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پیاموزیرمحترمصنعت،معدنوتجارت
بهمناسبتروزملیصادرات

تشکل های  محترم  اعضای  صادرکنندگان،  به  را  صادرات"  ملی  "روز  رسیدن  فرا 
صادراتی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و به کلیه مدیران بنگاه های 
تولیدی، تجاری و اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان ممتاز و نمونه مّلی کشور که صاحبان 

اصلی این روز فرخنده هستند را صمیمانه تبریک می گویم.
صادرات غیرنفتی، موتور محرک تولید صنعتی و نماینده کیفیت، سطح تکنولوژی، 
محصوالت  با  را  ایران  دنیا  و  است  سرزمین  این  مردم  مدیریتی  بینش  و  فنی  دانش 
نهفته است، خواهد  تجاری  این مبادالت  که در دل  پیامی  و  آن  و خدمات صادراتی 
شناخت و مورد قضاوت قرار خواهد داد. از این رو صادرات فقط مبادله کاال و خدمات 
نیست، بلکه معرف هویت، جایگاه، بینش و فرهنگ مردم این دیار کهن است که خود را 

در پناه کیفیت و مرغوبیت کاال و خدمات صادراتی بازتعریف می کند.
از این رو دستیابی به بازارهای صادراتی و جلب اعتماد و وفاداری مشتریان خارجی 
با فرهنگ ها و سالیق مختلفی که دارند، چیزی فراتر از تجارت کاالست و گسترهای فراتر 
از جغرافیای بازار را در برمی گیرد. اگر چه در شرایط خاص فعلی کشور و محدودیت های 
صادرات  فرآیند  آمریکا،  ظالمانه  و  نامشروع  تحریم های  بازگشت  از  ناشی  شده  اعمال 
پیچیده تر از گذشته شده و شرایط دشوار و آزاردهنده ای را شاهدیم. با این وصف حفظ 
و هزینه در طول سالیان گذشته جذب  به زحمت  که  بازارهای صادراتی  و نگهداشت 
شده اند،  تاب آوری در شرایط نامطلوب ناشی از تحریم ها، ضرورت و اولویتی است که 
عزمی مّلی و اراده قوی را می طلبد و به همان اندازه از سرگذراندن این دوران سخت، 

نشانه قدرت و بلوغ صادراتی قهرمانانی است که در حافظه تاریخ باقی خواهند ماند. 
با این وصف بنگاه های تولیدی و خدماتی کشور که نگاهی برون گرا و صادراتی دارند، 
و  دانش  از  بهره مندی  با  و  تولید  خطوط  بازسازی  و  تکنولوژی  نوسازی  با  می بایست 
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فناوری های کارآمدتر و به روزتر، برای تولیدی با کیفیت و قیمتی رقابتی اقدام نموده و از 
مزایای توسعه ی بازار بیشتر بهره ببرند.

آمار تجارت خارجی نیمه نخست سال 1397 نشان میدهد که علیرغم تأثیر نامطلوب 
فرصت  یک  به عنوان  صادرات  کشور،  اقتصادی  شاخص های  سایر  بر  ارز  نرخ  افزایش 
مغتنم قریب 14 درصد رشد داشته است و این فرصت، همچنان برای تولیدکنندگان و 
صنعتگران ایرانی وجود دارد تا با مطالعه و شناسایی بازارهای هدف در خارج از کشور، با 
ارتقاء کیفیت در تولید صادرات گرا و منطبق با نیاز مشتریان و حضور مستقیم در بازارهای 
هدف و به ویژه در بازارهای همسایگان، نسبت به خلق ارزش افزوده بیشتر و توسعه 
صادرات محصوالت و خدمات و بهره مندی از امتیازات و آثار مثبت تجارت در شرایط 

فعلی، سهم خود را در عرصه تجارت خارجی بیفزایند.
همکاران اینجانب در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظفند تا با برنامه ریزی، 
تعریف و اعطای مشوق های ویژه، رفع موانع تجاری و تسهیل فضای کسب و کار و نیز 
هرگونه حمایت دیگر درخصوص اتمام طرح های نیمه تمام صادراتی و ایجاد ظرفیت های 
جدید با هدف تحقق رشد 10 میلیارد دالری صادرات محصوالت و خدمات داخلی و نیل 
به هدف توسعه صادرات غیرنفتی پیش بینی شده در افق 1404 به میزان 180میلیارد 

دالر، اقدام نمایند.
باغیرت  و  وطن پرست  توانمند،  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  که  دارم  راسخ  اعتقاد 
ایرانی، با بهره مندی از هوش و ذکاوت خدادادی و با اتخاذ راهکارهای جدید در تولید و 

تجارت، برگ زّرینی بر کتاب افتخارات اقتصادی این سرزمین خواهند افزود.
                                                                                                                                                                          محمدشریعتمداری
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پیاممعاونوزیردرامورصادرات
ورئیسكلسازمانتوسعهتجارتایران

"روز ملی صادرات"بهانه ای است برای معرفی و تقدیر از صادرکنندگان ممتاز و نمونه ی 
این  شایسته ی  سفیران  و  کشور  خارجی  تجارت  عرصه ی  افتخارآفرینان  که  کشور  ملی 
سرزمین در خارج از مرزهای این جغرافیا هستند. مجاهدانی که با عزمی راسخ و استوار 
و علیرغم دشواری ها و موانع داخلی و خارجی، غیرتمندانه در جهت اعتالی نام ایران و 

توسعه صادرات غیرنفتی کشور عزیزمان می کوشند.
مردم  علیه  بر  آمریکا  خصمانه ی  و  ظالمانه  تحریم های  دیگر  بار  که  فعلی  شرایط  در 
ایران، موجد بروز تنش های ارزی و شوک های تولیدی در فضای اقتصادی کشور شده، 
فقط فعل صادرات است که می تواند زنجیره ی تحریم را درهم شکسته و امید دشمنان 
در ایجاد مانع و محدودیت در تولید درآمد ارزی را ناامید سازد؛ و در این راستا تمام ارکان 
این دوران  در  را  اولویت صادرات  و  اهمیت  باید  اسالمی ایران  نظام مقدس جمهوری 
خطیر درک و احساس کنند و ضرورت و لزوم تقویت و حمایت از توسعه صادرات را در 
عمل نمایان سازند؛ و فعاالن عرصه ی تولید و صادرات غیرنفتی نیز باید با ارتقاء کیفیت 
محصوالت و خدمات خود و حضور جدی، مستقیم و گسترده تر خود در بازارهای هدف 
به خصوص کشورهای همسایه، آرزوی معاندان رشد و توسعه ی این سرزمین را دفن گور 

تاریخ سازند.
صادرات غیرنفتی، همواره رویدادی فرابخشی و فرادستگاهی بوده که متکی به باور 
و عزم ملی است و بدون هماهنگی، همراهی، انسجام و هم افزایی تمام دستگاه های 
دولتی، نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی امکان تحقق آرمان و هدفی که در سند  

چشم انداز 1404 به تصویر کشیده شده، میسر نخواهد شد.
لذا به همان میزان که از یک سو، انتظار می رود که بنگاه های تولیدی با بهره مندی از 
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تجربه، تکنولوژی و دانش فنی روز دنیا، ارتقای مهارت های انسانی، آشنایی با علوم و 
فنون توسعه بازار و بهره گیری از شیوه های ترویجی مؤثر و نوآوری و طراحی و برندسازی، 
و  را گسترش داده  بازارهای هدف خود  رقابتی،  و قیمت  کیفیت  با  تولیدی  به  نسبت 
اقتصادی  تحرک  این  برای  مناسب  بستر  باید  نیز  دولت  سازند،  ماندگار  را  حضورشان 
را فراهم سازد و از بروز تکانه های ویرانگر و صدور بخشنامه های آسیب زننده به بخش 

واقعی و غیررانتی صادرات جلوگیری نماید.
در این راستا، سازمان توسعه تجارت ایران بر خود الزم می داند تا در همراهی تجار و 
صادرکنندگان افتخارآفرین کشور، تمام امکانات و مساعی خود را برای تسهیل تجارت، 
انعقاد  جهت  در  خارجی  کشورهای  با  مذاکره  صادراتی،  بازارهای  توسعه  موانع،  رفع 
موافقتنامه ها و پیمان های تجاری جدید و شناسایی فرصت ها و راهکارهای مؤثر در 
جهت توسعه ی صادرات غیرنفتی را به خدمت گرفته و ظرفیت های لجستیکی، فنی، 
مالی و علمی موجود در کشور را برای تسهیل فرآیندهای صادراتی، تخصیص و اعطای 
مشوق های پایدار و افزایش مشارکت بخش خصوصی و جامعه ی علمی کشور در تدوین 
راهبردهای صادراتی فعال نماید تا آثار و تبعات منفی هر تصمیم و سیاستی در حوزه 

تجاری خارجی کشور، به حداقل ممکن تنزل یابد. 
در پایان، فرصت را مغتنم شمرده و بار دیگر بیست و دومین سالگرد آئین بزرگداشت 
و  تمامی نهادها  به  را  صادرات  ملی  روز  و  کشور  خارجی  تجارت  قهرمانان  از  تقدیر  و 
به ویژه  و  کشور  صادرکنندگان  محترم  جامعۀ  صادرات،  امر  با  مرتبط  سازمان های 
صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی که افتخار آفرینان عرصه ی اقتصادی کشور هستند، 

صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
مجتبی خسروتاج
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معرفیسازمانتوسعهتجارتایران

مرکز توسعه صادرات ایران در سال 1345 تاسیس و به دنبال ادغام این مرکز با معاونت 
بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی )وقت( و مرکز تهیه و توزیع کاال در سال 1383 سازمان 
توسعه تجارت ایران بر اساس تصویب نامه شماره 30765/ت 31056 هـ مورخ 83/4/11 
و در جلسه مورخ 84/11/10 هیات وزیران، عضو شورای  گردید  هیات وزیران تشکیل 
عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور به عنوان نهاد مدیریتی صادرات غیر نفتی تعیین و 
کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و دستگاه  های دولتی ذیربط در امور اقتصادی، 
تولیدی، تجاری و خدماتی کشور مکلف شدند تا سیاست ها، مقررات و دستورالعمل   های 
کارشناسی شورایعالی  کارگروه  و  ایران  تجارت  توسعه  با سازمان  را  بر صادرات  تاثیرگذار 

توسعه صادرات هماهنگ نمایند.

بیانیهماموریت

سازمان توسعه تجارت ایران، سازمانی است فعال، مشارکت جو و مبتنی بر دانش که 
در راستای برنامه  های کالن کشور، به دنبال توسعه و تقویت تجارت خارجی و دست یابی 
به سهم بیشتر بازار هدف به نحوی یکپارچه و اثربخش می باشد. این سازمان، توسعه 
تجارت را با عنایت به برقراری تعامالت سازنده با طرفین تجاری و ذینفعان خود، منابع 
با  دارد  سعی  همواره  و  کرده  دنبال  جدید  فناوری  و  دانش  بکارگیری  و  کارآمد  انسانی 
عالیه، بستر مناسبی جهت مدیریت  و نظارت  برنامه ریزی، سیاست گذاری، حمایت 
کالن صادرات و تقویت زیربناها و ظرفیت   های الزم برای تسهیل و توسعه تجارت خارجی 

کشور فراهم نماید.
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استراتژیها

  ارتقای صادرات و توسعه تجارت خارجی
  ارتقای دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی

  تقویت و توسعه ظرفیت   های تجاری در سطح کشور
  تفوق تراز تجاری

  برنامه ریزی، سیاست گذاری و اعمال نظارت عالیه در امر توسعه تجارت خارجی
  ارتقای سطح کارایی و اثربخشی منابع سازمانی

اهداف

  توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازار  های جهانی کاال و خدمات 
صادراتی کشور

  فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاه  های تجاری و افزایش توانمندی آنها به منظور 
توسعه صادرات غیر نفتی و بهبود تراز بازرگانی 

  اطالع رسانی تجاری و انجام اقدامات الزم به منظور روان سازی و حذف تشریفات 
زائد تجاری

توسعه  و  تجاری  فعالیت   های  برای  مناسب  مقررات  و  قوانین  تنظیم  و  تهیه   
همکاری   های دو جانبه، چند جانبه و منطقه ای با سایر کشورها

با  خدمات  و  کاالها   کیفی  ارتقای  و  صادرات  توسعه  برای  کمك  و  تسهیالت  ارائه    
مزیت   های نسبی و رقابتی کشور



10

وظایفاساسی

  مطالعه و بررسی بازار  های جهانی و تجزیه و تحلیل فعالیت آن ها به منظور استفاده 
در برنامه ریزی  های تجارت خارجی

  مطالعه و بررسی کاالها و خدمات قابل صدور و توانمندی   های صادراتی کشور
  اطالع رسانی به صادرکنندگان و واردکنندگان کاال و خدمات

  ارائه خدمات مشاوره ای، بازاریابی و آموزشی به صادرکنندگان و واردکنندگان
  کمك و مساعدت به شرکت ها و تشکل   های تجاری در زمینه  های بیمه، حمل و 
نقل، امور بانکی،امور گمرکی، ضمانت صادرات و روش های نوین تجاری از طریق طرح 

موضوع با نهادها و سازمان   های ذیربط و پیگیری آنها
  برگزاری سمینارها و کارگاه  های آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت 

در داخل و خارج از کشور
توانمندی   های  افزایش  و  مهارت  بردن  باال  منظور  به  کاربردی  آموزش   های  ارائه    

بازرگانان کشور در عرصه تجارت جهانی
  تولید هر گونه نرم افزار به زبان   های مختلف به منظور معرفی فرصت   های تجاری و 

کاالها و خدمات صادراتی به سایر کشورها
توسعه  اهداف  به  دستیابی  جهت  در  خارجی  و  داخلی  تجار  هدایت  و  حمایت    

تجارت کشور 
  کمك و پشتیبانی و تسهیل در امور مربوط به تبادل دانش فنی و تکنولوژی بین 
سایر  با  اسالمی ایران  جمهوری  اقتصادی  بنگاه  های  و  صادراتی  و  تولیدی  واحد  های 

کشورها
  بررسی در مورد مناقصات بازار داخلی و بین المللی و سایر کشورها جهت اعالم به 

صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور و بالعکس
  تالش جهت تشویق صادرکنندگان و بنگاه  های تجاری در راستای تحقق اهداف 

تجارت خارجی
  آشنا نمودن بنگاه  های اقتصادی و تجاری با روش های نوین تبلیغات، بازاریابی و 

مبادالت تجاری 



11

  انجام همکاری   های الزم و ارائه مشاوره  های تخصصی با بنگاه  های صادراتی کشور 
در جهت انعقاد قرارداد  های بین المللی تجاری

  برگزاری کمیسیون   های مشترك اقتصادی، بازرگانی با کشور  های مختلف و پیگیری 
امور مرتبط با این کمیسیون ها 

  تهیه بسته  های مناسب حمایتی و تشویقی از صادرات کاال و خدمات
  برنامه ریزی در جهت بین المللی کردن بنگاه  های کشور

و  کاالها  به  جهانگردان  توجه  جلب  جهت  مناسب  زمینه  های  نمودن  فراهم    
فرآورده  های تولیدی داخل کشور

  ارائه خدمات مشاوره ای و کمك به تحقیقات درخصوص بسته بندی کاال و رعایت 
استاندارد  های جهانی کیفیت جهت حضور موثر بنگاه  های ایرانی در بازار  های جهانی

کاهش  و  کاال  حمل  استاندارد  های  افزایش  به  کمك  و  مشاوره ای  خدمات  ارائه    
هزینه  های حمل به بازار  های هدف 

  نظارت کامل بر رفتار تجار جهت  ایجاد فضای سالم رقابتی و کسب و کار منصفانه و 
جلوگیری از رفتار سوء تجاری و اعمال محدود کننده فعالیت   های رقابتی با رعایت قوانین 

و مقررات مربوطه و از طریق مراجع قانونی ذی ربط
بین المللی در خصوص  و داوری   های  به منظور حل اختالف  ارائه طرق مناسب    

موضوعات قابل پیگیری بین تجار، بنگاه  های اقتصادی داخلی و شرکت  های خارجی
  اعزام هیات   های تجاری و بازاریابی به منظور بررسی زمینه  های الزم برای انعقاد 

قرارداد  های تجاری
  انعقاد قرارداد  های بازرگانی با سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

برگزاری  و  تجاری  قرارداد  های  و  موافقت نامه ها  تفاهم،  اجرای یادداشت   های   
کمیسیون مشترك با سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

  کمك به ارائه اطالعات مربوط به سرمایه گذاری در بنگاه  های اقتصادی ایران به 
شرکت  های خارجی و بالعکس

  ایجاد ارتباط بین خریداران خارجی و صادرکنندگان داخلی و اطالع رسانی به موقع 
در این خصوص

  انجام برنامه ریزی الزم در خصوص برگزاری نمایشگاه  های بین المللی و داخلی در 
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ارتقای کمی و کیفی محصوالت  و  تبادل دانش فنی  نفتی،  جهت توسعه صادرات غیر 
داخلی و صدور مجوز برگزاری نمایشگاه  های بین المللی و تخصصی و یا اختصاصی در 

داخل و سایر کشورها و ارائه خدمات و تسهیالت الزم در این زمینه
  دعوت از بازرگانان و نمایندگان تجاری کشورها و موسسات تجاری خارجی جهت 

آشنا نمودن آنان با فرصت   های بازار، کاال و خدمات کشور
  توسعه و تقویت اتحادیه ها و تشکل   های تجاری کشور و ساماندهی امور مربوط به آنها

