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نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان آذربایجـان 
شـرقی بـا بیـان ایـن کـه بایـد از صادرکنندگان 
حمایـت شـود، گفـت: همه مـا باید بـا حمایت از 
صادر کنندگان موجبات رشـد اقتصادی کشـور را 

کنیم. فراهـم 
تبریـز،  اتـاق  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
حجـت االسـالم و المسـلمین سـید محمدعلـی 
از صادرکننـدگان  آل هاشـم در مراسـم تجلیـل 
برگزیده اسـتان آذربایجان شـرقی گفـت: نگاهی 
بـه موقعیـت ژئوپلیتیـک کشـور نشـان می دهـد 
کـه حـدود 400 میلیـون نفـر جمعیـت اطـراف 
ایـران سـاکن هسـتند که ایـن موضـوع می تواند 
و  باشـد  کشـور  ارتباطـی  و  نفـوذ  حـوزه  جـزو 
همچنیـن ایـن موضـوع امکان توسـعه صـادرات 
بیـن کشـورها را بـه وجـود مـی آورد و می توانـد 
در حوزه هـای مختلـف بـرای کشـور مفید باشـد.
صـورت  در  مثـال  بـرای  داد:  ادامـه  وی 
کشـورهای  بـه  بیشـتر  محصـوالت  صـادرات 
اطـراف، با بـه خطر افتـادن امنیت ایـران، امنیت 
غذایـی و تامیـن کاالهای صادراتی سـرزمین های 
اطـراف نیز دچـار تهدید می شـود و ایـن موضوع 
به نوعی وابسـتگی کشـورها را به ایـران به همراه 
دارد و بنابرایـن تمـام کشـورهای مقصـد تـالش 

مـی کننـد، امنیـت ایـران حفظ شـود.

مشکالت صادرکنندگان باید برطرف شود
نقـش  از  نبایـد  اینکـه  بیـان  بـا  وی 

صادرکنندگان غافل شـویم، گفت: صادرکنندگان 
بـه عنوان سـربازان جنـگ اقتصادی بـا تامین ارز 
مـورد نیاز کشـور بـرای واردات محصـوالت مورد 
نیـاز همـت کـرده و همچنـان تالش خـود را می 
اقتصـادی  و  تجـاری  مبـادالت  رونـد  تـا  کننـد 

کشـور بـه نحـو مطلـوب انجـام شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی با 
اشـاره به مشـکالت صادرکننـدگان در حوزه های 
مختلـف اظهـار کـرد: بایـد بسـترهای بسـیاری 
فراهـم شـود تـا موانع و مشـکالت برطرف شـده 
و صادرکننـدگان بتواننـد در ایـن حـوزه فعالیـت 
کننـد تا عـالوه بـر اشـتغالزایی و ارزآوری حاصل 
از صادرات، بتوانند نیازهای ارز کشـور را پوشـش 

دهند.
آل هاشـم  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
گفـت: صادرکننـدگان و دولت بایـد تالش کنند، 
شـرایطی ایجـاد شـود تا بـه صـادرات محصوالت 
نفتـی وابسـته نباشـیم که برای رسـیدن بـه این 
هـدف بزرگ باید از صادرکنندگان حمایت شـود.

وی بـا بیـان این کـه نقش صادرات در رشـد 
اقتصـاد کشـورها برای همه روشـن اسـت، تاکید 
کـرد: مثبـت شـدن تـراز پرداخـت و بـه تبـع آن 
افزایـش ثـروت و اشـتغال می توانـد مسـتقیما به 

رفاه کشـور تبدیل شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی 
گفـت: یک مسـله ای که مقـام معظـم رهبری به 
آن توجـه و تاکیـد دارنـد، موضوع صادرات اسـت 

کـه در ایـن زمینـه می فرماینـد دولـت وظیفـه 
دارد بـه صادرکننـدگان کمک کند. خوشـبختانه 
صـادرات غیرنفتـی در چند سـال گذشـته رشـد 
داشـته و امیدواریـم در آینده نیز رشـد مناسـبی 

باشد. داشـته 

باید خود را از درآمد نفتی بی نیاز کنیم
وی بـا بیـان ایـن کـه بایـد بتوانیـم خـود را 
از درآمـد نفتـی بـی نیـاز کنیـم، افـزود: امـروز با 
توجـه بـه درگیـری روسـیه و اوکراین نـرخ نفت 
افزایـش یافت بنابرایـن اقتصاد کشـور را نباید به 

نفـت وابسـته کنیم.
حجـت االسـالم و المسـلمین آل هاشـم بـا 
اشـاره بـه این که بایـد از صادرکننـدگان حمایت 
شـود، گفـت: امیدواریـم همـه مـا بـا حمایـت از 
صادر کنندگان موجبات رشـد اقتصادی کشـور را 
فراهـم کـرده و بـا تولید داخل و بـا ترویج مصرف 

تولیـد داخل شـرایط بهتـری را مهیـا کنیم.
وی ادامـه داد: به منظور سـرمایه گذاری باید 
بانک هـا را مجـاب به اعطای تسـهیالت با کارمزد 

کنیم. کم 
آذربایجان شـرقی  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
آفت هـای  از  یکـی  افـزود:  پایـان  در  همچنیـن 
اقتصـاد مـا ایـن اسـت کـه اقتصـاد نبایـد دولتی 
باشـد. اقتصـاد بایـد به افـراد با اهلیت بـاال واگذار 
شـود کـه اگر این اقدامات انجام شـود، وابسـتگی 

بـه درآمـد نفتـی نیـز کاهـش خواهـد یافت.

نماینده ولی فقیه در استان 
آذربایجان شرقی:

برای وابسته نشدن کشور به اقتصاد نفتی
 باید از صادرکنندگان حمایت شود
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اسـتاندار آذربایجـان شـرقی رویکـرد دولت 
توانمندی هـای  همـه  از  اسـتفاده  را  سـیزدهم 
کشـور بـرای ایجاد اشـتغال پایـدار و رونق تولید 
اعـالم کـرد و گفـت: امـروز بایـد بیـن بخـش 

خصوصـی و دولتـی تعامـل و توافـق باشـد.
از  تجلیـل  همایـش  در  خـّرم  عابدیـن 
دولـت  گفـت:  اسـتان  نمونـه  صادرکننـدگان 
کـرد  شـروع  شـرایطی  در  را  کارش  سـیزدهم 
وضعیـت  شـاخص ها  از  بسـیاری  در  کـه 
خوبـی نداشـتیم و اگـر در سـال های گذشـته، 
سـرمایه گذاران برای رفع مشـکالت خـود دنبال 
مسـئوالن می گشـتند، امـروز مـا مسـئوالن بـه 
دنبـال سـرمایه گذار و رفع مشـکالت و معضالت 

هسـتیم. تولیـد 
وی افـزود: در چنـد مـاه گذشـته بـا 260 
سـرمایه گذار نشسـت هایی برگـزاری و نیازهـای 

آنهـا را بـرای سـرمایه گذاری بررسـی کردیـم.
خـّرم با بیـان اینکـه در حوزه زیرسـاخت ها 
در ابعـاد مختلـف عقـب هسـتیم، گفـت: سـتاد 
تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد شـبانه روزی برای 
بهبـود زیرسـاخت ها  جبـران عقب ماندگی هـا و 
اقداماتـی کـه دولـت  امـروز  تـالش می کنـد و 
رسـانه ای  تبلیغـات  از  دور  بـه  می دهـد  انجـام 
اسـت و اقدامـات و حرکت هـای امـروز بعـد از 

حصـول نتیجـه بازتـاب خواهـد یافـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه صـادرات اسـتان در 
سـال جـاری 32 درصـد افزایـش داشـته و تـا 

آخـر سـال بـه بـاالی 40 درصـد خواهد رسـید، 
افـزود: با بسـترهای فراهم شـده و همت و تالش 
و  تولیـد  حماسـه  شـاهد  دلسـوز،  کارآفرینـان 

صـادرات در سـال آینـده خواهیـم بـود.

خـّرم تاکیـد کـرد: در حـوزه صـادرات بایـد 
جهـش اتفـاق بیفتد و در حـوزه واردات هم باید 

صرفـا نیازمندی های اساسـی وارد شـود .
اسـتاندار آذربایجـان  شـرقی خاطـر نشـان 
کـرد: در پنـج مـاه اخیـر شـروع بـه کار دولـت 
سـیزدهم بیـش از 45 واحـد تولیـدی راکـد در 
اسـتان بـه چرخـه تولید بازگشـته و بیش از یک 

هـزار و 300 نفـر نیـز مشـغول کار شـده اند.
وی افـزود: ما در حوزه دیپلماسـی اقتصادی 
نیـز بـا کشـورهای همسـایه و منطقه نشسـت ها 

و مصوبه هـای زیـادی داشـته ایم کـه امیدواریـم 
ایـن امر منجر به توسـعه صادرات اسـتان شـود.
اسـتاندار آذربایجان  شـرقی از آماده سـازی 
بیـش از 50 هکتـار مزرعـه خورشـیدی بـرای 

رفـع نیـاز صنایـع و واحدهـای تولیـدی اسـتان 
خبـر داد و گفـت: یکی از ظرفیت های ارزشـمند 
اسـتان معـدن بـوده که مـورد غفلت واقع شـده 

ست. ا
وی همچنیـن فضـای انقباضـی در سیسـتم 
دانسـت  تولیـد  بـرای  بزرگـی  مانـع  را  بانکـی 
و گفـت: در گذشـته بانک هـا بـه جـای نقـش 
کمـک و حمایت کننـده، بنـگاه داری می کردنـد 
کـه بـا اهتمـام دولت مردمـی این رویـه در حال 

اسـت. تغییر 

بانک ها حمایت الزم را از بخش تولید داشته باشند   استاندار آذربایجان شرقی:
ضرورت تعامل بخش خصوصی و دولت
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معاون امور استان ها 
و تشکل های اتاق ایران:

معـاون امور اسـتان ها و تشـکل های اتـاق ایران 
گفـت: بایـد بـا حمایـت دولـت و مجلس مشـکالت 

رفـع تعهـدات ارزی مرتفع تر شـود.
مظفر علیخانی در مراسـم تجلیل از صادرکنندگان 
برگزیـده اسـتان آذربایجـان شـرقی گفت: شـهر تبریز 
هـم از لحـاظ صنعت، معـدن، کشـاورزی، گردشـگری 
و هـم از لحـاظ علـم و ادب و فرهنـگ و هنـر جـزو 

افتخارات کشـور اسـت.
وی ادامـه داد: رونق تولید، اشـتغالزایی، تولید و 
توزیع ثـروت، برقـراری عدالت اجتماعی، گسـترش 
رفـاه عمومی، رنگین کردن سـفره مـردم و صادرات 
تمـدن ملـی بـه سراسـر دنیـا از جملـه کارکردهای 

اسـت. مختلف صادرات 
معـاون اسـتان ها و تشـکل های اتـاق بازرگانـی 
ایـران اظهـار کـرد: در بازارهـای صادراتـی قهرمانان 
هر کشـور حضـور دارنـد بنابراین تولیدکننـدگان و 
صادرکننـدگان در عرصه مدیریـت کیفیت و قیمت 
محصـوالت بایـد بتواننـد بـا نـام آوران دنیـا رقابـت 
کننـد کـه خوشـبختانه در چنـد دهـه اخیـر ایـن 

موضـوع یکـی از افتخـارات کشـور بوده اسـت.
کارکردهـای  برخـالف  داد:  ادامـه  علیخانـی 
موجـود صـادرات در سـال های اخیـر بـه ویـژه از 
ابتـدای سـال ۹7 مـا صرفـا ارزآوری را بـه عنـوان 
مهمتریـن کارکـرد صـادرات تلقـی کـرده ایـم و به 
همیـن جهـت نیـز تعهـد ارزی بـه عنوان مشـکلی 
بـه حوزه صادرات اضافه شـده اسـت کـه امیدواریم 
در ایـن زمینـه بـا حمایـت مجلـس و دولـت، موانع 

تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان برداشـته شـود.
وی گفـت: همانگونـه کـه در ماه هـای گذشـته 
صـادرات بیش از 40 درصد افزایـش یافت، امیدواریم 

در ماه هـای آینـده نیـز ایـن آمار رشـد کند.
معـاون اسـتان ها و تشـکل های اتـاق بازرگانـی 
ایـران اظهار کـرد: خوشـبختانه خبرهـای مذاکرات 
و بـه تبـع آن بـه نتیجـه رسـیدن برجـام، برآیندی 
بـرای رونق تولید و صادرات کشـور اسـت و بنابراین 
الزم اسـت در زمینه سـرمایه گذاری گام های بلندی 

برداشـته شود.
علیخانـی با بیان این که در سـال های گذشـته 
بـه دلیـل اعمال تحریـم، تکنولوژی ما بـا تکنولوژی 
دنیـا فاصلـه گرفته اسـت، گفت: بـرای بروزرسـانی 
تکنولـوژی و پیونـد بـا اقتصـاد جهانـی مهمتریـن 
موضـوع جـذب سـرمایه گذار ملـی و سـرمایه گذار 

اسـت. خارجی 
وی افـزود: رشـد اقتصـادی 8 درصـدی بـدون 
سـرمایه گذاری، مدیریـت علمی و نگاه بـه بازارهای 

جهانـی امـکان پذیر نخواهـد بود.
معـاون اسـتان ها و تشـکل های اتـاق بازرگانـی 
ایران با اشـاره به اهمیت توسـعه ارتباطات سیاسـی 
و تجـاری بـا دنیـای خـارج و منطقـه اظهـار کـرد: 
اگـر قـرار باشـد صـادرات با توجـه بـه ظرفیت های 
موجـود افزایـش یابد بدون توسـعه زیرسـاخت های 
و  انبارهـا  اسـکله ها،  بنـادر،  جاده هـا،  فرودگاه هـا، 

گمـرکات کشـور امکان پذیـر نخواهـد بود.
علیخانـی ادامـه داد: چیـزی کـه دسترسـی ما 

را بـه بازارهـای منطقـه و دنیـا تسـهیل مـی کنـد 
اسـتفاده از موافقنامه هـای تجـارت آزاد و تعرفه های 
ترجیحـی و ظرفیت هایـی ماننـد ظرفیـت اجـالس 
اقتصـادی  سـازمان  اوراسـیا،  اتحادیـه  شـانگهای، 
اکـو، ظرفیت هـای سـازمان کنفرانـس اسـالمی و 

ظرفیت هـای حاشـیه دریـای خـزر اسـت.
از ظرفیت هـای  بایـد  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 
بخـش خصوصـی بیـش از گذشـته اسـتفاده شـود، 
اتـاق  ماننـد  خصوصـی  بخـش  نهادهـای  گفـت: 
قانـون  برابـر  تعـاون  اتـاق  اتـاق اصنـاف و  ایـران، 
دقیقـا مشـابه سـه قـوه تعریف شـده انـد و اگـر در 
ایـن زمینـه با اعتمادسـازی بیـن حاکمیـت، دولت 
و بخـش خصوصـی زمینه بـرای ارائه نقطـه نظرات 
کارشناسـی و مشـورتی بـه منظـور اصـالح محیـط 
کسـب و کار و اصـالح مقـررات و تسـهیل فرایندها 
فراهـم شـود امیدواریـم در سـال آینـده صـادرات 

بیشـتری را داشـته باشـیم.
معـاون اسـتان ها و تشـکل های اتـاق بازرگانـی 
ایـران افـزود: نمـی شـود صـادرات را از صادرکننده 
کـه  چـرا  کـرد  جـدا  تولیدکننـده  از  را  تولیـد  و 
صادرکننـدگان واقعـی همـان افـرادی هسـتند که 
در چند سـال گذشـته بـا وجود چالش هـای فروش 
نفـت، بـا صـادرات و برگشـت ارز به چرخـه اقتصاد 
کشـور و بـا ایجـاد شـبکه های مویرگـی در اقصـی 
نقـاط دنیـا، تحریم هـا را دور زدنـد و دولـت نیـز بـا 
تکیـه بـر توانمنـدی همین عزیـزان، اقتصاد کشـور 

را مدیریـت کـرد.

باید با حمایت دولت و مجلس 
مشکالت رفع تعهدات ارزی مرتفع تر شود

14
00

د 
فن

س
/ ا

یز 
بر

ق ت
اتا

ه  
نام

ژه 
وی

4



در  آذرشـهر  و  اسـکو  تبریـز،  مـردم  نماینـده 
مجلـس شـورای اسـالمی بـا بیـان ایـن کـه باید به 
صـورت همـه جانبـه از بخـش خصوصـی حمایـت 
 کنیـم، گفـت: گاه بـه جـای حـل مشـکل، شـاهد 
مشـکل آفرینـی برای فعـاالن بخش تولید هسـتیم.
تبریـز،  اتـاق  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـیدمحمدرضا میرتـاج الدینـی در مراسـم تجلیل 
آذربایجـان  اسـتان  برگزیـده  صادرکننـدگان  از 
شـرقی افـزود: هدف گـذاری بودجـه 1401 بسـیار 
عالـی بـوده به طوری که رشـد اقتصـادی 8 درصد 
و همچنیـن 3.5 درصـد ارتقـای بهـره وری در نظر 
گرفتـه شـده اسـت کـه در این زمینـه بایـد برنامه 
ریزی هـای زیادی داشـته باشـیم تا به ایـن اهداف 

تعییـن شـده دسـت یابیم.
وی ادامه داد: برای دسـتیابی به سرمایه گذاری 
در حـدود سـه هـزار و 600 میلیـارد تومـان بایـد 
همـت کنیـم کـه در این زمینـه یک چهـارم منابع 
از بانک هـا و 1.5 میلیـارد یـورو از صنـدوق توسـعه 
ملـی در نظـر گرفته شـده کـه البته این عـدد قابل 

افزایش اسـت.
نماینـده مـردم تبریـز و آذرشـهر و اسـکو در 
مجلـس شـورای اسـالمی با بیـان این کـه صندوق 
توسـعه صندوقـی بـرای حمایـت از تولیـد اسـت، 
گفـت: ایـن صنـدوق بـرای رشـد و توسـعه بخـش 
بـرای  امسـال  اسـت کـه خوشـبختانه  خصوصـی 
تصویـب بودجـه 1401 سـهم صنـدوق بـه صورت 

کامـل تصویب شـد.

جـذب  بـرای  کـرد:  اظهـار  الدینـی  میرتـاج 
سـرمایه خارجی در بودجه سـال آینده 30 میلیارد 
یـورو تصویب شـده تـا دولـت در این زمینـه برنامه 
ریـزی کنـد و بـه دنبال آن به رشـد و تولید دسـت 

بیم. یا
معظـم  مقـام  سـوی  از  امسـال  افـزود:  وی 
رهبری سـال »تولیـد؛ پشـتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
نامگـذاری شـد ولـی نمی توان گفـت کارنامـه قابل 
قبولـی داشـتیم چرا که نـه تنها مشـکالت برطرف 

نشـد بلکـه گاهـی اوقات نیـز موانعـی ایجاد شـد.

و  بودجـه  برنامـه،  کمیسـیون  رئیـس  نایـب 
محاسـبات مجلـس با بیـان این که هـم در تولید و 
هـم بـرای صادرکنندگان موانع ایجاد شـده اسـت، 

تاکیـد کـرد: بایـد راه صـادرات همـوار شـود. اگـر 
برخـی از بخشـنامه ها برداشـته و یـا تصحیح شـده 
و از صـادرات حمایـت شـود، بـه دنبـال آن شـاهد 
حمایـت از تولیـد خواهیـم بـود و حمایـت از تولید 
نیـز یعنی اشـتغالزایی که در نهایت رشـد اقتصاد را 

بـه همـراه خواهد داشـت.
میرتـاج الدینی همچنین افزود: در کشـورهای 
نفـر  میلیـون   600 حـدود  در  بـازاری  همسـایه 
ایـن  نیازهـای  تمـام  کـه  دارد  وجـود  جمعیـت 
جمعیت در اسـتان و کشـور اعـم از صنایع مختلف 

کشـاورزی، صنایـع لـوازم خانگی و مـواد غذایی در 
کشـور وجـود دارد که امیدواریم زمینـه صادرات در 

ایـن زمینـه فراهم شـود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و 
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی:

گاه به جای حل مشکل، شاهد مشکل آفرینی
برای فعاالن بخش تولید هستیم
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افزایش 4۲ درصدی صادرات غیرنفتی نائب رییس اتاق تبریز خبر داد:
آذربایجان شرقی در 10 ماهه نخست سال جاری

نایـب رییـس اتـاق تبریـز گفـت: صـادرات 
غیرنفتـی کشـور در 10 ماهـه نخسـت امسـال 
حـدود 42 درصـد افزایـش داشـته که ایـن آمار 
در خصـوص صـادرات اسـتان آذربایجان شـرقی 

نیـز صـدق مـی کند.
بـه گـزارش روابط عمومـی اتـاق تبریز، 
از  تجلیـل  مراسـم  در  ابراهیمـی  ابوالفتـح 
صادرکننـدگان برگزیـده اسـتان آذربایجـان 
شـرقی ضمـن قدردانی از صنعتگران اسـتان 
افـزود: امروز در این شـرایط کرونایی،شـاهد 
ایـن  کـه  هسـتیم  بزرگانـی  از  قدردانـی 
بـزرگان در جبهه هـای نبـرد اقتصـادی نـه 

تنهـا برای کشـور بلکـه برای منطقـه افتخار 
آفریدنـد چـرا که بر اسـاس آمار اعالم شـده 
ایـن صنعتگران بـزرگ جـزو افتخارآفرینان 

کشـورهای اسـالمی هسـتند.
وی اظهـار کـرد: در ایـن شـرایط کرونایـی 
پـس از سـال ها تحریـم، صنعتگرانـی در اسـتان 
وجـود دارنـد کـه توانسـته انـد نـام اسـتان را 
زنـده و پـرآوازه سـازند که خوشـبختانه صادرات 
غیرنفتـی امسـال نیـز نسـبت به سـال گذشـته 

اسـت. یافته  افزایـش 
نایـب رییس اتـاق بازرگانـی، صنایع، معادن 
و کشـاورزی تبریز گفت: سـال گذشـته صادرات 

اسـتان 875 میلیـون دالر بـوده کـه امسـال در 
مـدت مشـابه، صـادرات اسـتان از 1.5 میلیـارد 
دالر گذشـته اسـت بنابرایـن این اقدامـات برای 

اسـتان امیدبخش اسـت.
ابراهیمـی ادامـه داد: بـدون تردیـد این آمار 
نشـان مـی دهد که نه تنها اسـتان بلکـه جایگاه 
کشـور بـه مقام هـای صادرکننـده منطقـه ارتقـا 

