و کالج ، از جنوب به روستای نیتل و آزاد کوه ، از شرق به بخش بلده و از 

 .غرب به روستای شاه ناجر از توابع بخش کجور شهرستان نوشهر محدود می شود
فاصله روستا به مرکز بخش حدودا  سی کیلومتر و به مرکز شهرستان نور هفتاد و پنج کیلومتر می 

 .باشد
البته تقریبا ده سال جوانان روستا از شهر .شغل اصلی مردم روستا کشاورزی و دامداری می باشد

نشینی به روستا مهاجرت و به شغل خیاطی در کارگاههای تولیدی کوچک واقع در دوستا مشغول به 

 .کار گردیده اند

 

 
تعداد کارگاهها ی فعال در روستا بالغ بر سی کارگاه می باشد و این کارگاهها با قابلیت جذب تعداد 

تقریبی سیصد نفر اشتغال و تولید البسه های مختلف جهت مصرف در سطح استان مازندران و تهران 

 :با مشکالت عدیده ای مواجه می باشند از قبیل
 ....عدم دسترسی به لوازم  صنعتی و مصرفی خیاطی ، خرازی و همچنین اتوشویی و 

 



:توجیه طرح ربآورد سرماهی مورد نیاز  
شورای اسالمی و دهیاری روستای ورازان   9486حتراما عطف به نامه شماره   

مجموعه صنایع پوشاک روستای ورازان و حضور ارزشمند سروران گرامی و 
 :بازدید از مراحل و نحوه فعالیت این مجموعه روستایی به استحضار می رساند

با توجه به فعالیت ها و سوابق روشن این مجموعه تولیدی در زمینه تولید انواع 
پیراهن و شلوار در دهه اخیر و محبوبیت نزد مشتریان و فروشگاههای پوشاک 

شهر تهران ، این مجموعه روستایی در نظر دارد فضای جدیدی را مبنی بر 
گسترش فرایند تولید و افزایش راندمان و افزایش ظرفیت اشتغال در فضای جدید 

نفر که به جرات می توان گفت این مجموعه صنایع  450نفر به  300از 
روستایی در تولید البسه ید طوالیی داشته و سوابق نشان می دهد که در این دهه 

چگونه فرایند صعودی طی کرده است و التبته در این مسیر با پستی و بلندی های 
بسیاری رو به رو گشته است و در بدترین شرایط اقتصادی که بنگاههای خرد و 

کالن کشورمان را با کاهش تولید و راندمان خود سعی بر کاهش هزینه های 
تولیدی خود از جمله کاهش نیروی انسانی داشته اند ما همواره مسیر پیشرفت را 

طی نموده و سطح اشتغال در مجموعه تحت پوشش را افزایش نیز داده است 
همین طور الزم به ذکر است عقد قراردادهای مستمر و ارایه محصول با کیفیت 

 .و قابل رقابت در بازارهای تهران ا در برداشته است
 



در این سالها مدیران این مجموعه فرمایشات مقام معظم رهبری را چراغ راه قرار داده و در این راه 

از هیچ تالشی فروگذار نبوده است و با تمام سختی های خرد و کالن اقتصادی موفق به ایجاد اشتغال 

نفر در سالنهای تولید گردیده است که مورد بازدید و تایید سروران گرامی از  300مستقیم تا سقف 

صندوق کارآفرین امید قرار گرفته است که با تکیه بر عنایت حق تعالی و استفاده از تجارب و نیروی 

 .انسانی کارآمد و متخصص توانسته است به این نقطه کنونی دست یابد
اکنون نیز امیدوار است که با حمایت بزرگواران صندوق کار افرین امید بتواند سطح اشتغال و ایجاد 

فضای امن کسب و کار را گسترش دهد و در این راستا در نظر دارد فضاهای تولیدی کارگاهی 

نفر در سالنهای تولید که به همین جهت خواهان  450به  300جدیدی را جهت افزایش اشتغال از 