گسترش  به  کشور  اقتصادی  بنگاه  های  و  تجاری   - تولیدی  واحد  های  تشویق    
فعالیت   های برون مرزی و صادراتی و ارائه هر گونه کمك و خدمات الزم به آنها به منظور 

توسعه صادرات غیر نفتی
  کوشش جهت تعمیق فرهنگ صادراتی در بنگاه  های اقتصادی کشور

  بستر سازی به منظور توسعه صادرات خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی
  همکاری با سازمان  های توسعه تجارت دیگر کشورها و اتاق   های بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی و تعاون کشور 
در  اسالمی ایران  جمهوری  نمایندگی   های  با  اطالعات  تبادل  و  همکاری  ارتباط،    

خارج از کشور و نمایندگی   های خارجی مقیم ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
  بررسی و انجام اقدامات الزم به منظور تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات 

کشور و اصالحات مربوط به آن و نظارت بر حسن اجرای آن 
  بررسی مشکالت و تنگنا  های تجاری کشور و ارائه راهکار  های اجرایی به منظور رفع آن

  ایجاد نمایندگی   های سازمان توسعه تجارت ایران در سایر کشورها و اعزام وابسته  های 
بازرگانی به کشور  های هدف و نظارت بر فعالیت   های نمایندگی ها و رایزن   های بازرگانی با 

رعایت قوانین و مقررات مربوطه
  برپایی غرفه اطالع رسانی در نمایشگاه  های داخلی و خارجی
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صادراتغیرنفتیبااحتسابمیعاناتگازیطیسال1396
            ارزش:میلیون دالر             

درصد تحقق نسبت به اهداف کل سال 1396عملکردهدف کل سال

530004693188.5

ماخذ: آمار مقدماتی گمرگ ج.ا.ایران

نمودارمقایسهاهدافباعملكردصادراتطیسال1396
            ارزش:میلیون دالر             
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صادراتغیرنفتیطیسال1396بهتفكیکبخشهایعمده
وزن: هزار تن   ارزش: میلیون دالر

درصد تغییراتسال 1395سال 1396

ارزشوزنارزشوزنارزشوزن

13230046931129892440421.86.6صادرات غیر نفتی :

3.3-7.7-172177079186617319میعانات گازی

8-4.7-40151151944215116519پتروشیمی 

439681898333835143823032صنعت

1417-1246314397فرش و صنایع دستی

6-2-4510381146184033کشاورزی

141-264421401306131392معدن

توجه :آمار صادرات به تفکیك بخشها بر اساس گروه بندی سازمان توسعه تجارت 
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دهقلمعمدهصادراتیبهتفكیکكدهای8رقمیدرسال1396

 96
ال

 س
 در

به
رت

عنوان کاالهاکد تعرفه

ارزش 
صادرات 
سال 96

) میلیون 
دالر(

درصد 
سهم 

ارزشی 
از کل 

صادرات

قیمت پایه
) هر تن به 

دالر(

درصد 
تغییرات 

قیمت پایه 
نسبت به 

95

درصد 
تغییرات 

ارزش 
نسبت به 

95

3-707915.14115میعانات گازی 127090010

1220-24955.3188گاز طبیعی مایع شده327111190

14753.14372521پروپان مایع شده227111290

سایر روغن   های سبک و 527101290
47-13272.841621فرآورده ها بجز بنزین

11782.52913726متانول429051100

پلی اتیلن گرید فیلم با وزن 639011030
13552.91194429مخصوص )چگالی( کمتر از %94

726011190
سنگ آهن هماتیت دانه بندی با 
خلوص آهن بیشتر از 40% به هم 

فشرده نشده
9212.0554016

9152.04692520بوتان مایع شده 827111390

972071900
محصوالت نیمه تمام ا ز آهن یا 
فوالد غیرممزوج دارای کمتر از 

25% کربن
9031.933110148

7-5-9011.98040پسته ها با پوست تازه یا خشك1008025100

1855140291103جمع ده قلم
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مهمترینبازارهایهدفكاالطیسال1396

رتبه در 
نام کشورسال 96

ارزش 
صادرات 
سال96

 ) میلیون 
دالر( 

وزن 
صادرات 
سال96

)هزار تن(

درصد 
سهم 

ارزشی 
از کل 

صادرات

درصد 
تغییرات
ارزش 

نسبت به 
سال 95

درصد 
تغییرات

وزن 
نسبت به 

سال 95

8-90653489619.38چین1

5-10-67641808914.4امارات متحده عربی2

8-64251309213.75عراق3

4380100609.35252جمهوری کره 4

3991143658.52331ترکیه5

279259165.91421افغانستان6

22-273597935.8هند7

93121872.0178پاکستان8

73117861.69055تایلند9

64519821.4273134اندونزی10

57312661.240تایوان11

424-52117471.1عمان12

66-63-4259820.9ژاپن13

1-8-4237650.9ایتالیا14

38-24-4188820.9ترکمنستان15

85-27-379800.8هنگ کنگ16

45-10-3641830.8ویتنام17

360490.81226آلمان18

21-326440.727جمهوری عربی سوریه19

32-10-3247110.7آذربایجان20

425721188769172جمع بیست کشور
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صادراتكاالبهتفكیكگروههایاقتصادیطیسالهای1395-1396

صادرات

درصد تغییراتسال 1395سال 1396

وزن
)هزارتن(

ارزش
)میلیون 

دالر(

وزن
)هزارتن(

ارزش
)میلیون 

دالر(

ارزشوزن

OIC 7-11-54327213336135522860همکاری اسالمی

سازمان همکاری 
 اقتصادی

ECO
30213104472070579824631

 شورای همکاری
PGCC 9-2-236127484241178265خلیج فارس

 کشور  های عضو همکاری
ASEAN 48452111395214342347جنوب شرق آسیا

کشور  های مستقل مشترك 
CIS 20-3964198940651986المنافع

EU 6-30-1504149621391589اتحادیه اروپا

ماخذ: سیستم TIS بر اساس آمار مقدماتی گمرگ ج.ا.ایران
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بیستودومینسالروزملیصادراتایران

توسعه تجارت خارجی و به ویژه صادرات از عوامل موثر در توسعه اقتصادی محسوب 
می گردد که می تواند عالوه بر رشد اقتصادی، موجب افزایش توان رقابت پذیری کشورها 

در عرصه های بین المللی گردد.
از سال 1376  بیست و نهم مهر ماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به عنوان 
روز ملی صادرات تعیین گردید تا بیانگر عزم و اراده ملی در مجموعه دولت و مردم برای 

توسعه صادرات غیر نفتی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور باشد.
و فرهنگ  تفکر  روز ملی صادرات موجب گسترش  به عنوان  از سال  روز  انتخاب یك 
صادراتی در جامعه می گردد، لذا سازمان توسعه تجارت ایران همه ساله با هدف توسعه 
بازرگانی  و  اقتصادی  و فعاالن  و تشویق صادرکنندگان  فرهنگ عمومی صادرات کشور 
کشور نسبت به برگزاری روز ملی صادرات اقدام نموده و با حضور رئیس جمهور محترم از   

بنگاه های صادراتی برتر کشور تقدیر به عمل می آورد.
از  جمعی  حضور  با  مراسمی  طی  نیز  ایران  صادرات  ملی  سالروز  دومین  و  بیست 
کارشناسان،  پژوهشگران،  محققان،  کشور،  توانمند  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 

صاحب نظران، اساتید و دانشجویان برگزار می گردد.

اهدافروزملی

  تقویت عزم ملی برای صادرات
  گسترش فرهنگ عمومی صادرات

  ارتقاء شان و منزلت اجتماعی صادرکنندگان
  گسترش فرهنگ تولید برای صادرات

  معرفی الگو  های صادراتی موفق در عرصه تولید و صادرات
  حل مشکالت و تنگناها بر سر راه صادرات

  گسترش تعامل بنگاه  های اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی
  تسهیل روند تجارت خارجی کشور

  تبیین سیاست   های صادراتی
  ظرفیت سازی برای توسعه صادرات

منظور  ایجاد  به  صادرات  عرصه  در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری  گسترش    
ظرفیت   های جدید صادراتی

  پیوند با اقتصاد جهانی با حفظ اقتدار ملی
  معرفی توانمندی   های صادراتی کشور



19

“آییننامهتشویقصادركنندگاننمونه”

)موضوع تصویبنامه شماره 4522/ت24152هـ مورخ 1380/2/9 (
و  فعالیت  ادامه  به  آنان  تشویق  و  فعال  صادرکنندگان  شناسایی  منظور  به   -1 ماده

معرفی آنها به جامعه از یك سو و ارائه الگو  های مناسب به جامعه تولیدکنندگان از سوی 
دیگر، به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده می شود که طبق ضوابط مندرج در این 
آیین نامه همه ساله صادرکنندگان نمونه را شناسایی نموده به آنان لوح تقدیر و کارت 

ویژه اعطا نماید.
زیر  شرایط  دارای  که  است  حقوقی  حقیقی یا  شخصیت  نمونه  صادرکننده   -2 ماده

باشد:
الف: ارزش صادرات کاال  های او در یك دوره مالی )از آغاز فروردین ماه تا اسفند ماه سال 
قبل از انتخاب( در مقایسه با سایر اشخاص یا شرکت  هایی که کاال  های مشابه را صادر 

می کنند در باالترین سطح باشد.
ب:  صادرکننده از حسن شهرت برخوردار بوده و گزارشی مبنی بر خلف وعده یا عدم ایفای 
تعهد از جانب وی از خریداران، طرف  های تجاری، گمرك جمهوری اسالمی ایران،  شبکه 
بانکی، نمایندگی  های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور  یا سایر منابع موثق دریافت 

نشده باشد.
ج: کاال  های صادراتی شخص حقیقی یا حقوقی که به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب 
باالتری  از کیفیت  رقبا  با  کاالها( در مقایسه  این  گرفتن بسته بندی  )با در نظر  می شود 

برخوردار باشد.
تبصره 1- کارگروه )کمیته( موضوع ماده )4(  این آیین نامه میتواند شخص حقیقی یا 
عنوان  به  آورد  دست  به  را  جدیدی  بازار  کند یا  صادر  را  جدیدی  کاالی  که  را   حقوقی 

صادرکننده نمونه انتخاب نماید.
بازاری  به  جدید  بازار  و  ندارد  صدور  سابقه  که  است  کاالیی  جدید  کاالی  تبصره 2- 

اطالق می شود که صدور کاال به آن در سال های گذشته سابقه نداشته است.
تبصره 3- افرادی که کیفیت کاالها یا خدمات تولیدی آنها- با در نظر گرفتن استاندارد  های 
بین المللی - به تشخیص کارگروه )کمیته( موضوع ماده )4( این آیین نامه در باالترین سطح 
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باشد می توانند به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شوند.
ماده3- تعداد صادرکنندگان نمو  نه ای که در هر سال لوح تقدیر و کارت ویژه به آنها 

اعطا می شود از پنجاه )50( نفر تجاوز نخواهد کرد.
عضویت  با  )کمیته ای(  کارگروهی  نمونه  صادرکنندگان  انتخاب  منظور  به   -4 ماده

نمایندگان وزارتخانه  های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، بانك مرکزی 
اتاق  اسالمی ایران،  جمهوری  گمرك  ایران،   صادرات  توسعه  مرکز  اسالمی،  جمهوری 
تعاون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتحادیه ذیربط حسب مورد به ریاست 
نماینده مرکز توسعه صادرات ایران تشکیل می گردد. این کارگروه )کمیته( مکلف است 
نسبت به انتخاب به موقع صادرکنندگان نمونه براساس ضوابط مندرج در این آیین نامه 
و معرفی آنان در روز صادرات )29 مهرماه( اقدام نماید. محل تشکیل جلسات کار گروه 

)کمیته( یاد شده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود.
انتخاب  برای  تعیین حد نصاب یا سقف کمی صادرات و سایر ضوابط الزم  تبصره - 

صادرکنندگان نمونه برعهده کار گروه )کمیته( مندرج در این ماده است.
و  کاالها  صادرات  آمار  که  سازمانهایی  سایر  و  اسالمی ایران  جمهوری  گمرك  ماده5- 

خدمات کشور را در اختیار دارند مکلفند این آمارها را جهت طرح در کار گروه )کمیته( 
موضوع ماده )4( این آیین نامه به مرکز توسعه صادرات ایران ارسال نمایند.

ماده6- به صادرکنندگان نمونه عالوه بر لوح تقدیر، کارت ویژ  های از طرف مرکز توسعه 

صادرات ایران اعطا خواهد شد که دارنده آن از مزایای زیر استفاده خواهد نمود:
نمایشگاه  های  در  زمین  غرفه یا  اجاره  هزینه  در  تخفیف   )%50( درصد  پنجاه  الف: 
در  شرکت  هزینه  های   )%50( درصد  پنجاه  پرداخت  از  معافیت  و  داخلی  بین المللی 
نمایشگاه  های تخصصی صادراتی که توسط شرکت سهامی  نمایشگاه  های بین المللی در 

تهران برگزار می شود.
از هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران  ب:  سی درصد )30%( تخفیف در خرید بلیت 
هنگام سفر به خارج از کشور جهت بازاریابی  )حداکثر دو بار در سال( برای مدیر عامل یا 
دریافت  مشمول  حقیقی  اشخاص  موسسات یا  شرکت ها یا  )صادرات(  بازرگانی  مدیر 

جایزه.
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ج: سی درصد )30%( تخفیف در هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه  های اختصاصی که 
از طرف شرکت سهامی نمایشگاه  های بین المللی ایران و با هزینه مرکز مزبور در خارج از 

کشور برگزار می شود.
د: برخورداری از سه درصد )3%( جایزه صدور بر مبنای ارزش FOB کاالی صادر شده 
حداکثر به مبلغ یکصد میلیون )100،000،000( ریال فقط برای یکبار، در طول مدت اعتبار 

کارت ویژه.
هـ: معافیت از اخذ گواهینامه استاندارد برای صدور کاال  های تولیدی مشمول مقررات 

استاندارد در طول مدت اعتبار کارت ویژه 
تشریفات  مکلفند  وزارتخانه ها  و  دولتی  موسسات  و  سازمانها  ادارات،   -1 تبصره 
اداری مربوط به صدور کاال  های صادرکنندگان نمونه را خارج از نوبت انجام دهند و به 
زمان  کوتاهترین  در  صادرات  با  مرتبط  فعالیت   های  با  ارتباط  در  آنان  درخواست  های 

ممکن رسیدگی نمایند.
تبصره 2- مدت اعتبار کارت ویژه سه سال از تاریخ صدور خواهد بود.

اجرای  از  ناشی  هزینه  های  است  مکلف  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان   -7 ماده

در  ساله  ایران(  همه  صادرات  توسعه  )مرکز  بازرگانی  وزارت  برآورد  براساس  را  آیین نامه 
الیحه بودجه کل کشور منظور و تامین نماید.

ماده8-وزارت بازرگانی موظف است همه ساله از کارشناسان، پژوهشگران و افرادی 

که در جهت پیشبرد اهداف صادراتی کشور خدمات ارزند  ه ای انجام داده اند از طریق 
اعطای لوح تقدیر و مزایای دیگر به نحو مقتضی قدردانی نماید.

ماده9-تصویب نامه شماره 40968/ت 20077ه مورخ 1377/7/27 لغو می شود.
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تصویبنامهكمیسیونموضوعاصل138قانوناساسی

)94765/ت48171 ک مورخ 1391/5/14(

بسمهتعالی
وزارتصنعت،معدنوتجارت

معاونتبرنامهریزیونظارتراهبردیرئیسجمهور

وزیران عضو کارگروه صادرات کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی 
مورخ  286906/ت46197هـ  شماره  نامه  تصویب  رعایت  با  و  اسالمی ایران  جمهوری 

1389/12/14 تصویب نمودند:
آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه موضوع تصویب نامه شماره 4522/ت24152هـ 

مورخ 1380/02/9 به شرح زیر اصالح می شود:
الف- در ماده )1( عبارت " سازمان توسعه تجارت ایران" جایگزین عبارت " مرکز توسعه 
بلورین(  تندیس   ( 1-ممتاز  شامل:  منتخب  صادرکنندگان   " عبارت  و  ایران"  صادرات 
 2- نمونه ملی ) تندیس طالیی( 3- برتر کشوری ) تندیس نقره ای( 4- برگزیده استانی

 ) تندیس برنزی( جایگزین عبارت " صادرکنندگان نمونه"  می گردد.
ب- متون زیر به عنوان تبصره  های )1(، )2(، )3(، )4(، )5( به ماده )1( اضافه می گردد:
تبصره 1- صادرکننده ممتاز صادرکننده ای است که حداقل پنج نوبت در گروه تخصصی 
مربوطه به عنوان صادرکننده نمونه ملی انتخاب و معرفی شده باشد و در سنوات بعد، 

پس از ارزیابی در گروه تخصصی مربوطه حائز باالترین امتیاز گردد.
تبصره 2- صادرکننده نمونه ملی صادرکننده ای است که طبق ضوابط مندرج در این 
با دریافت لوح تقدیر و تندیس طالیی مورد  انتخاب و در روز ملی صادرات  آیین نامه 

تشویق قرار گیرد.
برتر کشوری صادرکننده ای است که طبق ضوابط مندرج در  تبصره 3- صادرکننده 
این آیین نامه حائز رتبه دوم در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی و با رتبه اول 

برگزیدگان استانی باشد.
ابالغی  استانی صادرکننده ای است که طبق ضوابط  برگزیده  تبصره 4- صادرکننده 
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موضوع ماده )8( این آیین نامه در سطح استان توسط کارگروه مربوط استانی انتخاب 
و معرفی می گردد.

