تاریخچه چاپ بهمن
مجتمع چاپ و گرافیک بهمن در سال 1358توسط احمد برقعی فارغ
التحصیل رشته چاپ از دانشگاه اشتوتگارت بنیان گذاشته شد .گفتنی است
شکلگیری این مجموعه ریشههایی دیرینهتر داشته است؛ چرا که خانوادهی ایشان ،از
بنیانگذاران این صنعت در شهر قم بودهاند.
در طول این مدت ،پروژههای فراوان و بزرگی در چاپ بهمن به انجام رسیده است
که به عنوان نمونه میتوان به چاپ کتب درسی دانشآموزان و ارائه خدمات به هزاران
ن دولتی و غیر دولتی و کشورهای همسایه اشاره کرد.
سازما 
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انتشارات بهمنآرا
با توسعه فعالیتهای چاپ بهمن در این مدت ،نیاز به تاسیس انتشارات
در کنار چاپخانه احساس شد؛ این مهم در سال  1383محقق شد
و «انتشارات بهمنآرا» به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد .مجموعه
بهمنآرا نیز به صورت تخصصی در حوزه نشر کتاب ،تقویم و سررسید
فعالیت دارد.

همکاران و خانواده بهمن
امروز شهر قم یکی از پیشتازان صنعت چاپ ایران است و بهمن آرا نیز با
بسیاری از مجموعهها تشکیل کنسرسیوم داده است؛ مجموعههایی مانند:
چاپ صدر ،چاپ حکمت ،انتشارات برقعی ،انتشارات آراسته.
اسامی برخی از سازمانهائی که بهمن آرا افتخار همکاری با آنها را داشته
است ،در ادامه آمده است.

موسسات مالی و اعتباری
بانک صادرات ایران
بانک تجارت
بانک کشاورزی
بانک مهر
صرافی سپهر ( وابسته به بانک صادرات )
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شرکتهای صنعتی
خودروسازی سایپا
آکیا خودرو
آواژنگ
امرتات
لوازم خانگی زرین نمای گناوه ( هایسنس )
چینی سازی مهفام جام
بلورسازی پارس اپال
چینی پردیس
شرکت نفتی پترو گوهر
شرکت نفتی فاکو
باران بسپار
بسپار صنعت
پرشین سازه
چسب استحکام و کارخانههای وابسته
رنگ جوتن
جهان پارت آریا
سامان پلیمر
مبلمان اداری جهان
گرو ه دپی
سازمان توسعه صنایع معدنی
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موسسه بشارت
شرکت آرات
افرا بسپار
تبدیل انرژی آسیا
توسعه صنایع تاسیسات ایران
کارخانجات نساجی ممتاز
کارخانجات نساجی ثابت رنگ
کارخانجات نساجی ایران مرینوس
کارخانجات نساجی ایران ترمه
کارخانجات نساجی بی نظیر

نهادهای مذهبی
مدیریت حوزه علمیه قم
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
دفتر آیت اهلل شاهرودی
دفتر آیت اهلل سیستانی
دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی
ستاد اقامه نماز
صندوق ذخیره علوی
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مجموعههای گردشگری و پذیرایی
هتل صفا
هتل المپیک
شرکت گردشگری آفتاب کلوت
شرکت گردشگری اسپیلت البرز
شرکت گردشگری جبیر صحرا
شرکت گردشگری زیگورات
شرکت گردشگری ایران دوستان
مجموعه فست فودهای با ما
مجموعه کافههای پراگ
مجموعه پذیرایی پیوند

سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی
شهرداری قم
سازمان بازرسی قم
دادگستری استان قم
لشگر  17علی ابیطالب
سپاه پاسدران انقالب اسالمی
شرکت اتوبوس رانی
سازمان بهزیستی
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سازمان ملل متحد ( پروژه منارید )

شرکتهای تبلیغاتی
شرکت تبلیغاتی بریج ( واقع در عراق )
ایما تجارت
تجارت گستر تکین

انتشارات و نهادهای علمی و آموزشی
سازمان چاپ کتب درسی ( چاپ کتب درسی مدارس )
انتشارات ابرار معاصر ( وابسته به نهاد ریاست جمهوری )
کتابخانه ملی و سازمان اسناد ایران
کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی
روزنامه دنیای اقتصاد
روزنامه همشهری
روزنامه جام جم
انتشارات امیرکبیر
نشر آراسته
نشر جیحون
نشر اقبال
نشر نگاه
نشر نوید شیراز
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گروه آموزشی G5
انجمن ریاضی ایران
انجمن روابط عمومی ایران

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
دانشگاه قم
دانشگاه آزاد قم
دانشگاه تهران (پردیس قم)
دانشگاه فنی و حرفه ای
دانشگاه مفید
دانشگاه علوم پزشکی قم

انجمنهای خیریه و غیر انتفاعی
انجمن خیریه رعد
موسسه خیریه حامی
موسسه خیریه آبشار عاطفه
موسسه خیریه الزهرا
کانون سرو امید آفتاب
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مراکز درمانی
بیمارستان ولی عصر
بیمارستان کامکار – عربنیا
بیمارستان بقیه اهلل
بیمارستان حضرت معصومه
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