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اینجانب محمد علی حاجی زاده ، مدیر کارخانھ زگال شمال، در سال ١٣۶۴ 
ھمزمان با ورود بھ دانشگاه، متوجھ کمبود لوازم مھندسی مخصوصا در 

حوزه ی نقشھ کشی شدم. 
ھزینھ ی باالی خرید تولیدات خارجی و کیفیت پایین تولیدات داخل، مارا بر 

آن داشت کھ دست بھ تولید لوازم نقشھ کشی با کیفیت باال و قیمت مناسب 
بزنیم. 

این مسئلھ باعث شد کھ خواستھ یا ناخواستھ وارد حیطھ ھای مختلف اعم از 
بستھ بندی، قالب سازی، طراحی و.. شویم و این محصوالت را سالھا با 

برند کیدوز در ایران تولید و پخش کنیم. 
میل بھ تولید برند داخلی و باال بردن ھرچھ بیشتر کیفیت آن، زمانی بھ اوج 

خود رسید کھ افتخار آشنایی با شرکت زگال شمال نصیب بنده گردید. 
ھفت سال پیش، این بستر در شرکت و کارخانھ ی زگال شمال فراھم گردید 
کھ با ھمتی مضاعف و پشتوانھ ی بی دریغ دوستان، مخصوصا جناب آقای 

حاج عباس تویسرکانی وارد عرصھ ای جدید در تولید گردیم. 
ھمانگونھ کھ میدانید ، مداد و پاک کن جزء اولیھ و جدایی ناپذیر وسایل 

سواد آموزیست کھ ھمھ ی فرزندانمان در سراسر دنیا با آن سروکار دارند. 
عالقھ ی بیش از حد شرکت بھ این قشر از جامعھ، مارا بر آن داشت کھ 
ھرچھ بیشتر، شرکت را در راستای رسیدن بھ اھداف زیبایش یاری دھیم. 
شرکتی کھ بزرگ ترین آرمان در آن، این است  کھ ھیچ کودکی بھ دلیل 

«نداشتن لوازم تحریر» از تحصیل باز نماند و خود را با شعار «حس خوب 
کودکی» در ذھن ماندگار میسازد. 

اقالم اولیھ ی سواد آموزی ھمچون مداد و پاک کن و تراش را بھ عنوان 
سوژه ھدف در نظر گرفتیم و از پنج سال پیش با ھمکاری شرکت، اقدام بھ 

آزمایشات متعدد جھت تولید پاک کن نانو آنتی باکتریال نمودیم. 



پاک کنی کھ عالوه بر دست بھ دست شدن، احتمال قرارگرفتن آن بھ دلیل 
شکل فیزیکی خاص، در دھان ممکن بود. 

این مسئلھ با یاری شرکت، در سال ١٣٩٩ بھ سمت پیروزی و ثبت اختراع 
بھ عنوان اولین مورد پاک کن نانو آنتی باکتریال پیش میرفت کھ عالوه بر 

ثبت اختراع بین المللی با ھمکاری ستاد نانو در ایران ، نسبت بھ تجاری 
سازی و آزمایشات متعدد بھداشتی و از بین بردن باکتری ھای مضر اقدام 

شد؛ تا توانستیم عالوه بر ثبت اختراع بین المللی برای اولین بار در دنیا 
تاییده ی ستاد نانو را ھم جھت تولید و مصرف در ایران بھ دست بیاوریم. 

اما تشنگی بیش از حد دوستان بھ جھت آرامش دادن بھ اولیای دانش آموزان 
بھ این حد بسنده نکرد. و مارا بر آن داشت کھ با ھمتی عالی، کمر بھ تولید 
دیگر نوشت افزار پر مصرف مانند مداد، تراش، خط کش، مداد شمعی و 

پاستل ببندیم. 
و وقوع این روند ممکن نبود مگر آنکھ لطف خداوند بر این مھم قرار 

میگرفت کھ فاعلی را در ھمنشینی با یک قابل تام القابلیھ قرار دھد؛ و آن 
قابل تام القابلیھ با قابلیتی کھ داشت فاعلیت آن فاعل  را بھ عرصھ ظھور 

نشاند. 
و اکنون با افتخار اعالم مینمایم کھ عضوی کوچک از خانواده ی بزرگ 

شرکت زگال شمال میباشم. 
 