تبصره 5-هرگونه ارزیابی، انتخاب و معرفی صادرکنندگان ممتاز، نمونه، برتر و برگزیده 
و  دولتی  بخش   های  و  اجرایی  دستگاه  های  سایر  توسط  استانی  و  ملی  سطوح  در 

غیردولتی با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران مجاز می باشد.
ج-متنزیربهعنوانبند)د(بهماده)2(اضافهمیشود:

عنوان  به  تک(  )  های  باال  فناوری  و  )برند(  تجاری  نشان  و  نام  شاخص   های  د- 
شاخص   های ویژه در انتخاب صادرکنندگان در کلیه مراتب ملی و استانی.

د-در ماده )3( عبارت " پنجاه نفر" به عبارت " پنجاه بنگاه صادراتی" اصالح می شود.
سازمان   ، جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت   )4( ماده  در   - هـ 
مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان ملی استاندارد ایران جایگزین موسسه استاندارد 
و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران جایگزین  مرکز توسعه صادرات 
صنایع  وزارت  جای  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  ذیربط  تخصصی  دفتر  ایران، 
و  کار  وزارت  و  ذیربط  اتحادیه  جایگزین  ذیربط  صادراتی  تشکل  نماینده  و  معادن  و 

اموراجتماعی از ترکیب کارگروه حذف می شود.
" مکلفند"  از واژه  کارگروه" بعد  و- در ماده )5( عبارت " حسب درخواست دبیرخانه 

اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده )5( اضافه می شود:
آمارها به عهده دستگاه اجرایی ذیربط  و  تایید صحت اطالعات  تبصره: مسئولیت 

می باشد.
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ز-جدولزیرجایگزینبندهای)الف(،)ب(و)ج(وتبصره)2(ماده)6(میشود:

ف
عنوان مزایاردی

دستگاه صادرکننده نمونه
اجرایی نمونه ملیممتاز ملی

سازمان توسعه با اعتبار 3 سالهبا اعتبار 5 سالهکارت ویژه1
تجارت ایران

150 میلیون جایزه نقدی معادل ریالی2
ریال

100 میلیون 
ریال

سازمان توسعه 
تجارت ایران

3

تخفیف در هزینه اجاره غرفه یا 
زمین در نمایشگاه  های 

بین المللی داخلی کشور ) حداکثر 
5 نمایشگاه در سال(

حداقل 60 
درصد

حداقل 50 
درصد

سازمان توسعه 
تجارت ایران

4

تخفیف هزینه اجاره غرفه در 
نمایشگاه  های اختصاصی 

و بین المللی خارج از کشور ) 
حداکثر 3 نمایشگاه در سال(

حداقل 40 
درصد

حداقل 30 
درصد

سازمان توسعه 
تجارت ایران

5

تخفیف هزینه حضور در 
هیات  های تجاری و بازاریابی 

اعزامی به بازار  های هدف 
)حداکثر 3 هیات در سال(

حداقل 50 
درصد

حداقل 30 
درصد

سازمان توسعه 
تجارت ایران

6
تخفیف در هزینه خدمات ارائه 
شده توسط صندوق ضمانت 

صادرات ایران

حداکثر 50 
درصد

حداکثر 40 
درصد

صندوق 
ضمانت 

صادرات ایران

7
تخفیف در هزینه تبلیغات در 
شبکه  های برون مرزی صدا و 

سیمای جمهوری اسالمی ایران
سازمان صدا و --

سیما

ح-متنزیرجایگزینماده)7(میشود:

ماده 7- صادرکنندگان برگزیده استانی بر اساس ضوابطی که از سوی سازمان توسعه 
تجارت ایران ابالغ خواهد شد، توسط کارگروهی به مسئولیت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان و عضویت نمایندگان استانداری، گمرک استان، اتاق بازرگانی، صنایع و 
معادن و کشاورزی استان و اتاق تعاون استان و سایر دستگاه  های اجرایی ذیربط ) بنا به 



25

پیشنهاد مسئول کارگروه( انتخاب و معرفی می شوند.
تبصره 1- تسهیالت، مشوق ها، تخفیف ها و مزایای صادرکنندگان برگزیده استانی که بر 
اساس ضوابط ابالغی موضوع ماده )7( این آیین نامه انتخاب می شوند، همه ساله پس 
از طرح و تصویب در کارگروه توسعه صادرات استان به دستگاه  های اجرایی ذیربط استان 

ابالغ و از محل منابع مالی استان پرداخت می نماید.
تبصره 2- سازمان توسعه تجارت ایران بر حسن اجرای فرایند انتخاب صادرکنندگان 

برگزیده استانی نظارت خواهد داشت.
ط-متنزیرجایگزینماده)8(میشود:

به  زمان معرفی  از  نمونه ملی منتخب در هر سال،  و  ماده 8- صادرکنندگان ممتاز 
ترتیب به مدت )5( و )3( سال از مزایای پیش بینی شده بهره مند می باشند و تا یک سال 
قبل از اتمام مهلت کارت ویژه مجاز به شرکت در فرآیند انتخاب صادرکننده ممتاز و نمونه 

ملی نمی باشند.
تبصره- حضور مجدد صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی در فرآیند انتخاب ) پیش از 
انقضای مهلت کارت ویژه( مشروط به افزایش حداقل )10%( ارزش صادرات در مقایسه با 

سال انتخاب می باشد.
ی-متنزیربهعنوانماده)9(بهآییننامهاضافهمیشودوشمارهماده)9(بهماده)12( 

اصالح می شود:
ماده 9- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است اعتبارات 
مورد نیاز این آیین نامه را همه ساله و بنا به پیشنهاد سازمان توسعه تجارت ایران در 
ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه ساالنه کل کشور به نام سازمان توسعه تجارت ایران 

پیش بینی نماید.
ک- عنوان ماده )8( آیین نامه به ماده )10( تغییر و عبارت " وزارت صنعت، معدن و 

تجارت" جایگزین عبارت " وزارت بازرگانی" می شود.
ل- متن زیر به عنوان ماده )11( به آیین نامه اضافه می شود:

ماده 11- سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند شناسایی، ارزیابی 
و انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی و نیز برگزاری مراسم روز ملی صادرات و سایر 

رویداد  های مرتبط در سطح کشور را به تشکل  های غیردولتی صالحیت دار واگذار نماید.
این تصویب نامه در تاریخ 1391/5/8 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده 

است.



26

اعضایكمیتهانتخابصادركنندگاننمونهكشور

  سازمان توسعه تجارت ایران )مسئول کمیته(
  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
  اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

  سازمان ملی استاندارد ایران
  گمرک جمهوری اسالمی ایران

  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
  امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت

  وزارت جهاد کشاورزی
  نماینده تشکل صادراتی 
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معیارهایعمومیانتخابصادركنندگاننمونهسال1397دربخشكاال

ارزش  رشد  روند   ،1396 سال  در  صادرات  ارزش   ( صادرات:  از حاصل ارزی درآمد   
صادرات طی سه سال اخیر(

  حفظوتوسعهبازارهایهدفوفعالیتهایبازاریابی: )گستردگی و ماندگاری در بازار 
در سه سال گذشته در گروه کاالیی مربوطه )سال های 96، 95 و 94(، صادرات به بازار 
جدید در سال 1396، دفتر فروش یا نمایندگی در کشور هدف یا انبار کاالی صادراتی در 

کشور هدف( 

امرصادرات: )ثبت سیستمی برند بنگاه در کشور  مهارتفنیوتخصصیشركتدر   
هدف، ثبت برند بنگاه در داخل کشور، ثبت برند محصول در کشور هدف، دارا بودن 
گواهینامه استاندارد بین المللی کیفی کاال، دارا بودن استاندارد تشویقی کاال، دارا بودن 
معتبر  سایت های  در  تبلیغات  و  فعالیت  مدیریتی،  بین المللی  استاندارد  گواهینامه 
و  کاال  معرفی  با  زبانه  دو  حداقل  سایت  وب  بودن  دارا  صادرات،  رویکرد  با  بین المللی 
از کشور در سال 1396، حضور در  خدمات، حضور در نمایشگاه  های بین المللی خارج 

هیات های تجاری(

ملی  یا  صادراتی  تخصصی  تشکل های  در  )عضویت  صادراتی  تشكل در عضویت   
استانی، عضویت در کنسرسیوم های صادراتی(
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معیارهایاختصاصیانتخابصادركنندگاننمونهسال1397

  كلیهگروههایكشاورزی
دارا بودن واحد درجه بندی و بسته بندی

بسته بندی محصول صادراتی
استفاده از سردخانه

  گروهگیاهاندارویی
تنوع اقالم صادراتی در سال 1396

  كلیهگروهصنایعغذایی
بسته بندی محصول صادراتی

ارائه لیسانس شرکت ایرانی به شرکت های خارجی جهت تولید و صادرات در کشور ثانویه

  گروهصنایعدستی
صدور محصوالت دارای شناسنامه حداقل دو زبانه

بسته بندی محصول صادراتی

  گروهدارووتجهیزاتپزشكی
تولید و صادرات  در کشور  ایرانی به شرکت های خارجی جهت  لیسانس شرکت  ارایه 

ثانویه  

  گروهآرایشیوبهداشتی
بسته بندی محصول صادراتی

تنوع اقالم صادراتی در سال 1396 

  گروهمحصوالتشوینده
بسته بندی محصول صادراتی



29

   گروهلوازمخانگیانرژیبروغیرانرژیبر
خدمات پس از فروش در بازار صادراتی

 
  گروهخودروسواری

خدمات پس از فروش در بازار صادراتی 

  گروهتجهیزاتوماشینآالتصنعتی
خدمات پس از فروش در بازار صادراتی

 
  گروهبازرگانیعمومی

ارزش صادرات بیش از 10 میلیون دالر  
تنوع اقالم صادراتی در سال 1396 

)Hi-Tech(گروهفناوریباال  
ثبت محصول ) patent( در داخل کشور منجر به صادرات

ثبت محصول )patent( در خارج از کشور
ضریب فناوری

)Hi-Tech(شرایطحضوردرگروهفناوریباال  
محصول نهایی صادراتی به لحاظ طبقه بندی انواع فناوری می بایست بطور 100% در 
گروهHi-Tech  قرار گیرد و استفاده از روش های دانش بنیان در تولید محصول یا دانش 
بنیان بودن قسمتی از محصول صادراتی، شرط کافی برای حضور متقاضیان در  این گروه 

نمی باشد.
ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان نمونه در سال 1397 مبتنی بر ارزش افزوده محصوالت 
صادراتی صورت خواهد پذیرفت بطوریکه میزان کل امتیاز کسب شده از سوی متقاضیان 
محصول  میانی-  ماده  اولیه-  )ماده  تولید  زنجیره  در  صادراتی  کاالی  نوع  به  توجه  با 

نهایی( در ضریبی ضرب و امتیاز نهایی محاسبه خواهد شد.
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معیارهایانتخابصادركنندگاننمونهسال1397كشوردربخشخدماتفنیومهندسی

  ارزشصادرات )ارزش صادرات در سال 1396 بر اساس صورت وضعیت  های تائید 
شده کارفرما(

)رشد  سال هر وضعیت صورت اساس بر اخیر سال سه طی صادرات صعودی روند   
صادرات سال 1396 نسبت به سال 1395، رشد  صادرات سال 1395 نسبت به سال 

1394، رشد  صادرات سال 1394 نسبت به سال 1393(
  استفادهازمصالحوتجهیزاتداخلی )سهم تجهیزات داخلی  نسبت به کار کرد سال 

1396 بیش از %30(
  استفادهازنیرویانسانیایرانیدراجرایپروژهها )تعداد نیروی انسانی ایرانی شاغل 

در پروژه  های خارجی در سال 1396(
بازار،  )بازارجدید،گستردگی  جدید  بازارهای در نفوذ و هدف بازارهای گستردگی   

ماندگاری در بازار(
  سابقهفعالیتصادراتی )تجربه بین المللی(

بازاریابی  هیات های  در  )حضور  خدمات  صادرات امر در تخصصی و فنی مهارت   
براساس تائیدیه انجمن مربوطه، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون،وزارت خانه تخصصی و یا 
بین المللی،   سمینار های  و یا  نمایشگاه ها   در  شرکت  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 
آموزش مستمر و منظم کارکنان در امور مرتبط با  تجارت خارجی طی 3 سال اخیر 1394، 

1395 و 1396(
صادراتی  تشکل های  در  تخصصی)عضویت  صادراتی تشكلهای در عضویت  

بین المللی تخصصی، ملی یا استانی(
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معیارهایانتخابصادركنندگاننمونهسال1397كشوردربخشخدماتگردشگری

  درآمدارزی )آمار تور های ورودی در سال 1396)نفر شب( 
  بازاریابی)تعداد بازار های جدید، نفوذ در بازار های جدید، شبکه های تلویزیونی در 
کشور های هدف یا یکی از کانال های ماهوار ه ای، حضور در هیات های بازاریابی تجاری، 
و  شناسی  مردم  سافاری،  تور های  برگزاری  ورودی،  تور های  تنوع   ،Fam Tour اجرای 
بوم گردی، حضور خبرنگار و چهره های مطبوعاتی خارجی در  Fam Tour، تبلیغات ) 
CD- بوشور- بولتن تبلیغاتی-روزنامه- مجالت خارجی به زبان بازار هدف(، حضور در 

نمایشگاه  های بین المللی گردشگری(
  شرایطعمومی )عضویت در تشکل صنفی مرتبط، عضویت در مجامع و تشکل های 
تعداد  کشور،  از  خارج  در  گردشگر  جذب  نمایندگی  دفاتر یا  مرتبط، ایجاد  بین المللی 

راهنمایان تور دارای کارت راهنمای تور درسال 1396(
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)IT(معیارهایانتخابصادركنندگاننمونهسال1397كشوردربخشفناوریاطالعات

  درآمدارزی )ارزش صادرات در سال 1396، داشتن روند صعودی در صادرات در سال 
1396 نسبت به سال 1395(

  كیفیتمحصولوخدماتصادراتیورعایتاستانداردها )رعایت قوانین بین المللی 
کپی رایت، ثبت بسته های نرم افزار در داخل کشور،ثبت بسته های نرم افزاری صادراتی 
در خارج از کشور، تعداد پرسنل متخصص شرکت، گواهینامه های بین المللی مدیریتی 

و استاندارد(
  بازاریابی )ارائه خدمات پس از فروش از طریق اینترنت پشتیبانی از طریق اینترنت 
بصورت Offline - پشتیبانی Online بصورت Helpdesk، دارا بودن نمایندگی، شعبه یا 
و خدمات  تنوع محصوالت  پشتیبانی،  قرارداد  از  کشور  یا وجود  فروش در خارج  دفتر 
صادراتی و گستردگی بازار های هدف، حضور در نمایشگاه  های بین المللی خارج از کشور و 

هیات های تجاری، بهره گیری از  ابزار های نوین بازاریابی(
  عضویتدرتشكلاقتصادیصادراتی)عضویت در تشکل مرتبط(
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معیارهایانتخابصادركنندگاننمونهسال1397كشوردربخشفرهنگی-هنری

  ارزشصدورخدماتدرسال1396 )ارزش صادرات در سال 1396(  
  شرایطعمومی )عضویت در تشکل مرتبط، تعداد پرسنل شاغل ) ثابت(

  بازاریابی )شرکت در حراجی ها، جشنواره ها و نمایشگاه  های بین المللی طی سال 
گذشته، موفقیت در جشنواره ها و نمایشگاه  های بین المللی طی سه سال اخیر،گستردگی 
رسانه های  در  حضور  زبانه،  چند  2 یا  تخصصی  سایت  وب  تبلیغات،  هدف،  بازار های 

خارجی، دارا بودن بروشور به زبان بازار های هدف و غیره(
  تولیدمشتركباشریكخارجی)عقد قرارداد تولید مشترك- بارویکرد ورود به بازار های 

جدید(

معیارهایانتخابصادركنندگاننمونهسال1397كشوردربخشاعزامنیرویكار

  درآمدارزی )تعداد نفرات اعزامی در سال 1396، روند صعودی نفرات اعزامی طی 3 
سال قبل(

  كیفیتنیرویكارصادرشده )ماهر، متخصص، نیمه ماهر و ساده (
  مقصدنیرویكارصادرشده )حوزه امریکا و کانادا، اقیانوسیه و اروپا،کشور های آسیای 

جنوب شرقی و آفریقا، سایر کشورها(
  شرایطعمومی)عضویت در تشکل مرتبط، داشتن نمایندگی، شعبه یا دفتر در کشور 

هدف(
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معیارهایانتخابصادركنندگاننمونهسال1397كشوردربخشحملونقلوترانزیت

  درآمدارزی )ارزش صادرات در سال 1396، روندصعودی صادرات نسبت به 3سال 
قبل(

  شرایطعمومی ) عضویت در تشکل های تخصصی مربوطه داخلی، تجربه و سابقه 
قابلیت  با  زبانه  دو  حداقل  فعال  سایت  وب  داشتن  بین المللی،  درعرصه  فعالیت 

پاسخگویی و پشتیبانی، داشتن گواهی های استاندارد مدیریت کیفیت(
  كیفیتخدماتحملونقلصادرشده ) درصدگسترش ناوگان درسال 1396 نسبت به 
سال 1395، ایجاد شرکت مشترک با مشارکت طرف خارجی، امکان رهگیری الکترونیکی 

محموالت و مسافر( 
بازار های  در  نفوذ  داخلی،  تخصصی  مرتبط  تشکل های  در  )عضویت  بازاریابی   
بین المللی/ درنمایشگاه  های  حضور  اخیر،  سال  سه  به  نسبت   1396 درسال   جدید 