خواهـد یافت.
وی همچنیـن افـزود: خوشـبختانه امسـال 
نیـز توانسـته ایـم بـا کسـب چنـد مقـام ملـی، 
برگزیـده  صادرکننـده  و  ممتـاز  صادرکننـده 

باشـیم. داشـته  را  اسـتانی 
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   رئیس سازمان صمت 
آذربایجان شرقی:

آذربایجان شرقی در تعداد واحدهای صنعتی 
رتبه چهار کشور را دارد

رئیـس سـازمان صمـت آذربایجـان شـرقی 
گفـت: آذربایجـان شـرقی در تعـداد واحدهـای 
صنعتـی در رتبـه چهـار و میزان سـرمایه گذاری 
رتبـه هفت کشـوری را دارد کـه اگر تالش کنیم 
بـرای سـال آینـده مـی توانیـم ایـن رتبه هـا را 

دهیم. ارتقـا 
بـه گزارش روابـط عمومی اتـاق تبریز، صابر 
صادرکننـدگان  از  تجلیـل  مراسـم  در  پرنیـان 
برگزیـده اسـتان آذربایجان شـرقی افـزود: نحوه 
شـاخص  محـور  دو  در  برگزیـدگان  انتخـاب  
کمیتـه  دو  قالـب  در  اختصاصـی  و  عمومـی 
صنعـت،  خانـه  بازرگانـی،  اتـاق  از  متشـکل 
اسـتانداری، سـازمان صمت، بانک توسـعه تعاون 

و سـازمان جهـاد کشـاورزی بـوده اسـت.
میلیـون  یـک  بـاالی  گفـت: صـادرات  وی 
دالر و انجـام تعهـدات ارزی بـاالی 60 درصـد 
بـه عنـوان دو شـاخص مهم در نظر گرفته شـده 

. ست ا
پرنیـان بـا اشـاره بـه رشـد صـادرات 1۹.5 
درصـدی در سـال جـاری تاکیـد کـرد: در وزن 
ایـن  صـادرات ۹ درصـد کاهـش داشـتیم کـه 
آمـار نشـان مـی دهد صادرات اسـتان به سـمت 
ارزش افـزوده بـاال رفتـه اسـت و بـا توجـه بـه 
ظرفیت هـای اسـتان بـرای سـال 1401 پیـش 
بینـی شـده ایـن آمـار 25 درصـد افزایـش یابد.
رئیس سـازمان صمـت آذربایجان شـرقی با 
بیـان ایـن کـه هـزار و 756 کارت بازرگانـی در 

اسـتان وجـود دارد، افزود: صادرکننـدگان باالی 
یـک میلیـارد دالر نیز 34 درصـد صادرکنندگان 
را شـامل می شـوند کـه عمدتـا در بخش هـای 
پتروشـیمی، صنعت، کشـاورزی، صنایـع غذایی 

و معـدن صادرات داشـتیم.
پرنیـان گفـت: 84 درصد صـادرات ما به 15 
کشـور اطـراف بـوده و در واقـع بـه 114 کشـور 

کاالی تجـاری انجام مـی دهیم.
وی ادامـه داد: اثـرات اسـتفاده از ظرفیـت 
بخـش خصوصـی و رفـع موانـع در کـف تولیـد 

مشـاهده مـی شـود.
رئیـس سـازمان صمـت آذربایجـان شـرقی 
اظهـار کـرد: در دو مـاه گذشـته تنهـا در یـک 
سـرمایه گذاری  مـورد   123 صنعتـی  شـهرک 
انجـام شـده کـه ایـن امـر نشـان مـی دهـد در 
اسـتان میـل بـه سـرمایه گذاری در رتبـه ممتاز 
قـرار دارد بـه طـوری کـه ۹0 درصـد مراجعـات 
بـه دسـتگاه های اجرایـی بـرای توسـعه، تجهیـز 
خطـوط تولیـد، بهسـازی، تامیـن مـواد اولیـه و 

رفـع موانـع صادراتـی اسـت.
پرنیـان ادامه داد: در بسـیاری از محصوالت 
مانند شـیرینی و شـکالت، لـوازم خانگی، فوالد، 
کیـف و کفـش، چـرم و خشـکبار، آذربایجـان 

شـرقی پایتخـت تولید اسـت.
وی بـا بیـان ایـن کـه فرهنـگ آذربایجـان 
بـر پایـه کوشـش و تالش اسـت، صنعت اسـتان 
را خودسـاخته دانسـت و گفـت: صنعـت اسـتان 

بـه رانـت وصـل نیسـت بنابرایـن امیدواریـم بـا 
همبسـتگی، صـادرات را افزایـش دهیـم.

رئیـس سـازمان صمـت آذربایجـان شـرقی  
بـا اشـاره بـه ایـن کـه وظیفه مـا تسـهیل گری 
اسـت، افـزود: تبریـز از اول مهـد تجـارت بـوده 
بنابرایـن بایـد گام هـای بلنـدی برداشـته شـود 
تـا مـردم در سـفره خـود آثـار و بـرکات معادن، 

تجـارت و صنعـت را ببینـد.
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در   1370 سـال  در  عسـل  شـیرین  شـرکت 
زمینـی به وسـعت 17 هـزار  متر مربع در شـهرک 
صنعتی شـهید سـلیمی تبریز با بنیانگـذاری جناب 
آقـای دکتـر یونس ژائله تاسـیس شـده و شـروع به 

کار کرده اسـت.
ایـن شـرکت همزمـان بـا توسـعه ی واحدهای 
تولیـدی و برای اطمینان بخشـی بـه کیفیت باالی 
کاالهـا و رقابت پذیـر نمـودن محصـوالت تولیـدی 
در بازارهـای داخلـی و صادراتـی، با احـداث و بهره  
بـرداری از واحدهـای تولیـد مـواد اولیـه و لـوازم 
تکمیـل  اساسـی جهـت  اقداماتـی  بنـدی،  بسـته 
زنجیـره ی ارزش انجـام داده و در سـال 1382 بـا 
تأسـیس بزرگتریـن کارخانـه ی تولیـد مـواد اولیـه 
کـره کاکائـو و پـودر کاکائـو در کشـور، بـرگ زرین 

دیگـری بـر افتخـارات خـود افزوده اسـت. 
 این شـرکت هم اکنون با داشـتن بیش از 17 
هزار پرسـنل بیمه شـده ی مسـتقیم در بیش از 15 
واحـد تولیدی و شـرکت بازرگانـی، انواع محصوالت 
صنایـع غذایی، لبنیات، بسـتنی، رب گوجه  فرنگی، 
ماکارونـی، کیـک و کلوچـه، بیسـکوئیت، آدامـس، 

شـکالت، تافی و سـایر محصوالت به تعداد بیش از 
یـک هـزار و 350 کـد - محصـول  را تولید می کند 
تـا بـه شـعار خـود کـه »تولیـد؛ از دانـه تـا خانـه« 

اسـت، جامه ی عمل بپوشـاند.
 شـرکت شـیرین عسـل بـا تأسـیس و بهـره 
برداری مجموعه های »کشـت و صنعـت آذربایجان 
در  کارآفرینـان  صنعتـی  »شـهرک  و  خـاوری« 
شهرسـتان شبسـتر«،  گام محکـم دیگـری را در 
تولیـد مـواد غذایـی خانوارهـا از جمله دامپـروری، 
مرغـداری، توسـعه ی کشـاورزی و صنایـع تبدیلـی 
برداشـت تـا عـالوه بر شـکوفایی صنعـت غذایی در  
آذربایجـان شـرقی، با صـادرات محصـوالت خود به 
بیـش از 65 کشـور جهـان در پنـج قـاره، بـار دیگر 
نـام افتخـار آفرین ایران اسـالمی را بـه رخ جهانیان 

. بکشد
انبوهـی  بـا  حاضـر   حـال  در  شـرکت  ایـن 
بـه سـمت  اجـرا  در دسـت  بـزرگ  پروژه هـای  از 
شـکوفایی فصلی نوین در توسـعه ی تولید، صادرات 
و اشـتغال خـود حرکـت می کنـد تا در آینـده ای نه 
چنـدان دور شـاهد فعالیت بزرگتریـن کارخانه های 

دارندهمدالافتخارصادراتی

جنابآقاییونسژائله
مدیرعاملمحترمشرکتشیرینعسل
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تولیـد مواد اولیه ی صنایع غذایی در کشـور باشـیم 
و ایـن مجموعـه ی صنایـع غذایـی با بهره گیـری از 
امکانـات تجـاری و دفاتـر بازرگانـی خارجـی ضمن 
تامیـن بهتریـن مـواد اولیه بـرای تولیـدات خود در 
گسـترش مبـادالت تجاری با کشـورهای پیشـرفته 

نیـز نقـش و سـهم خـود را ایفـا نماید.

 شـرکت شـیرین عسـل بـا ایجـاد بازارهای 
مطمئـن داخلـی و حضـور در بازارهـای جهانـی 
اشـتغال جامعـه، در جهـت  بـه  ضمـن کمـک 
و  پرسـنل  معیشـت  بـه  بخشـی  اسـتحکام 
اقداماتـی  نیـز  کار  و  کسـب  فضـای  توسـعه ی 
جـدی انجـام داده و همـواره بـا اندیشـه ی نـو و 

نگاهـی اسـتراتژیک، بـه رسـالت خـود در تولید 
محصـوالت سـالمت محـور بـا شـعار »مـا هیـچ 
سـودی را با سـالمتی مـردم معاملـه نمی کنیم« 
عمـل کـرده اسـت؛ چـرا کـه رفـاه، سـالمتی و 
شـادابی جوانـان و فزرنـدان ایـران آرزوی قلبـی 

شـیرین عسـل اسـت.
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شـرکت شـونیز بـا بهره گیـری از 42 سـال 
تجربـه مدیریتی در صنعت شـیرینی و شـکالت 
و بـا تکیـه بـر دانـش فنـی روز بـا همدلـی و 
بـا  و  مجـرب  پرسـنل  نفـر   305۹ همراهـی 
و  مدیریـت کیفـی  از سیسـتم های  بهره گیـری 
و   2008/22000 اسـتانداردهای   اسـاس  بـر 

توانسـته    HACCP و   .17025  ISO۹001
اسـت باکیفیت ترین شـکالت، پـودر کاکائو، کره 
کاکائـو، کیـک، بیسـکویت، ویفر، تافـی، آبنبات، 
آدامـس و اسـنک را تولیـد کـرده و عـالوه بـر 
پوشـش کامـل بـازار داخلـی، جایگاه مناسـب و 
ارزشـمند در بازارهـا جهانی را نیز کسـب نماید.

دارندهمدالافتخارصادراتی

جنابآقایپرویزبیوک
مدیرعاملمحترمشرکتداداشبرادر)شونیز(
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بزرگتریـن  از  یکـی  نجاتـی  صنعتـی  گـروه 
و  ایـران  در  و شـکالت  تولیدکننـدگان شـیرینی 
طـول  در  مجموعـه  ایـن  می باشـد.  خاورمیانـه 
بیـش از 80 سـال حیـات پربـار خـود، یکـی از 
پیشـتازان عرضـه محصـوالت جدیـد و متنـوع بـا 
اسـتانداردهای جهانـی و صـادرات محـور بـوده و 
توانسـته در توسـعه ایـن صنعـت و ایجـاد فضـای 
رقابتـی در کشـور نقـش بسـزایی ایفـا کنـد و بـا 
سـهم  نفـر   3,400 از  بیـش  بـرای  اشـتغال زایی 
ارزشـمندی در توسـعه اشـتغال و رشـد اقتصادی 
داشـته باشـد. تولیـد بیـش از 350 نـوع شـکالت، 
بیسـکویت، تافـی، آبنبـات،  ویفـر، کیک،  اسـنک، 
 آدامـس، کراکـر و کوکـی و تنـوع بیـش از 1,000 
تکنولوژی هـای  از  اسـتفاده  بـا  بسـته بندی  نـوع 
روز دنیـا و بـا کیفیتـی ممتـاز و جهانـی،  عواملـی 
بوده انـد کـه باعـث شـده ایـن مجموعـه عـالوه بر 
کسـب درصـد باالیی از سـهم بازار داخلـی، با دائر 
نمـودن 3 شـعبه صادراتـی، محصوالت خـود را به 
بیـش از 60 کشـور جهان در اروپا، آسـیا، آفریقا و 

آمریـکا صـادر کند.

در این راسـتا،  کسـب 10 بار مقام صادرکننده 
نمونـه ملـی، 14 بـار واحـد نمونـه اسـتاندارد ملی 
و اسـتانی، احـراز عناویـن متعـدد دیگـر از جملـه 
واحـد نمونـه صنعتـی، کارآفریـن برتـر کشـور و 
صـادرات  افتخـار  مـدال  تولیـدی،  نمونـه  واحـد 
سـال 1400، همـه و همـه نشـان از جایـگاه بـاال 
و ارزشـمند ایـن مجموعـه در صنعـت شـیرینی و 

شـکالت دارد.

شبکه توزیع آناتا
شـبکه توزیـع مویرگی گـروه صنعتـی نجاتی 
کـه بـا تجهیـز و راه انـدازی 28 شـعبه پخـش در 
بـا  اسـت،  شـده  گسـترده  کشـور  نقـاط  اقصـی 
ناوگانـی بالـغ بـر 50 خـودروی سـنگین و بیش از 
500 دسـتگاه خودروی مجهز به سیسـتم برودتی 
و اسـتاندارد، یکـی از گسـترده ترین و منظم تریـن 
شـبکه های توزیـع مـواد غذایـی در کشـور بـوده 
بـا سیسـتم 6/12  و  بـا سـامان دهی منظـم  کـه 
امـور توزیـع و فروش را بـر عهده دارد. این شـبکه 
و  ارتباطـی  تکنولوزی هـای  آخریـن  بـا  گسـترده 

جنابآقایعلیسالکنجات
مدیرعاملمحترمشرکتآناتا

دارندهمدالافتخارصادراتی
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سـفارش گیری  ردیابـی،  سیسـتم های  اطالعاتـی، 
برخـط و سیسـتم های یکپارچـه توزیـع و فـروش، 

می شـود. پشـتیبانی 
دفاتـر  داخلـی،  توزیـع  شـبکه  بـر  عـالوه 
منطقـه ای فـروش در کشـورهای منطقـه از جمله 
آذربایجان، ترکمنسـتان، تاجیکسـتان، ازبکسـتان، 
پاکسـتان،  گرجسـتان،  ارمنسـتان،  افغانسـتان، 
و  عمـان،  لبنـان  قطـر،  بحریـن،  کویـت،   عـراق، 
بـه  خدمات دهـی  بـرای  عربـی  متحـده  عمـارت 

می باشـد. فعـال  و  دایـر  منطقـه ای  مشـتریان 

سازمان و سیستم ها
گـروه صنعتـی نجاتـی بـا مهندسـی مجـدد 
 Best از  الگوبـرداری  و  سـازمانی  فرایند هـای 
Practice  هـای جهانـی سـعی نموده اسـت سـاختار 
سـازمانی و رویه هـای سـازمانی خـود را همـواره با 
نیاز هـای متغیـر محیطـی و الزامات صنعـت و بازار 
بـه روز نگـه داشـته و در ایـن مسـیر، چابکی،  دقت 
و کیفیـت را بـه عنـوان اولویت هـای اسـتراتژیک 
خـود برگزیـده اسـت. برای رسـیدن به ایـن اهداف 
یکپارچـه  اطالعـات و سیسـتم های  تکنولـوژی  از 
مدیریتـی بـه طـور گسـترده ای بهره بـرداری شـده 
اسـت و یـک سیسـتم جامـع کلیـه فرآیند هـای 
اصلی و پشـتیبانی مانند مدیریت مـواد و انبارداری، 
تولیـد و برنامه ریزی تولید، تغذیـه خطوط، توزیع و 

فروش، نگه داری و تعمیرات کنترل کیفی،  مدیریت 
منابع انسـانی،  مدیریت ارتباط با مشـتریان،  توسعه 
محصـول جدیـد،  مهندسـی محصـول و فرآینـد و 
سیسـتم های مالـی و قیمـت تمام شـده را یکپارچه 
و منسـجم نمـوده اسـت. می تـوان ادعا نمـود گروه 
صنعتی نجاتی یکی از پیشـگامان اسـقرار سـازمان 

الکترونیـک در کشـور اسـت.

سیستم های ایزو
منظـور  بـه  صنعتـی  بـزرگ  مجموعـه  ایـن 
اسـتقرار و بهبـود مداوم سیسـتم های نوین مدیریت 

کیفیـت، تاکید بـر تولید و عرضه مواد غذایی سـالم 
و ایمـن و همچنیـن افزایـش بیـش از پیش رضایت 
مشـتریان خود سیسـتم های مدیریـت کیفیت ایزو 
۹001:2015، مدیریـت ایمنـی مـواد غذایـی ایـزو 
22000:2018 و مدیریـت رضایت مندی مشـتریان 
ایـزو 10002:2018 را اسـتقرار نمـوده و نگهـداری 
می کنـد. بـا ایـن توضیـح کـه سیسـتم مدیریـت 
رضایت منـدی آناتـا بـه اذعـان مراکـز تحقیقاتـی 
موثرتریـن  و  فعال تریـن  از  یکـی  دانشـگاهی،  و 
سیسـتم های مدیریـت رضایت منـدی مشـتریان در 

اسـت. ایران 
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شـرکت تراکتورسـازي ایـران در سـال 1347 با 
ظرفیـت تولیـد 30،000 دسـتگاه در سـال تاسـیس 
شـد. فعالیت شـرکت بـا مونتـاژ تراکتورهـاي روماني 
آغاز و سـپس تحت لیسـانس شـرکت مسي فرگوسن 
انگلسـتان ادامـه یافـت. بـه مـرور زمـان و بـا داخلـي 
سـازي بخـش اعظم قطعـات اسـتراتژیک، محصوالت 
بـا برنـد ITMCO  تولیـد و عرضـه شـد. در حـال 
حاضـر بیـش از ۹7 درصـد قطعـات از داخـل کشـور 
تامیـن و یـا توسـط خـود شـرکت تولیـد مي شـود. 
بـا توسـعه فعالیت هـاي طراحـي و مهندسـي، تنـوع 
محصـوالت شـرکت افزایـش و بـه بیـش از 23 نـوع 
اسـب   150 الـي   38 قـدرت  دامنـه  در  محصـول 
بخـار رسـیده اسـت. همچنیـن بـا تالش مهندسـان 
دنیـا  نویـن  تکنولوژي هـاي  از  بسـیاري  کارآزمـوده 
بومي سـازي شـده و عـالوه بر تراکتورهـاي باکیفیت، 
تولیـد محصـوالت جدیـدي ماننـد انـواع بکهـو لودر، 
بـا  سـبک  کامیونت هـاي  و  سـنگین  تراکتورهـاي 

تکنولـوژي داخلـي محقـق شـده اسـت. 
بـودن  دارا  بـا  ایـران  تراکتورسـازي  شـرکت 
زیرسـاخت هاي مناسـب در تولیـد ابـزارآالت، قطعـات 
و مجموعه هـا در شـرکت هاي زیرمجموعـه توانمنـدي 

تامیـن  و  تولیـد  مهندسـي  شـرکت هاي  همچـون 
قطعـات، ریخته گـري، موتورسـازان و خدمات صنعتي 
بـه خودکفائي رسـیده و بیش از ۹8 سـهم بـازار داخلي 
را پوشـش داده اسـت. در طـي این سـال ها و براسـاس 
برنامـه ریزي هـاي انجـام شـده توانسـته عالوه بـر بازار 
داخلـي در عرصـه توسـعه صـادرات نیـز موفـق عمـل 
نمـوده کـه طـي دو سـال متوالـي بعنـوان صادرکننده 
ممتـاز ملـي از سـوي سـازمان توسـعه تجـارت ایـران 
انتخـاب شـده و بـا صـادرات انـواع تراکتورهـا و ادوات 
کشـاورزي به کشـورهاي هلند، امـارات ، تونس، ترکیه، 
عمـان،  آذربایجـان،  ارمنسـتان،  افغانسـتان،  عـراق، 
سـریالنکا، سودان، سـوریه، ونزوئال، تاجیکسـتان، قطر، 
اوگانـدا و ... نـام شـرکت تراکتورسـازي ایـران را بعنوان 
یکـي از برندهـاي معتبـر در دنیـا مطرح سـازد. شـبکه 
فـروش و خدمـات پـس از فـروش ایـن شـرکت بـا دارا 
بـودن بیـش از 18۹ نمایندگـي در سراسـر کشـور بـا 
کیفیـت تریـن خدمـات را در کوتاهتریـن زمـان بـه 
افزایـش بهـره وري  بـا  ارائـه مـي نمایـد.  کشـاورزان 
نیـروي انسـاني و کاهـش قیمـت تمام شـده محصول، 
ایـن شـرکت موفق به کسـب مزیتهـاي رقابتي کیفیت 
و قیمـت شـده و در بازارهـاي جهانـي ضمـن رقابـت با 

صادرکنندهممتازملی
جنابآقایمصطفیوحیدزاده

مدیرعاملمحترمگروهصنعتیتراکتورسازیایران
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برندهـاي مطـرح دنیـا سـهم قابـل توجهـي را کسـب 
نموده اسـت. و اکنـون بعنوان یکي از برندهاي مشـهور 
تولیـد ماشـین آالت کشـاورزي در سـطح بیـن المللي 

شـناخته شـده است.
ایـن شـرکت درسـال 1382 بـا ایجـاد واحدهاي 
تراکتورسـازي کردسـتان و ارومیـه و همچنین ایجاد 
خطـوط مونتـاژ در کشـورهاي ونزوئال)سـال 1383( 
را  خـود  فعالیت هـاي   )1385 تاجیکستان)سـال  و 
گسـترش داد. در سـال 1375 شـرکت تراکتورسازي 
ایـران بـه شـرکت سـهامي عـام تبدیـل و در بـورس 
در  در سـال 1387  و  پذیرفتـه شـده  بهـادار  اوراق 
راسـتاي اجـراي اصـل 44 قانـون اساسـي بـه بخـش 
خصوصـي واگـذار شـد. شـرکت هاي زیـر مجموعـه 
شـرکت تراکتورسـازي ایران بر اسـاس شـرح فعالیت 

بشـرح زیر اسـت.