 .لایر می باشد  14/000/000/000حمایت های مشوقانه تا سقف   

• تولید و افزایش قدرت رقابت با توجه به فرصتهای موجود این دیگر، جهت از سوی 

مجموعه صنایع در زاستای عرضه محصوالت در بعد وسیعتر و مراکز فروش معتبر 

بیشتر خواهان خرید ماشین آالت جدیدتر و مدرن تر در سالنهای تولیدی خود که مورد 

بازدید و تایید کارشناسان آن صندوق محترم قرار گرفته است می باشد که در این 

لایر مورد تقاضاست که در در  14/000/000/000راستا خرید ماشن آالت تا سقف 

نفر جهت اشتغال  3تا  2صورت اضافه شدن این ماشین آالت به ازای هر دستگاه 

.شدمستقیم به کار گرفته خواهد   



البته این مجموعه صنایع جهت کاهش هزینه های تولید و در نهایت کاهش قیمت نهایی محصول جهت 

ارایه به مصرف کنندگان در نظر دارد که مواد اولیه مورد مصرف خود را که بسیاری از آن در 

داخل کشور تولید می گردد به طور مستقیم و بی واسطه از کارخانجات تولیدی آن مواد تهیه نماید تا 

بتواند هم حامی تولیدکنندگان داخلی باشد تا چرخ اقتصادی رونقی بیش از پیش بردارد و هم اشتغال 

تولید کنندگان دیگر داخلی را حمایت نماید؛ لذا جهت تامین این سرمایه در گردش نیازمند مبلغ 

لایر می باشد تا بتواند گردش مالی خود را حفظ نموده و هزینه های خرید مواد  14/000/000/000

اولیه را کاهش دهد که این خود باعث اشتغال بسیاری از جوانان در کارخانجات وابسته تامین مواد 

اولیه از جمله نخ، دکمه، و مواد بسته بندی مانند کاور و آسترهای مصرفی و بسیاری مواد دیگر که 

 .در صورت لزوم مستندات آن ارایه خواهد گردید
در همین راستا و با توجه به اهمیت قیمت تمام شده محصول تولیدی و به جهت قابل رقابت بودن 

محصول از جهت قیمت با محصوالت مشابه خارجی یا داخلی بنا را بر این داریم که در صورت 

امکان به جهت انتقال محصوالت در این مجموعه به مراکز فروش در پایتخت و سراسر کشور و 

افزایش پوشش به کل استان مازندران و کاهش هزینه حمل و نقل تا کمترین رقم ممکن اقدام به خرید 

  3/000/000/000دستگاه خودرو مناسب حمل البسه مانند کامیونت نیسان یا مزدا کابین تا سقف  4

نفر و در مجموع هشت  2لایر نماید که در صورت به کارگیری این خودروها به ازای هر خودرو 

نفر در دو شیفت کاری به خدمت گرفته خواهد شد که این امر خود موجبات اشتغال هرچه بیشتر در 

 .این مجموعه روستایی را به همراه خواهد داشت
از جهتی با توجه به محبوبیت و تولید انبوه و قیمت تمام شده  مناسب محصوالت و افزایش مشتریان 

در سراسر کشور و در جه راه حال مشتریان و عرضه و توسعه روش محصوالت خود  این مجموعه 

شعبه فروش در سطح استان مازندران و شهر تهران به بهره بردای برساند و الزم  15در نظر دارد 

نفر مشغول به کار خواهند شد که این امر نیازمند سرمایه  3به ذکر است به ازای هر شعبه فروش 