هیات های تجاری(
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پراكندگیاستانیمتخبیندرسال1397

سهمازكل)درصد(تعدادمنتخبیناستانمحلصدوركارتبازرگانیردیف

36آذربایجان شرقی1

48اصفهان2

3162تهران3

36خراسان رضوی4

24فارس5

12قزوین6

12قم7

12کرمانشاه8

12کرمان9

12مرکزی10

12همدان11

12یزد12

کل 50100جمع 
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www.tpo.irپورتالاطالعاتتجاریسازمانتوسعهتجارتایران

به  تجاری  رسانی  اطالع  خدمات  ارائه  راستای  در  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
صادرکنندگان، تولیدکنندگان، بازرگانان و کلیه متقاضیان اطالعات تجاری در جمهوری 
اطالع  پایگاه  کیفی  کمی  و  توسعه  به  نسبت  جهان  کشور  های  سایر  و  اسالمی ایران 
رسانی tpo.ir  در شبکه جهانی اینترنت اقدام نموده است. در این پایگاه اطالع رسانی 
مجموعه ای از آخرین آمار، اطالعات و گزارش   های خبری و مطالعاتی در حوزه تجارت 
خارجی و صادرات غیر نفتی کشور از جمله برنامه ها و عملکرد سازمان، برنامه و عملکرد 
تجارت خارجی کشور، آمار و اطالعات صادرات کاال، خدمات و واردات، مجموعه قوانین 
و  تسهیالت  واردات،  و  صادرات  مقررات  الکترونیکی  کتاب  گذاری،  سرمایه  و  تجاری 
مشوق   های صادراتی، اطالعات هیئت   های تجاری و بازاریابی، نمایشگاه  های داخلی و 
خارجی، گزارش   های مطالعاتی و بسیاری دیگر از اطالعات مفید تجاری قابل دسترس 

می باشند. 
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طرحتندیسصادركنندگاننمونه

تندیس صادرکننده نمونه که به عنوان نماد تالش و تکاپوی بازرگانان ایرانی در حوزه 
تجارت خارجی است، هر سال همزمان با 29 مهر ماه، روز ملی صادرات، به صادرکنندگان 
فعال کشور اهدا می گردد. پس از تائید و تصویب این طرح، مقرر شد از مهر ماه 1387 این 

تندیس در چهار سطح بلورین، زرین، سیمین و برنزین اهدا گردد.
  تندیس بلورین، ویژه صادرکنندگان ممتاز در سطح ملی

  تندیس زرین، ویژه صادرکنندگان نمونه در سطح ملی
  تندیس سیمین، ویژه صادرکنندگان شایسته تقدیر در سطح ملی

  تندیس برنزین، ویژه صادرکنندگان برگزیده استانی
در طرح این تندیس بخشی از یك کاسبرگ از طرح   های ختایی استفاده شده است؛ 
این نقش که در شمار طرح   های سنتی ایرانی است و اصالتی دیرینه دارد، در تزئینات 
معماری ایران از جمله گچبری، آهکبری، کاشیکاری و نیز انواع هنر  های سنتی ایران به 
ویژه فرش، قلم زنی، تذهیب، تشعیر، قلم کار و. .. با ترکیبی از طرح   های اسلیمی  کاربرد 
از آن به عنوان نمادی ملی استفاده شده است. عالوه بر جنبه  دارد و در این تندیس 
سنتی بودن، این نقش در شمار نقوش گیاهی هنر  های تزئینی است و از آنجا که رشد و 

شکوفایی، ذاتی گیاهان است؛ با مفهوم توسعه تجارت و پویایی تناسب معنایی دارد.
وجود کره زمین بعنوان نمادی بین المللی و ترکیب آن با این طرح القا کننده توسعه 
تجارت در عرصه جهانی است.آمیختگی دو نماد ملی و بین المللی بر ضرورت تجارت 

خارجی در دنیای امروز تاکید دارد. 
ستون پایه ی پلکانی تندیس و ساقه آن نیز نمادی از حروف واژه )) تجارت (( است.

پلهنخست: )) ت (( توکل به عنوان نخستین گام، بن مایه و پایه و نقطه ای آغاز هر 

حرکت بزرگ و سازنده. 
پلهدوم:)) ج (( جرأت بلندتر از سایر پله هاست و نماد خطر پذیری و ریسك در تجارت 

خارجی است.
و  پلکان پیشرفت  پایه ای مهم در  به عنوان  پایداری  استقامت،   )) ))الف   : پلهسوم

استمرار فعالیت تلقی می گردد.
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پلهچهارم: ))ر (( راستی از اصول اولیه اخالق تجاری، شرط مهم موفقیت بازرگانان در 

تداوم فعالیت و گسترش آن است.
پلهپنجم: )) ت (( تعالی؛ ساقه یا ستون نیز که تندیس بر آن استوار است، بیانگر توسعه 

و تعالی است که به سمت باال ) رو به کمال ( امتداد دارد.
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فهرستصادركنندگاننمونهسال1377

چین چین بین الملل. 1
کانون تولیدی ایران. 2
یزد باف. 3
کاشی الوند. 4
گن پارس . 5 وا
فوالد خوزستان. 6
شرکت ملی صنایع مس ایران. 7
کرمان تابلو. 8
تولید باند  های پزشکی ایران. 9

دوده صنعتی پارس. 10
کسان. 11 پا

شیمی رزین. 12

کارخانجات تولیدی تهران. 13
ج.ا.ا.م. 14
کشاورزی زعیم. 15 موسسه 
علی مقدس زاده. 16
خشکبار آذربایجان شرقی. 17
ایمپران. 18
چانچو. 19
صادرات تمیز. 20
نساجی تبریز. 21

فروسیلیس. 22
شیم پترو. 23
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دشت مرغاب. 1
بهروز نیك. 2
سان سان شهد. 3
فرش مشهد. 4
تولیدی صادراتی نیماد. 5
اطلس پود. 6
کاشی ایرانا. 7
سیمان سفید ساوه. 8
سایپا دیزل. 9

فوالد مبارکه. 10
آلومینیوم پارس. 11

کاست. 12 دنا 
نفت بهران. 13
شیمیایی بهداد. 14
صنعت چوب شمال. 15

کرمان. 16 الستیك 
تولیدی چرم ساغری همدان. 17
رادیاتور ایران. 18
ارجمندی. 19
مخبری. 20
پسته رفسنجان. 21

صادراتی حساس. 22
گالب مرغوب. 23 ایران 
گستر. 24 شیل 
بازرگانی سبحه. 25
نکو راه تهران. 26
بازرگانی صرامی. 27
استراتوس. 28
بازرگانی شفیع. 29

فهرستصادركنندگاننمونهسال1378
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فهرستصادركنندگاننمونهسال1379

گروه تولیدی مهرام. 1
کنسرو ایران. 2 صنایع 
شیرین عسل. 3
شهد آب. 4
پیمان موکت. 5
سیلون ) پوشاك عالیمقام(. 6
سهامی الیاف. 7
کاشی. 8 مرجان 
کاشی. 9 سینا 

شیشه ساوه جام. 10
سیمان بهبهان. 11

کتورسازی ایران. 12 ترا
فوالد مبارکه. 13
شرکت ملی سرب و روی ایران. 14
ایران رادیاتور. 15
پارس سوئیچ. 16
صا ایران. 17
سوپا. 18
کربن ایران. 19
ورزیران. 20

بازرگانی بین المللی مرآت. 21
تولی پرس. 22
الستیك پارس. 23
کالر. 24 صنعتی 
چینی بهداشتی مروارید. 25
امید نیکان. 26
بازرگانی نورانی. 27
صادرات خشکبار سبز. 28
درخت الماس سبز. 29
کردستان. 30 سقز سازی 
نوین زعفران. 31

مستعان. 32
تکروده . 33
ایران تیهو. 34
فرش تبریز. 35
احرار همدان. 36
کالسیمین. 37
 شیمیکو. 38
صنعتی و معدنی سپهر. 39
کیسون. 40
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شرکت پارس سرام. 1
شیرین عسل. 2
کسان. 3 پا
کاشی ایرانا. 4
مبلمان جلوه. 5
غالمرضا ذواالنواری. 6
شرکت یزد باف. 7
شیراز پوپلین. 8
کربن ایران. 9

فرش مشهد. 10
شیشه ایران فلوت. 11

صنایع فارمیکو. 12
چینی زرین. 13
بازرگانی پتروشیمی ایران. 14
مس شهید باهنر. 15
دیزل ایران ) ایدم(. 16
سیمان سفید ساوه. 17
صادراتی روده ناز. 18
کرمان. 19 الستیك 
مرزنشینان شهدای ایران. 20
فرآورده  های خاورمیانه. 21

تعاونی پسته رفسنجان. 22
مادلکس. 23
ساصد. 24

پودرسازان. 25
کارخانجات نورد و پروفیل ساوه. 26
چرم ساغری همدان. 27
پارس خودرو. 28
سارونه. 29
ایران صدرا. 30
طالسازی سپاهان. 31

بازرگانی سلیمانی. 32
جهان شیل. 33
آسه یاسوج. 34
کندر. 35 تولیدی 
کارخانجات خیاطی ایران )کاچیران(. 36
ذوب آهن اصفهان. 37
گری نوین. 38 ریخته 
تولیدی پزشکی ورید. 39
نوین زعفران. 40
رز پلیمر. 41

کارخانجات تولیدی ایران. 42
کیسون. 43
گذاری صنایع شیمیایی . 44 سرمایه 

ایران
ایران ترانسفو. 45
گالب مرغوب. 46 ایران 

فهرستصادركنندگاننمونهسال1380
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شرکت ساختمانی دوبرال. 1
شرکت خاك طالیی طوس. 2
کالسیمین. 3 شرکت سهامی عام 
فوالد مبارکه اصفهان. 4
شرکت سهامی عام پتروشیمی فارابی. 5
الستیك دنا. 6
ابهر ریس. 7
موکت نگین مشهد. 8
سیمان هرمزگان. 9

شرکت ملی صنایع مس ایران. 10
کاشی و سرامیك سینا )سینا . 11 صنایع 

کاشی(
اطلس پود. 12
اتومبیل . 13 تولید  شرکت سهامی ایرانی 

سایپا
رادیاتور ایران. 14
کاشان. 15 پالمالمین 
تولیدی صنعتی ممتاز سهند. 16
شرکت سهامی عام هنکل پاك وش. 17
صنایع الکترونیك ایران ) صا ایران(. 18
گروه صنعتی نجاتی ) آناتا(. 19
شرکت سهامی صنایع شیر ایران . 20

مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت . 21
و صنعت شمال

سان سان شهد. 22
کناف ایران. 23
گلسار فارس. 24
ماشین رول. 25
تولیدی مواد اولیه دارو پخش )تماد(. 26
داروسازی فارابی. 27
راك شیمی. 28
تولیدی و بازرگانی احجار دهبید. 29
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی. 30
روزبهان. 31

صادراتی حساس. 32
صادراتی خشکبار آذربایجان شرقی. 33
شیرین دارو. 34
مروارید سیاه آبزیان. 35
صادرات روده نمونه . 36
 بازرگانی ارجمندی. 37
نساجی تبریز. 38
طلوع یاس سپاهان. 39
چینی مقصود. 40
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آلومینیوم المهدی. 1
بین المللی مرآت. 2
بهمن . 3 توریستی  و  هوایی  خدمات 

گشت
مجتمع صنعتی ماموت تهران. 4
صنعتی بهشهر. 5
یزد باف. 6
گروه صنعتی آرتا. 7
تولی پرس. 8
صنعتی مینو. 9

تولیدی بازرگانی بین المللی هورباهر. 10
الستیك پارس. 11

صنایع دارویی ایران )فارمیکو(. 12
تولیدی و صنعتی ممتاز سهند. 13
کار تبریز. 14 چرم سازی افروز 
دوده صنعتی پارس. 15
دشت نشاط. 16
کفش پیام. 17

ورزیران. 18
کاشی مرجان. 19
کاشی تکسرام. 20 تولیدی 
صنایع روشنایی مازی نور. 21

صادراتی فرآورده  های خاورمیانه. 22
بازرگانی فرید شرق. 23
توس چرم شرق. 24
بازرگانی اطلس بوشهر. 25
پامچال آسیا. 26
تولید و صادرات ریشمك. 27
تضامنی رحیم زاده و پسر. 28
بازرگانی برادران میرجلیلی. 29
بازرگانی میرزا زاده. 30
گذاری مس سرچشمه. 31 سرمایه 

گرس. 32  تولید و بازرگانی احجار زا
ساختمانی دنا رهساز. 33
شیمبار. 34
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نفت سپاهان. 1
طلوع یاس سپاهان. 2
عایق اصفهان. 3
دیداس. 4
صفا نیکو. 5
موکت پارس. 6
کشبافی بعثت. 7
بازرگانی یارمحمدی. 8
رزپلیمر. 9

فوالد خوزستان. 10
صنایع ارتباطی پایا. 11

فنر سازی زر. 12
ماشین سازی اراك. 13
سایپا. 14
مواد اولیه دارو پخش )تماد(. 15
کشو. 16 پا
قطران ذغال سنگ. 17
کفش پیام. 18
ممتاز سهند. 19
سپهر الکتریك. 20
کاران. 21 مس 

آلومینیوم پارس. 22

پارس مولیبدن. 23
ایران رادیاتور. 24
کاشی نیلو. 25
سیمان سفید ساوه. 26
 اطلس دام رود. 27
پوست و چرم پیگیر. 28
شیرین عسل. 29
بازرگانی سنگانیان. 30
گالب مرغوب. 31 ایران 

زعفران اسفدان. 32
 تهیه و بسته بندی آرات. 33
ایران مالس. 34
 آرین میالن. 35
درخت الماس سبز. 36
صادراتی زرباف فر. 37
فرش قندی. 38
مهتا توس. 39
یاس نخ. 40
پارسیان. 41

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران. 42
ایران دوستان. 43
کوشا. 44 آرشام 

فهرستصادركنندگاننمونهسال1383



46

دنا رهساز. 1
مهندسین مشاور ناموران. 2
تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان. 3
فوالد مبارکه اصفهان. 4
زمزم ایران. 5
نوین زعفران. 6
مجتمع صنایع الستیك یزد. 7
ایران رادیاتور. 8
کناف ایران. 9

سپهر الکتریك. 10
کسیر. 11 داروسازی ا

کاشان. 12 پالمالمین 
خاك طالیی توس. 13
بازرگانی فرش لچك ترنج همدان. 14
کفش پیام. 15  
شیرین عسل. 16
خشکبار آذربایجان شرقی. 17
اتحادیه مرکزی تعاونی   های . 18

کشاورزی ایران روستایی و 
مروارید سیاه آبزیان. 19
شفیع. 20
کسان. 21 پا

رنگ و رزین پارس اشن. 22
 نفت ایرانول. 23
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران. 24
بازرگانی پتروشیمی ایران. 25
پلی استر یزد. 26
 سازمان صنایع دفاع. 27
 داده  های رسا. 28
کشباف آزادی. 29
کسپرس. 30 یاتا ا
کی سینگز. 31 صادراتی 

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی . 32
و مهندسی ایران

 اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران . 33
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آرتا تاك. 1
ابهر ریس. 2
ایران ترانسفو. 3
پارس مولیبدن. 4
پتروشیمی اراك )سهامی عام(. 5
تولیدی پودرسازان. 6
تولیدی مواد اولیه الیاف مصنوعی. 7
تولی پرس. 8
کسیر. 9 داروسازی ا

ذوب آهن اصفهان. 10
راك شیمی. 11

رزیتان. 12
بازرگانی سلیمانی. 13
سنگ آهن مرکزی ایران. 14
بازرگانی عراقچی. 15
صنایع استیل البرز. 16
کاشی و سرامیك سینا. 17 صنایع 
صنایع روشنایی مازی نور. 18
بازرگانی فرش ذواالنواری. 19
فرش سهند. 20
کارخانجات تولیدی تهران. 21

کاچیران. 22
کفش نهرین. 23
مجتمع صنعتی ماموت تهران. 24
نفت ایرانول. 25
بازرگانی ارجمندی. 26
پامچال آسیا. 27

تضامنی صادراتی محمد مهدویه و شرکا. 28
تروند زعفران قائن. 29
گروه صنعتی نجاتی )آناتا(. 30
 خشکبار الماس یار. 31

دام توشه نوین. 32
زمزم. 33
سارونه. 34
شیرین عسل. 35
صادراتی حساس. 36
صادراتی فرآورده  های خاورمیانه. 37
کبیر. 38 کاشفان  کشت و صنعت 
گیاهان سبز زندگی. 39
کاال. 40 بیناس 
آذر آب. 41
توسعه پست  های فشار قوی پارسیان. 42
 صانیر. 43
مهندسی ساخت تاسیسات . 44

دریایی ایران
کوشا. 45 آرشام 
 پاسارگاد تورز. 46
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده  های . 47

گاز و پتروشیمی نفت، 
مبلمان . 48 صادرکنندگان  اتحادیه   

منزل و اداری
صندوق غیر دولتی توسعه صادرات . 49

زعفران
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اترك شیمی. 1
کسیس تجارت بین الملل. 2 ا
اطمینان روز. 3
اطلس دام رود. 4
ایران خودرو. 5
گالب مرغوب. 6 ایران 
ایران مالس. 7
ایران یاسا. 8
بازرگانی پتروشیمی ایران. 9

کاظمیان. 10 کبر حاج  بازرگانی ا
بازرگانی برادران میر جلیلی. 11

برفاب. 12
بلور نوری تازه. 13
توسعه پست  های فشار قوی پارسیان. 14
پاالیش قطران ذغال سنگ. 15
کسان. 16 پا
پتروشیمی اراك. 17
تولید مواد اولیه دارو پخش ) تماد (. 18
تولیدی یاس نخ. 19
توس چرم شرق. 20
تهیه و بسته بندی خشکبار آرات. 21