شرح فعالیتنام شرکت
طراحي و تولید انواع تراکتور متوسط، نیمه سنگین و سنگینتراکتورسازي ایران 

طراحي و تولید  انواع موتور موتورسازان تراکتورسازي ایران
طراحي و تولید انواع قطعات ریخته ریخته گري تراکتورسازي ایران

تولید قطعات و مجموعه هاي تراکتور، بکهولودر و تامین انرژيخدمات صنعتي تراکتورسازي ایران
خدمات پس از فروش، فروش قطعات یدکي تراکتوربازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي ایران

تولید تراکتورهاي سبک باغي و ادواتتراکتورسازي ارومیه 
تولید تراکتورهاي متوسط و نیمه سنگین )صادراتي(تراکتورسازي کردستان 

تولید و تامین انواع قطعات تراکتور مهندسي تولید و تامین قطعات تراکتورسازي ایران 
تولید انواع کامیونت خودروسازان دیزلي آذربایجان 
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در  در سـال 1341  بـرادر  داداش  شـرکت 
شـهر تبریـز تاسـیس شـده و فعالیت خـود را با 
تولیـد انـواع آبنبـات و تافـی آغـاز می کنـد کـه 
توانسـت از همـان ابتـدا بـه علت کیفیـت باالی 
بـازار  از  عمـده ای  سـهم  تولیـدی،  محصـوالت 

منطقـه را پوشـش دهـد. 
در حال حاضر شـرکت داداش بـرادر آیدین 
بـا بکارگیـری بیـش از 3500 نفـر پرسـنل، در 
و  مربـع  متـر   150000 متـراژ  بـه  مسـاحتی 
زیربنـای 110000 مترمربع ، توسـعه پیدا کرده 
و توانسـته سـبد کاالی خـود را بـا تولیـد انـواع 
محصـوالت غذائـی، بـا برنـد آیدیـن بـا مدیریت 

رسـول بیـوک گسـترش دهد.
تمامـی محصـوالت تولیدی شـرکت داداش 
بـرادر، دارای نشـان اسـتاندارد ملـی ایـران بوده 
و تحـت نظـارت سـازمان غـذا و دارو ، بـا نشـان 
  ۹001 ISOحـالل و مطابـق بـا اسـتانداردهای
و ISO 22000 تولیـد می شـود کـه در حـال 
حاضـر شـرکت داداش بـرادر دارای 178 عـدد، 
پروانـه بهداشـتی سـاخت از معاونت غـذا و دارو 

است. اسـتان 
تمامـی محصوالت تولید شـده پـس از اخذ 
تاییدیـه از واحدهـای کنترل کیفیـت و تضمین 
کیفیـت، طی پروسـه انبـار داری سیسـتمی، به 
انبار هـای مجهز شـرکت انتقـال داده و از طریق 
واحـد حمـل و نقل شـرکت پخـش داداش برادر 
توسـط وسـائط نقلیـه یخچالـدار ، بـه انبارهـا و 
سراسـر  در  پخـش  مرکـز   1۹ سـردخانه های 

کشـور منتقل می شـود.
شـرکت داداش بـرادر در زمینـه صـادرات نیز 
فعالیـت گسـترده داشـته کـه نتیجـه آن، صادرات 
فـارس،  خلیـج  حـوزه  همسـایه،  کشـورهای  بـه 
آسیای شـرقی و اروپـا اسـت کـه 40  درصد از کل 

فـروش محصـوالت شـرکت را شـامل می شـود.
شـرکت داداش بـرادر بـا مدیریـت رسـول 
بیـوک در حـال حاضـر مصمم تر از همیشـه و با 
تکیـه بـر تجربیـات گرانبهای سـال های طوالنی 
گذشـته، مشـارکت فعالـی در رونـق بخشـیدن 
بـه اقتصـادی ملی ایـران داشـته و بـا تجربه ای 
بیـش از 58 سـال حضـور در بازارهـای داخلی و 

صادرکنندهنمونهملی

جنابآقایرسولبیوک
مدیرعاملمحترمشرکتداداشبرادر)آیدین(
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جهانـی، همچنان در تالش اسـت تـا محصوالتی 
باکیفیـت و سـالمت محـور بـه مشـتریان خـود 

ارائـه نمـوده و بـه صـورت مسـتمر در جهـت 
پیشـبرد هـدف عالـی و مهمترین رمـز موفقیت 

خـود کـه همانـا تاکید بر  » مشـتری مـداری » 
بردارد. گام  اسـت، 
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گـروه صنعتی سـهند، با مجموعه ای متشـکل 
از شـرکت های صنایـع شیشـه آذر، سـهند جـام 
تبریـز، سـهند فلـوت، سـهند سـیلیس، شـرکت 
حمـل و نقـل فـروغ ترابـر و شـرکت حمـل ونقـل 
 بین المللـی آسـیا رود جـم در قالـب شـهرک غیـر 
دولتـی شیشـه زریـن تبریز بـه عنـوان بزرگ ترین 
شـهرک تولیـد شیشـه در منطقـه و بـا بیـش از 
در  کـه  می نمایـد  فعالیـت  پرسـنل  نفـر   3000
ایـن بیـن شـرکت صنایـع شیشـه آذر و شـرکت 
سـهند جـام تبریـز بـا ظرفیـت اسـمی  73,000 
 270,000 مشـجر،   شیشـه  سـاالنه  تولیـد  تـن 
تـن تولیـد سـاالنه شیشـه فلـوت و 12000تـن 
محصـوالت  تنـوع  و  تعـدد  بـا  فرآوری)ایمنـی( 
تولیـدی خـود نقش به سـزائی در امر اشـتغال و به 
تبـع آن، افزایـش صـادرات و جلوگیـری از واردات 

محصـوالت مشـابه بـه کشـور را دارد.
انـواع  تولیدکننـده  شـده  یـاد  شـرکت های 
 ( سـیمی  و  رنگـی  سـفید،  مشـجر  شیشـه های 
و  رنگـی  سـفید،  فلـوت  شیشـه های  و   ) مسـلح 
رفلکـس در رنـگ بندی هـای مختلـف و همچنین 

بـا  سـکوریت،  و  لمینـت  فـرآوری  شیشـه های 
تکنولـــوژی اروپایــی )آلمـان( و اسـتانداردهای 
روز اروپـا بـا ابعـاد مختلـف، حداکثر تـا 4200 در 
6000 میلی متـر اسـت که از سـال 84 بـا ظرفیت 
اسـمی 200 تـن در روز راه انـدازی و مـورد بهـره 
بـرداری قـرار گرفتـه و بـا توجـه بـه قابلیت هـای 
منحصـر بـه فـرد خـود توانایـی تولید شیشـه های 
پروفیل و شیشـه بدون آهن )سـوالر( را دارا اسـت 
کـه صرفاً جهـت آبگرمکن هـای خورشـیدی مورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد.
شـرکت صنایع شیشـه آذر و شـرکت سهند 
پیشـرو  شـرکت های  عنـوان  بـه  تبریـز  جـام 
در طراحـی و تولیـد انـواع شیشـه در راسـتای 
حصـول اهـداف عالـی خـود مبنـی بـر تولیـد و 
عرضـه محصوالتـی بـا کیفیـت برتـر بـه منظور 
جلب رضایت مشـتریان و کسـب سـهم بیشتری 
از بـازار داخـل و خـارج از کشـور با بهـره گیری 
از نیـروی انسـانی ماهـر و تجهیـزات پیشـرفته 
پیـاده سـازی سیسـتم  بـا  موفـق شـده اسـت 
 ISO مدیریـت کیفیـت و اخـذ اسـتانداردهای

صادرکنندهنمونهملی

جنابآقاییعقوبمحبوبیان
مدیرعاملمحترمشرکتسهندجام
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اسـتاندارد  گواهـی   ،10002  ISO  ،۹001
گواهـی   ،18001  OHSAS زیسـت  محیـط 
اسـتاندارد CE گامی اساسـی و پویا در راسـتای 
تولیـد محصوالتـی با کیفیـت درخور نـام ایرانی 

تولیـد و صـادر کنـد.
شـایان ذکـر اسـت 85 درصـد محصـوالت 
ایـن شـرکت ها به بیـش از 30 کشـور جهان اعم 
از کشـورهای اروپایـی، آسـیای میانـه و منطقـه 
قفقـاز صـادر و مابقـی آن نیـز جهـت تأمین نیاز 

بـازار داخلـی و فـرآوری اختصـاص می یابد.
در حـال حاضـر شـرکت صنایع شیشـه آذر 
بـه عنـوان صادر کننـده نمونه اسـتانی در پانزده 
سـال متوالـی و شـرکت سـهند جـام تبریـز بـه 
عنـوان صادر کننده نمونه ملی در سـال 1400و 
سـال۹8، صـادر کننده نمونه اسـتانی در طی ده 
سـال اخیـر و همچنیـن برترین شـرکت منطقه 
شـمال غـرب در سـال۹5، طـرح صنعتـی نمونه 
طـی سـال 2007 و بـزرگ تریـن واحـد تولیـد 
کننـده  تولیـد  تنهـا  و  مشـجر  شیشـه  کننـده 
شیشـه سـیمی ) مسـلح( در کشـور، قابلیـت و 
توانائـی تولیـد بیـش از 30  طـرح در رنگ هـای 
مختلـف و به ضخامت 3 الـی 12 میلیمتر را دارا 
بـوده و در همیـن راسـتا، در ادامه طرح توسـعه 
مجموعـه، پروژه هـای این شـرکت در قالب سـه 
خـط فلـوت جهـت تولیـد شیشـه های پنل های 

خورشـیدی ) التـرا کلییر (، شیشـه های اتومبیل 
اشـتغال  هـدف  بـا  سـاختمانی  شیشـه های  و 
زائـی، ایجـاد ارزش افـزوده مناسـب و افزایـش 
صـادرات قابل رقابـت از نظر قیمـت و کیفیت با 
کشـورهای پیشـرفته در سـال آینده مـورد بهره 

بـرداری قـرار خواهـد گرفت.

دفتـر: تبریـز - خیابـان آزادی - نبش خیابان 
ملـت - پـالک 30 - کد پسـتی 5175744586 

پشـت   – آذرشـهر  تبریـز،  جـاده  کارخانـه: 
خسروشـاه راه  پلیـس 

شماره تماس: 
04132446776-04132447032
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گلخانـه ای  مجتمع هـای  احـداث  مطالعـات 
ارس تـارال امیـن و ارس تـارال امیـر  از اوایل سـال 
لحـاظ  از  مناسـب  موقعیـت  ارزیابـی  بـا   13۹3
کلیماتولـوژی و ژئوپولتیـک آغـاز شـد و برمبنـای 
سـوابق مطالعـات ملـی و اسـتانی و همچنیـن بـر 
اسـاس پیشنهاد مشـاورین شـرکت مذکور حاشیه 
رودخانـه ارس در محـدوده شهرسـتان جلفـا برای 
اجـرای ایـن پـروژه انتخـاب شـده و ایـن پـروژه 
عظیـم با همـت گـروه سـرمایه گذاری ابراهیمی از 

سـال 13۹5 بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت.

اهداف و شاخص های مجتمع های  گلخانه ای :
 تولید محصول سالم 

 افزایش راندمان تولید در واحد سطح 
 کاهش ضایعات به کمتر از یک درصد

 افزایش بهره وری مصرف آب 
 استفاده بهینه از منابع و نهاده های تولید 

 ایجاد اشتغال مولد و جدید 
 تولیـد نشـاء در سـطح تجـاری مبتنـی بـر 

آخریـن روشـهای تولیـد گیـاه توسـعه یافتـه  

 تقلیل مصرف انرژی 
 تحصیل ارز از طریق صادرات 

مشـخصات فنی مجتمع گلخانه ای ارس 
تارال امیـن و امیر در یک نـگاه اجمالی:

ارس  ای  گلخانـه  مجتمـع  عرصـه  مسـاحت 
تـارال امیـن 53 هکتـار کل سـطح  زیـر پوشـش 
34 هکتـار و سـطح مفیـد گلخانـه 33 هکتارکـه 
3 هکتـار از ایـن عرصه هـا بـا اسـتفاده از آخریـن 
 Youngدانـش فنـی دنیـا جهـت تولیـد نشـاء و
plant  مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. بـا ظرفیت 

تولیـد سـالیانه 20،000،000 اصلـه نشـاء.
بـا  تـن   20،000  : سـالیانه  تولیـد  ظرفیـت 

مصنوعـی  نـور  از  اسـتفاده 
ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم : 550 نفر
ظرفیت اشتغال غیر مستقیم: 2250 نفر 

تارال  ارس  گلخانه ای  مجتمع  عرصه  مساحت 
امیر  80 هکتار و کل سطح  زیر پوشش 57 هکتار 

 ظرفیت تولید سالیانه : 24000 تن 
ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم : 750 نفر

صادرکنندهنمونهملی

جنابآقایمحمودابراهیمی
مدیرعاملمحترمشرکتارستارال
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ظرفیت اشتغال غیر مستقیم: 3500 نفر 
ظرفیـت پیـش بینـی شـده و تحقـق یافتـه 

تولیـدات سـاالنه  بـرای صـادرات: 80 در صـد 
گواهینامه های استاندارد اخذ شده :

 -۹001:2015 ISO
 -14001:2015 ISO
-45001:2018 ISO

- اخذ نشـان حدمجـاز آالینده ها در محصول 
گوجه فرنگی از سـازمان ملی اسـتاندارد ایران

- اخـذ نشـان حدمجاز آالینده هـا در محصول 

فلفل از سـازمان ملی اسـتاندارد ایران
نـوع  گلخانه شیشـه ای هیـدرو پونیک  طرح 
ونلـو بـه ارتفـاع  7/5 متـر در اوج و 6 تـا 6,5 متـر 

در زیـر ناودان 
سیسـتم گرمایـش شـامل بویلـر آب داغ ، بـا 
مشـعل دوگانـه سـوز ، و مخـزن ذخیـره آب گـرم 
)بافـر تانک(، سیسـتم انبسـاط نیتروژن بـا قابلیت 

تزریـق گاز دی اکسـید کربـن.
سیسـتم تهویـه شـامل دریچه هـای سـقفی، 
دیوارهـای  سـایبان  پرده هـای  فـاگ،  سیسـتم 

جانبی و سـقف، فن های سـرکوله و سیسـتم پد و 
فـن در سـالن تولیـد نشـاء

سیستم اتوماسیون هوشمند
سیسـتم سـورتینگ اتوماتیک با سنسـورهای 
مرتبـط بـرای انتقـال محصـوالت برداشـت شـده 
از سـالن تولیـد بـه سـالن بسـته بندی ، دسـتگاه 

پالـت بندی و تسـمه کشـی 
بـرای  تخصصـی  تجهیـزات  و  االت  ماشـین 

تولیـد. از  و پـس  تولیـد  احـداث گلخانـه، 
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فعالیـت شـرکت:  تاسـیس و سـابقه  سـال 
 138۹ سـال  در  سـهند  فـام  اطلـس  شـرکت 
تاسـیس شـده و بـا دارا بـودن بیش از 11 سـال 
سـابقه تولیـد، فـروش و صـادرات انـواع تینـر و 
رنـگ و انـواع بتونـه خـودرو و رنگ هـای پلـی 
زمینـه  تولیـدی،  واحـد   5 در  چـوب  یورتـان 
اشـتغال  بالـغ بـر 270 نفـر را مهیـا کرده اسـت.

محصوالت صادراتی شرکت: 
 انـواع تینـر فـوری - رنگ هـای خودرویـی 
– رنگ هـای چـوب و پلـی یورتـان - انـواع رنگ 
و  کننـده  روان   - خـودرو  اسـپری  و  اسـپری 
انژکتـور شـوی - انـواع عایق هـای خـودرو پایـه 

آب و حاللـی.

برندهای ثبت شده:  
هافمن - نوی - پلی مکس 

گواهینامه اخذ شده: 
 اسـتاندارد محصـوالت تولیـدي از سـازمان 

ملـي اسـتاندارد ایـران/  گواهینامـه ایـزو ۹001

معرفی شرکت: 
شـرکت اطلـس فام سـهند در سـال 138۹ 
و بـه شـماره ثبـت 860 با ظرفیـت تولید 5000 
تـن در سـال تاسـیس شـد. فعالیـت شـرکت بـا 
تولیـد تینـر آغـاز و سـپس بـا رنـگ اسـپری و 
محصـوالت خـودرو ادامـه یافـت. به مـرور زمان 
و بـا داخلـي سـازي بخـش اعظـم خـط تولیـد 
و  تولیـد   noy و  برند هافمـن  بـا  محصـوالت 
عرضـه شـد. الزم بـه ذکـر اسـت برند هافمن در 
کشـور ترکیـه و 11 کشـور دیگـر بـه ثبـت این 

است. شـرکت 
در حـال حاضـر بیـش از 40 درصـد نیـاز  
تولیـد  شـرکت  خـود  توسـط  کشـور  داخـل 
مهندسـي،  فعالیت هـاي  توسـعه  بـا  مي شـود. 
تنـوع محصـوالت شـرکت افزایـش و بـه بیـش 
از 120 نـوع محصـول رسـیده اسـت. همچنیـن 
از  بسـیاري  کارآزمـوده  مهندسـان  تـالش  بـا 
تکنولوژي هـاي نویـن دنیـا بومـي سـازي شـده 

صادرکنندهنمونهملی

جنابآقایابراهیمنجفیفر
مدیرعاملمحترمشرکتاطلسفام
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و عـالوه بـر تینـر فـوری و رنـگ اسـپری، تولید 
محصـوالت جدیـدي ماننـد انواع رنگ هـای پلی 
یورتـان و آکرلیـک چـوب محصـوالت تعمیـری 
رنـگ خـودرو و حالل هـای مـورد نیـاز شـرکت 
شـامل بوتیل اسـتات گریـد اورتـان و دی اتیلن 
گالیکـول دی اسـتات محقـق شـده اسـت. ایـن 
شـرکت بیـش از 40 درصـد  نیـاز کشـور بـه 
را  یورتـان   پلـی  و  اسـپری خـودرو  رنگ هـای 
تامیـن نمـوده و محصـوالت خـود را بـه اقصـي 
نقـاط دنیـا ) کشـورهای اوراسـیا - کشـورهای 
آسـیای میانـه و بخشـی از آفریقـا  و کشـورهای 

همجـوار ( صـادر مي کنـد. 
توسـعه  بـا  سـهند  فـام  اطلـس  شـرکت 
صـادرات و بـه تبـع آن افزایـش تولیـد، به عنوان 
بزرگتریـن تولیدکننـده تینرهـای فـوری و رنگ 
اسـپری و محصـوالت خـودرو در سـطح ایـران  
شـرکت  فـروش  شـبکه  شـود.  مـي  محسـوب 
اطلـس فـام سـهند بـا دارا بـودن بیـش از 30 
نمایندگـي در سراسـر کشـور بـا کیفیـت تریـن 
خدمـات را در کوتاه تریـن زمـان بـه بـازار ارائـه 
می کنـد. بـا افزایش بهـره وري نیروي انسـاني و 
کاهـش قیمت تمام شـده محصول، این شـرکت 
موفـق بـه کسـب مزیت هـاي رقابتـي کیفیـت و 
قیمـت شـده و در بازارهاي جهانـي ضمن رقابت 
بـا برندهـاي مطـرح دنیـا سـهم قابـل توجهي را 

کسـب کـرده اسـت. الزم به ذکر اسـت بـا طرح 
توسـعه ایـن شـرکت در سـال آینـده راه اندازی 
غـرب  شـمال  سـازی  رزیـن  واحـد  بزرگتریـن 
کشـور جهـت تامیـن نیـاز مـواد اولیه خـود گام 
مهمـی در راسـتای خود کفایـی و کاهش قیمت 

تمـام شـده شـرکت خواهـد بود.
نشـانی دفتر مرکزی  و کارخانـه: آذربایجان 
شـهید  شـهرک   - آذرشـهر  جـاده   - شـرقی 
سـلیمی 30 متری سـوم جنوبی انتهـای خیایان 

- شـرکت اطلـس فام سـهند
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نام شرکت: شکوه بناب
 نام مدیرعامل: محمد رضا طبیبی 

فعالیـت شـرکت:  تاسـیس و سـابقه  سـال 
 1374

محصوالت صادراتی شرکت: انواع کشمش
 ،SUN AHMAD:برندهـای ثبت شـده 

سـان احمـد، SUNEX، شـکوه بناب
جهانـی  هـدف  بـا  بنـاب  شـکوه  شـرکت 
شـدن و افزایـش صـادرات غیرنفتـی کشـور و با 
شـعار) کیفیـت برتـر و جهانی شـدن( در زمینه 
تولیـد و صادرات انواع کشـمش در سـال 1374 
تاسـیس و هـم اکنـون بـا گذشـت بیـش از دو 
دهـه از تاسـیس خـود و فعالیـت مسـتمر یکـی 
از شـرکت های معتبـر و برتـر صادرات خشـکبار 

اسـت. ایران 
تریـن  مرغـوب  بنـاب  شـکوه  شـرکت 
انـواع کشـمش را از باغـداران تهیـه و مطابـق 
اسـتانداردهای  و  ایـران  ملـی  اسـتاندارد  بـا 
ISO22000:200:2008 بین المللـی همچـون 
HACCP،KOSHER،HA،ISO۹001،5

LAL در محیطـی کامـال بهداشـتی فـرآوری و 
بـه بازارهـای جهانـی عرضـه مـی کنـد.

آخریـن  کارگیـری  بـه   بـا  شـرکت  ایـن   
تکنولـوژی روز دنیـا و اسـتفاده از آزمایشـگاهی 
پیشـرفته و داشـتن پرسـنل کارآمـد و سـخت 
کـوش توانسـته محصوالتـی بـا کیفیـت و درجه 
یـک تولیـد و بـا برنـد SAN AHMAD  و
SUNEX بـه بیش از 40 کشـور جهـان صادر 

. کند
 موفقیـت این شـرکت در کسـب عنوان صادر 
نمونـه  کننـده  و صـادر  ممتـاز کشـوری  کننـده 
کشـوری طـی 8 سـال و نمونـه اسـتانی طـی 15 
سـال متوالـی نمایان گـر جایـگاه ایـن شـرکت در 

عرصـه صـادرات غیرنفتـی کشـور اسـت. 
مـا بـر ایـن باوریـم کـه توسـعه صـادرات 
رونـق  در  بلنـد  گامـی  کشـاورزی  محصـوالت 
اقتصـادی اجتماعی و افزایش سـطح اشـتغال در 

کشـور عزیزمـان ایـران اسـت.
 بـه امید افزایش و رونـق روزافزون صادرات 

غیـر نفتی به میهن عزیزمـان ایران.

