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اگرچه رسیـدن به جایگاه "بهترین در کشور و انتخابى مناسب در سطح بین المللى" در مقطعى که کشور یکى از 
سخت ترین شرایط اقتصادى خود را پشت سر مى گذارد، در کوتاه مدت دور از انتظار است ولى ما مى خواهیم و مى توانیم. 
خلق ارزش از طریق کیفیت باال، انجام به موقع تعهدات، قیمت مناسب و خدمات پس از فـروش مطلوب از اصـول 
هشت گانۀ خط مشى کیفیت پلور سبز مى باشد. ما به دنبال خرسندى مشتریان خود هستیم و امیدواریم که حـس 
خوب از مرحلۀ انتخاب پلور سبز تا دریافت خدمات، همراه مشتریان ما باشد. خواسته و هـدف مـا "رقابت سالـم بـا 

رقبا"، "تعامل برنده برنده با شرکا" و "محبوبیت در نزد مشتریان" است.
پویایى و انعطاف پذیرى از خصوصیات یک شرکت چابک مى باشد که ناشى از درك بازار هـدف و شناخـت تـوان 
رقبا و انتخاب استراتژى مناسب مى باشد و عاملى بازدارنده یا شتاب دهنده در مسیر حرکتـى خـود در بـازار رقابتى 
محسوب مى شود. ایجاد تنوع در محصوالت و خدمات و ورود به فضاى تولید انبوه واگن هاى بـارى در کنـار ساخت 
واگن هاى مسافرى و خدماتى و بازسازى انواع واگن بارى و مسافرى و لکوموتیو، یکى از ارزش افزوده هاى پلور سبـز 
مى باشد که عالوه بر اینکه مشتریان متفاوتى را به سمت شرکت سوق مى دهد، مدیریت مناسـب منابـع و استفـاده 

حداکثرى از ظرفیت تولید را نیز به همراه خواهد داشت. 
ارتقاى نشان تجارى را از طریق ایجاد اعتماد در مشتریان دنبال مى کنیم و اعتقاد داریم که محصوالت با کیفیـت 
و پشتیبانى بى قید و شرط در دوران گارانتى، اعتماد و وفادارى را به همراه خواهد داشت و عامل پایدارى شرکت در 
بازار رقابتى و رشد فروش محصوالت خواهد بود. اگرچه سیاست گذارى و پشتیبانى دولت بسیار حائز اهمیـت اسـت 
ولى انگیزة مشترى براى خرید و اعتماد به کارکرد محصول یا ارزش افـزودة خدمـات درجـایگـاه باالتـرى مى باشد. 
بى تردید عدم موفقیت نشان تجارى نمى تواند فقط به محصول ضعیف و ناتوانى در فروش نسبت داده شود بلکه دالیل 
بى شمارى از جمله تبلیغات غیرموثر، متناسب نبودن ایده ها با بازار هدف، نقص در مفهوم یـا طـراحى محصوالت و 
خدمات، قیمت گذارى نادرست، تخمین نادرست اندازة بازار و یا عدم درك بخش هاى بازار هدف، وجود دارد که عامل 

افول نشان تجارى بوده و شکست مجموعه را رقم خواهم زد.

سخن مدیر عامل
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تعهد به رشد شرکاى تجارى و ایجاد روابط سازنده و توجه به رشد متناسب آنها به موازات 
توسعۀ شرکت، تعهدات شرکت را درقبال مشتریـان تضمیـن مى کنـد. عدم هماهنگى بـا 
تامین کنندگان و عوامل اجرایى کلیدى و تضمین منافع آنها عامل بازدارندة توسعه خواهد 
بود که در بسیارى موارد شکست شرکت هاى بزرگ را رقم زده است. تیم مدیریت شرکت 
پلور سبز اعتقاد ویژه اى به تسهیم منافع با شرکاى تجارى داشته و تالش مى کنیم تا توسعۀ 