تولیدی صنعتی مایان فوالد. 22

درخت الماس سبز. 23
 دارو سازی فارابی. 24
 روغن نباتی جهانی. 25
شیشه فلوت ایران. 26
شیمیایی بهداد. 27
صنایع مس ایران. 28
صنایع فروآلیاژ ایران. 29
صادراتی زرباف فر. 30
صنایع الکترونیك ایران )صا ایران(. 31

صنایع شیر ایران ) پگاه(. 32
صادراتی فرآورده  های خاورمیانه. 33
 افزون پالس. 34
 صنایع مس شهید باهنر. 35
گلچین حامد. 36  طراحان 
کویر. 37  فرش ستاره 
 فرآوری تابان دریا . 38
کاشی ایرانا. 39
کابل  های مخابراتی شهید قندی. 40
کیسون. 41

گروه صنعتی آداك. 42
کرمان. 43 گسترش و بازرگانی 
نفت سپاهان. 44
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ابهر ریس. 1
خ. 2 ایران دوچر
ایران دوگالب. 3
ایران خودرو. 4
ایران دوستان. 5
برفاب. 6
کاوه. 7 بلور شیشه 
بازرگانی جاللی. 8
بهپروان مشکان بم. 9

بازرگانی برادران محمدی. 10
پسته رفسنجان. 11

پویندگان راه سعادت. 12
کنام. 13 پا
پاالیش قطران ذغال سنگ. 14
پاسارگاد تورز. 15
تولی پرس. 16
تولید روی بندرعباس. 17
چرم شاهگلی. 18
گلسار فارس. 19 چینی بهداشتی 
کاظمیان. 20  حاج 
خاك طالیی طوس. 21

دنا رهساز. 22
 داروسازی فارابی. 23
 رز پلیمر. 24
رنگ و رزین الوان. 25

ریشمك. 26
سایپا دیزل. 27
شیراز پوپلین. 28
شرکت آلومینیوم ایران. 29
گستر. 30 شیل 
شیرین عسل. 31

 شفیع. 32
کاشی و سرامیك سینا. 33  صنایع 
 صنایع شیمیایی سینا. 34
 صنایع شیر ایران - پگاه. 35
 صانیر. 36
 ظریف مصور. 37
 فرش پرنیان. 38
کالسیمین. 39
کناف ایران. 40
کابل  های مخابراتی شهید قندی. 41

کفش پیام. 42
کویر. 43 کاشفان   
کیسون. 44  
گل مروارید سفید. 45  
کارون. 46 زر ما
ماشین رول. 47
 مجتمع صنایع الستیك یزد. 48
 مجتمع صنعتی ماموت تهران. 49
کسپرس. 50  یاتا ا
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ابهر ریس. 1
اترك شیمی. 2
ارگ جدید. 3
ایران ترانسفو. 4
ایوبی فر. 5
گالب. 6 ایران 
اطلس دام رود. 7
کسیر. 8 ا
ایران دوستان. 9

بازرگانی پتروشیمی ایران. 10
بازرگانی جاویدان. 11

کاظمیان. 12 بازرگانی حاج 
برفاب. 13
پامچال آسیا. 14
پتروشیمی اصفهان. 15
پاالیش قطران ذغال سنگ. 16
پتروشیمی اراك. 17
پویندگان راه سعادت. 18
چینی زرین. 19
خشکبار مزرعه دست چین. 20
ذوب آهن اصفهان. 21

رز پلیمر. 22
راك شیمی. 23
کارون. 24 زر ما

سایپا. 25
سوت ماشین. 26
کاشی. 27 سینا 
سبالن پالستیك. 28
شکوه بناب. 29
صنایع الکترونیك ایران )صا ایران(. 30
صنایع روشنایی مازی نور. 31

صنایع هفت الماس. 32
 صانیر. 33
 ظریف مصور. 34
 فرش پرنیان. 35
 فرآورده  های غذایی مانی. 36
کاله. 37  فرآورده  های لبنی 
کفش پیام. 38
کفش نهرین . 39
کیسون. 40
کاوه فلوت. 41

گروه صنعتی نجاتی ) آناتا(. 42
گلسار فارس. 43  
 موکت نگین مشهد. 44
 نوین زعفران. 45
دشت مرغاب ) یك و یك (. 46
 هنکل پاك وش. 47
کاال. 48  بیناس 
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ارگ جدید. 1
آپادانا سرام . 2
کسیر. 3 ا
ایمان تجارت روشن. 4
اترك شیمی شرق. 5
کاشان. 6 آسایش 
برفاب. 7
کاظمیان. 8 بازرگانی حاج 
کاوه. 9 بلور شیشه 

بازرگانی سفال تاج. 10
پاسارگاد تورز. 11

پویندگان راه سعادت. 12
پتروشیمی اصفهان. 13
کشو. 14 پا
پارس حیان. 15
پیشتاز طب زمان. 16
پامچال آسیا. 17
کنام. 18 پا
تبریز هنگ. 19
کتورسازی ایران. 20 ترا
خالص سازان روی زنجان. 21

خمیر مایه رضوی. 22
 داروسازی فارابی. 23
رز پلیمر. 24
روژین تاك. 25
ریشمك. 26
رسانه بین المللی شهرزاد. 27
زعفران اسفدان. 28
 زرباف فر. 29

کارون. 30 زرما
سایپا. 31

سارونه. 32
سروش مهر آریا. 33
سردخانه و مواد غذایی آریا سام. 34
فراب. 35
صنایع الکترونیك ایران )صا ایران(. 36
صنایع غذایی جوان. 37
 صنایع مس ایران. 38
صنایع فرو آلیاژ ایران. 39
صنایع شیر ایران ) پگاه(. 40
صانیر. 41

کاله. 42  فرآورده  های لبنی 
فرآورده  های خاورمیانه. 43
کفش پیام. 44
کیسون. 45
کابل  های مخابراتی شهید قندی. 46
گلسار فارس. 47
کرمان. 48 گسترش بازرگانی 
گروه صنعتی نجاتی )آناتا(. 49
موتور  های دیزل ایران. 50
مزرعه دست چین. 51

نوین زعفران. 52
نفت پاسارگاد. 53
هفت الماس. 54
کسپرس. 55  یاتا ا
سیمان هگمتان. 56
خراسان . 57 صادرکنندگان  اتحادیه 

رضوی
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کسیر. 1  داروسازی ا
کسان. 2 شرکت پا
تولیدی سبالن پالستیک . 3
بازرگانی پتروشیمی . 4
نفت سپاهان  . 5
پاالیش قطران ذغالسنگ. 6
ایمان تجارت روشن . 7
کانون تولید ایران . 8
کاشان. 9 مجتمع نساجی آسایش 

توس چرم شرق  . 10
گروه صنعتی نیکو- ابهرریس. 11

خانه فرش عظیم. 12
ایران-. 13 خیاطی  خ  چر کارخانجات 

کاچیران
صنایع چینی زرین ایران. 14
کارخانجات تولیدی شهید قندی. 15
سایپا . 16
رادیاتور ایران. 17
کارون  . 18 زرما
تولیدی صنعتی سوت ماشین. 19
کاله. 20 فرآورده های لبنی 
نباتی . 21 روغن  کارخانجات  مجتمع 

کشت و صنعت شمال
گروه صنعتی نجاتی آناتا. 22
صنایع الکترونیک ایران ) صاایران(. 23
پویندگان راه سعادت. 24

صنایع مس قائم. 25
گروه صنعتی سپاهان. 26
کارخانه چینی ایران )ایرانا(. 27
کردستان. 28 سیمان 
کاوه فلوت. 29 شیشه 
صنایع فروآلیاژ ایران. 30
کالسیمین. 31

حامیان یاقوت صحرا. 32
بازرگانی پورعلی. 33
تروند زعفران قاین. 34
خشکبار مزرعه دستچین. 35
صادراتی فرآورده های خاورمیانه. 36
پامچال آسیا. 37
کاظمیان. 38 کبر حاج  بازرگانی ا
شیرین دارو. 39
بازرگانی غزال ارسباران. 40
گروه مپنا . 41  

جهیزات و خدمات صنایع آب و برق . 42
ایران ) صانیر(

فراب. 43
پاسارگاد تورز . 44
خدمات مسافرتی ارگ جدید. 45
کیسون. 46
نوین زعفران. 47
 زعفران اسفدان. 48
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سایپا. 1
کسیر . 2 داروسازی ا
نوین زعفران. 3

کیسون. 4  
گالب. 5  ایران 

صادركنندگانممتازسال1391

شیشه مظروف یزد. 1
ک)شازند(. 2 پتروشیمی ارا
کابل افق البرز. 3
برفاب. 4
کار. 5 پالستیک 
گیاهان سبز زندگی. 6
صنایع الستیک یزد)یزد تایر(. 7
ایران خودرو. 8
صنایع شیمیایی مازی نور. 9

سوت ماشین. 10
 نفت سپاهان. 11

مپنا. 12
دشت بهشت آریا. 13
بازرگانی نشان شرق. 14
فراب. 15
ریشمک . 16
کنام . 17 پا
تبریزهنگ  . 18
کویر. 19 خاطره 
بازرگانی پورعلی. 20
کاله. 21

کاشی سینا. 22

شیشه آسا فلوت. 23
غزال ارسباران. 24
کرمان. 25 گسترش بازرگانی 
شونیز)داداش برادر(. 26
ک. 27 روژین تا
گلسار فارس. 28 چینی 
ذوب آهن اصفهان. 29
ایمان تجارت روشن. 30
پویندگان راه سعادت. 31

بهینه افزار پرداز پویا )بهکو(. 32
جهان پروفیل پارس . 33
شرکت صا ایران. 34
ایران دوستان. 35
فروآلیاژ ایران. 36
 زعفران اسفدان. 37
صادراتی خشکبار مزرعه دستچین. 38
شکوه بناب. 39
کارون. 40 زرما
صنایع هواپیماسازی ایران. 41

بازرگانی خسروی. 42
 فرش عظیم زاده. 43
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انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی . 1
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران. 2
گاز و پتروشیمی ایران . 3 اتحادیه صادرکنندگان فرآورده  های نفت، 
انجمن پسته ایران. 4
سندیکای صنعت برق  ایران . 5

کاظمیان. 1 کبر حاج  بازرگانی ا
کارون . 2 گروه صنعتی زرما
سایپا. 3

صادراتی فرآورده  های خاورمیانه. 4
کیسون . 5

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی . 1
ایران دوستان 

برفاب. 2
پویندگان راه سعادت . 3
خانه فرش عظیم. 4
بازرگانی غزال ارسباران . 5

گلسار فارس. 6
صنایع روشنایی مازی نور. 7
مجتمع صنایع الستیک یزد. 8
نوین زعفران. 9

تولید و صادرات ریشمک. 10

اتحادیههاوتشكلهایصادراتینمونهسال1392
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ک. 1 آرتا نقش تا
کسری . 2 آریا مولیبدن 
گروه صنعتی نجاتی ) آناتا(. 3
ایران ترانسفو . 4
ایران یاسا تایر و رابر. 5
کاوه . 6 بلور شیشه 
شیمیایی بهداد )سهامی خاص(. 7
کار )سهامی خاص(. 8 پالستیک 
پشتیبانی و نوسازی بالگرد   های ایران. 9

کتورسازی ایران. 10 ترا
تروند زعفران قائن . 11

تولیدی لوله و پروفیل جویبار لوله. 12
کارخانجات چینی بهداشتی مروارید. 13
تولید مواد اولیه داروپخش )تماد(. 14
گام . 15 دانا 
دنا رهساز. 16
ذوب آهن اصفهان. 17
ک شیمی. 18 را
رزیتان. 19
زرباف فر. 20
الیاف پلی استر ساینا دلیجان. 21

سپهرالکتریك . 22
سمیران سالمت . 23

صنایع سیمان سامان غرب. 24
تحقیقاتی و تولیدی سیناژن . 25
شکوه بناب. 26
شمس الهدایی. 27
صنعتی داداش برادر )شونیز(. 28
شیرین دارو . 29
کفش. 30 شیما 
صادرات تجهیزات و خدمات صنایع . 31

آب و برق ایران
صنایع شیمیایی سینا . 32
فرآوری روده ایرانیان زمین. 33
کاشان. 34 مجتمع نساجی آسایش 
فروسیلیس ایران . 35
بازرگانی قائم تجارت امین . 36
کارخانجات کاشی عقیق )سهامی  خاص(. 37
کاله. 38 فراورده  های لبنی 
کوشش رادیاتور. 39
کیش چیپس . 40
گشت تور. 41

گلنور. 42
گوهر زعفران. 43
ماشین رول. 44
نفت پاسارگاد )سهامی عام(. 45

صادركنندگاننمونهملیسال1392
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کیسون ) سهامی عام(. 1
کارون. 2 زرما
پویندگان راه سعادت. 3

کاله. 4 فرآورده  های لبنی 
کسان. 5 پا
ذوب آهن اصفهان. 6

صنایع . 1 خدمات  و  تجهیزات  صادرات 
آب و برق ایران ) صانیر(

گروه صنعتی نجاتی ) آناتا(. 2
کاشی و سرامیک سینا. 3 صنایع 
داروسازی فارابی. 4
نفت سپاهان. 5
ساختمانی دنا رهساز. 6
ک(. 7 پتروشیمی شازند ) ارا
فراب. 8
کتورسازی ایران. 9 ترا

شکوه بناب. 10
گروه صنعتی اترک شیمی شرق. 11

مجتمع صنایع الستیک یزد. 12
13 . ( ایران  خیاطی  خ  چر کارخانجات 

کاچیران(
ممتاز سهند. 14
کسپرس. 15 یاتا ا
صنعتی داداش برادر ) شونیز(. 16
خانه فرش عظیم. 17
کاوه فلوت. 18
موکت نگین مشهد. 19
رزیتان ) سهامی خاص(. 20
ایران یاسا تایر و رابر. 21

گشت تور. 22
تحقیقاتی تولیدی سیناژن. 23
هسا. 24
حامیان یاقوت صحرا ) سهامی خاص(. 25
کوشش رادیاتور. 26 تولیدی 
گلنور. 27 گروه روشنایی 
تولیدی لوله و پروفیل جویبار لوله. 28
سیمان سامان غرب. 29
جهان پروفیل پارس. 30
نوین بافان پرنگ منطقه آزاد انزلی. 31

کاشی و سنگ پرسپولیس. 32 مجتمع 
نفیس نخ. 33
صنایع غذایی چیکا سپاهان. 34
گرمای جنوب. 35 تولیدی و صنعتی 
اشکان شیمی اصفهان. 36
تجارت آرمان پگاه. 37
کارون. 38 تک ما
سازه  های تک ایستا جنوب. 39
سایپا یدک. 40
کاشان. 41 تمدن فرش 

پلیمر آریا ساسول. 42
کرمان. 43 گسترش صادرات جاویدان 
کابل های شهید قندی. 44

صادركنندگانممتازسال1393

صادركنندگاننمونهملیسال1393
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شیرین عسل. 1
پویندگان راه سعادت. 2
کاله. 3 فرآورده  های لبنی 

بازرگانی پتروشیمی. 4
شیمیایی و تولیدی رزپلیمر. 5

صادركنندگانممتازسال1394

گالب مرغوب. 1 ایران 
گروه صنعتی نجاتی ) آناتا(. 2
صنایع الکترونیک ایران ) صاایران(. 3
صادرات تجهیزات و خدمات صنایع . 4

آب و برق ایران ) صانیر(
دنا رهساز. 5
فراب. 6
ایران دوستان. 7
زعفران اسفدان. 8
تولیدی و صنعتی ممتاز سهند. 9

فوالد مبارکه اصفهان. 10
صنایع روشنایی مازی نور. 11

شکوه بناب. 12
صادراتی خشکبار مزرعه دستچین. 13
کسپرس. 14 یاتا ا
صنایع شیر ایران. 15
شیمیایی بهداد. 16
صنعتی داداش برادر )شونیز(. 17
کنام. 18 پا
کاشان. 19 مجتمع نساجی آسایش 
ایران یاسا تایر و رابر. 20
کاوه. 21 بلور 

تحقیقاتی و تولیدی سیناژن. 22
تولیدی لوله و پروفیل جویبار لوله. 23

ک. 24 کشت و صنعت روژین تا
رنگ و رزین الوان. 25
خمیرمایه رضوی. 26
پشتیبانی و نوسازی بالگرد  های ایران . 27

) پنها(
بین المللی پیمانکاری استراتوس. 28
نوین بافان پرنگ منطقه آزاد انزلی. 29
بازرگانی سفال تاج. 30
بازرگانی علی خسروی. 31

بازرگانی قائم تجارت امین. 32
ک. 33 آرتا نقش تا
کارون. 34 تک ما
گیاهان معطر پرند. 35
کار. 36 شوفاژ 
تولید و صادرات خشکبار مجتبی بناب. 37
داداش برادر ) آیدین(. 38
میعاد سپهر ادمان. 39
آیسان خزر. 40
ایفاسرام. 41

کابل ابهر. 42 سیم و 
شیشه شناور اردکان. 43
تولیدی مهر اصل. 44
گروه صنعتی سدید. 45
گلنور. 46 گروه روشنایی 

صادركنندگاننمونهملیسال1394
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صنایع الکترونیک ایران ) صاایران(. 1
فراب. 2
شکوه بناب. 3

