


ا  د م     
  جناب آقاي دکتر عبدالملکی

  وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  با سالم و احترام

ار شهیدانی همچون  با درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، ما پرسنل مجموعه دخانیات اصفهان، از میان خیل کثیر کارگران خدّوم و دلسوز این آب و خاك، دی
نها خرازي که پدر مرحوم ایـشان (حاج کریم خرازي) نیز عـضو خانواده بزرگ ـشرکت دخانیات ایران بودند، برآن ـشدیم تا از مهد تنباکوي ایران، تـسردار حاج حـسین 

ادراتی اـصفهان) به آ یگارت، تنباکوي مرغوب ـص ریفه لم یـشکر  یهمجتمعی که چهار کارخانه تولیدي در آن فعالیت دارد (تنباکوي باب داخله، تنباکوي معـسل و ـس ـش
  المخلوق لم یشکر الخالق، عمل کرده و مراتب قدردانی خود را از عملکرد خداپسندانه آن مقام عالی اعالم نماییم.

مایـشات مقام بدون ـشک حرکت بزرگی که در احیاء، رـشد و پویایی دوباره ـصنعت دخانیات ایران طی چندین ماه گذـشته ـسرعت بیـشتري داده و باعث عملی ـشدن فر
ق حمایت و معظم رهبري (مدظله العالی) شــده با تدبیر هوشــمندانه جنابعالی در انتخاب و انتصــاب جناب آقاي دکتر عامریان مدیرعامل محترم موســســه صــندو

یخان به عنوان  اب جناب آقاي دکتر محمد مجاور ـش ان، انتـص تگی کارکنان فوالد و به تبع ایـش ـس رکت دخانیات  مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مبازنـش حترم ـش
معظم له مبنی بر اقتصاد   ایران صورت گرفته که در این مدت کوتاه، منویات مقام عظماي والیت و فرهنگ جهاد و ایثار را سرلوحه کار خود قرار داده اند تا شعارهاي

  یع تر تحقق یابد.مقاومتی، رونق و جهش تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین سر
ن بسته هاي حمایتی تدابیر عالمانه، تالش هاي شبانه روزي، افزایش خریدهاي تضمینی محصول تنباکو و توتون از کشاورزان، حمایت از این قشر ضعیف و مقرر کرد

ــوالت خارج ــهم بازار و مقابله با محص ــاد و مافیاي دخانیات، پیگیري جهت افزایش س ــوع فروش تولیدات داخلی براي آنان، مبارزه با فس   -ی و رقیب و توجه به موض
وـضعیت نیروهاي پیمانکاري و قراردادي و حمایت هاي معیـشتی و تبدیل  « ،اـستفاده از ظرفیت ها و تکیه بر نیروهاي مخلص و متخـصص ـشرکت و از همه مهمتر

ایتمندي و تـشکر ویژه از جناب آقاي دکتر   مـستمر» تاي  ما را برآن می دارد تا ـضمن رـض ان اعالم نموده و تمامی تالش خود را در راـس ـشیخان، حمایت خود را از ایـش
  اهداف عالیه شرکت و سربلندي نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران بکار بندیم.

یسـی و برگرفته از بدیهی اسـت اقدامات خیرخواهان و تالش خدمتگزاران صـدیق شـرکت دخانیات که در دوران ریاسـت جمهوري دولت مردمی جناب آقاي کتر رئ
نگرانه مقام معظم رهبري (مدظله العاري) اـست و همچنین عملی ـشدن کام ره الـشریف)، خون پاك ـشهیدان و منویات روـش ه امام راحل (قدس ـس ل وعده هاي  اندیـش

مه ریزي متناـسب و مدون براي افزایش تولید گارت ـسازي و تنباکو به اـصفهان، برنایداده ـشده درخـصوص نوـسازي و بازـسازي دـستگاه ها، انتقال ماـشین آالت جدید ـس
ي برنامه هاي  و فروش انواع تنباکوهاي ـصادراتی، معـسل و ـسنتی اـصفهان و نیز اـستمرار کمک هاي مـسئولین در مورد معیـشت پرـسنل باعث ـسرعت بخـشیدن به اجرا

  شرکت و افزایش روحیه جهادي در بین کارگران خواهد بود.
فه ت مجتمع اـص تراتژیکالزم به ذکر اـس ول اـس تن محـص یل ها و داـش ب، پتانـس اي مناـس ل،  ،ان با بهره مندي از فـض ادراتی و معـس نتی، تنباکوي مرغوب ـص تنباکو ـس

  ظرفیت و توان پیشبرد، بهره وري و سود بخشی بیش از پیش شرکت دخانیات ایران را دارد.
  »  ثار و عمل درود بی کران بر تمامی مردان مخلص و همیشه حاضر در میدان جهاد و ای« 
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