ذى نفعان کلیدى را متناسب با توسعه خود دنبال کنیم.
دانش فنى، تکنولوژى سرآمد و سرمایۀ انسانى متخصص، سه ضلع مثلث موفقیت شرکت 
خواهند بود و بى تردید با برنامه ریزى دقیق به صورت مستمر پایش و به روزرسانى مى شوند. 
به کارگیرى توان تخصصى شرکت هاى دانش بنیان، مراکز تحقیقاتى و مشاورین در تحقیقات، 
توسعه و پیاده سازى اهداف شرکت، رویکرد مناسب و معقولى است که مکمل توان داخلى 
بوده و همواره نگاه مدیریت و سهامداران گروه صنعتى پلور سبز بـه ایـن نقطـه معطـوف 

بوده است.
توانمندسازى کارکنان و تعالى منابع انسانى را به عنوان اصلى ترین سرمایۀ شرکت دانسته 
و مسیر ناهموار پیش روى را به پشتوانۀ روحیۀ مصمم، تالشگر و متعهد پرسنل طى خواهیم 
نمود. اعتماد به طراحى، تولید، کیفیت، مهندسى و سایر بخش هاى شرکت تکیه گاه مدیریت 
بوده و تعامل سازنده و موثر آنها در یک کالبد، بازوى اجرایى پلور سبز را پرتوان خواهد نمود.  
بر دستان غیورمردان عرصۀ تولید بوسه مى زنم و برخود مى بالم که در کنار خانوادة بزرگ 

پلور سبز در اعتالى تولید و تحقق آرمان هاى کشور اسالمى ایران کوشا هستیم. 

علیرضا شیخ طاهري
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
زمستان 1400
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تاریخچه:
گروه صنعتى پلور سبز یکى از شرکت هاى مطرح کشور در حوزة حمل 
و نقل ریلى مى باشد که با سابقه اى در حدود دو دهه با موضوع طراحى، 
تولید، صادرات و واردات انواع خودرو و وسائط نقلیۀ سبک و سنگین ریلى، 
تعمیرات تخصصى ناوگان ریلى و همچنین انجام کلیۀ فعالیتهاى مالى و 
اقتصادى مرتبط با موضوع شرکت و به صورت سهامى خاص در تاریخ 
02/03/ 1381در ادارة ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران و با 

مجوز تولید500 دستگاه واگن مسافرى در سال به ثبت رسیده است. 
پس از گذشت سه سال از تاریخ ثبت شرکت پلورسبز، کارخانۀ واگن سازى 
پلورسبز در شهرستان زرند کرمان احداث و به فّناورى تولید واگن مسافرى 
درجه یک 4 تخته تحت لیسانس آستراى رومانى دست یافت. در پی اخذ 
پروانۀ تاسیس از ادارة کل صنایع و معادن استان کرمان، ساختار شرکت 
پلور سبز در سال 1385 از سهامی خاص به سهامی عام تغییر پیدا کرد و 
همچنین سهام این شرکت در سال 1388 به صندوق ذخیرة فرهنگیان 
واگذار گردید. درسال 1400 و با تغییر استراتژى هاى مدیریتى، این شرکت 
موفق به ارتقاى پروانۀ بهره بردارى قبلى به تعداد 7 نوع محصول و خدمت 
متنوع از جمله طراحى و تولید واگن مسافرى، واگن بارى لبه بلند، واگن 
بارى لبه کوتاه، واگن حمل غالت، بدنۀ واگن مترو، بازسازى و نوسازى 
واگن، بازسازى و نوسازى لوکوموتیو و ساخت و مونتاژ قطعات مورد نیاز 
شده است و در حال حاضر مجموع ظرفیت تولید ساالنۀ آن مشتمل بر 

850 دستگاه انواع واگن مسافرى و بارى مى باشد.

گروه صنعتى پلور سبز
تولید کنندة انواع واگن هاى

مسافرى ، بارى و مترو

مجوز تولید سالیانه 500 دستگاه واگن مسافري

ظرفیت تولید سالیانه 850 دستگاه انواع واگن 1400
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دو دهه فعالیت، 
یکى از شرکت هاى معتبر صنعت ریلى، 

تولید کنندة انواع ناوگان ریلى، تنوع در محصوالت و خدمات

طراحى و تولید واگن مسافرى

طراحى و تولید واگن بارى لبه بلند

پلور سبز 
از گذشته تا امروز 

طراحى و تولید واگن حمل غالت
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طراحى و تولید بدنۀ واگن مترو