کسپرس. 4 یاتا ا
ممتاز سهند. 5

گشت. 1 پاسارگاد 
کاشان. 2 نساجی آسایش 
تولید مواد اولیه داروپخش ) تماد(. 3
داداش برادر ) شونیز(. 4
گسترش صادرات جاویدان. 5
کالسیمین. 6
الستیک یزد. 7
ایران خودرو. 8
کنام. 9 پا

ک. 10 کشت و صنعت روژین تا
سپهر الکتریک. 11

شیرین دارو. 12
گشت تور. 13
سفال تاج. 14
کارون. 15 تک ما
گروه مپنا. 16
دشت بهشت آریا. 17
کویر. 18 فرش خاطره 
قائم تجارت امین. 19
سیمان سامان غرب. 20
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران. 21

کار. 22 پالستیک 
نوین بافان پرنگ منطقه آزاد انزلی. 23
کار. 24 صنعتی شوفاژ 
شیشه مظروف یزد. 25
پلیمر آریا ساسول. 26

کابل سازی افق البرز. 27
کفش. 28 شیما 
مهتا رنگ توس. 29
اشکان شیمی اصفهان. 30
تولید و صادرات مجتبی بناب. 31

تولیدی صنعتی ماموت تهران. 32
الیاف پلی استر ساینا دلیجان. 33
مهندسی مشاور مهاب قدس. 34
صنعتی زر مهر مارلیک. 35
عمراب. 36
زعفران بدیعی. 37
تانا بین الملل. 38
کودک توس. 39 کاال 
گری پرلیت آسیا. 40 صنایع ریخته 
سازه  های فلزی یاسان. 41

کارخانجات نورد لوله یاران. 42
فناور پالستیک سپاهان. 43
مه پروتئین. 44
گرانول سیرجان. 45 نانو نخ و 
پتروشیمی نوری. 46
گسترش انرژی پیشرو. 47 صادرات و 

 ) صانرژی(
بازرگانی سعید موسوی. 48
گستر طوبی. 49 برودت 
بوتان. 50

صادركنندگانممتازسال1395

صادركنندگاننمونهملیسال1395
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شرکت ایران دوستان. 1
فراب. 2
گالب مرغوب. 3 شرکت ایران 
صنعتی داداش برادر شونیز. 4
کسان. 5 شرکت پا

شرکت بازرگانی زعفران اسفدان. 6
بازرگانی صنایع شیر ایران. 7
مجتمع صنایع الستیک یزد. 8
کسپرس ) سهامی خاص(. 9 یاتا ا

صادركنندگانممتازسال1396

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس. 1
تولید و صادرات خشکبار مجتبی بناب. 2
ک. 3 گام ارا شرکت صنعتی 
گشت تور. 4
جنرال مکانیک. 5
داداش برادر ) آیدین(. 6
ایران ترانسفو. 7
الکترونیک افزارآزما. 8
کارخانجات شیشه اردکان. 9 گروه 

گستر سیرجان. 10 شرکت خشکبار ایلیا 
رنگدانه سیرجان. 11

رزین غزال. 12
مه پروتئین. 13
گلسار فارس. 14
سفال تاج. 15
گروه مپنا. 16
گروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک. 17
زعفران بدیعی. 18
گستر الوند. 19 باراد 
کتورسازی ایران. 20 ترا
معماران تجارت آفتاب. 21

فوالد خوزستان. 22
مهتارنگ توس. 23
گلسرای میالد. 24
زرین ترنج مهرو. 25
صنعت پالست آبیار. 26

کاشان. 27 فرش قیطران طالیی 
کاشی و سرامیک فرزاد. 28 صنایع 
الیاف پلی استر ساینا دلیجان. 29
گستران چرم خاورمیانه. 30 شرکت آریا
فروسیلیس ایران. 31

پارس حیان ) سهامی خاص(. 32
سردخانه و مواد غذایی آریا سام. 33
گروه صنعتی بوتان. 34
گری پرلیت آسیا. 35 صنایع ریخته 
بازرگانی سعید موسوی. 36
مارگارین. 37
موتوژن. 38
سیمان هرمزگان. 39
کابل ستاره یزد. 40 سیم و 
پاالیش قطران ذغالسنگ. 41

آذرپاسیلو. 42
شرکت پتروشیمی پردیس. 43
آریوژن فارمد. 44
تونل سد آریانا. 45
بازرگانی احمد پورعلی. 46
موننکو ایران. 47
شرکت موکت نگین مشهد. 48
گستر خادمی. 49 لوله 
سمیران سالمت. 50
شرکت تعاونی عام نوید نور. 51

صادركنندگاننمونهملیسال1396
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کیسیون . 1
کارون. 2 زر ما
پویندگان راه سعادت . 3
کاله. 4 فراورده های لبنی 
شیرین عسل . 5

دارندگانمدالافتخارصادراتایران
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صادركنندگانممتاز
سال1397
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گالب مرغوب. 1 ایران 
صنایع الکترونیک ایران ) صاایران(. 2
صنعتی داداش برادر ) شونیز(. 3
فراب. 4
کسپرس. 5 یاتا ا

صادركنندگانممتازسال1397
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شركتایرانگالبمرغوب

مدیرعامل: مجید راهب
سالتاسیس: 1360

روغن گل محمدی - غنچه گل محمدی   گیاهی -  محصوالتصادراتی:گالب - عرقیات 

آبلیمو - رب گوجه - آب معدنی 
برندهایثبتشده:ربیع - رویال - محمدی - رمضان - شمشاد - کریستال  

 ISO 9001 -ISO 10004 - ISO 22000 -HALAL - HACCP:گواهینامههایاخذشده

با توسل  و  زمینه گالب  نیم قرن تجربه در  از  با بیش  راهب  آقای مجید  معرفیشركت: 

بنیان نهادن  با  از ماشین االت پیشرفته  به تجربیات غنی گذشته خود و بهره گیری 
کارخانه معظم ایران گالب برای اولین بار موفق به تولید گالب بهداشتی و پاستوریزه 
در ایران گردید تا شروع تالش بی وقفه جهت اعتالی نام ایران در عرصه جهانی باشد 
و شرکت ایران گالب در حال حاضر با بهره گیری از 5 شعبه و 18 نمایندگی، محصوالت 
خود را به بیش از 30کشور جهان صادر می نماید . این شرکت در تمام سال های گذشته 
عزم خود را بر گشودن بازارهای جدید صادراتی گذاشته است و اکنون افتخار کسب 12 
عنوان صادرکننده ممتاز و نمونه کشوری را در کارنامه خود دارد .مجید راهب کسی که 
سال ها ست عنوان آقای گالب را از آن خود کرده و اوازه و شهرت گالب ربیع مرزها را در 
نوردیده و در تمام گیتی طنین انداز شد و لقب سلطان گالب جهان را برای مجموعه 

به ارمغان آورده است.
كشورهایهدف: کویت ، بحرین ،قطر ،امارات ، عمان ، کانادا ، چین ،تایوان

 
گروهرقابتی:گیاهان دارویی و صنعتیشناسهشركت:10100860023

کوچه دامن  دفتر مركزی: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، قبل از 
ک 2505 افشار پال

نمابر:88674077- 021 تلفن:  09121391060

info@irangolab.ir :ایمیلwww.irangolab.ir :سایت

گالب  كارخانه:کاشان، جاده مشهد اردهال، بعد از سه راهی نیاسر،کارخانه ایران 

نمابر:55575960- 031تلفن:55548515- 031
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شركتصنایعالكترونیكایران)صاایران(

خ شهرام  مدیرعامل: شاهر
سالتاسیس: 1352

محصوالتصادراتی: فعالیت های شرکت صاایران با تکنولوژی باال )Hi-Tech( در حوزه های 

لیزر،  و  الکترواپتیك  اپتیك،  اطالعاتی،  تجهیزات مخابراتی، سیستم های  رادار،  ماهواره، 
سیستم های امنیت مخابرات و فضای مجازی، رمزکننده ها، سیستم های هشداردهنده 
الکترونیکی، نرم افزارها و شبیه سازها، تجهیزات پزشکی، سیستم های کنترل مرز، دفاع 

الکترونیک، خدمات فنی و مهندسی، آموزش و ... می باشد. 
IEI برندهایثبتشده: صاایران و

 ISO10002 و ISO18001 و ISO14001 و ISO9001 گواهینامههایاخذشده: استانداردهای

ISO13485 و ISO10004 و
معرفیشركت:شرکت صنایع الکترونیك ایران در سال 1352 تأسیس و اکنون به بزرگترین 

تولیدکننده سیستم ها و محصوالت الکترونیکی در جمهوری اسالمی ایران و غرب آسیا 
تبدیل شده است. این شرکت با نام تجاری صاایران که در برگیرنده 9 شرکت وابسته 
می باشد، به یك نام شناخته شده و معتبر جهانی تبدیل شده و محصوالت آن به بیش از 
40 کشور دنیا صادر می گردد.شرکت صاایران، مرکز تحقیقات الکترونیك ایران را به عنوان 
پشتوانه علمی و فناوری خود ایجاد و به ثبت رسانده و ساالنه 12% از درآمد خود را صرف 
تحقیق و توسعه می نماید و هم اکنون مرکز تحقیقات الکترونیك ایران از همکاری نزدیکی 
با دانشگاه های معتبر برخوردار می باشد. از سوی دیگر با سیاست برون سپاری با بسیاری 
از شرکت های خصوصی دانش بنیان تحت یك چتر حمایتی همکاری می  نماید. صاایران 
به  گسترده  نفوذ  و  ورود  جهت  را  متعددی  کنسرسیوم های  مادر،  شرکت  عنوان یك  به 
زمینه الکترونیك در سطح صنعتی ایجاد و ثبت نموده است که به عنوان مثال می توان 
به اپراتور دوم تلفن همراه و ... به عنوان یکی از سازمان های موفق ایجاد شده، اشاره 

نمود.
كشورهایهدف:عراق - اندونزی - اوگاندا 

گروهرقابتی:شرکت های دانش بنیانشناسهشركت:10530122771
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دفترمركزی: تهران،خیابان پاسداران،میدان نوبنیاد،خیابان شهید لنگری

نمابر:26750345-021 تلفن:  22988007- 021

marketing@ieicorp.ir :ایمیلwww.ieicorp.ir :سایت

كارخانه1: شیراز، حسین آباد، میدان صنایع، شرکت صنایع اپتیك صاایران

کاوه، شرکت صنایع اپتیك صاایران  كارخانه2:اصفهان، روبروی ترمینال 

نمابر: 36242000-071 تلفن:  36241000- 071

031 -34519095          031 -34519095         
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شركتصنعتیداداشبرادر)شونیز(

مدیرعامل: آقای پرویز بیوک 
سالتاسیس: 1372

آبنبات،  آدامس،  کیک،  بیسکوئیت،  اسنک،  کارامل،  شکالت،  صادراتی:  محصوالت

پاستیل،پشمک،توفیس میوه ای، تافی شکالتی،تافی 
برندهایثبتشده: آندیس، شونیز طالیی ،دمنیکا، لوئیز، یونیکا، ایروکا، رامند، فارلین،

ملونه،ملیکا،هودی،سیروان،بایکیت،اترنو و غیره
گواهینامههایاخذشده: گواهی استاندارد کاال،نشان سیب سبز سالمت

معرفیشركت: شرکت صنعتی داداش برادر که سابقه چهل و دو ساله در تولید شیرینی و 

شکالت دارد، هم اکنون با بیش از 5000 نفر پرسنل مجرب و متخصص محصوالت تولیدی 
خود را در 24 مرکز پخش معتبر داخلی و 37 کشور خارجی توزیع می کند. هم اکنون شرکت 
کیک،  کاکائو،  کره  کاکائو،  پودر  شکالت،  انواع  صادرات  و  تولید  در  برادر  داداش  صنعتی 
بیسکویت، ویفر، تافی، آبنبات، آدامس، اسنک و پاستیل فعال است. این شرکت با ورود 
به بازار قاره های آسیا، آفریقا و اروپا سهم به سزایی از بازار شیرینی و شکالت آنها را به خود 
زند. هم چنین  رقم  نام خود  به  را  ارزشمندی  توانسته است جایگاه  و  اختصاص داده 
برای بهبود کیفیت محصوالت تولیدی مدیران ومسئوالن این شرکت همواره از نظرات 
و پیشنهادات مشتریان خود  بهره مند هستند. شرکت صنعتی داداش برادر )شونیز( با 
 ،ISo22000 مجرب و سیستم مدیریت کیفی بر اساس استانداردهای R&D داشتن واحد
ISO17025 ،ISO9001:2008 و HACCP توانسته است گامی اساسی در تحقق اهداف آتی 

شرکت بردارد.
كشورهایهدف:عراق،افغانستان،پاکستان،کویت،قطر،عمان،لبنان،ترکمنستان،

آلمان و غیره 
گروهرقابتی:شیرینی و شکالتشناسهشركت:10200128812

کاشی تبریز کوی آبیاری،جنب  کیلومتــر 23 جاده تهران،  دفترمركزی: تبـریـز، 

نمابر:36306393-041 تلفن:  36306390- 041

Exportbranch@shoniz.com :ایمیلwww.shoniz.com :سایت

کاشی تبریز کوی آبیاری-جنب  کیلومتر 23 جاده تهران-  كارخانه:تبـریز، 

نمابر: 36306387-041 تلفن:  36306393- 041
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فراب

مدیرعامل: علی وکیلی 
سالتاسیس: 1371

محصوالتصادراتی: خدمات فنی و مهندسی در حوزه  پروژه های نیروگاه آبی، نیروگاه 

حرارتی و سیویل 
 ISO 14001:2004 ، ISO 9001:2008، OHSAS 18001:2007،  :گواهینامههایاخذشده

HSE-MS
معرفیشركت: شرکت فراب فعالیت خود را به عنوان پیمانکار اصلی نیروگاه های برق آبی از 

سال 1371 آغاز نمود و طی 25 سال اخیر، عملیات طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و 
تحویل 57 واحد نیروگاه برق آبی به ظرفیت مجموع 9241 مگاوات را با موفقیت به انجام 
رسانده است و بیش از 1131 مگاوات نیروگاه آبی در دست اجرا دارد. به پشتوانة تجارب 
گران بهای فراب در اجرای طرح های نیروگاه های آبی، حوزه کاری شرکت به نیروگاه های 
و  شیرین کن  آب  و  تصفیه خانه  هوشمند،  کنتورهای  سیویل،  و  ریلی  صنایع  حرارتی، 
همچنین بازارهای هدف شرکت فراب به کشورهای کنیا، تاجیکستان، سری النکا، مالزی و 
عراق گسترش پیدا کرد که هم اکنون طرح های متعددی در حوزه های کاری و بازارهای هدف 
ذکر شده در حال اجرا است. شرکت فراب با استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس 
 ISO 9001:2008، مدیریت زیست محیطی ISO سیستم های بین المللی مدیریت کیفیت
14001:2004، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001:2007، ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست HSE-MS و مدل تعالی سازمانی EFQM، در جهت جلب رضایت مشتریان 

داخلی و خارجی خود گام برداشته است. 
كشورهایهدف:عراق، تاجیکستان، ارمنستان ،مالزی، کنیا ،سریالنکا

 

گروهرقابتی:پیمانکارانشناسهشركت:10861653535

کوچه شهید شهامتی، پالك 41 دفترمركزی: تهران، خیابان ولیعصر باالتر، از میدان ولیعصر، 

نمابر:88893637-021 تلفن:  88903117-9- 021

mailbox@farab.com :ایمیلwww.farab.com :سایت
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شركتیاتااكسپرس)سهامیخاص(

مدیرعامل: عزت اله عادلیان سدهی 
سالتاسیس: 1357

محصوالتصادراتی: ساالمبور - وت بلو - کراست - روده  

برندهایثبتشده: ناز - آریا -  فیوره - مد

معرفیشركت:شرکت یاتا اکسپرس علی رغم وجود شرایط سخت تحریم و با استفاده 

از تمامی ظرفیت های داخلی و خارج خود توانسته در تولید کاالهای کیفی با ارزش 
افزوده قابل توجه و نیز دستیابی به بازارهای جدید موقعیت هایی را کسب نماید 

كشورهایهدف: ایتالیا، آلمان، اسپانیا، فرانسه، پرتغال، هندوستان، پاکستان، 

اروگوئه، برزیل، چین، آفریقا، کره جنوبی، ویتنام 

گروهرقابتی:کراست ،چرم، مصنوعات چرمیشناسهشركت:10861664695

ک 1   کوچه سپند ، پال دفترمركزی:تهران ، خیابان ایرانشهر شمالی ، نبش 

نمابر:88845155-021 تلفن:  88822933- 021

info@yataexpressco.com :ایمیلwww.yataexpressco.com :سایت

کردستان ، خیابان شیراز 2 ، قطعه 130  كارخانه1:  ورامین، شهرک صنعتی چرمشهر، بلوار 

کردستان، خیابان شیراز 1 ، قطعه 125   كارخانه2: ورامین شهرک صنعتی چرمشهر ، بلوار 

نمابر: 36770254-021 تلفن:  36770254- 021
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صادركنندگاننمونهملی
سال1397
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ارگ جدید. 1
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بین المللی ساروج بوشهر. 8
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پاسارگاد تور. 10
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تحقیقاتی و تولیدی سیناژن. 12
تعاونی تولید رنگ و رزین الوان. 13
تولید وصادرات ریشمک. 14
کارون. 15 تولیدی تک ما
تولیدی صنایع فارکوشیمی. 16
تونل سد اریانا. 17
جنرال مکانیک. 18
 ذوب آهن اصفهان. 19
زرین ترنج مهرو )سهامی خاص(. 20
سایپا-شرکت ایراني تولید اتومبیل . 21