صادرکنندهممتازاستانی

جنابآقایمحمدرضاطبیبی
مدیرعاملمحترمشرکتشکوهبناب
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شـرکت ریختـه گـری تراکتورسـازی ایـران 
به عنـوان بزرگتریـن واحـد ریختـه گـری چـدن 
کشـور در فضایـی بـه مسـاحت حـدود 60 هکتار 
بـر 70  بالـغ  تولیـد  کارگاه هـای  زیربنـای  بـا  و 
هـزار متـر مربـع، ابتـدا با هـدف تامین نیـاز گروه 
تراکتورسـازی ایـران ایجـاد شـد ولـی بـه تدریج 
عـالوه بـر تامیـن کل نیاز گـروه، از مـازاد ظرفیت 
خود سـفارش سـایر مشـتریان داخلـی و خارجی 
را نیـز فراهـم کـرده اسـت. تولیدات این شـرکت 
سـفارش محـور بـوده و متناسـب با نیاز مشـتری 
تولیـد خـود را برنامـه ریـزی مـی کنـد. در حـال 
حاضـر از نظـر تنـوع بیـش از 400 نـوع قطعـه را 
در برنامـه تولیـد سـاالنه خـود دارد کـه روزانـه 
حـدود 200 تـن قطعـه تحویـل مشـتریان خـود 
مـی دهـد. عمده تولیـدات این شـرکت در صنایع 
خودروسـازی داخلـی و خارجـی مـورد اسـتفاده 

قـرار می گیـرد.
ایـن شـرکت بـا اتـکاء بـه تـوان تخصصـی 
کارشناسـان فنـی خود و بـا بهره گیـری از دانش 
روز و تکنولوژی هـای برتـر در طراحـی و تولیـد 

محصـوالت در زمـره شـرکت های دانـش بنیـان 
کشـور شـناخته می شـود.

ویـژه ای  توجـه  شـرکت  ایـن  همچنیـن 
از اسـتقرار  بـا بهـره گیـری  پایـدار  بـه توسـعه 
سیسـتم های مدیریت یکپارچـه دارد که متضمن 
کیفیـت و تامیـن نیاز مشـتریان داخلی و خارجی 

. ست ا
عـالوه بـر وجـود سـه خـط تولیـد بـه روش 
بـروش السـت  گـری  ریختـه  روش  تـر،  ماسـه 
فـوم، روش جدیـد در تولید قطعات ریخته اسـت 
کـه در سـال 1۹60 ابـداع شـده اسـت. اسـتفاده 
از ایـن روش ریختـه گـری گرچـه در ابتـدا بـا 
یـک فنـاوری کامـال پیشـرفته شـبیه یـک رویـا 
بـود ولـی بـا توسـعه ایـن روش در اواسـط دهـه 
1۹80 در شـرکت های خـودرو سـازی یک بخش 
مهـم در شـتاب گیـری پیشـرفت تکنولـوژی در 
صنعـت جهـان بوده اسـت. شـرکت ریختـه گری 
تراکتورسـازی بعد از کشـورهای آمریـکا – آلمان 
- اتریـش و چیـن به عنـوان پنجمیـن کشـور در 
جهـان پـروژه ریختـه گری السـت فوم را از سـال 

صادرکنندهممتازاستانی

جنابآقایعبدالرحمانارشدی
مدیرعاملمحترمشرکتریختهگریتراکتورسازی
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137۹ آغـاز و از سـال 1384 خـط ریختـه گـری 
تولیـد انبـوه را راه انـدازی کـرد. هـم اکنون بیش 
از ده درصـد تولیدات این شـرکت با روش السـت 
فـوم انجـام می شـود. از مزایـای اصلی ایـن روش 
حـذف ماهیچـه و افزودنـی ماسـه در روش هـای 
ریختـه گـری بـا ماسـه و افزایش صافی سـطح و 

کاهـش قیمـت تمـام شـده قطعه اسـت.
توجـه بـه امر صـادرات یکـی از اسـتراتژی های 
اصلـی این شـرکت محسـوب مـی شـود چنانچه با 
سـابقه بیـش از 20 سـال در زمینـه  صـادرات بـه 
کشـورهای ایتالیـا، آلمـان، چیـن و ترکیـه فعالیت 
مـی کنـد. صـادرات ایـن شـرکت شـامل قطعـات 

خودرو هـای سـنگین، تراکتـور و ماشـین آالت راه 
سـازی بـوده و ماهانـه بیـش از یـک هـزار تـن از 
ایـن قطعـات صـادر می کند. در این راسـتا شـرکت 
ریخته گـری تراکتورسـازی ایران پیوسـته به عنوان 
سـال 13۹8  در  و  اسـتانی  نمونـه  کننـده  صـادر 
به عنـوان صـادر نمونـه ملـی انتخـاب شـده اسـت.
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شـرکت همت پالسـت بـا بیش از 40 سـال 
سـابقه در صنعـت پلیمر و پالسـتیک کشـور، با 
کاذب  و سـقف  دیوارپـوش  متنوع تریـن  تولیـد 
)تایـل( و ابـزار آالت PVC به عنـوان بزرگترین 
تولیدکننـده حال حاضر در کشـور در این زمینه 
تـالش دارد تـا بـا اسـتفاده از توسـعه مبتنـی بر 
دانـش و بهره گیری از تـوان نیروهای متخصص 
و باتجربـه، محصوالتـی بـا کیفیت مناسـب را به 

کند. عرضـه  بازار 
همـواره اهـداف مدیـران متعهـد و همکاران 
متخصـص مـا بـر شـناخت نیازهای مشـتریان و 
ارائـه خدمات بهینه در راسـتای پیشـرفته ترین 
تکنولـوژی روز دنیـا بـه داخـل وخـارج کشـور 

ست. ا
ایـن شـرکت مزیت رقابتی خـود را از طریق 
نـوآوری، ارتقـاء بهـره وری وکیفیـت، چابکی در 
تولیـد، تعالـی سـازمانی و تعهد به اخـالق حرفه 
ای درفضای کسـب وکار کشـور و نیز مسـئولیت 
پذیـری اجتماعـی به ویـژه در ارتبـاط بـا مقولـه 

محیط زیسـت به دسـت مـی آورد.

شـرکت همت پالسـت با هـدف تولید ملی، 
اشـتغال، اسـتقالل اقتصادی و بهـره وری نیروی 
انسـانی، با بیشـترین ظرفیت تولیدی در کشـور 
شـروع بـکار و همـواره محصوالتـی با اسـتاندارد 
کیفـی وکمـی بـاال را تولیـد کـرده بـه گونه ای 
کـه نتایـج آزمایشـگاهی بسـیار قابـل مالحظه و 
درخـور توجـه را از موسسـات معتبر دنیا کسـب 
کـرده اسـت. اسـتفاده از مـواد اولیـه مرغـوب و 
بـا کیفیـت درتولیـد محصـوالت باعـث ایجـاد 
خـواص فیزیکـی، مکانیکـی و محیطـی بسـیار 

باالیی شـده اسـت.
 تنـوع زیـاد در طـرح و رنـگ محصـوالت 
نهایـی برای سـالیق مختلف بسـته بـه فضاهای 
گوناگـون در محصـوالت فـوق، این شـرکت را از 
سـایر تولیدکننـدگان متمایز می کنـد. صادرات 
محصـوالت این شـرکت به کشـورهای همسـایه 
و همجـوار گـواه بـر موفقیت در عرصـه بازارهای 
ایرانـی خوشـنام  ایـن محصـول  بـرای  جهانـی 

ست. ا
شـرکت همت پالسـت بـه  دنبال پیشـرفت های 

صادرکنندهممتازاستانی

جنابآقایآیدینراستگارهمتی
مدیرعاملمحترمشرکتهمتپالست
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حاصله در طول سـالیان گذشـته و شناخته شدن در 
بازارهـای خارجـی و داخلـی بـه عنـوان تولیدکننده 
مطابـق بـا اسـتانداردهای روز دنیـا، توسـعه کسـب 
وکار خـود را هـدف قـرارداده و در همیـن راسـتا 
اقـدام بـه توسـعه فـاز اول کارخانه به تعـداد 1000 
نفـر بـا تحـوالت انجـام گرفتـه و انتقـال و افزایـش 
خطـوط تولیـد در کارخانه جدید، همزمـان اقدامات 

الزم جهـت افزایـش اشـتغالزایی و جـذب نیروهـای 
مـورد نیـاز انجـام گرفتـه تـا گام بزرگـی در جهـت  
بـی نیازی کشـور از واردارت اجناس مشـابه خارجی  

شود. برداشـته 
بـه طـوری کـه هـم اکنـون شـرکت همـت 
پالسـت بـا تحـت پوشـش قـراردادن بازارهـای 
بـه عنـوان  و مطـرح شـدن  داخلـی وخارجـی 

محصـول بـا کیفیـت و قابـل اعتمـاد توانسـته 
نـه تنها بـه عنـوان تولید کننـده برتر در سـطح 
ایران شـناخته شـود بلکـه ویژگی های برجسـته 
محصـوالت ایـن شـرکت رضایت مشـتریان طی 
نظرسـنجی های انجـام گرفتـه از نماینـدگان و 

مشـتریان را بـرآورده سـازد.
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بازرگانـی صبحـی بـا داشـتن بیـش از 60 
سـال سـابقه فعالیـت در عرصـه تهیـه، توزیـع، 
فـرآوری و صادرات انواع خرما، کشـمش، پسـته 
و خشـکبار در سـال 1380 اقـدام بـه تاسـیس 
شـرکت نخـل سـبز صبحـی کـرده اسـت. ایـن 
شـرکت بـا بکارگیـری افـراد متخصـص در امـر 
دسـتگاه های  از  بهره گیـری  و  تولیـد  تهیـه، 
خرمـا،  خمیـر  و  خرمـا  شـیره  پیشـرفته 
شستشـو، سـورتینگ، ضدعفونـی و بسـته بندی 
فرآورده هـای متنـوع و صدور آن بـه بیش از 25 
کشـور توانسـته اسـت، رتبـه صادرکننـده نمونه 
اسـتانی و صادرکننـده نمونـه ملـی ایـران را در 
15 مرحلـه بین سـال های 1380 الـی 1400 به 

خـود اختصـاص دهـد.
کشـورهای هدف صـادرات ایـن مجموعه ی 
مالـزی،  چیـن،  کشـورهای  شـامل  صنعتـی 
بلغارسـتان،  اوکرایـن،  روسـیه،  اندونـزی، 
ازبکسـتان، گرجسـتان، آذربایجـان، ارمنسـتان، 
هلنـد،  آلمـان،  عـراق،  هنـد،  لبنـان،  امـارات، 
ترکیه، سـوئیس، صربستان، بوسـنی و انگلستان 

اسـت.
صبحـی،  سـبز  نخـل  شـرکت  مدیرعامـل 
سـال های سـال بـا نگـرش توسـعه و پیشـرفت 
گسـترده ای  فعالیت هـای  بـه  اقـدام  مجموعـه، 
بـرای معرفـی محصـوالت کـم نظیـر ایرانـی در 
پهنه ی بیشـتری از گسـتره ی گیتی نموده است.

 تاسـیس واحـد تولید کارتن و بسـته بندی، 
و  مدیریـت  پربـار  دوره ی  دسـتاورد  آخریـن 
رهبـری ایشـان اسـت. همچنیـن ایـن شـرکت 
بـرای حفـظ کیفیـت طبیعـی و ارزش غذایـی 
تاسیسـات سـردخانه ای  ایجـاد  بـا  محصـوالت، 
4000 تنـی در شـهر بم و تبریز و بـا بهره گیری 
از روش های مناسـب و بهداشـتی بـرای رقابت با 
محصـوالت مشـابه، بـا تامیـن خرمـا از بهتریـن 
نخلسـتان های کشـور، انـواع فرآوری هـای خـود 
برنـد  بـا بسـته بندی در وزن هـای متنـوع و  را 
مورد سـفارش مشـتریان، تهیه کرده و توانسـته 
اسـت در امـر ایجـاد اشـتغال در منطقـه نقـش 

موثـری را ایفـا کند.

صادرکنندهممتازاستانی

جنابآقایمحمدصبحراست
مدیرعاملمحترمشرکتنخلسبزصبحی
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شـهر  در   1372 سـال  در  شـرکت  ایـن   
آشـپزخانه  کابینـت  تولیـد  بـا  تبریـز  صنعتـی 
فلـزی فعالیـت خـود را آغـاز کـرده اسـت و در 
سـال 1381 از اداره صنایـع و معـادن موفـق به 
اخذپروانـه بهـره بـرداري بـه شـماره  17373-
شـرکت  بنـام    1381/۹/7 تاریـخ   105بـه 
تولیـدی صنعتـی تبریـز خـزر شـده اسـت و در 
مورخـه 1382/12/5 بـا انجـام مراحـل تغییرنام 
نامـه  طـی  اسـتان  شـرکت های  ثبـت  اداره  از 
شـماره 105-25085 بنـام جدیـد آیسـان خزر 

تغییـر نـام داده اسـت. 
شـرکت آیسـان خزر هـم اکنـون در زمینی 
بـه مسـاحت 70 هـزار متـر مربـع بـه زیـر بنای 
25 هـزار متـر مربع به پشـتوانه 23 سـال تجربه 
و تـالش در زمینـه تولیـد انـواع لـوازم خانگـی 
گازی،  بخاری هـای  آبـی،  کولرهـای  از  اعـم 
فریـزر  یخچـال  گازی،  و  برقـی  آبگرمکن هـای 
و اجـاق گاز تحـت شـماره 332 در اداره ثبـت 
شـرکت های خسروشـهر بـه ثبت رسـیده اسـت 
و محصـوالت تولیـدی ایـن شـرکت بـا برند های 

آیسـان خـزر، الکتروسـان، تکنوسـان و یاسـان 
عرضـه مـی شـود. ایـن شـرکت بـا بهـره گیری 
از آخریـن دسـتاورد های تکنولـوژی روز کشـور 
و بـا بـه کارگیـری تجـارب متخصصیـن داخلـی 
و خارجـی در سـال 1384 موفـق بـه راه اندازی 
خـط تولیـد اجـاق گاز فردار بـرای اولیـن بار در 

شـمال غرب کشـور شـد.
آنچـه نقطه قـوت و مزیت تولیدات شـرکت 
آیسـان خـزر در صنعـت لـوازم خانگـی اسـت، 
کیفیـت بـاال، اسـتفاده از تکنولـوژی روز و ارائـه 
محصـوالت  مناسـب  فـروش  از  پـس  خدمـات 
روز  و  مسـتمر  حضـور  کـه  اسـت  تولیـدی 
افـزون در بازار هـای داخلـی و خارجـی و اخـذ 
و  بین المللـی،  ملـی  اسـتاندارد  گواهینامه هـای 

گـواه ایـن مدعاسـت.
کسـب عنـوان » واحـد نمونـه صنعتی« و » 
واحـد نمونـه اسـتاندارد« و » صادرکننـده نمونه 
اسـتانی و کشـوری « برای چندین سـال متوالی 
از دیگـر افتخـارات این شـرکت می باشـد. جلب 
رضایـت مشـتریان، افزایـش روز افـزون کیفیت، 

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایصمدصفائی
مدیرعاملمحترمشرکتآیسانخزر
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ایجـاد اشـتغال مسـتمر و پایـا و توجه بیشـتر و 
بهتـر بـه پیشـنهادات مشـتریان از رسـالت ها و 

اهـداف همیشـگی مدیران شـرکت اسـت.
مانـدن در کنـار شـما در عرصـه تولیـد و 

ماسـت افتخـار  خدمـات 
ایـن شـرکت درسـال13۹3 فعالیـت جدید 
برودتـی  لـوازم  تولیـدات  زمینـه  در  را  خـود 
آبـی،  فریزر،کولـر  یخچـال  شـامل  وحرارتـی 
آبگرمکـن گازی وبرقـی، انـواع بخـاری گازی و 
شـومینه و اجاق گاز فر با اراده و پشـتکار جدی 
ادامـه می دهـد و توانسـته اسـت براسـاس قانون 
اصـالح قوانیـن و مقـررات موسسـه اسـتاندارد 
ایـران 1371 در اجـرای  و تحقیقـات صنعتـی 
بـا رعایـت  اسـتاندارد  مصوبـات شـورای عالـی 
اسـتاندارد ملـی شـماره1-1562و21-1562 از 
عالمـت اسـتاندارد ملـی بـرای فراورده های خود 

اسـتفاده کنـد.
بـا توجـه بـه اخـذ نشـان اسـتاندارد ونـوع 
تصمیـم  شـرکت  مدیریـت  تولیـدات،  کیفیـت 
گرفـت تـا در جرگـه شـرکت هایی قـرار گیرنـد 
کـه دارای سیسـتم مدیریـت کیفیـت بر اسـاس 
اسـتاندارد ایـزو بـوده تا پـس از اخـذ گواهینامه 
در لیسـت جهانـی شـرکت های دارای گواهینامه 
بتوانـد  ترتیـب  بدیـن  تـا  گرفتـه  قـرار  ایـزو 
محصـوالت صادراتـی خودرابراحتـی در معـرض 

فـروش و صـادرات قـرار دهـد.
مدیریـت  سیسـتم  گواهینامـه  اخـذ  لـذا   
 2015 : ۹001 ISO کیفیت بر اسـاس الزامـات
بعنـوان یـک تصمیم اسـتراتژیک اتخاذ شـد که 
همـه سـاله ایـن اسـتاندارد دردو مرحله توسـط 

می گیـرد.  قـرار  ممیـزی  مـورد   bqs شـرکت 
کسـب گواهینامـه و تندیـس بلـوری و نقـره ای 
از سـازمان حمایـت از تولیدکننـدگان و مصـرف 
کننـدگان از دیگـر افتخارات این شـرکت اسـت 
کـه در سـال های اخیـر بـه آن نائـل آمـده ایـم.
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گــروه صنایـع غذایـی شیریــن وطــن در 
سـال 1381 بـا اسـتعانت از درگاه ایـزد منـان و 
بـا هـدف تولیـد و کارآفرینی پا در عرصـه تولید 
گذاشـت تـا نقشـی در شـکوفایی اقتصـاد ایـران 

عزیزمان داشـته باشـد.
 110 از  بیـش  محیطـی  در  شـرکت  ایـن 
هـزار متـر مربـع، سـالن های تولیـدی بیـش از 
48000 مترمربــع و با تجهیزات و ماشین آالت  
روز دنیـا بـرای  تولیـد انـواع محصـوالت آردی 
از جملـه انـواع کیـک، بیسـکویت، کراکـر، ویفر 
کوکـی و نیـز انواع محصـوالت شـکری از جمله 
انـواع تافی، پشـمک، شـکالت همت گماشـته و 
سـهم مهمی در بـازار تولید و اشـتغال ایفا کرده 
اسـت بـه طوریکـه بیـش از 1000 نفــر به طـور 
غیـر  به طـور  نفــر  از 500  بیـش  و  مستقیــم 

مسـتقیم در آن مشـغول بـکار هسـتند.

ماموریت ها:
شـیرین  غذایـی  صنایـع  کارخانجـات  گـروه 
وطـن بـا تکیـه بـر دانـش روز و تجربـه ای دیرینه 

تـالش دارد تـا در یـک زنجیـره ارزش یکپارچـه، 
در  را  غذایـی  محصـوالت  سـبد  تریـن  کامـل 
باالتریـن کیفیـت تولیـد کـرده و رسـالت دارد بـا 
توسـعه فراگیـر و خلـق بیـش از 30000 فرصـت 
شـغلی مسـتقیم بتواند سـهم مهمی در شـکوفایی 
اقتصـادی کشـور عزیزمـان ایـران داشـته و آرزو 
دارد تـا شـاهد سـالمتی و نشـاط هرچـه بیشـتر 

مشـتریان در سـایه محصـوالت خـود باشـد.

چشم انداز:
» یکـی از 5 برنـد برتـر صنایـع غذایـی در 

کشـور در کالس جهانـی «

ارزش های بنیادین:
● کسـب رضایـت الهـی: بـا خدا همـه چیز 

ممکن اسـت.
● کسـب رضایـت مشـتریان: راز مانـدن در 

رضایت مشـتریان اسـت.
● کسـب رضایـت سـرمایه های انسـانی: راز 
موفقیت در رضایت سـرمایه های انسـانی اسـت.

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایوطندوست
مدیرعاملمحترمشرکتشیرینوطن
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توسـعه  بـرای  جامعـه:  رضایـت  کسـب   ●
باشـیم. افتخـار جامعـه  مـورد  بایـد  داشـتن 

تـداوم  سـهامداران:  رضایـت  کسـب   ●
فعالیـت در گـرو کسـب سـود مناسـب اسـت.
● کسـب رضایـت شـرکای تجـاری: بـرای 

قدرتمنـد بـودن در رقابـت به همراهی شـرکای 
تجـاری وفـادار نیاز اسـت.