خدمات فنى و مهندسى

بازسازى و نوسازى و تعمیرات ناوگان ریلى

خدمات پس از فروش ناوگان ریلى

                                                   خـدمـات

واگن مسافرى                                 

واگن بارى لبه بلند

واگن حمل غـالت

واگنت حمل مواد معدنى

بدنۀ واگن مترو

محصوالت و خدمات
پلور سبز

1
2
3

1
2
3

4
5

 محصـوالت
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پـروژه هـا:

گروه صنعتى پلور سبز با انتقال دانش و فّناورى تولید واگن مسافرى از شرکت آسترا رومانى 
و بهره گیرى از توان مهندسان داخلى کشور، اقدام به طراحـى و تولیـد واگـن هاى مسافـرى 

4 تخته، با بدنۀ فوالدى، مطابق با استانداردهاى جهانى نموده است.    
هر واگن مسافـرى مجهز بـه 4 درب جهت ورود و خـروج  مسافر و 2 درب گنگ وى جهت 

ارتباط واگن ها با یکدیگر مى باشد. 
گروه صنعتى پلور سبز به عنوان شرکـت پیشـرو در تولیـد واگـن هـاى مسافـرى، موفـق به 
بومى سازى طراحى و ساخت اجزا واگن مسافرى شامل بدنه، سیستم تهویه، تابلو برق، بوژى 

و... شده است. 

پروژة طراحى و تولید تعداد:

89 دستگاه واگن 4 تختۀ لوکس مسافرى و 
تحویل به شرکت حمل و نقل ریلى رجاء

36 دستگاه واگن 4 تختۀ لوکس مسافرى و 
تحویل به شرکت راه آهن شرقى بنیاد

24دستگاه واگن 4 تختۀ لوکس مسافرى و 
تحویل به شرکت راه آهن حمل و نقل 

50 دستگاه واگن 4 تختۀ لوکس مسافرى و 
تحویل به شرکت حمل و نقل ریلى رجاء

وزن خالص
حداکثر طول

 طول بدنه
عرض بدنه

حداکثر ارتفاع از روى ریل
بوژى

حداکثر سرعت
نوع سیستم ترمز

فاصله بین مراکز بوژیها
تعداد کوپه

 ظرفیت مسافر

48/5 ton

26400 mm

26100 mm

2825 mm

4050 mm

Y32

160 km/h
دیسکى

19000 mm

10

40

واگن مسافرى:

50

36

24

89

مشخصات فنى:   
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هم زمان با پیشرفت تکنولوژى در صنعت حمل و نقل و با توجه به نیاز کشور به دستیابـى و        
بهره گیرى از این تکنولوژى و با هدف توسعۀ صنعت جابجایى مسافر درون شهرى، گروه صنعتى 

پلور سبز اقدام به طراحى و ساخت بدنۀ واگن هاى مترو نموده است.  
آرایش قطارها به صورت 7 واگن و با ظرفیت 306 نفر طراحى شده است.

نکتۀ قابل توجه در تولید این نوع از واگنها، همکارى موفق و شایستۀ دو شرکت واگن سازى 
تهران و گروه صنعتى پلور سبز مى باشد که ثمرة این همکارى ها منجر به توسعۀ بومى سازى 
و افزایش توان کشور در تولید داخلى واگن هاى مترو مى باشد. بدنۀ طراحى شده واگـن هاى 

مترو از جنس فوالدى ST52 مى باشد.
آرایش قطارها به صورت 7 واگن بـه ترتیـب بـا آرایـش (MC-T-MA-M-MA-T-MC) و بـا 

ظرفیت 306 نفر طراحى شده است.