سفال تاج. 22
سمیران سالمت. 23

کفش. 24 شیما 
کاوه فلوت. 25 شیشه 
صنایع فروآلیاژ ایران. 26
صنعت پالست آبیار. 27
صنعتی بهشهر سهامی عام. 28
گلستان صباح. 29 فراورده های لبنی 
کاشان. 30 فرش قیطران طالیی 
کاالی خانه پایا پارس. 31
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کابلسازی افق البرز. 33 گروه صنایع 
گروه صنعتی بوتان. 34
گروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک. 35
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کیزه. 45 هنگ پا

صادركنندگاننمونهملیسال1397
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شركتخدماتمسافرتیارگجدید

مدیرعامل: حمیدرضا مزینانی 
سالتاسیس: 1376

محصوالتصادراتی: خدمات  مسافرتی و گردشگری 

ATC :برندهایثبتشده

گواهینامههایاخذشده: صادر کننده نمونه  طی سه سال متوالی - آژانس برتر ایران 

سطح  در  گردشگری  و  سفر  زمینه  در  برتر  شرکت های  از  جدید یکی  ارگ  معرفیشركت: 

ملی و بین المللی می باشد. این شرکت در سال 1376 تاسیس شد و نقش برجسته ای 
در توسعه صنعت گردشگری و صنایع وابسته داشته است که این امر توسط استفاده 
بهینه از منباع و تجارب و نیز ارائه خدمات با کیفیت محقق شده است. ما موفق به 
نیز  و   1390-1389-1388 متوالی  سال  سه  طی  ملی  نمونه  صادرکننده  جایزه  اخذ 

آزانس برتر تور ورودی در سال 1394 شده ایم.
كشورهایهدف:آلمان ، سوئیس، اطریش، دانمارک، هلند ، بلژیک، انگلیس، 

چین،فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتقال، نیوزلند

گروهرقابتی:گردشگریشناسهشركت:10101782080

دفتر مركزی: تهران،خیابان استاد مطهری، بعد از چهارراه قائم مقام فراهانی، 
کد پستی 1588635511 ک 314 -  پال

نمابر:88844649-021 تلفن:  88844648- 021

info@atc.ir :ایمیلwww.atc.ir :سایت
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اشكانشیمیاصفهان

مدیرعامل: مجید سرجویی
سالتاسیس: 1386

محصوالتصادراتی: وازلین 

برندهایثبتشده: اشکان شیمی-وسیم-اینوا بیوتی

 ISO 9001: 2008 ،GMP  :گواهینامههایاخذشده

معرفیشركت: شرکت اشکان شیمی اصفهان تولید کننده وازلین های آرایشی، بهداشتی 

و صنعتی، فعالیت خود را در این زمینه از سال 1386 آغاز نموده و در حال حاضر  یکی 
به اهداف خود  برای دستیابی  و  تولید کننده وازلین می باشد  کارخانجات  بزرگترین  از 
مهندسی  کادر  ترین  مجرب  از  گیری  بهره  با  است  مشتریان  رضایت  بهبود  آن  افق  که 
اجرای  برای  بازرگانی  و  تولید  امور  در  دیده  آموزش  و  تحقیقاتی  تیم های  بهترین  و 
تعهدات با شناخت دقیق نیازمندی ها و خواسته های مشتریان،با استفاده از باالترین 
استانداردهای جهانی محصوالت خود را به بازار جهانی عرضه می نماید . همچنین به 
منظور تحقق اهداف سازمانی خط مشی کیفیت شرکت، سیستم های مدیریت کیفیت، 
زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای را بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای 
GMP، 2008 :9001 ISO مستقر نموده است. این شرکت با بیش از 10 سال سابقه در تولید 

وازلین موفق به صادرات محصول خود به بیش از 20کشور جهان شده است.
كشورهایهدف:هندوراس-قرقیزستان-قزاقستان-کنیا 

 

گروهرقابتی:مواد آرایشی و بهداشتیشناسهشركت:10260507009

دفتر مركزی: اصفهان، سپاهانشهر جنوب،جنب بانک رفاه، مجتمع تجاری 
پردیس 12، واحد4

نمابر: 36518369-031 تلفن:  36518364- 031
info@ashkanchemistry.com :ایمیلwww.ashkanchemistry.com :سایت

كارخانه:شهرضا،شهرک صنعتی رازی،فاز دوم،خیابان ششم  

نمابر: 53323477-031 تلفن:  53323477- 031
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الیافپلیاسترساینادلیجان

مدیرعامل: محمد رضا نجفی
سالتاسیس: 1388

الیاف هالو  باال،  استحکام  با  تایپ  کاتن  )الیاف  استر  پلی  الیاف  انواع  محصوالتصادراتی:

کانجوگیت و ساده و الیاف سالید در دنیر و رنگ های مختلف ( و سایر منسوجات پلی استر 
برندهایثبتشده: الیاف ساینا

 OEKO TEX 9001:2008 و ISO گواهینامههایاخذشده:ایزو سیستم مدیریت کیفت

معرفیشركت: شرکت الیاف پلی استر ساینا دلیجان بزرگترین تولید کننده و صادرکننده الیاف 

پلی استر در کشور با مواد اولیه گرانول پلی اتیلن ترفاتاالت )چیپس(  پتروشیمی و پرک از 
بازیافت بطری های پلی اتیلن ترفتاالت با تولید سالیانه 6000 تن در سال 1388 تاسیس 
گشت و با عنایت به  بهره مندی از متخصصین خبره، مدیریت شایسته و تکنولوژی مدرن، 
شرکت ساینا توانسته است در سال 1389 به عنوان طرح برتر صنعت و همچنین پس از 
بهره برداری با همت و تالش مدیریت و کارکنان موفق به اخذ لوح تقدیر صنعت برتر پایین 
به عنوان  و در سال 1391  افتخار ملی  تولیدملی  نهمین جشنواره  پتروشیمی در  دستی 
به عنوان صادرکننده  برتر کشور و در سال های1392، 1395و1396  واحد نمونه صنعت 
ملی برتر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شناخته شود و در حال حاضر  پیشرو در 
تولید الیاف کاتن تایپ با استحکام باال، الیاف هالو کانجوگیت و ساده و الیاف سالید در دنیر 
و رنگهای مختلف در ایران شناخته شده است . عمده مصرف محصوالت تولیدی این 
شرکت در صنایع ریسندگی- بافندگی تاری- پودی و کشباف، بافندگی حلقوی، صنایع 
 بی بافت، صنایع خواب، تزئینات خانگی، فرش و موکت، ایزوگام و الیی و... می باشد.

ماموریت و چشم اندازما
را  جدید  حل های  راه  جدید،  چالش های   -2. می باشد  مرزها  از  عبور  خالقیت   -1
با  خویش،  خدمات  و  محصوالت  ارائه  در  گرایی  کیفیت  به  ما   -3 کرد  خواهد  تقاضا 
فرآیندی،  مشکالت  رفع  و  کشف  فرآیند،  سازی  بهینه  و  مدیریت  ازاستراتژی  استفاده 
راسخ داریم.  اعتقاد  بازار هدف،  و  و پیشنهادات مشتریان  انتقادات  پایه اطالعات،  بر 
4- استفاده از استراتژی کسب حداکثری خالقیت و انگیزه پرسنل، آموزش های بروز و 
تکنیک های مدرن با ارائه دوره های آموزشی منظم ومتناوب 5- توسعه و افزایش تنوع 
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محصوالت جدید و مهارت های بازاریابی با رعایت استانداردهای بروز بین المللی، الیاف 
ساینا دلیجان را در موقعیت برتر پاسخگویی سریع و بکارگیری پیشنهادات و تقاضاهای 

مشتریان عزیز در هزاره جدید قرار داده است.
كشورهایهدف:ترکیه،عراق، افغانستان،قطر،بلغارستان،ازبکستان،ترکمنستان، آذربایجان 

گروهرقابتی:محصوالت نساجیشناسهشركت:10861655691

کوچه  کوچه قیطریه جنوبی،  دفتر مركزی:  تهران،قیطریه،خیابان روشنایی، 
کدپستی 1931915355 روشندان، بن بست جهانتاب،پالك 3، واحد 6، 

نمابر:22697454- 021 تلفن:   22697454-5 - 021

synafactories@gmail.com :ایمیلwww.synacomplex.com :سایت

كارخانه:دلیجان، جاده اصفهان، شهرك صنعتی دلیجان،  نبش میدان اول

نمابر:44433638- 086تلفن: 44433630-3 - 086
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شركتآریانكیمیاتک

کیانی آذربایجانی مدیرعامل:علیرضا
سالتاسیس: 1382

محصوالتصادراتی:محصوالت آرایشی و بهداشتی 

برندهایثبتشده:مای، شون، نئودرم و کالیستا 

ISO 9001:2008 -ISO 22716)GMP(:گواهینامههایاخذشده

آریان کیمیا تک در سال 2003 با سرمایه گذاری بخش خصوصی  معرفیشركت: شرکت 

مراقبت  محصوالت  توزیع  و  فروش  تولید،  شرکت;  فعالیت  عمده  و  گردیده  تأسیس 
حد  در  محصوالت  می باشد.کیفیت  آرایشی  محصوالت  همچنین  و  مو  ازپوست، 
استاندارد های جهانی بوده و برند مای با استفاده از مواد اولیه توصیه شده شرکت کال 
اند کو آلمان و تحت لیسانس این شرکت ازکشورهای  آلمان،فرانسه و سوئیس تهیه و در 
مدرنترین کارخانه آرایشی و بهداشتی خاورمیانه )آریان کیمیا تک( در کشور عزیزمان ایران 
متولد شده است. از دیگر برندهای این شرکت می توان از شون، نئودرم و کالیستا نام 
برد که سهم بزرگی از فروش و صارات این شرکت را عهده دار می باشند و استاندارد های 
بین المللی مانند، ایزو 9001 و ایزو 22716)جی ام پی( تنها نمونه هایی از کنترل کیفیت 
کننده  تأمین  برترین  از  عنوان یکی  به  تک  کیمیا  آریان  می باشند.  تولیدی  محصوالت 
دانش محور محصوالت دارویی، آرایشی و بهداشتی در خاورمیانه و با حضوردر بازارهای 
جهانی برای تأمین و فروش محصوالت دارویی آرایشی و بهداشتی با کیفیت و قیمت 
متناسب ایفاء نقش می کند و هر روزه در راستای بهبود کیفیت و کسب رضایت مشتریان 

گام بر می دارد.
كشورهایهدف:عراق،افغانستان،گرجستان،ارمنستان،تاجیکستان،ازبکستان ، ترکیه

گروهرقابتی:محصوالت آرایشی و بهداشتیشناسهشركت:10102335460

ک 68 کوچه مهرشاد، پال کوچه سلطانی)سایه(، نبش  دفتر مركزی:  تهران، بلوار آفریقا، 
نمابر:22026571- 021 تلفن:  23576000- 021

export@act-cosmetics.com :ایمیلwww.mybeautycare.de :سایت

كارخانه:قم،سلفچگان-کیلومتر2 جاده اصفهان، منطقه ویژه اقتصادی، خیابان 

توسعه،جنب توسعه 8
نمابر:33677207- 025تلفن:33677206- 025
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بازرگانیاحمدبدیعی

مدیرعامل: احمد بدیعی 
سالتاسیس: 1368

محصوالتصادراتی: زعفران 

badiee-برندهایثبتشده: بدیعی- زرنما-ثنا - وزرا

گواهینامههایاخذشده: ایزو 9001-2015  و ایزو 2005-22000

معرفیشركت:  شرکت زعفران بدیعی در سال 1369 توسط احمد بدیعی به منظور هدف 

بدیعی  زعفران  شد.  نهاده  بنا  عالی  کیفیتی  تضمین  با  بین المللی  بازارهای  دادن  قرار 
با داشتن دفاتری در مشهد، قائن،تربت و دیگر شهرهای جنوب خراسان و همچنین 
بازار  نیازهای  بر پوشش  توانسته عالوه  این شهرها  در  زعفران  مزارع  اختیار داشتن  در 
نماید. صادر  کیفیت  بهترین  با  را  خود  محصول  نیز  جهان  کشورهای  دیگر  به   داخلی 

به مشتریان  کیفیت محصوالت خود و دادن خدمات عالی  با تضمین  زعفران بدیعی 
که  از 30 کشور می باشد  به بیش  زعفران  بین المللی در عرصه صادرات  اعتباری  دارای 
محصوالت این شرکت با  برندهای  بدیعی، زرنما،وزرا و ثنا به دیگر کشورهای جهان صادر 

می گردد.
اسپانیا،   ، قطر،آلمان  هنگ کنگ،   ، چین  عربی،  متحده  امارات  هدف: كشورهای

فرانسه،عمان
 

گروهرقابتی:زعفرانشناسهشركت:0858751453

ک 2/987 دفتر مركزی: مشهد-بازار امام رضا طبقه دوم پال
نمابر:33412116-051 تلفن:  38580418- 051

Info@badieesaffron.com :ایمیلwww.badieesaffron.com :سایت

ک 46  كارخانه:مشهد. خیابان 17 شهریور ، عنصری شرقی یاران 24 پال

نمابر: 33412116-051 تلفن:  33442321- 051
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بازرگانیشمسالهدایی

مدیرعامل:حسن شمس الهداء
سالتاسیس: 1304

محصوالتصادراتی: پسته - انجیر -بادام- مغز پسته -مغز بادام 

ISO9001-GMP- HACCP-ISO22000- گواهینامههایاخذشده:حالل

كشورهایهدف: هنگ کنگ ، آلمان، لیتوانی ، هند ،  قزاقستان ، ازبکستان، قطر ، 

روسیه ، ویتنام

گروهرقابتی:خشکبار )پسته(شناسهشركت:0702247911

ک  کوچه شفق هفدهم، پال دفتر مركزی:  تهران، میدان آژانتین، خیابان بخارست، 
8 ، واحد1

نمابر:88700429- 021 تلفن:  88700436-9- 021

akram@shamsolhodaei.com :ایمیل www.shamsolhodaei.com :سایت

کتورسازی انبار 169-173 كارخانه:سیرجان ، منطقه ویژه اقتصادی ، رو به روی شرکت ترا

نمابر:42382908- 034تلفن:42382908- 034
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بهارداالهو

مدیرعامل: امیرحسین صفری
سالتاسیس: 1373

محصوالتصادراتی: انواع شیر و شیرکاکائو، انواع ماست های ست و همزده، انواع دوغ و 

نوشیدنی ماست، انواع پنیر، خامه و روغن حیوانی 
برندهایثبتشده: مانیزان، شوان و مامیشا

گواهینامههایاخذشده: گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت )ISO 9001:2008( گواهینامه 

 ISO( گواهینامه مدیریت ایمنی مواد غذایی-)HACCP( ایمنی و بهداشت مواد غذایی
22000:2005(-گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست )ISO 14001:2004(-گواهینامه 
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی )OHSAS 18001:2007(-گواهینامه مدیریت آزمایشگاه 

)17025 ISIR-ISO/IEC(
 معرفیشركت: شرکت فرآورده های لبنی بهارداالهو از ابتدای سال 1380 با تغییرات اساسی 
در ساختار مدیریت و استقرار هیأت مدیره و سهامداران جدید، فعالیت خود را در زمینی 
راه  با  و  کرده  آغاز  جدی  صورت  به  آبادغرب  اسالم  شهرستان  در  هکتار  مساحت 2  به 
اندازی و واردات خطوط تولید محصوالت مختلف لبنی در سال 81، سبد محصوالت 
مامیشا  و  شوان  مانیزان،  تجاری  نام های  با  شرکت  محصوالت  داد.  گسترش  را  خود 
عرضه می گردد و با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب، صادرات محصوالت مانیزان 
بصورت گسترده، از سال 1385 به کشور عراق و از سال 1396 به کشور قطر آغاز شده است 
و مانیزان با ارائه محصوالت متنوع در بازار ایران، عراق و قطر یکی از شرکت های مطرح 
در زمینه تولید و فروش محصوالت لبنی در منطقه به حساب می آید. این شرکت با دارا 

بودن خطوط تولید مختلف و پر ظرفیت، بزرگترین کارخانه لبنی در غرب کشور است.
كشورهایهدف:عراق و قطر 

گروهرقابتی:فرآورده  های لبنیشناسهشركت:10861712395

کارخانه مانیزان کرمانشاه، اسالم آباد غرب، محله بدره ای،  دفتر مركزی: 

کد پستی: 6761884147
نمابر:28728310-021تلفن:  021-28728 

info@manizan.com :ایمیلwww.manizan.com :سایت
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شركتبینالمللیساروجبوشهر)كارخانهسیمانكنگان(

مدیرعامل: هانی دیزبند 
سالتاسیس: 1377

محصوالتصادراتی: سیمان و کلینکر 

برندهایثبتشده: شرکت بین المللی ساروج بوشهر
Certificate BS OHSAS18001-EN - ISO14001:گواهینامههایاخذشده

ISO 5001- energy certificate-ISO 9001-ISO 14001
معرفیشركت: شرکت بین المللی سیمان کنگان با تکیه بر ویژگی هایی منحصر بفرد و اغلب 