بـدون تردیـد تحقـق ایـن اهـداف جـز بـا 
ایمـان به اصل یکپارچــگی صادقانه، حاکمیــت 
اخــالق حرفــه ای، تعهــد بـه رعــایت اصـول 

موثـر  کیفیـت  مدیریـت  سیسـتم  الزامــات  و 
نخواهـد بـود لـذا ایـن شرکــت بـا تـوکل بـه 
خداونــد متعـال و یـاری همراهـان تالشـگر و 
را  اهـداف  ایـن  گرانقـدر  مشـتریان  مسـاعدت 

بخشـید. خواهـد  اسـتمرار 

 ۱
۴۰

۰ 
ال

س
در 

ی 
رق

ش
ن 

جا
بای

ذر
ه آ

ید
گز

بر
ن 

دگا
کنن

در
صا

35



تحـت  شـرکت های  از  کلرپـارس  شـرکت 
پوشـش شسـتا اسـت که توسـط وزارت نیرو در 
سـال 1366، بـرای تامیـن کلر شـرکت های آب 
و فاضـالب در شـهر تبریـز ثبـت و در نیمـه دوم 
سـال 1377 به بهـره برداري رسـید. محصوالت 
مختلـف ایـن شـرکت کـه گازکلـر- سـود مایـع 
30 درصـد و 50 درصد – سـود پـرک - پارافین 
کلره - هیپوکلریت کلسـیم )پرکلرین( - سـدیم 
هیپوکلریـت )آب ژاول( - گاز هیـدروژن -مایـع 
بیلـچ – کلروفریـک - اسـید کلریدریـک - آب 
اکسـیژنه گریـد صنعتـی و آرایشـی بهداشـتی 
فاضـالب،  و  آب  نظیـر  صنایعـی  در  هسـتند، 
کاغذسـازی  نیروگاه هـا،  بهداشـتی،  و  شـوینده 

دارویـی و معـادن و غیـره کاربـرد دارنـد. 
کلرپـارس تنهـا مجموعه ای اسـت که اقدام 
بـه تولیـد دو محصـول اسـتراتژیک و منحصـر 
بفـرد آب اکسـیژنه و پارافیـن کلـره در منطقـه 
می کنـد. در حـال حاضـر ایـن شـرکت بـا 124 
هـزار تـن تولیـد ناهمگـن و 78 هزار تـن تولید 
همگـن در سـال، محصـوالت خـود را بـه بیـش 

ایـن  کنـد.  مـی  صـادر  جهـان  کشـور   20 از 
شـرکت بـرای اولین بار در سـال 1400 محموله 
پرکلریـن را بـه روسـیه و کلروفریـک را به عراق 
صـادر کـرد و عملکـرد درخشـان ایـن مجموعه 
باعـث شـده اسـت تـا موفـق بـه کسـب عناوین 
مختلـف از قبیـل واحد نمونـه ملی اسـتاندارد و 
واحـد نمونـه صنعـت و معـدن و کسـب تندیس 

» تولیـد ملـی ، افتخـار ملـی « شـود .
یکـی از شـرکت هایی که کارنامه درخشـانی 
در سـه سـال اخیـر داشـته و توانسـته اسـت از 
نظـر میـزان صـادرات و بهبـود وضعیت شـرکت   
عملکـرد فـوق العـاده ای را بـه ثبـت برسـاند، 
شـرکت کلر پـارس اسـت، بطوریکه در مقایسـه 
بـا وضعیـت صـادرات ده ماهـه سـال گذشـته با 
امسـال بـا رشـد 50 درصـدی و در بحث فروش 

بـا رشـد 58 درصـدی مواجـه بوده اسـت .
در حـال حاضـر شـرکت کلرپـارس بـا بهره 
گیـری از نـاوگان تخصصـی حمـل و نقـل مـواد 
توانسـته  تـن  هـزار   65 تولیـد  بـا  شـیمیایی 
اسـت عـالوه بـر رفـع کامل نیـاز داخلی کشـور، 

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایجنابآقایابوالفضلباباپور
مدیرعاملمحترمشرکتکلرپارس
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محصـوالت خـود را به بیش از 30 کشـور جهان 
کند. صـادر 

زمینـه  در  کـه  اسـت  واحـدی  کلرپـارس 
افزایـش راندمـان، افزایـش بهـره وری، افزایـش 
صـادرات و افزایـش ظرفیـت تولیـد در طول دو 
سـال اخیـر پیـش قـدم بـوده اسـت. همچنیـن 

ارتقـا کیفیـت، برندسـازی محصـوالت و جلـب 
رضایـت مشـتریان داخلـی و خارجـی در راس 
برنامه هـای ایـن شـرکت قـرار داشـته اسـت .

کیفیـت محصـوالت ایـن شـرکت بـه گونـه 
ای اسـت کـه توانسـته ایم بـا نفـوذ در بازارهای 
خارجـی بـه 30 کشـور جهان صادرات داشـته و 

ارز آوری ایجـاد کنیـم .
آدرس : تبریـز - کیلومتـر 20 جاده تبریز - 

تهـران، ابتدای جاده باسـمنج
commercial@chlorpars.com

فکس : 04136300611
تلفن : 0413630060۹
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شـرکت صنایـع رنـگ آرکو در سـال 1366 
کارخانـه  اولیـن  به عنـوان  و  شـده  تاسـیس 
سـازنده رنگ اسـتاندارد اتومبیلی در شـمالغرب 

کشـور فعالیـت خـود را آغـاز کـرد.
ایـن شـرکت هـم اکنـون بـا تولیـد اولیـن 
رقیبـی  ایـران  در  اسـتاندارد  سـنگی  بتونـه 
جـدی بـرای محصـوالت مشـابه خارجـی اسـت 
اتومبیلـی  تعمیـری  پوشـش های  تولیـد  بـا  و 
)انـواع بتونـه، رنـگ، آسـتر، الک، هاردنـر و ...( و 
رنگ هـای صنعتـی، توانسـته بازار داخلی کشـور 

را تحـت پوشـش قـرار دهـد.
آزمایشـگاه های کنتـرل کیفـی و تحقیقاتی 
شـرکت صنایـع رنگ آرکـو یکـی از بزرگترین و 
مجهزترین آزمایشـگاه های رنگسـازی در کشـور 
بـوده کـه بـا تکیـه بـر دانـش فنـی متخصصـان 
مجـرب و کارآزمـوده خـود و همچنیـن بـا بهره 
گیـری از تکنولـوژی نوین و جدیدترین ماشـین 
آالت و تجهیـزات روز دنیـا، قـادر بـه تولید انواع 
تخصصـی  و  صنعتـی  پوشـش های  و  رنگ هـا 

ست. ا

صنایـع رنگ و رزیـن آرکو طـی تولید رنگ 
و بتونـه سـنگی و کلیـه پوشـش های اتومبیلـی، 
در سـال 13۹0 اقـدام بـه سـاخت واحـد تولیـد 
از  اسـتفاده  بـا  و  کـرد  خـود  سـازی  رزیـن 
دنیـا  روز  تکنیـک  و  ایرانـی  زبـده  متخصصـان 
موفـق بـه تولیـد انـواع رزین های پلی اسـتر غیر 
اشـباع جهت سـاخت انواع خمیر و بتونه سـنگی 
و انـواع رزین هـای اکریلیـک پلی اورتـان و رزین 
آلکیـدی شـد و توانسـت بـه خودکفایـی کامـل 
برسـد و وابسـتگی خـود را بـه کشـورهای دیگر 

کند. قطـع 
بـه اسـتقبال کشـورهای مسـتقل  بـا توجـه 
مشـترک المنافع )CIS( نظیر روسـیه، قزاقستان، 
ترکمنسـتان،  قرقیزسـتان،  داغسـتان،  جمهـوری 
آذربایجان، گرجسـتان، تاجیکسـتان و اسـتان های 
صنایـع  شـرکت  محصـوالت  از  روسـیه  جنوبـی 
تـا  برآمـد  صـدد  در  شـرکت  ایـن  آرکـو،  رنـگ 
دفتـر مرکـزی خـود را در شـهر آلماتی قزاقسـتان 
تاسـیس کنـد. همچنیـن فعالیـت صادراتـی آرکو 
بـه کشـورهای نامبـرده محـدود نبـوده و در حـال 

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایکرامتزمانزاده
مدیرعاملمحترمشرکتصنایعرنگورزینآرکو
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حاضـر به کشـور های امـارات متحده عربـی، یمن، 
عمـان، عـراق و آفریقـای جنوبـی نیـز گسـترش 

اسـت. یافته 
گواهینامه هـای  داشـتن  بـا  شـرکت  ایـن 
اسـتاندارد اروپایـی از لحـاظ کیفیـت و قیمـت، 
توانایـی صـادرات و رقابـت بـا انـواع محصـوالت 

دارد. را  اروپایـی 

روند کار صنایع رنگ و رزین آرکو
واحد رزین

1- تهیـه مـواد اولیه و توزین جهت سـاخت 
انواع رزین هـای مصرفی 

آزمایشـگاه  در  تولیـد  از  قبـل  تحقیـق   -2
رزیـن سـازی 

در  کیفیـت  کنتـرل  و  رزیـن  تولیـد   -3
رزیـن آزمایشـگاه 

واحـد  بـه  آن  ارسـال  و  رزیـن  تخلیـه   -4
بتونـه و  رنـگ  سـاخت 

واحد رنگ و بتونه
جهـت  پاتیل هـا  در  رزیـن  ریختـن   -1

بتونـه و  رنـگ  سـاخت 
2- افـزودن پـودر بـه رزیـن و میکـس آنهـا  

در هنـگام تولیـد رنـگ و بتونـه
3- کنتـرل کیفیـت رنـگ و بتونـه هنـگام 

لید تو
4- کنتـرل کیفیـت نهایی رنـگ و بتونه بعد 

از ساخت
صـورت  بـه  بتونـه  و  رنـگ  مصـرف   -5

نقاش خانـه واحـد  در  آزمایشـی 

واحد رنگ و بسته بندی
1- آماده سازی قوطی

2- آمـاده سـازی پاتیـل جهـت تخلیـه بـه 
تیل پا

3- پرکـردن قوطی هـا از رنـگ و بتونـه بـه 
همـراه تاریـخ تولیـد و مصـرف

4- کارتن کردن محصول ها و دپو در انبار
بارگیـری و ارسـال محصول نهایی به دسـت 

کننده مصرف 

 ۱
۴۰

۰ 
ال

س
در 

ی 
رق

ش
ن 

جا
بای

ذر
ه آ

ید
گز

بر
ن 

دگا
کنن

در
صا

3۹



     شـرکت فـوالد مهـر سـهند بـا سـرمایه 
گـذاری بخـش خصوص در سـال 1387 شـروع 
بـه فعالیـت کرد کـه همزمان بـا شـروع فعالیت 
خـود در بخـش فـوالد، کار تاسـیس کارخانه در 
شـهرک شـهید سـلیمی را نیـز در اولویـت کار 
خـود قـرار داد. به گونـه ای که عملیـات اجرائي 
ایـن کارخانـه در زمیني به مسـاحت 3,5 هکتار 
در سـال 1387 شـروع و در اردیبهشت ماه سال 

1388 مـورد بهـره بـرداري قرار گرفته اسـت. 
گذشـته  سـنوات  طـول  در  اسـت  گفتنـی 
ظرفیـت اسـمي این واحـد تولیدی طـي 4 فقره 
اصالحیـه بـه میـزان 320 هـزار تن تولیـد انواع 
لولـه و پروفیـل فوالدي در سـال رسـیده اسـت. 
کیفیـت بـه عنـوان یـک اهمیـت آسـتانه اي از 
اولویـت دارتریـن فعالیـت هـاي شـرکت بـوده 
و اسـتقبال بـازار از تولیـدات کارخانـه بهتریـن 
مشـکالت  علیرغـم  اسـت..  ادعـا  ایـن  دلیـل 
موجـود در محیـط کسـب و کار، شـرکت فـوالد 
مهـر سـهند عـالوه بر جلوگیـری از خـروج ارز و 
همچنیـن ایجـاد بسـتر کاری امـن بـرای انـواع 

گـروه هـای درگیـر، توجـه بـه مسـئولیت هـاي 
اجتماعـي از قبیـل حفـظ و نگهـداري از محیط 
زیسـت، ایمنـي و سـالمت کارکنـان و تعامـل و 
همـکاري با تشـکل هاي مردم نهـاد را در برنامه 
هـای کالن خـود دنبـال کـرده اسـت. رشـد و 
تعالـي نیروي انسـاني بـه عنوان سـرمایه واقعي، 
جلـب رضایت و تکریم مشـتریان بـه عنوان ولي 
نعمتـان اصلـي و هـم چنیـن مسـئولیت پذیري 
در قبـال جامعـه، چهار چوب حرکـت فوالد مهر 

سـهند بوده اسـت.
در  محصـوالت  فـروش  و  بازاریابـی        
بازارهـاي بیـن المللی بـا رویکرد هویت بخشـی 
بـه برنـد »سـاخت ایـران« در بازارهـای هـدف 
صادراتـی و همچنیـن تحقیقـات و توسـعه فـن 
از  رقابتـی  و  جدیـد  هـای  دانـش  و  هـا  آ وري 
طریـق تولیـد محصـوالت ویژه صادراتـي، تالش 
در جهـت خوشـنامي و ارتقـاء برنـد شـرکت و 
ارزآوری از وظایـف اصلـی واحـد صادرات اسـت.
گفتنـی اسـت شـرکت فـوالد مهر سـهند با 
اتـکا بـه تـوان ملـی و خود بـاوری صنعتگـران و 

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایعبدالحسینمحجلامامی
مدیرعاملمحترمشرکتفوالدمهرسهند
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نخبـگان ایرانـی، اینـک یکـی از صادرکننـدگان 
موثـر در بخـش صـادرات غیـر نفتی به حسـاب 
مـی آیـد و در حـال حاضـر، بـا افتخـار کاالی 

ترکمنسـتان،  عـراق،  کشـورهای  بـه  را  ایرانـی 
آذربایجـان،  ارمنسـتان،  افغانسـتان،  عمـان، 
گرجسـتان، کویـت، قطـر، ازبکسـتان، امـارات، 

آفریقـای  قبـرس،  سـنگاپور،  سـوریه،  ترکیـه، 
جنوبـی، اندونـزی و لبنـان صـادر مـی کنـد.
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صددرصـد  شـرکت  یـک  ایلکیـن  شـرکت 
خانوادگـی بـا مدیـر عاملـی آقای حسـن قالیچه 
صـادرات  کار  بـا   1372 سـال  از  وثوقـی  بـاف 
بـه کشـورهای اروپایـی و آسـیایی از محصـول 
مشـتریان  جـذب  از  پـس  و  آغـاز  کشـمش 
خارجی در کشـورهای اروپایی از جمله روسـیه، 
لیتوانی، لهسـتان، انگلسـتان، فرانسـه و آلمان و 
بررسـی نیاز بازار و درخواسـت مشـتریان، تولید 
انـواع  جملـه  از  محصـوالت  دیگـر  صـادرات  و 
مختلـف چـای، رب گوجـه فرنگی، کنسـانتره و 
پـوره میـوه را بـه تولیـدات خـود اضافـه کنـد و 
بـا ایجـاد دفاتـر فـروش و اسـتقرار مدیـران آن 
دفاتـر از خـود شـرکت و اخـذ گواهـی نامه های 
معتبرتریـن  و  بزرگتریـن  در  عضویـت  و  اروپـا 
انجمـن های خشـکبار صـادرا  خود را گسـترش 
و جایـگاه خوبـی در بازارهای جهانـی برای خود 
ایجـاد کند و محصـوالت خود را بـه بیش از 30 
کشـور دنیـا صـادر و طـی چندین سـال متوالی 
عنـوان صادر کننـده نمونه اسـتانی را برای خود 

کند. کسـب 

همچنیـن ایـن شـرکت توانسـته با پشـتکار 
و فعالیـت خود :

-سـه کارخانـه فعـال تحـت مالکیـت خـود 
آذربایجـان  نقده)اسـتان  شهرسـتان  تبریـز،  در 
لنگرود)اسـتان گیـالن(،  غربـی( و شهرسـتان 

-سـه کارخانـه دیگـر نیز بصـورت کارمزدی 
)تامیـن تمـام مـواد اولیـه و لـوازم بسـته بندی 
توسـط ایـن شـرکت( در ارومیـه و تبریـز بـرای 
ایـن شـرکت کنسـانتره و پـوره میـوه تولید می 
کننـد را راه انـدازی و در راسـتای ایجـاد شـغل، 

مشـاغل زیـر را ایجـاد کند.
- اشـتغال مسـتقیم در کارخانجـات تحـت 

مالکیـت شـرکت ایلکیـن 140 نفـر
- اشـتغال در منـازل در شهرسـتان نقـده 
حـدوداً 800  خانـواده )سـورت و پـاک کـردن 

خرمـا(.
بصـورت  کـه  کارخانجاتـی  در  اشـتغال    -
محصـوالت  ایلکیـن  شـرکت  بـرای  کارمـزدی 
پـوره و کنسـانتره میـوه تولید می کننـد 80 نفر.
-اشتغال غیر مستقیم بیش از 1200 نفر .

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایحسنقالیچهبافوثوقی
مدیرعاملمحترمشرکتایلکین
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شـرکت  قـوت  نقـاط  بهتریـن  همچنیـن 
ایلکیـن وجـود دفاتر فـروش )انگلسـتان، آلمان، 

فرانسـه، روسـیه( و مدیران و پرسـنل با تجربه و 
متخصـص آن و مدیریـت کامل زنجیـره تولید و 

صـادرات آن اسـت.
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شـرکت تولیدی مهراصل در سـال 136۹ با 
اتـکا به تجربه چندین ده سـاله مدیران شـرکت 
بـا هـدف ارائـه محصـوالت جدیـد بـا تکنولوژی 
تبریـد  و  مطبـوع  تهویـه  زمینه هـای  در  روز 
صنعتـی ثبـت و افتتـاح شـد و در حـال حاضـر 
از نظـر ظرفیـت، وسـعت کارخانجـات، تنـوع و 
پیشـرفتگی ماشـین آالت و در اختیـار داشـتن 
نیـروی متخصـص، بزرگتریـن شـرکت فعـال در 
زمینـه تهویـه و تبریـد در ایران اسـت. به شـرح 
ذیـل فـرازی از وضعیت شـرکت ارائه می شـود.

و دفتر مرکزی   مشخصات کارخانجات 
شرکت تولیدی مهراصل

شـرکت تولیـدی مهراصل در محل شـهرک 
شـهید سـلیمی تبریـز واقـع در 35 کیلومتـری 
جـاده تبریـز- آذرشـهر دارای سـه کارخانـه بـه 

شـرح ذیل اسـت:
کارخانه تولید چیلر برقی: 

واقـع در سـی متـری اول شـهرک شـهید 
سـلیمی کـه مسـاحت زمیـن کارخانـه حـدود 

20000 متـر مربـع بـا زیربنـای حـدود 16000 
متـر مربـع  کـه در ایـن کارخانـه انـواع چیلـر، 
انـواع  و  تراکمـی  بـا سیسـتم  یونیت هـا  پکیـج 
هواسـاز و بـرج خنـک کننـده تولیـد می شـود.

مجموعه  )زیر  آریا  برودتی  کارخانجات 
مهراصل(: 

شـهید  شـهرک  اول  متـری  سـی  در  واقـع 
سـلیمی با مسـاحت 12000 متر مربـع و زیربنای 
حـدود 8000 متر مربـع که در ایـن کارخانه انواع 
عایق هـای  انـواع  و  تبریـد صنعتـی  دسـتگاه های 
انـواع  و  ولگانیـزه(  کائوچـوی  انـواع  )از  برودتـی 

برج هـای فایبـرگالس تولیـد مـی شـود.

مجتمع اصلی مهراصل: 
شـهرک  متـری  پنـج  و  چهـل  در  واقـع 
شـهید سـلیمی کـه ایـن مجتمـع بـه مسـاحت 
زیربنـای  و  مربـع  متـر   60000 تقریبـاً  زمیـن 
ایـن  در  اسـت.  مربـع  متـر   48000 حـدود 
مجتمـع کارخانجـات تولید لوله مسـی، کارخانه 

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایسیدامیرسیاوشمقیمیاصل
مدیرعاملمحترمشرکتتولیدیمهراصل
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تولیـد  کارخانـه  نیتـروژن،  گاز  جداسـازی 
چیلرهـای جذبـی، کارخانـه تولیـد شـیرآالت و 
اتصـال آالت مسـی و برنجـی، کارخانـه تولیـد 
کویـل و انـواع رادیاتورهـای صنعتـی، کارخانـه 
تولیـد فـن کویـل و کولـرگازی مسـتقر اسـت.

دفتر مرکزی شرکت: 
در آدرس ذیـل برای پشـتیبانی کارخانجات 
در تهران مسـتقر اسـت؛ تهـران- خیابـان مفتح 

شـمالی- خیابان زهـره- پالک 1۹

فروشگاه مرکزی شرکت: 
در آدرس ذیـل جهـت ارائـه قطعـات یدکی 

مـورد نیـاز واقع اسـت؛ 
تهـران- خیابـان مفتـح جنوبی-پائین تـر از 

چهـار راه سـمیه -پـالک 152

گواهی نامه ها و استانداردها و آزمایشگا  ها:
از  بعـد  خدمـات  تولیـد،   مراحـل  تمامـی 
نظـام  تحـت  شـرکت  ایـن  فـروش  و  فـروش 
 ISO اسـتاندارد  بـا  مطابـق  کیفیـت  تضمیـن 
۹000 و کلیـه فعالیت هـای اثرگـذار بـر محیـط 
زیسـت تحـت اسـتاندارد ISO 14000 تحـت 
مراقبت می باشـد. شـرکت دارای آزمایشگاه های 
برابـر  خـود  محصـول  انطبـاق  جهـت  متنـوع 

می باشـد: ذیـل  اسـتانداردهای 
تطبیـق  جهـت  متالـورژی  آزمایشـگاه   -1
اسـتاندارد  بـا  مسـی  لولـه  کارخانـه  تولیـدات 

ASTMB280
گازی،  کولرهـای  تسـت  آزمایشـگاه   -2
فـن کویـل و کویـل جهـت تطابقـت طـرح بـا 

اسـتانداردهای:
 ARI( و ISO ۵۱۵۱( ISIRI ۶۰۱۶(

۴۴۰( ISIRI ۳۷۴۰
3- آزمایشـگاه تسـت چیلرهای برقی جهت 

5۹0 ARI تطابق طرح دسـتگاه با اسـتاندارد

موجـود  آزمایشـگاه های  دیگـر  و   -4
جهـت تسـت های حیـن تولیـد و آزمایش هـای 
تـوان،  دور،   سـرعت،  دمـا،  فلـه،  اندازه گیـری 

… و  گشـتاو 
5- ماشین آالت  

شـرکت تولیـدی مهراصـل در کارخانجـات 
خـود دارای جدیدترین و مدرن ترین دسـتگاه ها 
و خطوط تولید اسـت و تعدادی از ماشـین آالت 
شـرکت در سـطح کشـور منحصـر بـه فـرد بوده 
و از تـوان تکنولـوژی و اجرائـی بسـیار باالئـی 

هسـتند. برخوردار 
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بـه  گـردد  برمـی  مجموعـه  ایـن  پیشـینه 
کـه  بلویـردی  روحـی  عبـدا...  حـاج  مرحـوم 
فعالیـت سـنتی خـود را در سـال 1330 آغـاز 
نمـود و پـس از آن در سـال 1376 با اخذ پروانه 
تاسـیس از اداره کل صنایـع و معـادن و انتقـال 
بـه شـهرک سـلیمی فعالیـت خـود را در قالـب 
شـرکت سـهامی خـاص و تولیـد انواع بسـتنی و 
پشـمک به صورت کامـال مکانیزه بـه مدیرعاملی 
امـروزه  و  کـرد  آغـاز  بلویـردی  روحـی  صمـد 
بـه لطـف خـدا  را  ترقـی  و  پله هـای پیشـرفت 
و همـت مدیـران) بـرادران روحـی ( و پرسـنل 
مجموعـه کـه اکنـون بـه بیـش از  1656 نفـر 
اشـتغال مسـتقیم و 125600 نفـر بصـورت غیر 

مسـتقیم مـی رسـد، طـی کـرده اسـت .