173 دستگاه شاسى و بدنۀ واگن مترو و
تحویل به شرکت واگن سازى تهران

بدنۀ واگن مترو:

پـروژه هـا:
پروژة طراحى و تولید تعداد:

وزن خالص
حداکثر سرعت

 طول بدنه
عرض بدنه

فاصله بین دو ریل
ارتفاع واگن

عرض درب ها
ارتفاع درب ها

فاصله بین مراکز بوژیها
تعداد درب ها در هر سمت بدنه

ولتاژ خط
 نوع تغذیۀ الکتریکى

1300 mm

1950 mm

10200 mm

4

DC 750v

17 3

مشخصات فنى:   
37-35 ton

80 km/h

19500 mm

2650 mm

1435 mm

3690 mmریل سوم
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این گروه صنعتى در راستاى توسعۀ فّناورى تولید واگن مترو، قراردادى را با شرکت دالیان چین 
منعقد نمود که به موجب این قرارداد انتقال دانش و همکارى در تولید بدنۀ متروى اصفهان و 

شیراز با گروه صنعتى پلور سبز، صورت پذیرد. 
این واگن ها مجهز به سیستم اطالع رسانى مسافرى، ارتباط مسافر با راننده و دوربین مدار بسته 
مى باشد. همچنین سیستم تهویۀ این واگن ها قادر به تنظیم سرمایش و گرمایش داخل واگن 

مطابق با شرایط جغرافیایى مى باشد.
بوژى این واگن ها به گونه اى طراحى شده اسـت که قوس هاى با شعاع کم را پیمایش نماید و 
فضاى داخلى و بیرونى این واگن ها داراى طراحى مدرن و به روز مى باشد. همچنین سیستم رانش 

و اینورترهاى این واگن  ها داراى تکنولوژى به روز اروپایى مى باشد.  
هر رام از این قطار شامل 5 واگن با آرایش (TC-MP-M-MP-TC) مى باشد که ظرفیت 198 

نفر مسافر را در حالت نشسته تامین مى نماید.

3 رام قطار مترو و تحویل به 
سازمان قطار شهرى شیراز

واگن مترو:

پـروژه هـا:
پروژة تامین تعداد:

وزن خالص
حداکثر سرعت

 طول بدنه
عرض بدنه

فاصله بین دو ریل
ارتفاع واگن

عرض درب ها
ارتفاع درب ها

فاصله بین مراکز بوژیها
تعداد درب ها در هر سمت بدنه

ولتاژ خط
 نوع تغذیۀ الکتریکى

1300 mm

1900 mm

12600 mm

4

DC 1550v

3
30 رام  قطار مترو و تحویل به 
سازمان قطار شهرى اصفهان

30

مشخصات فنى:   
37-34 ton

80 km/h

19000 mm

2650 mm

1435 mm

3690 mmپانتوگراف
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گروه صنعتى پلور سبز در راستاى دستیابى به سند چشم انداز 1404 توسعـۀ ناوگـان ریلى 
در کشور اقدام به طراحى و تولید واگن هاى حمل مواد معدنى (لبه بلند) نموده است.

در این نوع از واگن ها امکان حمل مواد معدنى و محصوالت فله مشـابه (سنـگ آهن، ذغـال 
سنگ، ...) در شرایط استاندارد مهیا شده است. در واگن هاى لبه بلند با تکیه بر استانداردهاى 
طراحى و ساخت، امکان حمل 68 تن مواد معدنى با توجه به دارا بودن چهار محور به سهولت 

امکان پذیر است. 

50 دستگاه واگن بارى لبه بلند 
شرکت آروین تبریز

واگن حمل مواد معدنى (لبه بلند):

پـروژه هـا:
پروژة طراحى و تولید تعداد:

1435 mm

120 km/h

100 km/h

22/5 ton      

50

مشخصات فنى:   
21/5 ton

67/8 m3

14230 mm

12690 mm

3100 mm

3190 mm

وزن خالص
حجم بارگیرى

 طول واگن
طول بارگیرى

عرض واگن
ارتفاع واگن

فاصله بین دو ریل
حداکثر سرعت بدون بار

 حداکثر سرعت با بار
بار محورى

فاقد دریچه دریچۀ باز شو
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گروه صنعتى پلور سبز با عنایت به برنامۀ تحقیق و توسعۀ خود و با بهره گیرى از توان مهندسى 
و اجرایى شرکت در عرصۀ تولید واگن هاى حمل غالت، اقدام به بومى سازى طراحى و تولید 