 .لایر خواهد بود 20/000/000/000



معهذا با توجه به توضیحات داده شده و مسیرهای اعالم شده نیازمند حمایتی بالغ بر 

لایر می باشد تا بتوانیم گامهای استوارتر و محکمتر در مسیر  75/000/000/000

اشتغالزایی بردارد ، البته بررسی کارشناسان اعزامی بهاین مجموعه صنایع روستای و 

بازدید مدیران و عزیزان دلسوز استانی و کشوری از ارگانها و سازمانهای مختلف دولتی و 

خصوصی و بررسی نمایندگان محترم مجلس همه و همه حاکی از آن است که این مجموعه 

سالهاست به طور تمام صنعتی و بدون وابستگی جناحی و در پناه حضرت حق این کوله بار 

سنگین را به این مرحله رسانیده است اما اکنون به جهت وسعت کار و پیچیدگیهای فرایند 

فروش و گستردگی مراکز عرضه با سرمایه گذاری های شخصی و اندک خود قادر به ادامه 

مسیر با سرعت قبل خود نمی باشد و به همین جهت در صورت حمایت طبق فرمایشات مقام 

معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی به جهت ایجاد فضای رونق کسب و کار و سطح 

نفر به طور مستقیم یاری رسان بوده و  450نفر به  300اشتغال این مجموعه روستایی از 

حامی تولید کنندگان واقعی و بی حاشیه داخلی این کشور جهت عرضه محصوالت تولیدی 

.داخلی و بومی و قیمت تمام شده واقعی جهت ارایه به مصرف کنندگان باشد  
 



گاهی هب  ورازانتولیدی مجموهع صناعی تولیدی روستای ظرفیت ن  
 

 کاال نوع سال مستقیم اشتغال تولید تیراژ عرضه مقدار عرضه محل

 تهران

 پالسکو ساختمان

 تهران ولیعصر خ

 میرداماد

 مردانه پیراهن 1393 120 40000 39000

 تهران

 پالسکو ساختمان

 تهران ولیعصر خ

 میرداماد

 شلوار 1393 180 40000 39000





در صورت حمایت ارگانها و سازمانهای مربوطه به شرح ذیل می  1395مجموعه در سال دیدگاه  

 :باشد
با افزایش نیروی کار در صورت ایجاد فرایند توسعه سازی و خرید  1395قابل انتظار است در سال 

نایل شویم که دور از انتظار نمی باشد  65000ماشینآالت جدید و ایجاد شعب فروش به تیراژ فروش 

. 
البته استقبال مشتریان از این محصوالت مارا هر چه بیشتر از قبل مصمم تر می کند که در صورت 

 .حمایت بزرگواران بتوانیم به این مسیر ادامه دهیم
 



.رد پایان خالهص طرح فوق را حضور سروران گرامی هب صورت لیست تقدیم میگردد  
 

 ایجاد اشتغال سرانه لایر ب نیاز مورد بودجه هدف

 کننده

 ردیف طرح فرایند

 ملزومات و اولیه مواد تامین

 تولید مصرفی

 1 گردش در سرمایه تامین نفر 20 حداقل 000/000/000/10

 و جدید تولید سالنهای ایجاد

 تولید ظرفیت و راندمان افزایش

 2 توسعه نفر 50 حداقل 000/000/000/10

 جهت تولید کیفیت افزایش

 مشابه اقالم با رقابت

 افزایش و آالت ماشین خرید نفر 40 حداقل 000/000/000/20

 تولید مسیر خدمات

3 

 شعب ایجاد و محصوالت عرضه

 کشور سراسر و استان در

 4 برند و شعبه ایجاد نفر 30 حداقل 000/000/000/15

 نقل و حمل هزینه کاهش جهت

 تمام بهای کاهش نتیجه در و

 شده

 و حمل های ماشین و خودرو نفر 10 حداقل 000/000/000/20

 نقل

5 

    150     





  
نفر به این مجموعه اضافه خواهد شد و در واقع سطح  150الزم به ذکر است اشتغال فوق به تعداد 

 .نفر خواهد رسید 450نفر به  300اشتغال این شرکت از 
 .توجه جنابعالی و گروه همکاران کمال تشکر و سپاسگزاری را داریمبذل در پایان از 

 

 توفیق... من ا•
 

 مجموهع صناعی تولیدی روستای ورازان •

 