عمـده  بصـورت  شـرکت  ایـن  محصـوالت 
کشـورهای  از  تعـدادی  بـه  ایـران،  بـر  عـالوه 
جهـان از جملـه کشـورهای حوزه خلیـج فارس، 
آلمان، اسـترالیا، کانادا و نیز کشـورهای آسـیای 
میانـه صادر می شـود . همچنین شـرکت دارای 

گواهـی نامه هـای اسـتاندارد ملی ایـران، گواهی 
نامه هـای ایـزو و حـالل بـرای کلیـه محصـوالت 
اسـت و همـواره بـا هـدف احتـرام بـه سـرویس 
دهـی  و عرضـه مطلوب محصـوالت تالش کرده 
اسـت کـه امیدواریم بـه امید خـدا بتوانیم تولید 
را افزایـش و زمینـه اشـتغال را هـر چی بیشـتر 

گسـترده تر سـازیم .

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایصمدروحیبلویردی
مدیرعاملمحترمشرکتبستنیاطمینانآذرگل
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ــالش  ــال ها ت ــا س ــزر ب ــاک خ ــرکت پ ش
ــا  ــی ب ــوازم خانگ ــواع ل ــد ان ــه در تولی و تجرب
برنــد GOLDEN مفتخــر اســت کــه همــواره 
ــع  ــور و رف ــت کش ــبرد صنع ــته در پیش توانس
نیــاز هموطنــان عزیــز همگام بــا اســتانداردهای 
ــور  ــربلندی کش ــی در س ــداف مل ــی اه صنعت

ــد. ــهیم باش ــان س عزیزم

 محصــوالت ایــن شــرکت حاصــل ســال ها 
و  مدیــران  مهندســان،  بررســی  و  تحقیــق 
کاردانــی کارگرانــی اســت کــه تمامــی مراحــل 
تولیــد را از خریــد مــواد اولیــه مرغــوب، طراحی 
فنــی، تولیــد بــی نقــص، کنتــرل کیفیــت کامل، 
انبــار توزیــع و فــروش، خدمــات پــس از فــروش 
ــد  و مدیریــت تضمیــن کیفیــت در دســت دارن
و همیشــه بــه دنبــال نــوآوری، میــل بــه 
پیشــرفت، خدمــت بــر رشــد و تکامــل هســتند 
و همــواره بــه محصولــی کــه تولیــد می کننــد، 
ــه رضایــت و خشــنودی  ــد و ب عشــق مــی ورزن

ــد. مشــتری نیــز اعتقــاد کامــل دارن

تاریخچه پاک خزر:
1380 ●

شروع بکار با احداث خط تولید اجاق گاز

1381 ●
احـداث خـط تولیـد محصـوالت برودتـی ) 

آبی( کولـر 

1382 ●
احـداث خـط تولیـد محصـوالت گرمایشـی 

گازی( )بخـاری 

1387 ●
افزایش سبد محصوالت

1388 ●
راه اندازی فاز 2 کارخانه

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایابوالفضلکاظمینژادکجاباد
مدیرعاملمحترمشرکتآذرپاکخزرتهران
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13۹0 ●
 14 یخچال هـای  تولیـد  خـط  انـدازی  راه 

فـوت، کمبـی عـرض 86 و فریـزر صندوقـی
13۹3 ●

راه اندازی خط تولید یخچال عرض 70

13۹6 ●
توسـعه خـط تولیـد یخچـال فریـزر دوقلو و 

افتتـاح فـاز 2 آبگرمکـن برقی

13۹8 ●
 16 یخچال هـای  تولیـد  خـط  انـدازی  راه 
فـوت و 18 فـوت و راه انـدازی خـط تولید کولر 
پالسـتیکی صادراتـی برای اولین بـار تبریز و راه 
انـدازی خـط تولید بخـاری گازی بدون دودکش 

بـرای اولیـن بار در شـمال غرب کشـور

13۹۹ ●
 12 یخچال هـای  تولیـد  خـط  انـدازی  راه 

فـوت، 26 فـوت و ویترینـی

1400 ●
ــای 14  ــد یخچال ه ــط تولی ــدازی خ راه ان
ــی ــزر صندوق ــرض 86 و فری ــی ع ــوت، کمب ف
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شـرکت صنایـع پالسـتیک تک ظرف در سـال 
1378 فعالیـت خـود را بـا مدیرعاملـی مهنـدس 
حمیـد شـفاعی در زمینـه تولیـد و چـاپ ظـروف 
بسـتنی،  لبنـی،  فرآورده هـای  بسـته بندی  جهـت 
آبمیـوه و سـایر ظروف مواد غذایی آغاز کرده اسـت.

ایـن شـرکت طـی 22 سـال فعالیت مسـتمر 
و تأمیـن نیـاز اکثـر کارخانه هـای لبنـی و بسـته 
بنـدی در سـطح کشـور و صادرات بـه بیش از 18 
کشـور، اهـداف خـود را همـواره بـه سـوی تولیـد 
بنـدی  بسـته  صنایــع  جهـت  روز  بـه  و  مـدرن 
کشـور قـرار داده اسـت و بـا نصـب و راه انـدازی 
تمـام  چـاپ  و  تولیـد  دسـتگاه های  مجهزتریـن 
اتوماتیـک مطابـق با تکنولـوژی روز اروپـا و ارتقاء 
مدیریـت کیفیت دارای گواهینامه  های مدیریـــت 
کیفیـت ISO ۹001 و دریافـت نشـان اسـتاندارد 
بـرای ظـروف تولیـدی و واحـد نمونه بهداشـتی از 
طـرف سـازمان غـذا و دارو اسـت و با تنـوع تولید 
بیـش از 500 نـوع ظـرف بسـته بنـدی، سـعی در 
بسـته  ظـروف  تولیـد  صنعـت  در  بـودن  پیشـرو 
بنـدی در ایـران دارد و در حـال حاضـر بـا بیـش 

از 60 خـط تولیـد و نیـروی انسـانی بالـغ بر 600  
نفر، مشـغول بـه فعالیت بـوده و واحد R&D این 
شـرکت همیشـه در حال بـه روزرسـانی طرح های 

تولیـدی و معرفـی بـه صنایـع مرتبط اسـت.
در دنیـای تجـاری امـروز، فروشـگاه ها صحنه 
نبردهـای تجـاری تولید کننـدگان و حامیان آن ها 
محسـوب شـده و در نهایـت مدیـران واحدهـای 
تجـاری خـود  و  اقتصـادی  راهبردهـای  تولیـدی 
را به وسـیله سـربازانی بـه نـام کاالهـای تولیـدی 
عملـی مـی کننـد که ایـن کاالها با سـالح بسـته 
بنـدی در عرصـه فروشـگاه ها یـا ویتریـن مغازه ها 

بـا رقبـای خـود رقابـت مـی کنند. 
در ایـن چارچـوب، بسـته بنـدی هـر کاال بـه 
عنـوان یکـی از ابزارهـای رقابت در فروشـگاه باید 
بطـور مـداوم در معـرض قضـاوت باشـد. امـا برای 
اطمینـان از توفیـق در بسـته بنـدی کشـور عالوه 
بـر ارائـه دیدگاه هـای کارشناسـی نظـری، نیازمند 
تکان هـای محکـم تـر و جدی تر اسـت تـا به طور 

مکـرر ایـن صحنه رقابت بازسـازی شـود. 
متخصصـان روانشناسـی اجتماعـی، بازاریـان 

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایحمیدشفائینهند،
مدیرعاملمحترمشرکتپالستیکتکظرفآذربایجان
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و طراحـان موفقـی کـه طرح هـای تجـاری آن هـا 
باالتریـن موفقیت هـا را کسـب کـرده، مـی توانند 
داوران مناسـبی بـرای قضـاوت در مـورد موفقیت 
یـا نبود توفیق در بسـته بنـدی کاالهایـی در بازار 
باشـند. عقـل و منطـق حکـم می کند برای شـروع 
هـرکاری بایـد از جایـی آغـاز کنیـم کـه بتوانیـم 

نتایـج بدسـت آمـده را عملـی کنیم.  
درصورتی کـه  ایرانـی  کاالی  بسـته بندی 
همـواره نـام و نشـانی از ایـران دارد و بـه شـکلی 
شایسـته نشـانه هایی از مظاهـر فرهنـگ و تمـدن 
ایـران را بـا خود بـه جهانیان عرضـه خواهد نمود، 
می توانـد سـفیری باشـد کـه نمونه ای بـارز از همه 

توانایی هـا و نـکات مثبـت ایـران و ابـزاری کارآمد 
بـرای معرفـی صنایـع و در نهایـت فرهنگ کشـور 

عزیزمـان ایران باشــد.
      الزم بـه ذکـر اسـت ایـن شـرکت در حال 
حاضـر افتخـار صـادرات به 18 کشـور را داشـته و 
همچنیـن در ایـران با شـرکت  هایی به شـرح ذیل 

در حـال همکاری اسـت.
1. آستان قدس رضوی

2. فرآورده های لبنی رامک
3. لبنی رضوی

4.  صنایع غذایی میهن
5. عالیس 

6. لبنی بهار داالهو - مانیزان
7. شرکت فرآورده های لبنی کاله
8. صنایع لبنی تین – دامداران

۹. پگاه تهران
10. پگاه تبریز

11. پگاه ارومیه
12. پگاه اصفهان

13. پگاه خوزستان
14. پگاه گیالن

15. شیرین عسل
16. لبنیات پاستوریزه پاک آراء سنندج

و ....
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گـروه صنعتی سـهند، با مجموعه ای متشـکل 
از شـرکت های صنایـع شیشـه آذر، سـهند جـام 
تبریـز، سـهند فلـوت، سـهند سـیلیس، شـرکت 
حمـل و نقـل فـروغ ترابـر و شـرکت حمـل ونقـل 
 بین المللـی آسـیا رود جـم در قالـب شـهرک غیـر 
دولتـی شیشـه زریـن تبریز بـه عنـوان بزرگ ترین 
شـهرک تولیـد شیشـه در منطقـه و بـا بیـش از 
در  کـه  می نمایـد  فعالیـت  پرسـنل  نفـر   3000
ایـن بیـن شـرکت صنایـع شیشـه آذر و شـرکت 
سـهند جـام تبریـز بـا ظرفیـت اسـمی  73,000 
 270,000 مشـجر،   شیشـه  سـاالنه  تولیـد  تـن 
تـن تولیـد سـاالنه شیشـه فلـوت و 12000تـن 
محصـوالت  تنـوع  و  تعـدد  بـا  فرآوری)ایمنـی( 
تولیـدی خـود نقش به سـزائی در امر اشـتغال و به 
تبـع آن، افزایـش صـادرات و جلوگیـری از واردات 

محصـوالت مشـابه بـه کشـور را دارد.
انـواع  تولیدکننـده  شـده  یـاد  شـرکت های 
 ( سـیمی  و  رنگـی  سـفید،  مشـجر  شیشـه های 
و  رنگـی  سـفید،  فلـوت  شیشـه های  و   ) مسـلح 
رفلکـس در رنـگ بندی هـای مختلـف و همچنین 

بـا  سـکوریت،  و  لمینـت  فـرآوری  شیشـه های 
تکنولـــوژی اروپایــی )آلمـان( و اسـتانداردهای 
روز اروپـا بـا ابعـاد مختلـف، حداکثر تـا 4200 در 
6000 میلی متـر اسـت که از سـال 84 بـا ظرفیت 
اسـمی 200 تـن در روز راه انـدازی و مـورد بهـره 
بـرداری قـرار گرفتـه و بـا توجـه بـه قابلیت هـای 
منحصـر بـه فـرد خـود توانایـی تولید شیشـه های 
پروفیل و شیشـه بدون آهن )سـوالر( را دارا اسـت 
کـه صرفاً جهـت آبگرمکن هـای خورشـیدی مورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد.
 شـرکت صنایع شیشـه آذر و شـرکت سـهند 
در  پیشـرو  شـرکت های  عنـوان  بـه  تبریـز  جـام 
طراحـی و تولیـد انواع شیشـه در راسـتای حصول 
عرضـه  و  تولیـد  بـر  مبنـی  خـود  عالـی  اهـداف 
بـه منظـور جلـب  برتـر  بـا کیفیـت  محصوالتـی 
رضایت مشـتریان و کسـب سـهم بیشـتری از بازار 
داخـل و خـارج از کشـور با بهـره گیـری از نیروی 
انسـانی ماهـر و تجهیـزات پیشـرفته موفـق شـده 
اسـت با پیاده سـازی سیسـتم مدیریـت کیفیت و 
 ،10002 ISO ،۹001 ISO اخـذ اسـتانداردهای

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

حنابآقایاحدمحبوبیان
مدیرعاملمحترمشرکتصنایعشیشهآذر
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 OHSAS زیسـت  محیـط  اسـتاندارد  گواهـی 
18001، گواهـی اسـتاندارد CE گامـی اساسـی 
و پویـا در راسـتای تولیـد محصوالتـی بـا کیفیـت 

درخـور نـام ایرانـی تولیـد و صـادر کند.
شـایان ذکـر اسـت 85 درصد محصـوالت این 
شـرکت ها بـه بیـش از 30 کشـور جهـان اعـم از 
کشـورهای اروپایی، آسـیای میانـه و منطقه قفقاز 
صـادر و مابقـی آن نیـز جهـت تأمیـن نیـاز بـازار 

داخلـی و فـرآوری اختصـاص می یابـد.
در حـال حاضـر شـرکت صنایـع شیشـه آذر 

بـه عنوان صـادر کننـده نمونـه اسـتانی در پانزده 
سـال متوالـی و شـرکت سـهند جـام تبریـز بـه 
عنـوان صـادر کننده نمونـه ملی در سـال 1400و 
سـال۹8، صـادر کننـده نمونـه اسـتانی در طی ده 
سـال اخیـر و همچنیـن برتریـن شـرکت منطقـه 
شـمال غـرب در سـال۹5، طـرح صنعتـی نمونـه 
طـی سـال 2007 و بـزرگ تریـن واحـد تولیـد 
کننـده شیشـه مشـجر و تنها تولید کننده شیشـه 
توانائـی  و  قابلیـت  ) مسـلح( در کشـور،  سـیمی 
تولیـد بیـش از 30  طـرح در رنگ هـای مختلـف 

و بـه ضخامـت 3 الـی 12 میلیمتـر را دارا بـوده و 
در همیـن راسـتا، در ادامه طرح توسـعه مجموعه، 
پروژه هـای ایـن شـرکت در قالب سـه خـط فلوت 
جهـت تولیـد شیشـه های پنل هـای خورشـیدی ) 
التـرا کلییـر (، شیشـه های اتومبیـل و شیشـه های 
سـاختمانی بـا هـدف اشـتغال زائـی، ایجـاد ارزش 
افـزوده مناسـب و افزایـش صـادرات قابـل رقابـت 
از نظـر قیمـت و کیفیـت بـا کشـورهای پیشـرفته 
در سـال آینـده مـورد بهـره بـرداری قـرار خواهد 

فت. گر
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مجتمـع فـوالد ظفـر بنـاب از سـال 1386 با 
تجهیـز امکانـات زیربنایی در زمینـه تولید میلگرد 
در سـایزهای مختلـف و تکیـه بـر دانـش داخلـی 
مسـاحت  بـه  زمینـی  در  دنیـا  روز  تکنولـوژی  و 
300 هـزار مترمربـع بـه بهـره بـرداری رسـید و با 
تـالش شـبانه روزی مدیـران خـالق، متخصصیـن 
پرسـنل توانمنـد و کارکنـان خسـتگی ناپذیـر در 
سـه شـیفت کاری ظرفیت اسـمی خود را به 200 
هـزار تـن در سـال رسـاند و ایـن حرکـت باعـث 
شـد تـا گـروه سـرمایه گذاری ظفـر بناب اقـدام به 
توسـعه ایـن واحـد کـرده و فاز دوم آن را در سـال 
13۹0 در زمینـی به مسـاحت 150هـزار مترمربع 
بـا نـام تجـاری مجتمـع فـوالد ظفـر نوین گسـتر 
تولیـدات صنعتـی  وارد چرخـه  و  احـداث  بنـاب 

کند. کشـور 
 بـا بهـره بـرداری از ایـن فـاز کـه ظرفیـت 
اسـمی تولیـد آن بالـغ بـر 300 هزار تن در سـال 
اسـت، مجموعـه صنعتـی فـوالد ظفـر بناب سـهم 
قابـل توجهـی از تولیدات فوالد شـمالغرب کشـور 

را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 

مدیـران و متخصصـان مجتمـع فـوالد ظفـر 
بنـاب بعـد از تحلیـل علمی بـازار و نیاز مشـتریان 
در راسـتای تکمیـل سـبد کاالی خـود در سـال 
13۹5 در زمینـی به مسـاحت 150 هزار مترمربع 
اقـدام بـه احـداث فـاز سـوم خـط تولیـد تیرآهن 
نبشـی و ناودانـی بـا ظرفیـت تولیـد اسـمی 200 
هـزار تـن در سـال کـرده کـه در سـال 13۹7 بـه 

بهـره بـرداری و تولیـد رسـید .
سـپس در سـال 13۹8 در جهـت تامین مواد 
اولیـه خود نسـبت به احـداث فاز چهـارم کارخانه 
تحـت عنـوان شـرکت سـپند صنعـت کاوه ظفـر 
بنـاب بـا ظرفیـت تولیـد 300 هـزار تـن در سـال 
کـه سـهم به سـزایی در تامین شـمش آهـن مورد 
نیـاز کارخانـه ایفـا مـی کند، اقـدام کـرده که این 
فـاز در سـال 1400 به بهـره برداری اولیه رسـید.

گواهی هـای  اخـذ  و  مـدرن  آزمایشـگاه   
اسـتاندارد جهانـی رونـق تولیـد را روز افزون کرده 
و کیفیـت عالـی میلگـرد و تیرآهـن تولیـد شـده 
ایـن کارخانـه باعـث شـده در عرصـه بیـن الملـل 
11 کشـور آسـیایی و اروپایـی خریـدار محصوالت 

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایفرهادنیکنفس
مدیرعاملمحترممجتمعفوالدظفربناب
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فـوالدی باشـند.
 از جملـه برنامه های آتــی مجتمــع فـــوالد 

ظفـــر بـناب احـداث فــاز پنجم کارخانه تــولید 
غلطک و قطعــه سازی، ورق های رنگی و اقدام در 

جهـت حمـل ترکیبی ریلی و جـاده ای محصوالت 
فوالدی در سـطح کشـور و بین الملل اسـت.
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در  بزرگ همـت  مـردی   1354 سـال  در 
تبریـز صنایـع غذایـی حـام را راه انـدازی کـرد. 
روز  تکنولـوژی  خالقیـت،  نـوآوری،  بـا  همـراه 
دنیـا، مدیـران متعهـد و مردانـی بـا پشـتکار بـا 
هـدف تولیـد محصوالتـی باکیفیت،گامـی موثـر 
در صنعـت بیسـکویت سـازی ایـران برداشـتند.

اولیـن تولیدکننـدگان  شـرکت حـام جـزء 
محصـول بیسـکویت در ایـران اسـت. تکنولوژی 
بـاالی  کیفیـت  و  دلسـوز  متخصصیـن  روز، 
سـال های  همـان  در  شـد  باعـث  محصـوالت 
آغازیـن نامی نیـک از حام بجا بگـذارد و جایگاه 
محکمـی در بیـن محصـوالت مشـابه بـاز کنـد. 
رعایـت کامـل اصول بهداشـتی و کنتـرل کیفی 
منظـم و دقیـق مـواد اولیـه و محصوالتـی کـه 
تولیـد  اتوماتیـک  تمـام  آالت  ماشـین  توسـط 
شـده و همچنیـن حفـظ سـالمت و بهداشـت 
بسـته بنـدی محصـوالت تـا جایی اسـت کـه با 
پیشـرفته تریـن کشـورهای جهـان برابـری مـی 
کنـد. همزمان با شـروع تولید و تائید سـالمت و 
کیفیـت بیسـکویت های تولیدی از سـوی وزارت 

بهداشـت وقـت، شـرکت حـام موفـق شـد طـی 
سـال های متوالـی تغذیـه مـدارس را تامیـن و 

رضایـت آنهـا را جلـب کنـد.
صنایـع غذایـی حـام در زمینـه تولیـد انـواع 
بیسـکویت، اسـنک، ویفـر، کیک هـای الیـه ای و 
تافی-آبنبـات،  انـواع  و  مغـزدار  کیک هـای  کاپ 
تافی هـای مغـزدار و ژلـه ای و انـواع فرآورده هـای 
بسـته  بـا  دیگـر  متنـوع  محصـول  و  شـکالتی 
بندی هـای اسـتاندارد و کیفیت باال عـالوه بر تامین 
نیازهـای مصـرف داخـل در بازارهـای خارجـی نیز 
حضـور موفـق پیـدا و از سـال 1370 تـا بـه امروز، 
صـادرات بـه کشـورهای خاورمیانه، اسـترالیا، حوزه 
خلیـج فارس، اروپای شـرقی، آفریقا، هندوسـتان و 
آسـیای میانـه دارد و جـزو برندهای مطـرح  ایرانی 

در ایـن کشـورها اسـت.
 ایـن شـرکت بالغ بـر60 درصد حجـم تولیدی 
خـود را صـادر می کنـد. امروزه شـرکت بیسـکویت 
حـام پـس از گذشـت حـدود نیـم قـرن بـا کادر  
مجـرب و متخصـص بـا اسـتفاده از تکنولـوژی روز 
دنیـا و بومـی سـازی دانـش روز جهـت ارتقـای هر 

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایاحمدسلیمانزادهبلویردی
مدیرعاملمحترمشرکتصنایعغذاییبیسکویتحام
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چه بیشـتر محصـوالت خـود و در راسـتای اعتالی 
ایران اسـالمی همچنان در سـنگر تولید می کوشـد.     
صنایـع غذایـی حـام بـا بیـش از 200 قلـم 
محصـول تولیـدی به  عنـوان یک تولیـد کننده 
موفـق توانسـته به صـورت مسـتقیم بـرای بیش 

بـرای  به صـورت غیـر مسـتقیم  و  نفـر  از 500 
بیـش از 2000 نفـر از جوانـان ایـن مـرز و بـوم 
ایجاد اشـتغال کنـد. تمامی محصوالت  شـرکت 
ملـی  اسـتاندارد  عالمـت  دارای  حـام  تولیـدی 
ایران و عالمت سـیب سـالمت از وزارت بهداشت 