این نوع از واگن ها نموده است. 
به منظور تسهیل در امر بارگیرى و تخلیۀ غالت، دریچه هاى جداگانه اى در سقف و کف واگن 
طراحى شده که مشکالت مربوط به حمل و تخلیۀ غالت رابرطرف نموده است. بوژى استفاده 
شده دراین نوع از واگن ها از نوع (BOGIE Y25 lsd1) مى باشد که به دلیل انعطاف پذیـرى 
باال داراى حداقل استهالك مى باشد. ملزومات ضرورى تعبیه شده در واگن حمل غالت به جهت 
توسعۀ بهره بردارى و افزایش ایمنى افراد شامل، نردبان محفظه هاى نگهدارندة غالت، نردبـان 

دسترسى به دریچۀ بارگیرى، پلکان ورودى، نرده هاى حفاظت و ایمنى افراد مى باشد.
واگن حمل غالت قابلیت حرکت در حالت بدون بار با سرعت 120km/hو در حالت بارگیرى 

شده توانایى حرکت با سرعت 100km/h را دارا مى باشد.
از نکات قابل توجه این واگن ها، امکان حمل 3 نوع محصول مختلف با حفظ شرایط استاندارد 

نگهدارى، مى باشد.

250 دستگاه واگن حمل غالت 
شرکت پارسیان ریل شرق

واگن حمل غالت:

پـروژه هـا:
پروژة طراحى و تولید تعداد:

وزن خالص خالى
حجم بارگیرى

 طول واگن
عرض واگن
ارتفاع واگن

فاصله بین مراکز بوژیها

تعداد محور
تعداد محفظۀ نگهدارى غالت

تعداد دریچۀ  تخلیه
بار محورى

طراحى سیستم ترمز

4

3

6

22/5 ton

Knorr

250

مشخصات فنى:   
21/5 ton

90 m3

15440 mm

3165 mm

4360 mm

10400 mm
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واگنت حمـل مواد معدنى یکى دیگر از ابزار و ملزومات مورد نیاز جهت بهره بردارى در انواع 
معادن زیرزمینى و روباز (منگنز، ذغال سنگ، کروم، سرب و ... ) و همچنین جهت استفـاده 

در تونل هاى شهرى جهت جا به جا کردن خاك در ظرفیت هاى قابل توجه مى باشد. 
با توجه به موقعیت خاص استان کرمان و وجود معادن مختلف در این استان، گروه صنعتى       
پلور سبز با به کارگیرى توان و تجربۀ درون سازمانى خـود و استفـاده از شرایـط و موقعیـت 

جغرافیایى کارخانه، اقدام به طراحى و ساخت واگنت حمل مواد معدنى نموده است. 
واگنت هاى حمل مواد معدنى داراى قابلیت حرکت بر روى ریل بوده و امکان تخلیه مواد معدنى 
از طرفین به صورت90درجه با کمترین نیروى اعمال شده توسط کارگـر را دارا مى باشنـد.

جنس بدنۀ ایـن واگنت ها از جنس فوالد ST52 و چرخ هاى این واگن هـا از جنـس چـدن          
ضد سایش و ضد جرقه مى باشد. واگنت مواد معدنى توانایى حمل 1/5 تن ذغال سنگ را دارد 

و از دیگر مزایاى این واگنت ها اتصال سریع و آسان به یکدیگر مى باشد.

واگنت حمل مواد معدنى:

تعداد محور
جنس چرخ

 تعداد دریچۀ تخلیه
بار محور

سیستم ترمز

2

مشخصات فنى:   
700 kg

800 Lit

1829 mm

1006 mm

1268 mm

600 mm

وزن خالص
حجم  بارگیرى

 طول واگن
عرض واگن
ارتفاع واگن

فاصلۀ دو محور چرخ

چدن

2

1 ton

فاقد ترمز

پروژة طراحى و تولید تعداد:پـروژه هـا:

10 دستگاه واگنت حمل مواد معدنی و تحویل به 
کارگاه فوالد جوش

20 دستگاه واگنت حمل مواد معدنی و تحویل به  
شرکت سرمایه گذاري صنعت زغال

20 دستگاه واگنت حمل مواد معدنی و تحویل به 
معدن زغال سنگ سراپرده شرقی

100 دستگاه واگنت حمل مواد معدنی و تحویل به 
شرکت حمل و نقل اتحاد جنوب شرق

100

20

20

10
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خدمات فنى و مهندسى
انجام کلیۀ محاسبات و طراحى محصوالت و زیر مجموعه هاى 
مرتبط با ناوگان ریلى یکى از مهم ترین و اصلى ترین خدماتى 
است که در حال حاضر در دپارتمان مهندسى گـروه صنعتى 

پلور سبز در حال اجرا مى باشد. 
این خدمـات شامـل طراحـى کلیۀ بخش هاى مرتبط با تولید 
ناوگان ریلى از جمله خطوط تولید، تجهیزات مورد نیاز در خطوط 
تولید و محصوالت نهایى نظیـر واگن هـاى مسافـرى و بـارى 
مى باشـد. از جملـه پروژه هـاى مهـم اجرایـى در ایـن حوزه، 
مى توان به طراحى خطوط تولید واگن هاى بارى حمـل مواد 

معدنى (لبه بلند) و واگن هاى بارى حمل غالت اشاره نمود.
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وجود دانش و مهارت تولید در کنار تجهیزات تولید، این امکان را فراهم آورده است 
تا گروه صنعتى پلور سبز در کنار تولید محصوالت ریلى، بتواند به راحتى و در سطح 
کیفى قابل قبولى اقدام به تعمیرات اساسى و بازسازى انواع ناوگان ریلى موجود در 
کشور نماید. از جمله پروژه هاى مرتبط با این خدمات مى توان به بازسازى واگن هاى 
مسافرى شرکت هاى رجا و جوپار و انواع واگن هاى بارى و چندین دستگاه لوکوموتیو 

اشاره نمود. 
این شرکت بازسازى واگن هاى مسافرى را با توجه به شرح خدمات مورد نظر کارفرما 
از جمله تبدیل واگن اتوبوسى به واگن کوپه اى، بازسازى واگن هاى کوپه اى و تغییر 

کاربرى واگن هاى مسافرى را در کارنامۀ خود دارد.

پـروژه هـا

پروژة طراحى و بازسازى 
تعداد 84 دستگاه واگن مسافرى 6 تخته 

شرکت حمل و نقل ریلى جوپار

پروژة طراحى و بازسازى 
تعداد 3 دستگاه واگن مسافرى 4 تخته 

شرکت حمل و نقل ریلى ریل ترابر سبا

پروژة طراحى و بازسازى 
تعداد 10 دستگاه واگن مسافرى 4 تخته

شرکت حمل و نقل ریلى رجا

خدمات بازسازى ، نوسازى و 
تعمیرات ناوگان ریلى

84
10

3
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در تجـارت امروز توجـه به کیفیت کاال از مهمترین وظایف شرکت هاي تولیـدکننده بوده و خدمات پس از فروش ضامن حفظ این کیفیت می باشد. از این رو گروه صنعتى پلـور سبـز، 
فروش را پایانى بر ارتباط خود با مشتریان ندانسته و استقرار واحد خدمات پس از فروش را با هدف حفظ حقوق مشتریان در دستور کار خود قرار داده است.

توانمندى هاى واحد خدمات پس از فروش:
بررسی گزارشات دریافتى از شرکت هاى بهره بردار در خصوص شناسایی موارد گارانتی  و 

ارائۀ گزارش تحلیلى از خرابى ها به مشتریان
پشتیبانى و به روز رسانى نرم افزارهاى تخصصى مورد استفاده در محصوالت تولیدى 

پوشش کامل خدمات گارانتی و خارج از گارانتی با به کارگیري پرسنل متخصص
واحد خدمات پس از فروش و پشتیبانی تولید

انجام بازدیدهاى دوره اى و اقدامات اصالحى و فراخوان قطعات معیوب

خدمات پس از فروش

نظرسنجى از مشتریان در راستاى بهبود فرایند ارائۀ خدمات 
پس از فروش

برگزارى دوره هاى آموزش نگهدارى و تعمیرات به مشتریان
ارائۀ سرویس و تعمیرات دوره اى رایگان در دوران گارانتى 