و برنـد حـالل بـوده و حضـور در نمایشـگاه های 
صنایع شـیرینی و شـکالت داخلـی و  بین المللی 
درون مـرزی و بـرون مـرزی نـه تنهـا در معرفی 
محصـوالت این شـرکت موثر بوده بلکه توانسـته 
اعتبـاری بـرای تولیـدات ایرانـی به همـراه آورد.                 
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تبریـز  کابـل  و  سـیم  تولیـدی  شـرکت 
)سـیمکات( در سـال 1353 در 15 کیلومتـری 
جـاده تبریـز - تهـران در زمینـی بـه مسـاحت 
بیـش از 54 هـزار متـر مربـع تأسـیس و متعاقباً 
ماشـین  انـدازی  راه  و  نصـب   1357 سـال  در 
ایـن  فعالیـت  آغـاز  در  شـد.  آغـاز  آن  آالت 
کارخانـه محصـوالت آن شـامل سـیم های عایق 
دار، هادی هـای هوایـی مسـی و کابل های سـبک 
بـود و در سـال ۹7، شـرکت هادی بـرق تبریـز 
)دیامونـد سـابق( کـه  از سـال 1354 تاسـیس 
و آغـاز بـه کار کـرده بود، در شـرکت سـیمکات 
بـه صـورت  کارت  سـیم  واحـد  نـام  بـا  تبریـز 

رسـمی ادغـام شـد.
 pvc در سـال 1365 سـالن تولیـد گرانول 
 ،1375 سـال  در  و  شـده  انـدازی  راه  شـرکت 
شـرکت سـیم کارت شـاهد راه انـدازی کارخانه 
بـا ظرفیـت سـاالنه  آلومینیـوم  مفتـول  تولیـد 

12000 تـن بـود.
از دیگـر واحدهـای شـرکت، کارخانـه تولید 
مفتول، لوله و تسـمه مسـی  اسـت که در سـال 

137۹ راه انـدازی و شـروع بـه کار کرد. ماشـین 
انگلسـتان  شـرکت  توسـط  واحـد  ایـن  آالت 
توانایـی  و  انـد  شـده  تامیـن    Rautomeed
تولیـد انـواع مفتول های مسـی در اقطـار 8، 20 
و 30  میلـی متـر و لوله و تسـمه مسـی را دارند. 
ظرفیـت تولیـد ایـن واحـد، سـاالنه 7400  تـن 

انـواع مفتـول، لوله و تسـمه مسـی اسـت.
تولیـد  واحـد  در حـال حاضـر محصـوالت 
از: عبارتنـد  کابـل شـرکت سـیمکات  و  سـیم 

pvc انواع سیم با عایق ●
● انـواع کابل هـای قـدرت با هـادی مـس و 

XLPE ، PVC آلومینیـوم و عایـق
و  شـیلدار  کنتـرل  کابل هـای  انـواع   ●

آرمـوردار 
● انواع کابل های خودنگهدار

6KV/0-1
  ACSR ,هوایـی هادی هـای  انـواع    ●

 AAAC ,CUA و   ACSR/AW
روکـش دار  هوایـی  هادی هـای  انـواع    ●

6KV/0-1 و   20-KV12

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایعبداهللقاریزاده
مدیرعاملمحترمشرکتتولیدیسیموکابلتبریز-سیمکات
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دریافـت  اولیـن  کارت  سـیم  آزمایشـگاه 
کشـور  در   ISO  17025 گواهینامـه   کننـده 
بـوده و در حـال حاضـر مـورد تاییـد موسسـه 
اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتـی ایـران و اولیـن 
آزمایشـگاه مـورد تایید شـرکت توانیـر در زمینه 

سـیم و کابـل اسـت.
این آزمایشـگاه ضمن انجام آزمون های تعیین 
 )ISIRI(شـده مطابـق بـا اسـتاندارد ملـی ایـران
بـا  مطابـق  الزم  آزمون هـای  انجـام  توانایـی 
را   IEC,VDE,BS,ASTM اسـتانداردهای 

دارد.

 کیفیـت همـواره محـور اصلـی فعالیت هـا 
دریافـت  اسـت.  بـوده  سـیمکات  شـرکت  در 
خارجـی  و  داخلـی  متعـدد  گواهینامه هـای 
دلیـل قاطعـی بـر ایـن ادعاسـت. از جملـه ایـن 
گواهینامه هـا مـی تـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره 

کـرد:
CEنشان ● 

● گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه
● نشان استاندارد ایران 

● گواهینامـه انجـام آزمون هـای نوعی برای 
 Kinetrics -آزمایشـگاه  هوایـی  سـیم های 

نادا کا
شـرکت  کاالهـا  کیفیـت  گواهینامـه   ●
فـوالدی مغـزی  بـا  هوایـی  سـیم های  توانیـر- 
● گواهینامه کیفیت کاال از شـرکت توانیر- 

کابل های فشـار ضعیف
● گواهینامـه کیفیـت کاالهـا از  شـرکت 

دار روکـش  هوایـی  توانیر- هادی هـای 
۹001 ISO  گواهینامه مدیریت کیفیت ●

ISO 14001  گواهینامه ●
OHSAS18001:1۹۹۹ گواهینامه ●

● گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان.

 ۱
۴۰

۰ 
ال

س
در 

ی 
رق

ش
ن 

جا
بای

ذر
ه آ

ید
گز

بر
ن 

دگا
کنن

در
صا

5۹



گلخانـه ای  مجتمع هـای  احـداث  مطالعـات 
ارس تـارال امیـن و ارس تـارال امیـر  از اوایل سـال 
لحـاظ  از  مناسـب  موقعیـت  ارزیابـی  بـا   13۹3
کلیماتولـوژی و ژئوپولتیـک آغـاز شـد و برمبنـای 
سـوابق مطالعـات ملـی و اسـتانی و همچنیـن بـر 
اسـاس پیشنهاد مشـاورین شـرکت مذکور حاشیه 
رودخانـه ارس در محـدوده شهرسـتان جلفـا برای 
اجـرای ایـن پـروژه انتخـاب شـده و ایـن پـروژه 
عظیـم بـا همـت گـروه سـرمایه گذاری ابراهیمیاز 

سـال 13۹5 بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت.

اهــداف و شــاخص های مجتمع هــای 
ــه ای : گلخان

 تولید محصول سالم 
 افزایش راندمان تولید در واحد سطح 
 کاهش ضایعات به کمتر از یک درصد

 افزایش بهره وری مصرف آب 
 استفاده بهینه از منابع و نهاده های تولید 

 ایجاد اشتغال مولد و جدید 
 تولیـد نشـاء در سـطح تجـاری مبتنـی بـر 

آخریـن روش هـای تولیـد گیـاه توسـعه یافتـه  

 تقلیل مصرف انرژی 
 تحصیل ارز از طریق صادرات 

مشـخصات فنی مجتمع گلخانه ای ارس 
تارال امیـن و امیر در یک نـگاه اجمالی:

ارس  ای  گلخانـه  مجتمـع  عرصـه  مسـاحت 
تـارال امیـن 53 هکتـار کل سـطح  زیـر پوشـش 
34 هکتـار و سـطح مفیـد گلخانـه 33 هکتارکـه 
3 هکتـار از ایـن عرصه هـا بـا اسـتفاده از آخریـن 
 Youngدانـش فنـی دنیـا جهـت تولیـد نشـاء و
plant  مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. بـا ظرفیت 

تولیـد سـالیانه 20،000،000 اصلـه نشـاء.
بـا  تـن   20،000  : سـالیانه  تولیـد  ظرفیـت 

مصنوعـی  نـور  از  اسـتفاده 
ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم : 550 نفر
ظرفیت اشتغال غیر مستقیم: 2250 نفر 

ارس  ای  گلخانـه  مجتمـع  عرصـه  مسـاحت 
تـارال امیـر  80 هکتـار و کل سـطح  زیـر پوشـش 

57 هکتـار 
 ظرفیت تولید سالیانه : 24000 تن 

ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم : 750 نفر

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایشهریارابراهیمی
مدیرعاملمحترمشرکتارستارالامین
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ظرفیت اشتغال غیر مستقیم: 3500 نفر 
ظرفیـت پیـش بینـی شـده و تحقـق یافتـه 

تولیـدات سـاالنه  بـرای صـادرات: 80 در صـد 

گواهینامه های استاندارد اخذ شده :
-ISO 9001:2015
-ISO 14001:2015 
-ISO 45001:2018

  اخـذ نشـان حدمجاز آالینده هـا در محصول 
گوجـه فرنگی از سـازمان ملی اسـتاندارد ایران

در  آالینده هـا  حدمجـاز  نشـان  اخـذ    
محصـول فلفـل از سـازمان ملـی اسـتاندارد ایران

نـوع  گلخانه شیشـه ای هیـدرو پونیک  طرح 
ونلـو بـه ارتفـاع  7/5 متـر در اوج و 6 تـا 6,5 متـر 

در زیـر ناودان 
سیسـتم گرمایـش شـامل بویلـر آب داغ ، بـا 
مشـعل دوگانـه سـوز ، و مخـزن ذخیـره آب گـرم 
)بافـر تانک(، سیسـتم انبسـاط نیتروژن بـا قابلیت 

تزریـق گاز دی اکسـید کربـن.
سیسـتم تهویـه شـامل دریچه هـای سـقفی، 

دیوارهـای  سـایبان  پرده هـای  فـاگ،  سیسـتم 
جانبی و سـقف، فن های سـرکوله و سیسـتم پد و 

فـن در سـالن تولیـد نشـاء
سیستم اتوماسیون هوشمند

سیسـتم سـورتینگ اتوماتیک با سنسـورهای 
مرتبـط بـرای انتقـال محصـوالت برداشـت شـده 
از سـالن تولیـد بـه سـالن بسـته بندی ، دسـتگاه 

پالـت بندی و تسـمه کشـی 
بـرای  تخصصـی  تجهیـزات  و  االت  ماشـین 

تولیـد. از  و پـس  تولیـد  احـداث گلخانـه، 
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بـا  خـزر  دونـار  صنعتـی  تولیـد  شـرکت 
نزدیـک بـه نیـم قـرن سـابقه در زمینـه تولیـد 
لـوازم خانگـی فعالیـت خـود را بـا برنـد دونـار 
آغـاز کـرده اسـت. در حـال حاضـر محصـوالت 
شـرکت دونـار خزر شـامل انواع یخچـال و فریزر 
گازی،  بخـاری  انـواع  نوفراسـت،  و  دیفراسـت 
شـومینه گازسـوز و بخـاری گازسـوز هرماتیـک 
وکولـر آبـی و کولـر دو فـن، آبگرمکـن گازی و 
لباسشـویی تمـام اتوماتیـک و دو قلـو اسـت که 
جهـت بازدیـد از مجموعه محصـوالت می توانید 

بـه سـایتwww.donar.ir مراجعـه کنیـد.
کارگیـری  بـه  بـا  خـزر  دونـار  شـرکت   
لـوازم  تولیـد  زمینـه  در  دنیـا  روز  تکنولـوژی 
خانگـی و تجربـه صـادرات بـه کشـورهای خارج 
از ایـران و بهـره منـدی از تجهیـزات و ماشـین 
آالت مـدرن و مجهـز در زمینـه بهینـه سـازی 
مصـرف انـرژی و بهبود شـرایط زیسـت محیطی 
نیـز گام هـای موثری برداشـته اسـت. نقطه قوت 
و  شـرکت  ایـن  تولیـدی  محصـوالت  مزیـت  و 
سـایر تولیدات مشـابه داخلـی و خارجی موجود 

در بـازار کیفیـت بـاالی محصـوالت آن اسـت و 
در ایـن راسـتا عـالوه بـر کسـب اسـتانداردهای 
 14001:۹001 ISO۹001:2000 و ISO ملی
اسـتاندارد  گواهی نامـه  اسـت  توانسـته 
-ECM، CE مثـل  بین المللـی  سـازمان های 

1282 را اخـذ کنـد.
آمـوزش  دونـار،  شـرکت  ایـن  بـر  عـالوه   
مهندسـین و تکنسـین های خـود را در جهـت 
مدیریـت  گواهینامه هـای  بین المللـی  دریافـت 
 Total Quality Management( کیفـی 
برنامـه  در   5s( ,QFD, EFQM  ,TQM
ارتقـای سـطح کیفیـت محصـوالت خود داشـته 
و همچنیـن درصـدد گرفتن اسـتاندارد 17025 
بـرای کامـل کـردن آزمایشـگاه آکرودیتـه خود 

. ست ا
کـه  داریـم  را  ادعـا  ایـن  افتخـار  بـا   مـا   
محصـوالت دونـار در سـطح گسـترده در بـازار 
کشـورهای  بـه  و  رسـیده  فـروش  بـه  داخـل 
افغانسـتان،  عـراق،  آذربایجـان،  مثـل  خارجـی 
ترکیـه و کشـورهای آفریقایـی صـادر می شـود.

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایمحمدرضاباقری
مدیرعاملمحترمشرکتدونارخزر
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 در حـال حاضر بیـش از 780 نفر در بخش 
خدمـات پـس از فـروش در ایران و تعـدادی در 
خـارج از کشـور آمـاده انجـام خدمـات پـس از 

فـروش بـرای محصوالت شـرکت هسـتند. 
آدرس دفتـر مرکـزی:  تبریـز- جـاده ائـل 
سـاختمان  کـوی سـهند-  بـه  نرسـیده  گلـی- 

3133-041 تلفـن:  دونـار  
 کد پستی: 516866788۹
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و سیاسـت هاي  اهـداف  راسـتاي  در          
اقتصـادي جمهـوري اسـالمي ایرانـدر جهـت نیـل 
بـه خود کفایـی، توسـعه سـرمایه گذاری در صنعت 
زیربنایـی پتروشـیمی، صرفـه جویـی ارزی و نیـز 
ایجـاد اشـتغال در منطقـه و تامین نیازهـای داخلی 
در سـال 136۹ احـداث و در سـال 1375 بـه بهـره 

رسـید. برداری 
- خـوراک اصلـي مجتمـع را نفتـاي سـبک و 
سـنگین، اتیلن، گاز مایع، بنزن و اسـتایرن تشـکیل 
مـي دهـد کـه بخـش عمـده آن از خط لولـه اتیلن 
غـرب ) میانـدوآب به تبریـز(، پاالیشـگاه های تبریز، 
تهـران، آبـادان و پتروشـیمی های پـارس و شـازند 

تامیـن می شـود. 
بزرگترین  عنوان  به  تبریز  پتروشیمی  شرکت 
شرکت شمال غرب کشور با ظرفیت تولید 840 هزار 
تن انواع پالستیک های خام شامل پلی اتیلن، پلی 
استایرن، ABS و محصوالت جانبی هیدروکربوری 
ترین  معتبر  لیسانس  تحت  را  که محصوالت خود 

شرکت های جهانی تولید می کند.
1و2  پنتان هـای  و   HIPS2 واحد هـای 
به دسـت متخصصـان توانمنـد شـرکت پتروشـیمی 

تبریـز طراحـی و بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت.
تولیـد  بومـی سـازی  و  فنـی  دانـش  تدویـن 
محصـوالت مختلـف نظیـر  پلـی اسـتایرن معمولی 

   1460
 ABS SV0157  - HD5030  پلی اتیلن  - 
و ABS W2۹01  از اهم دسـتاوردهای تحقیقاتی 

و پژوهشی شـرکت پتروشیمی تبریز است.
شـرکت  اسـتراتژیک  موقعیـت  بـه  توجـه  بـا 
پتروشـیمی تبریـز و نزدیکـی بـه دروازه هـای اروپـا 
بخـش قابـل توجهـی از فرآورده هـای شـرکت بـه 
کشـور های  سـایر  روسـیه،  ترکیـه،  کشـور های 
اروپایـی و نیـز کشـورهای آفریقایـی، خاورمیانـه، 
آسـیای جنـوب شـرقی و به ویـژه چیـن صـادر می 

شـود.
اسـتراتژی پتروشـیمی تبریز توسـعه و تکمیل 
زنجیـره ارزش بـوده کـه در ایـن راسـتا از نیمه دوم 
سـال 13۹6 دسـیابی به تولید یک میلیـون و چهار 
صد و پنجاه هزار تن تا سـال 1402 را در سـرلوحه 

فعالیت هـای خـود قرار داده اسـت.
در گام نخسـت تمامـی فعالیت هـای خـود را 
در جهـت تثبیت و پایـداری تامین خـوراک تنظیم 

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایسیاوشدرفشی
مدیرعاملمحترمشرکتپتروشیمیتبریز
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نمـوده و توانسـته پتروشـیمی تبریز را از وابسـتگی 
مطلـق به نفتـا رهایـی یابد.

ایـن هدف بـا اتصـال به خـط اتیلن سراسـری 
کشـور جامـه عمل پوشـید و این شـرکت از ابتدای 
سـال  13۹۹ بـا دریافـت اتیلـن از خـط سراسـری 
مذکـور عمـال اتیلـن در سـبد خـوراک ورودی بـه 

پتروشـیمی تبریـز قـرار گرفت.
در همیـن راسـتا با توسـعه ظرفیت های ذخیره 
سـازی نفتا توانسـت ظرفیت ذخیره سـازی خود را 
از 18 هـزار تـن به 36 هـزار تن افزایـش داده و گام 
محکم و اسـتوار دیگری در راسـتای پایـداری تولید 

از طریـق تامین پایدار خـوراک بردارد.
اجـرای پـروژه گام زدایـی مشـکالت فرآینـدی 
مرتبـط بـا تولیـد بنـزن را در واحـد بنزیـن پیرولیز 
مرتفـع و امـکان تولید بنـزن با باالتریـن ظرفیت را 
فراهم سـاخته اسـت بـا اقدامات فـوق و همینطور با 
تعریـف پروژه اتیـل بنزن و احـداث واحد اتیل بنزن 
و اسـتایرن مونومـر چالـش بـزرگ کمبود اسـتایرن 

در کشـور را تـا سـال 1402 مرتفـع مـی کند.
بدین ترتیب پتروشـیمی تبریـز از بابت خوراک 
به پایداری نسـبی رسـیده و مسـیر افزایش ظرفیت 
تولیـد و رسـیدن به اهداف توسـعه ای هموار شـده 

است.
واحـد پلـی پروپیلـن بـا ظرفیـت 30 هـزار تن 
در سـال بـه عنوان اولیـن طرح توسـعه ای در اوایل 
سـال 1401 راه انـدازی و پلی پروپیلن نیز به سـبد 

محصوالت پتروشـیمی تبریـز افزوده خواهد شـد.

پلـی  واحـد  فعالیت هـای  توسـعه  بعـدی  گام 
پروپیلـن به سـمت تولید کامپاندهـای پلی پروپیلن 
و اسـتفاده از مسـتربچ های این محصول خواهد بود 

.
در مسـیر توسـعه گام بـزرگ دیگـری کـه می 
تـوان بـه آن اشـاره کـرد احـداث طـرح پلـی اتیلن 
سـنگین 310 هـزار تنـی بـا ویژگـی دانـش فنـی 
ایرانی اسـت که در سـایه ایزد منان در سـال 1402 

بـه بهـره بـرداری خواهد رسـید.
توسـعه واحدهـای اسـتایرنی و احـداث واحـد 
بـرای  توسـعه  در مسـیر  گام سـومی  دوم   ABS
پتروشـیمی تبریـز محسـوب می شـود که تا سـال 
1406 تمامـاً محقـق و ظرفیـت شـرکت بـه یـک 

میلیـون و چهـار صـد و پنجـاه هـزار تـن در سـال 
خواهـد رسـید.

تمامـی  بـر  حاکـم  رویکـرد  پایـدار  توسـعه 
کنـار  در  به طوریکـه  بـوده  شـرکت  فعالیت هـای 
تمـام فعالیت هـای تولیـدی و توسـعه ای پروژه های 
زیسـت محیطی نیز همچون پروژه RTO سـرلوحه 

فعالیت هـای شـرکت قـرار داشـته و دارد. 
عـالوه بـر ایـن موضـوع اسـتفاده از گاز بوتـان 
بـه عنـوان خـوراک در واحـد الفیـن توسـط تیـم 
مهندسـی پتروشـیمی تبریـز طراحـی و عملیـات 
اجرائـی آن صـورت گرفتـه و امـروزه امـکان تزریق 
گاز مایـع بعنـوان خـوراک بـه الفین تـا 500 تن در 

روز افزایـش یافتـه اسـت.
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شـرکت گسـترش فـوالد فجـر آذربایجـان 
در سـال ۹6 در زمینـی بـه مسـاحت 8 هکتـار 
فـاز  در  سـلیمی  شـهید  صنعتـی  شـهرک  در 
اول بـه صـورت سـهامی خـاص تاسـیس شـد. 
ایـن مجموعـه بـا پرسـنلی بالـغ بـر 300 نفر در 
3 شـیفت کاری در حـال تولیـد انـواع مقاطـع 
فوالدی )نبشـی ـ ناوردانـی ـ تیرآهن ـ میلگرد( 
بـا ظرفیتـی بالـغ بـر 300 هـزار تـن در سـال 

. ست ا
ایـن  تولیـد  بـاالی خـط  به دلیـل کیفیـت 
مجموعـه کـه متعلق بـه شـرکت دانیلـی ایتالیا 
بـازار  در  مجموعـه  ایـن  محصـوالت  اسـت، 
رقابـت منحصـر بـه فـرد بـوده و تـوان رقابـت 
بـه  و  دارد  را  خارجـی  مشـابه  محصـوالت  بـا 
از  همیـن دلیـل و اسـتقبال و تقاضـای بیـش 
حـد مصرف کننـدگان محترم، شـرکت اقـدام به 
عرضـه محصـوالت نهایی خود در بـورس کاالی 
ایـران کـرده و بارهـا موفـق بـه کسـب تندیـس 
حمایـت از حقوق مصرف کنندگان شـده اسـت.

ایـن شـرکت در بازارهـای هـدف خارجـی 

کشـور   12 از  بیـش  بـه  صـادرات  حـال  در 
عمـان،  ترکیـه،  افغانسـتان،  )عـراق،  جهـان 
افریقـای جنوبـی، باکو، ارمنسـتان، قرقیزسـتان، 
گرجسـتان، سـوریه و لهسـتان و ...( اسـت و در 
سـال جاری بـا همت و تـالش مدیریـت محترم 
جنـاب آقـای حـاج علـی منافلویـان اقـدام بـه 
احـداث خط ذوب جهـت تولید شـمش فوالدی 
در فـاز اول کـرده اسـت و بـزودی شـاهد افتتاح 
و راه انـدازی مجموعـه ذوب آهـن خواهیـم بـود.