محصوالت
امکان تامین قطعات یدکى در صورت نیاز مشتریان

17



شرکت سرمایه گذارى فرهنگیان

شرکت سرمایه گذارى تدبیر فرهنگیان

شرکت سرمایه گذارى سرمایه گستر سهند

شرکت سرمایه گذارى سامان فرهنگیان

موسسۀ صندوق ذخیرة فرهنگیان

1

2

3
4

5
سهامداران و 

خانوادة پلور سبز
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اعضاى هیئت مدیره
پلور سبز

آقاى پرویز عالیوند 
رئیس هیئت مدیره، 

مهندس مکانیک

آقاى علیرضا شیخ طاهرى 
مدیرعامل و نایب رئیس 

هیئت مدیره، 
DBA 

آقاى رضا نائمى 
عضو هیئت مدیره، 
کارشناسـى ارشـد
مهندسى متالـوژى

آقاى عمار قارونى
عضو هیئت مدیره، 

کارشناسى ارشد حسابدارى

آقاى محسن حسین کاشى 
عضو هیئت مدیره، 
کارشناسى جغرافیا
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خانوادة مترو

مشتریان پلور سبز

خانوادة مسافرى

خانوادة بارى

شرکت حمل و نقل ریلى رجاء             شرکت راه آهن حمل و نقل            شرکت راه آهن شرقى بنیاد (بن ریل)

 شرکت واگن سـازى تهـران               سازمان قطار شهرى شیراز             سازمان قطار شهرى اصفهان

شرکت پارسیـان ریل شـرق              شرکـت آرویـن تبریـز
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اگر چه اقدامات صورت گرفته از ابتدا تا به امروز کارنامۀ درخشانى 
را براى گروه صنعتى پلور سبز به ارمغان آورده است لیکن هیچوقت 

از گام نهادن در مسیر توسعه غافل نبوده ایم.
آنچه امروز بیش از هر چیز در صدر برنامه هاى اجرایى شرکـت 
قرار دارد، توجه به طراحى و اجرایى شدن پروژه هاى توسعـه اى 
است که نقش اساسى در ترسیم آینده اى درخشان براى مجموعه 
خواهد داشت. تکمیل فاز اول کارخانه پس از سال ها و برنامه ریزى 
جهت اجراى فازهاى بعدى و همچنین احداث سالن هاى تولید 
جدید را مى توان از اصلى ترین برنامه هاى توسعه در گروه صنعتى 

پلور سبز دانست.
آنچه البته حائز اهمیت است توجه به استفاده از تکنولوژى روز 

دنیا در مسیر توسعه پیش روست.

پلور سبز 
در مسیر توسعه
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خانوادة گروه صنعتى پلور سبز آینده اى بسیار درخشان را براى خود ترسیم کرده و در این آیندة خلق شده نقش خود را 
بسیار تاثیرگذار و فعال ترسیم نموده است. آیندة کارى که سهم حمل و نقل ریلى در آن افزایش یافته و گـروه صنعتـى 

پلور سبز با تولید محصوالت و ارائۀ خدماتى بر بستر تکنولوژى روز مى تواند سهم عمده اى را بر عهده بگیرد.
در سبد محصوالت آیندة گروه صنعتى پلور سبز، مجموعۀ متنوعى از تولیـدات و خـدمـات صنعـت حمـل و نقل ارائـه 

خواهد شد.
پلور سبز در آیندة این کشور عزیز قطب تولید محصوالت و خدمات ریلى خواهد بود و در این مسیر سهم خود را در توسعه 

و ارتقاى دانش و کیفیت زندگى ایرانیان ایفا مى نماید.

پلور سبز 
در افق آینده
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یکى از اصلى ترین استراتژى هاى مورد نظر در گروه صنعتى پلور سبز توجه، حمایت و همراهى با محیط زیست است. 
این استراتژى امروز به یک باور در مجموعۀ پلور سبز تبدیل شده است به نحوى که نه تنها محصوالت تولیدى شرکت 
کامال در خدمت محیط زیست و سازگار با آن طراحى شده است بلکه در طول مسیر فرآیند تولید نیز همواره توجهى 
ویژه به مقولۀ محیط زیست مى شود. آنچه که براى خانوادة پلور سبز از اهمیت ویژه اى برخوردار است تولید محصولى 

سبز در فرآیندى سبز و دوستدار محیط زیست است.

پلور سبز و محیط زیست
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