ایـن مجموعـه گامی بلنـد در زمینـه تامین 
و زنجیـره فـوالدی در کشـور برداشـته اسـت و 
بـا تامیـن زمینی بـه مسـاحت 50 هکتـار اقدام 
بـه راه انـدازی جهـت تولیـد آهـن اسـفنجی و 
پروفیل هـای فـوالدی نیـز کـرده اسـت کـه بـا 
راه انـدازی مجموعـه جدیـد زنجیره فـوالدی از 
تولید آهن اسـفنجی و شـمش فـوالدی تا تولید 
محصـول نهایـی بـه خـود کفایـی کامـل خواهد 

سیدو ر
تصمیمـات  و  تالش هـا  بـا  اسـت  امیـد 
مدیریـت محتـرم و پرسـنل باتجربـه و کارآمـد 

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایعلیمنافلویان
شرکتگسترشفوالدفجرآذربایجان
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و نیـروی نخبـه ایرانـی بتوانیـم در ایـن برهـه از 
تحریمـات بـاری از دوش صنعت این مـرز و بوم 
برداریـم و بـا اتـکا بـه نیروهـای دانـش بنیـان و 

محتـرم  مسـئوالن  جانبـه  همـه  حمایت هـای 
صـورت  بـه  را  نفـر   1500 بـر  بالـغ  اشـتغالی 

مسـتقیم در اسـتان ایجـاد کنیـم.
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در راسـتای نیـاز صنایـع کشـور بـه مقاطع 
فـوالدی، شـرکت فـوالد نـاب تبریـز بـا هـدف 
پاسـخ بـه این نیـاز  در سـال  1382 با همکاری 
سـرمایه گـذاران خارجی در شـهر تبریز به ثبت 
رسـید. ایـن شـرکت  بـا به کارگیـری تجهیـزات 
مـدرن و  به همت متخصصـان داخلی و خارجی 
از تابسـتان سـال 1384 به بهره برداری رسـیده 

است.
وسـعت  بـه  تبریـز  نـاب  فـوالد  شـرکت 
مترمربـع  هـزار   45 زیربنـای  بـا  و  هکتـار   17
 35 در  سـلیمی  شـهید  صنعتـی  شـهرک  در 
کیلومتـری غـرب شـهر تبریـز بنـا شـده اسـت. 
دقـت در انتخـاب ایـن مـکان بـه دلیـل نزدیکی 
بـه منابـع تامین مـواد اولیه، قطب هـای صنعتی 
و مرزهـای گمرکـی سـبب تسـهیل در حمـل و 
نقـل، تامیـن مـواد اولیـه و صـادرات و واردات 

شـده اسـت. 
ظرفیـت کنونـی تولیـد ایـن شـرکت 450 
هـزار تـن در سـال اسـت و جـزو تولیدکنندگان 
از  نبشـی  انـواع  تولیـد  در  مطـرح  و  برتـر 

سـایز)80تا180(  از  ناودانـی  سـایز)100تا25(، 
کشـور  در  )140تـا180(  سـایز  از  تیرآهـن  و 
اسـت. مـواد خـام مصرفـی شـرکت فـوالد نـاب 
 150 الـی   100 فـوالدی  بیلت هـای  از  تبریـز 
میلـی متری اسـت که بخش اعظـم آن از طریق 

شـود.   مـی  تامیـن  داخلـی  تامین کننـدگان 
شـمش های خریـداری شـده قبـل از ورود 
بـه چرخـه تولیـد به واحـد آزمایشـگاه شـرکت 
ارسـال می شـود، بعد از انجام بررسـی های الزم  
تأییدیـه کتبـی صـادر شـده و سـپس شـمش 
خریـداری شـده تحویل انبـار و وارد خـط تولید 

می شـود.
ایـن شـرکت بـا دو خـط تولیـد مجهـز بـه 
انـواع  تولیـد  بـه  نـورد  تجهیـزات  مدرن تریـن 
مقاطـع فـوالدی مـورد نیـاز بـازار در سـایزهای 
مختلـف مـی پـردازد. ایـن خطـوط از کوره های 
پیشـگرم – اسـتندهای نورد – بسـترهای خنک 
کننـده – ماشـین های صـاف کـن و واحدهـای 

بسـته بنـدی تشـکیل شـده اسـت.
ایـن  متخصـص  و  فعـال  پرسـنل  تعـداد 

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایکریمرحیمی
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و   بـوده  نفـر  بـه طـور مسـتقیم 400  شـرکت 
افـراد شـاغل به طور غیرمسـتقیم بالـغ بر 1200 

نفـر اسـت.
گواهی نامه هـا  داشـتن  بـا  شـرکت  ایـن 
صادراتـی  نیـاز  مـورد  اسـتانداردهای  و 
بـه  تبدیـل شـدن  زیرسـاخت های الزم جهـت 
یـک برنـد جهانـی در صنعت فـوالد را دارد و در 
ایـن مسـیر قدم هـای راسـخی  برداشـته اسـت. 

امـر  در  بـه طـور مسـتمر  از سـال 13۹0 
صـادرات فعـال بـوده بطوریکـه در طـی شـش 
نمونـه  واحـد  مسـتمر  و  مـداوم  اخیـر  سـال 
درصـد  و22  شـده  انتخـاب  اسـتان  صادراتـی 
صـادرات مقاطـع پروفیلـی کشـور را  بـه خـود 

اسـت. داده  اختصـاص 
از دیگـر واحدهای شـایان ذکر این شـرکت 
بایـد به واحد ابزارسـازی اشـاره کرد کـه یکی از 

قطب هـای توانمنـد در زمینه طراحی و سـاخت 
قطعـات خطوط نورد در کشـور اسـت.

بـا توجه به اینکـه موضوع محیط زیسـت از 
مسـایل مهـم روز اسـت، بایـد خاطر نشـان کرد 
کـه این شـرکت نسـبت به این موضوع حسـاس 
بـوده و در پرونـده خـود لـوح تقدیـر سـازمان 
حفاظـت محیط زیسـت در زمینـه حفظ محیط 

زیسـت و صنعت سـبز را دارد.
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منتخـب  و  جهـان  فـوالد  و  آهـن  شـرکت 
صادرکننده نمونه اسـتان در سال 1400، با قدمتی 
60 سـاله در موضـوع فـوالد و سـازه های فلـزی، 
تنهـا شـرکت دارنـده مجـوز صـادارت پروفیل های 
گالوانیـزه در کشـور اسـت و هـم اکنون سـهمی70 
تقویتـی  پروفیل هـای  تولیـد  در  درصـدی  تـا80 
از نـوع گالوانیـزه کشـور دارد. ایـن سـهم در حالـی 
محقق شـده اسـت کـه پیـش از ورود این شـرکت 
داخلـی بـه بومی سـازی پروفیل هـای تقویتـی، 85 

درصـد بـازار در دسـت کشـورهای منطقـه بـود.
ایـن شـرکت در سـال 1378 و بـا توجـه بـه 
نیـاز جامعـه به تبدیـل درب و پنجره هـای آهنی به  
upvc و همچنیـن نیـاز بـه پروفیل هـای تقویتـی 

گالوانیـزه، فعالیـت خـود را آغـاز کرد.
بـا توجـه بـه زیبایـی و عـدم زنگ زدگـی در 
محصـوالت گالوانیـزه، نسـبت بـه ورق هـای سـرد 
ایـن محصـوالت روز بـه روز در  و گـرم، مصـرف 
رسـمی  فعالیـت  از  پیـش  رود.  مـی  بـاال  کشـور 
شـرکت در این حـوزه، پروفیل هـای تقویتی و یراق 
آالت مرتبـط بـا آن از کشـورهای ترکیـه، آلمـان، 

اتریـش و سـوئیس وارد مـی شـد. مقصـد صادراتی 
محصـوالت گالوانیـزه کشـورهای همجـوار از جمله 
عراق، افغانسـتان، ترکمنسـتان و ارمنسـتان اسـت. 
محصوالتـی کـه در پروفیل هـای upvc، دیوارهای 
گچـی، انـواع سـاختمان lsf  ) سـازه های سـبک(، 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد. شـرکت برای سـال 
1400، صـادرات حـدود 5 هـزار تـن گالوانیـزه بـه 
ارزش 5 میلیـون دالر را هدف گـذاری کرده که این 

هدف گـذاری تـا ایـن لحظـه محقق شـده اسـت.
شـرکت آهـن و فوالد جهـان بر تولیـد درب و 
پنجره هـای یـو پی وی سـی نیز اشـراف کامل دارد 
و در افـق برنامه هـای توسـعه ای خـود، راه انـدازی 
نخسـتین خـط تولید تمـام مکانیزه دسـتگیره های 
درب و پنجره هـای PVC کـه مرتبـط بـا تولیـد 
پروفیل هـای گالوانیـزه اسـت را نیـز در دسـتور کار 
داشـت کـه هم اکنـون این خـط تولید آمـاده بهره 

برداری اسـت. 
اسـتناد  بـا  جهـان،  فـوالد  و  آهـن  شـرکت 
صـادرات،  زمینـه  در  خـود  درخشـان  سـابقه  بـه 
چنـد راهـکار نیـز بـرای ارتقـای سـهم صـادرات 

صادرکنندهبرگزیدهاستانی
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هـر  اسـاس،  ایـن  بـر  دارد.  داخلـی  شـرکت های 
چنـد نوسـانات ارز در کشـورهای مقصد مـی تواند 
حاشـیه سـود باالتری بـرای شـرکت ها فراهم کند، 
بـا این حـال افزایش سـهم شـرکت ها در صـادارت 
نوسـانات  کنتـرل  بـا  مسـتقیمی  ارتبـاط  کشـور، 
ارزی در داخـل کشـور دارد چـرا کـه مـی تواننـد 
سیاسـت های میـان مـدت و بلنـد مـدت خـود را 

برنامـه ریـزی کننـد.
 در کنـار کنتـرل نوسـانات ارزی، دولـت مـی 

توانـد با ایجاد مشـوق های صادراتی، حـذف قوانین 
دسـت و پاگیـر صادراتـی و همراه سـازی گمـرکات 
حمایـت تمـام قـد خـود را از صادرکننـدگان اعالم 
کنـد. بخشـنامه های خلـق السـاعه نیـز به عنـوان 
یکـی از سـنگ های پیـش پـای صادارت محسـوب 
می شـوند، حـال آنکـه بـا مشـارکت دادن بخـش 
شـرایط  ایجـاد  گیری هـا،  تصمیـم  در  خصوصـی 
آنالیـن و حضـوری بـرای صادرکننـدگان، اعتمـاد 
گمـرک بـه واحدهای تولیدی صادرکننده براسـاس 

سـوابق و شـرایط صادرات، می تـوان موانع صادرات 
را از بیـن بـرد. 

در  کـه »حضـور  نظـر  نکتـه  ایـن  قبـول  بـا 
بلکـه  نیسـت،  هزینـه  نمایشـگاه های  بین المللـی 
کلیدهـای  از  دیگـر  یکـی  اسـت«  سـرمایه گذاری 
در  حضـور  صادراتـی،  بازارهـای  بـه  دسـتیابی 
نمایشـگاه های خارجـی اسـت، چـرا که بـا توجه به 
تنـوع محصوالت، اصـل اولیه بـرای بازاریابی حضور 

اسـت. نمایشـگاه های  بین المللـی  در 

 ۱
۴۰

۰ 
ال

س
در 

ی 
رق

ش
ن 

جا
بای

ذر
ه آ

ید
گز

بر
ن 

دگا
کنن

در
صا

71



مجتمـع فـوالد جاویـد بنـاب در زمینـی به 
مسـاحت 18000 مترمربـع با هـدف تولید انواع 
مقاطـع فـوالدی در شـهرک صنعتـی بنـاب در 

سـال 1383 شمسـی آغـاز بـه کار کرد.
بـا  بنـاب در حـال حاضـر  فـوالد جاویـد   
از  برخـورداری  و  زیربنـا  مربـع  متـر  هـزار   30
امکانـات زیربنایـی و موقعیـت اسـتراتژیک اعـم 
از دسترسـی بـه جـاده اصلـی) ترانزیـت(، ریـل، 
وجـود زیرسـاخت هایی از قبیـل آب، بـرق و گاز 
در حـال حاضـر تولیـد انـواع مقاطع فـوالدی از 
جملـه نبشـی و ناودانـی و... را در دسـتور کار 

دارد.
ایـن شـرکت بـا بهـره گیـری از تکنولـوژی 
و  آن  بومـی سـازی  و  نـورد  دنیـا صنعـت  روز 
بهـره منـدی از تجهیـزات و ماشـین آالت مدرن 
و  انـرژی  مصـرف  سـازی  بهینـه  بـه  مجهـز  و 
بهبود شـرایط زیسـت محیطی گام هـای موثری 

برداشـته اسـت.
 تولیـد انـواع محصـوالت با کیفیـت مطابق 
بـا اسـتانداردهای جهانـی تحـت نظـارت واحـد 

بـا  و  مجهـز  وآزمایشـگاه های  کیفیـت  کنتـرل 
آزمایشـگاهی  مـدرن  آالت  ابـزار  از  اسـتفاده 

می گیـرد. صـورت 
 مشـتری مـداری و توجـه بـه نیـاز مصـرف 
کننـدگان، اصلی تریـن هـدف ایـن شـرکت بوده 
و رضایتمنـدی کامـل مشـتریان را مایـه غرور و 
بالندگـی در عرصـه تولیـد ملی و ایجاد اشـتغال 

مـی داند.
ارائـه  بـا  بنـاب  جاویـد  فـوالد  شـرکت 
تحقیـق  واحـد  ایجـاد  و  کیفیـت  بـا  محصـول 
آزمایشـگاه  مجـوز  اخـذ  و   )R&D(توسـعه و 
اسـت  توانسـته  توسـعه  طرح هـای   17025
جایـگاه ویـژه ای در بازارهـای داخلـی و خارجی 
علـی الخصوص در کشـورهای همسـایه از جمله 
عـراق افغانسـتان پاکسـتان و همچنیـن حـوزه 
CIS و حـوزه خلیـج فـارس کسـب کنـد و در 
و  توسـعه  ایجـاد طرح هـای  آتـی  انـداز  چشـم 
دسـتیابی بـه سـهم مراکـزی از بـازار را دنبـال 

. کند
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مالکیـت تمـام آسـمان را بـه اسـم کسـانی 
خواهنـد نوشـت که بـه زمین دل بسـته نیسـتند.

آرزو داریـم همـواره همچـون امـروز به سـوی 
آسـمان های پیـروزی و موفقیـت و سـربلندی روز 

افـزون ایـران زمیـن گام برداریم.
شـرکت بسـته بنـدی خشـکبار فجـر بنـاب 
درسـال 1373 بـه همـت حـاج عبدالـه حـدادی 
بنـاب تاسـیس شـد کـه سـال ها تحـت مدیریـت 
خشـکبار  صـادرات  و  فـرآوری  امـر  در  ایشـان 
فعالیـت دارد. محـل شـرکت در آذربایجان شـرقی 

شهرسـتان بنـاب اسـت.
بـا  محصـوالت  تولیـد  شـرکت  ایـن  هـدف 
باالتریـن کیفیـت ممکـن بـا اسـتفاده از آخریـن 
تکنولـوژی روز دنیـا و اسـتفاده از سـورترهای لیزر 
و صـادرات بـه اقسـام نقـاط دنیـا اسـت. شـرکت 
فجـر بنـاب توانسـته اسـت بـرای 60 نفـر به طـور 
مسـتقیم و حـدود 300 نفـر بطـور غیـر مسـتقیم 

ایجـاد اشـتغال کنـد.
آن  مدیریـت  و  شـرکت  ایـن  مدنظـر  آنچـه 
ایجـاد  و  ارتقـاء مـداوم کیفیـت  و  اسـت، حفـظ 

بازارهـای جدیـد صادراتـی اسـت که تـالش برای 
رسـیدن بـه ایـن هـدف، این شـرکت را سـال های 
متمـادی به عنـوان صادرکننده ی نمونه ی اسـتانی 
مدیریـت  تـالش  همـواره  اسـت.  کـرده  معرفـی 
شـرکت معرفـی محصـوالت بـا کیفیـت ایرانـی به 
نقـاط مختلـف دنیا در جهـت حمایـت از تولیدات 
داخلـی و کاالهـای ایرانـی اسـت. فعالیت شـرکت 
فجـر بناب در زمینه انواع کشـمش، پسـته، خرما، 
و  تولیـد  کـه  اسـت  زعفـران  و  زرشـک  قیسـی، 
فـرآوری سـاالنه ی آن حـدود 7 هـزار تـن اسـت.

ایـن شـرکت بـه کشـورهای آسـیای مرکزی، 
اروپایـی و کشـورهای آمریـکای جنوبـی و التیـن 
انـواع محصـوالت از جمله کشـمش، پسـته و غیره 

را صـادر می کنـد.
تولیـد ملـي و حمایت از کار و سـرمایه ایراني 
از عوامل مهم در پیشـرفت کشـور، توسـعه عدالت 
و دسـتیابي بـه اقتـدار ملـي نظام اسـالمي خواهد 
بـود کـه در ایـن برهـه حسـاس بـا روشـن بینـي 
رهبـر فرزانـه انقـالب اسـالمي، گامي مناسـب در 
جهـت خنثـي سـازي تحریم هـاي اقتصـادي غرب 

صادرکنندهبرگزیدهاستانی

جنابآقایعبداهللحدادیبناب
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قابـل ارزیابي اسـت.
 ایران اسـالمی دارای فرصت ها و ظرفیت های 
بسـیار عظیمـی اسـت که اگـر به ویژه در راسـتای 
الزم  حمایت هـای  و  پشـتیبانی ها  تولیـد،  رونـق 

انجـام شـده و از آن سـو، موانـع رفع شـود، تحول 
بزرگـی را شـاهد خواهیم بود.

همـواره  کـه  مسـئوالنی  و  دوسـتان  همـه ی  از 
پشـتیبان و مشـوق و چراغ راه ما بودند، تقدیر و تشـکر 

 می کنیـم و امیدواریـم همچـون گذشـته قدم های موثر 
و بلنـدی بـرای آبادانـی و سـربلندی ایـران عزیزمـان 
برداریـم و همچنیـن به منوبات مقام معظـم رهبری در 

راسـتای تولیـد داخلـی ملـی لبیک گفته باشـیم.
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دارنده مدال افتخار صادراتی
جناب اقای یونس ژائله

 مدیرعامل محترم شرکت شیرین عسل
 سال ۹6

جناب آقای پرویز بیوک
 مدیرعامل محترم شرکت داداش برادر )شونیز( 

 سال ۹8

جناب آقای علی سالک نجات، 
مدیر عامل محترم شرکت آناتا 

 سال 1400

صادرکننده ممتاز ملی
جناب آقای دکتر مصطفی وحید زاده

مدیر عامل محترم گروه صنعتی تراکتورسازی ایران

صادرکننده نمونه ملی
جناب آقای رسول بیوک 

مدیر عامل محترم شرکت داداش برادر ) آیدین(

جناب آقای یعقوب محبوبیان
مدیرعامل محترم شرکت سهند جام

جناب آقای محمود ابراهیمی
مدیر عامل محترم شرکت ارس تارال

جناب آقای ابراهیم نجفی فر
مدیر عامل محترم شرکت اطلس فام

صادرکننده ممتاز استانی
جناب آقای محمدرضا طبیبی

 مدیر عامل محترم شرکت شکوه بناب

جناب آقای عبدالرحمان ارشدی
مدیر عامل محترم شرکت ریخته گری تراکتورسازی

جناب آقای آیدین راستگار همتی
مدیر عامل محترم شرکت همت پالست

جناب آقای احمد سلیمان زاده بلویردی
مدیر عامل محترم شرکت صنایع غذایی بیسکویت حام

جناب آقای عبداهلل قاری زاده 
مدیـر عامـل محترم شـرکت تولیـدی سـیم و کابل 

سـیمکات تبریز- 

جناب آقای شهریار ابراهیمی
مدیر عامل محترم شرکت ارس تارال امین

جناب آقای محمد رضا باقری
مدیر عامل محترم شرکت دونار خزر

جناب آقای ولی اهلل اخالقی فرد
مدیر عامل محترم کارخانجات سیمان صوفیان

جناب آقای سیاوش درفشی
مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی تبریز

جناب آقای رضوی اقدم 
مدیر عامل محترم شرکت گسترش فوالد فجر آذربایجان

جناب آقای کریم رحیمی
 مدیر عامل شرکت فوالد ناب تبریز

جناب آقای سیروس همتیان
مدیـر عامـل محتـرم شـرکت آهـن و فـوالد جهـان 

سـپاهان

جناب آقای فرهادالهقلی یاری بناب 
مدیر عامل محترم شرکت فوالد جاوید بناب

جناب آقای عبداهلل حدادی بناب
مدیـر عامـل محترم شـرکت تولیدی و بسـته بندی 

خشـکبار فجر بناب

جناب آقای علیرضا فتحیان
مدیر عامل محترم شرکت ذوب آهن سپهر شرق

جناب آقای محمد صبح راست
مدیر عامل محترم شرکت نخل سبزصبحی

صادرکننده برگزیده استانی
جناب آقای صمد صفائی

 مدیر عامل محترم شرکت آیسان خزر

جناب آقای جلیل وطن دوست
مدیر عامل محترم شرکت شیرین وطن

جناب آقای جناب آقای ابوالفضل باباپور
 مدیر عامل محترم شرکت کلر پارس

جناب آقای کرامت زمان زاده
مدیر عامل محترم شرکت صنایع رنگ و رزین آرکو

جناب آقای عبدالحسین محجل امامی
مدیر عامل محترم شرکت فوالد مهر سهند

جناب آقای حسن قالیچه باف وثوقی
 مدیر عامل محترم شرکت ایلکین

جناب آقای سید امیر سیاوش مقیمی اصل 
مدیر عامل محترم شرکت تولیدی مهراصل

جناب آقای صمد روحی بلویردی
مدیر عامل محترم شرکت بستنی اطمینان آذر گل

جناب آقای ابوالفضل کاظمی نژاد کجاباد
 مدیر عامل محترم شرکت آذر پاک خزر تهران

جناب آقای حمید شفائی نهند
مدیر عامل محترم شرکت پالستیک تک ظرف آذربایجان

حناب آقای احد محبوبیان
مدیر عامل محترم شرکت صنایع شیشه آذر

جناب آقای فرهاد نیک نفس
مدیر عامل محترم مجتمع فوالد ظفر بناب

بـه گـزارش روابـط عمومی اتاق تبریز، صادرکنندگان برگزیده آذربایجان شـرقی در سـال 1400 طی مراسـمی با حضور مسـئوالن کشـوری و اسـتانی 
در سـالن پتروشـیمی تبریز معرفی و تجلیل شـدند.

صادرکنندگانبرگزیدهاستانآذربایجانشرقیدرسال۱۴۰۰
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