انحصاری، در منطقه ای استراتژیک تأسیس شد و با تکیه بر این مزیت ها در مدت نسبتًا 
کوتاهی توانست موقعیت ممتاز خود را در میان انبوه رقبای ایرانی خود تثبیت نماید. 
گواه این مدعا کسب عنوان صادرکنندۀ نمونه طی سال های متوالی اخیر است. برخی 
از مهم ترین مزایای رقابتی این شرکت عبارتند از: تمّلک دو اسکلۀ اختصاصی و امکان 
بارگیری  سرعت   - محصوالت  انواع  بارگیری  برای  کارخانه  مجاور  اسکلۀ  از  بهره برداری 
باالی کلینکر از طریق نوار نقاله و Ship Loader  قابلیت بارگیری سیمان فّله، پاکتی و 
Jumbo bag  دسترسی مستقیم به آب های آزاد - کیفیت باالی محصوالت مستند به 
گواهی نامه های بین المللی - استقرار سیستم های مختلف مدیریتی در شرکت مستند 
به تأییدیه های رسمی  بهره گیری از تکنولوژی روز و ماشین آالت آلمانی در فرآیند تولید 
و بارگیری - دسترسی به مواد اولیۀ مرغوب و نزدیک به محل کارخانه از معادن تحت 

مالکیت شرکت
كشورهایهدف:قطر ، کویت ، بنگالدش ،موزامبیک ، غنا ، عراق ، عمان ، هند کنگو، امارات 

کلینکرشناسهشركت:10101861112 گروهرقابتی:سیمان و 

ک 38 ، طبقه 1 ، واحد 3 دفتر مركزی: تهران، خیابان آفریقا ، خیابان بنیسی )فرزان غربی( ، پال
نمابر: 88670695-021 تلفن:  88670711- 021

info@kangancement.ir :ایمیلwww.kangancement.ir :سایت

کنگان به عسلویه  کیلومتر 14 جاده  کنگان ،  كارخانه: 

نمابر: 37228220-077 تلفن:  37228221- 077
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شركتپارسكیهان

مدیرعامل: محمد حلوایی 
سالتاسیس: 1370

محصوالتصادراتی: خدمات مهندسی و طراحی - تامین کاال و تجهیزات -ساخت و 

نصب و راه اندازی پروژه های نفت وانرژی  
برندهایثبتشده: پارس کیهان

معرفیشركت: اجرای پروژه ها در حوزه میان دستی ،پایین دستی صنایع نفت و گاز از 

تخصص های این شرکت است ، خدمات مهندسی ،طراحی تامین کاال و تجهیزات ، 
از کشور بصورت  انرژی درداخل و خارج  و  پروژه هاینفت  اندازی  راه  و  ، نصب  ساخت 

EPC
گازشناسهشركت:10860669680 گروهرقابتی:پیمانکاران - نفت و 

دفتر مركزی: تهران ، میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر )بخارست سابق( خیابان 
ک 10 14 غربی پال

نمابر:88505711-021 تلفن:  88505710- 021

development@parskayhan.org :ایمیلwww.parskayhan.org :سایت
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پاسارگادتور

ج مدیرعامل:ابراهیم پورفر
سالتاسیس: 1368

محصوالتصادراتی:صادرات خدمات گردشگری 

برندهایثبتشده:پاسارگادتور 

معرفیشركت: پاسارگاد تور در فروردین ماه سال 1368 به مدیریت آقای ابراهیم پورفرج 

تأسیس شده است. این شرکت متخصص برگزاری تورهای فرهنگی، باستان شناسی، 
ورودی  گردشگران  می باشد.اکثر  ایران  به  تجاری  سفرهای  و  مردم شناسی  معماری، 
این شرکت از کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا،ژاپن، روسیه و چین می باشند. 
همچنین یکی دیگر از تخصص های این شرکت برگزاری تورهای طبیعت گردی، سافاری، 
به  اروپا  قطارهای  آوردن  پاسارگادتور  موفقیت  آخرین  می باشد.  تخصصی  گروه های  و 
از دوازده هزار نفر برای آمدن به  ایران بوده مانند قطار عقاب طالیی که تاکنون بیش 
ایران در این قطار ثبت نام کرده اند.توجه کارشناسان پاسارگادتور به جزئیات برنامه ریزی 
شرکت های  تا  گردیده  سبب  گروهی،  سفرهای  آمیز  موفقیت  برگزاری  در  تجربه  نیز  و 
معتبر دنیا و نیز تعداد زیادی از مهمترین دانشگاه ها، موزه ها و سایر موسسات فرهنگی 
مانند دانشگاه هاروارد، استنفورد، متروپولیتن آمریکا، مراکز فرهنگی کشورهای اروپایی، 
کانادا، استرالیا، ژاپن و ... ما را به عنوان شریک کاری خود انتخاب نمایند.ضمنَا شرکت 

پاسارگادتورز تاکنون بیش از 47 لوح تقدیر برترین شرکت ایران را دریافت نموده است.
كشورهایهدف: آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، فنالند، سوییس، دانمارک، 

اتریش، بلژیک، آفریقای جنوبی، نیوزیلند، استرالیا، نیجریه، هنگ کنگ، لبنان
گروهرقابتی:گردشگریشناسهشركت:10101494035

دفتر مركزی:  تهران - خیابان افریقا- شماره 145
نمابر:22048383- 021 تلفن:  22058833- 021

office@pasargad-tours.com :ایمیلwww.pasargad-tours.com :سایت
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شركتپیشگامانكویریزد

مدیرعامل: علی یوسفی سهرابی
سالتاسیس: 1388

محصوالتصادراتی: انتقال صدا و دیتا 

کویر آسیا برندهایثبتشده: پیشگامان 
ISO 9001:2015 و ISO 9001:2008 :گواهینامههایاخذشده

معرفیشركت: شرکت پیشگامان کویر آسیا یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه تعاونی 

ارتباطات مخابراتی دوسویه بین کشور عزیزمان  برقراری  ایجاد و  با هدف  پیشگامان 
و  تأسیس   1388 سال  در   Data و   Voice زمینه های  در  دنیا  کشورهای  سایر  با  ایران 
فعالیت های تخصصی خود را با راه اندازی اولین فیبر نوری زیر دریایی با نام شناخته 
از  و دیتا  انتقال صدا  و همچنین دریافت مجوز در خصوص  آزاد  آبهای  POI در  شده 

شرکت ارتباطات زیرساخت آغاز نمود.
كشورهایهدف:امارات

گروهرقابتی:فناوری اطالعاتشناسهشركت:10840086913

گروه  دفتر مركزی: یزد، میدان امام حسین)ع(،بلوار شهید بهشتی ساختمان 
کدپستی : 8916715765 تعاونی  پیشگامان  

نمابر:36294374- 035 تلفن:  36294373- 035

salmanzadeh@pishgaman.com :ایمیلwww.poiconnections.com :سایت
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تحقیقاتیوتولیدیسیناژن

مدیرعامل: دکتر هاله حامدی فر 
سالتاسیس: 1373

داروی   - سینورا  داروی   - بتاوکس  داروی   - سینووکس  داروی  صادراتی:  محصوالت

سیناتروپین - داروی سینال اف- داروی رسیژن 
برندهایثبتشده: داروی سینووکس - داروی -سینورا - داروی رسیژن-داروی سینال 

اف-داروی سینافکت -داروی سیناتروپین- داروی سیناپویتین- داروی پگاژن -داروی 
سینوپار-داروی سینوتک -داروی سینومر-داروی کیدی پگ -داروی کیدی مب

 GMPAzerbaijan- GMPColombia- GMPRussia :گواهینامههایاخذشده

ISO9001:200 -GMPTurkey- GMPEuropa- GMPUkraine -ISO13485:2003
بیوتکنولوژی  محصوالت  تولید  هدف  با   1373 سال  در  سیناژن  شرکت  شركت:  معرفی

نوین تاسیس گردید. استراتژی سیناژن تبدیل شدن و حفظ خود به عنوان یک شرکت 
بیوتکنولوژی پیشرو در منطقه است. هدف ما استفاده از تخصص خود و شناسایی و 
کسب محصوالت انتخاب شده از طریق استراتژی های مشارکتی در جهت ترویج توسعه 
پایدار سالمت انسان قرار گرفته است. صادرات سیناژن به ارز آوری در طی سال های 90 
تا 96 منجر شده است که کسب تقدیرنامه صادرکننده نمونه کشور از سازمان صنعت، 

معدن و تجارت نشانگر تالش سیناژن در زمینه بهبود صادرات غیر نفتی می باشد.
كشورهایهدف:سوریه، عراق، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، سریالنکا

گروهرقابتی:داروهای شیمیاییشناسهشركت:10101478992

ک2 کوچه هفتم، پال دفتر مركزی: تهران، شهرک غرب، سیمای ایران، 
نمابر:88561575-021 تلفن:  42815- 021

Export@cinnagen.com :ایمیلwww.cinnagen.com :سایت

ج، پل فردیس، جاده مالرد، سه راه انبار نفت.بطرف جاده شهریار. کر كارخانه: 

شهرك صنعتی سیمین دشت. بین خیابان 5 و 6، نبش میدان سوم، پالك ٧٢ 
نمابر: 6670337-0263 تلفن:  6670334- 0263
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تعاونیتولیدرنگورزینالوان

مدیرعامل: مهدی علیخان زاده
سالتاسیس: 1360

محصوالتصادراتی: رنگ های  حفاظتی، رنگ های ساختمانی ، محصوالت مهندسی 

برندهایثبتشده: الوان

مشتریان  پایش   ، صادرات  کیفیت  امنیت   ، روسیه  گوست  شده:  اخذ گواهینامههای

مدیریت کیفیت 
که  پویاست  الوان شرکتی  برند  با  الوان  رزین  و  تولید رنگ  تعاونی  معرفیشركت: شرکت 

کیفیت و مشتری مداری را سرلوحه کار خویش قرار داده تا بهترین محصوالت و خدمات را 
برای مشتریان خود به ارمغان آورد.روح شجاعت،کارآفرینی و تعهد شرکت به درستکاری، 
سنگ بنای موفقیت آن بوده و هست. با افتخار مدعی هستیم که شرکت تعاونی رنگ 
الوان به عنوان یکی از برترین و پر افتخارترین تولیدکنندگان رنگ های دکوراتیو و صنعتی 
مرغوب شناخته شده و این جایگاه را از زمان معرفی خود از سال 1360 حفظ کرده است 
اولیه، تکنولوژی و خدمات  ارزیابی و بررسی مواد  با  الوان،  اتکای  تیم شایسته و قابل 
الوان  را بهبود می بخشند. شرکت تعاونی رنگ  جدید، محصوالت و فرایند های تولید 
از سرچشمه که یك کسب و کار خانوادگی بوده است تا جایگاه کنونی به عنوان پیشروی 
صنعت رنگ،  به دلیل ثبات قدم در بهبود مستمر محصوالت، پیروی از تکنولوژی های 
روز، بسته بندی های نو، ایجاد انگیزه در کارکنان الیق خود، پاسخ فعاالنه به نیازهای 
مشتریان و تعهد راسخ به نوآوری، تحقیق و توسعه محصوالت جدید همواره زبان زد 

خاص و عام بوده است.
ترکمنستان،تاجیکستان،ارمنستان،قرقیزستان،مالزی،   ، قزاقستان  هدف: كشورهای

عراق  
گروهرقابتی:رنگ و رزین و چسبشناسهشركت:10100882759

دفتر مركزی: تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید لطفی، شماره 3 
نمابر:02188303389-021 تلفن:  88847444- 021

info@alvanpaint.com :ایمیلwww.alvanpaint.com :سایت

ج نبش خیابان بهار 4   کر کیلومتر 21 جاده مخصوص  كارخانه:تهران 

نمابر: 88303389-021 تلفن:  4812- 021
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تولیدوصادراتریشمک

مدیرعامل: عبدالرسول ترکمانی
سالتاسیس: 1348

محصوالتصادراتی: پودر عصاره شیرین بیان - عصاره قالبی شیرین بیان 

برندهایثبتشده: ریشمک

گواهینامههایاخذشده: استاندارد ملی تشویقی ایران 

معرفیشركت: شرکت تولید و صادرات ریشمک در سال 1970 میالدی تاسیس شد.

 بعد از آن محصوالت متنوعی از شیرین بیان شامل پودر عصاره شیرین بیان و عصاره 
قالبی شیرین بیان به کشورهایی از جمله چین، مصر، آلمان، فرانسه و ایاالت متحده 
آمریکا صادر گردید . محصوالت تولیدی این شرکت صد در صد طبیعی بوده و این شرکت 
در سال های اخیر چندین بار به عنوان صادر کننده نمونه ملی و یا استانی انتخاب گردیده 
است . توجه به مبانی علمی در خرید مواد اولیه طبیعی با بهترین کیفیت و فرآیند مطابق 

اصول استاندارد از جمله علل موفقیت این شرکت می باشد.
كشورهایهدف:امارات متحده عربی ، آلمان   

گروهرقابتی:گیاهان دارویی و صنعتیشناسهشركت:10530010540

کبیر ، چهار راه ریشمک ، شرکت ریشمک دفتر مركزی: شیراز ، بلوار امیر 
نمابر:38222004-071 تلفن:  38222001- 071

Info@Rishmac.com :ایمیلwww.Rishmac.com :سایت

کبیر - چهار راه ریشمک - شرکت ریشمک   كارخانه:شیراز - بلوار امیر 

نمابر: 38222004-071 تلفن:  38222001- 071
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تکماكارون

مدیرعامل: مهرداد نوری
سالتاسیس: 1373

محصوالتصادراتی: ماکارونی،آرد،اسنک 

برندهایثبتشده: تک ماکارون،هلیا،روشا،اورامان،فردوس،آرتا..... 

HACCP-گواهینامههایاخذشده:حالل-ایزو

معرفیشركت: شرکت تولیدی تک ماکارون با تکیه بر دو دهه فعالیت و تجربه در صنعت 

در  متخصص  انسانی  نیروهای  و  دنیا  روز  آوری  فن  از  گیری  بهره  با  و  کشور  ماکارونی 
زمینه تولید انواع ماکارونی و پاستا .....محصوالت مغذی و سالم خود را به دنیا عرضه  
می نماید.این شرکت قادر است  روزانه بیش از 450 تن تولید نماید. تولید انبوه با بهترین 
کیفیت و ارزش تغذیه ای باال همواره سیاست راهبردی شرکت تک ماکارون بوده است. 
کیفیت مطلوب محصوالت مختلف ماکارونی، بسته بندی زیبا و طراحی های جذاب به 
کارگرفته شده،کشورهای مختلفی را به گروه مصرف کنندگان ماکارونی اضافه نموده است 

كشورهایهدف: افغانستان،عراق و کشورهای آفریقایی

کارونیشناسهشركت:10101510158 گروهرقابتی:آرد و نان و ما

ک 2137  دفتر مركزی:  تهران-خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی پال
نمابر:88724571- 021 تلفن:  88724571- 021

info@takmakaron.com :ایمیلwww.takmakaron.com :سایت

ج،قزوین،خیابان آردسازان کر كارخانه:کیلومتر 14 اتوبان 

نمابر:4522400- 0264تلفن:4522400- 0264
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شركتتولیدیصنایعفاركوشیمی

مدیرعامل: ستار شهیدانی 
سالتاسیس: 1348

محصوالتصادراتی: انواع پودر و مایعات شوینده 

برندهایثبتشده: تاژ، ماریا، سارا، آمو، تارا، تیپ

ISO 14001 - ISO 9001 - BS OHSAS 18001 :گواهینامههایاخذشده

معرفیشركت: شرکت تولیدی صنایع فارکوشیمی به عنوان یکی از زیرمجموعه های شرکت 

هنکل ایران با خرید سهام شرکت بهداد شیمی در سال 1395، سبد کاملی از محصوالت 
شوینده با برندهای تاژ، صاف، سارا، ماریا و آمو را تولید و در بازارهای داخلی و صادراتی 
از اولیت های این شرکت بوده و عمده بازارهای صادراتی  توزیع می کند. صادرات یکی 
شرکت  است.  افغانستان  و  ترکمنستان  تاجیکستان،  پاکستان،  عراق،  کشورهای  آن 
مختلف  بندهای  بسته  و  کیفیت  با  لباسشویی  پودرهای  از  متنوعی  فارکوشیمی سبد 
تولید می کند. از دیگر محصوالت اصلی می توان از مایع ظرفشویی و سفیدکننده نام برد.

كشورهایهدف:عراق، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان

 

گروهرقابتی:محصوالت شویندهشناسهشركت:10861985977

دفتر مركزی: تهران، بزرگراه ستاری شمال، میدان دانشگاه، سیمون بولیوار، 
کدپستی: 1475988111 ک 5 -  گلها، پال خیابان 

نمابر:89780355-021 تلفن:  49115000- 021

info@henkeliran.com :ایمیلwww.henkel.com :سایت

کیلومتر 14 جاده بوئین زهرا، پارک صنعتی لیا، انتهای بلوار اصلی كارخانه: قزوین، 

کدپستی: 3418511851 
تلفن:  33450401- 028
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تونلسدآریانا

مدیرعامل: علی موسوی رحیمی
سالتاسیس: 1386

محصوالتصادراتی:خدمات فنی و مهندسی 

الملل  بین  آریانا  فود)تاجیکستان(  سامان  تاجیکان)تاجیکستان(  شده: ثبت برندهای

)تاجیکستان( آریانا تونل سد)تاجیکستان( سدان آریانا)ایران( 
سیستم  ایمنی  صالحیت  تایید   14001 ایزو   9001 ایزو  شده: اخذ گواهینامههای

مدیریت یکپارچه انجمن صادرکنندگان فنی و مهندسی
معرفیشركت: شرکت تونل سد آریانا در سال 1386 به همت تعدادی از مدیران با تجربه 

و هم فکر و با تکیه بر تجربیات موفق کسب شده در مدیریت چندین پروژه بزرگ عمرانی 
تاسیس گردید.این شرکت در مدت زمان کوتاهی موفق به دریافت باالترین رتبه های 
و  )پایه یک(  ترابری  و  راه  رشته های  در  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  از  پیمانکاری 
آب )پایه یک( گردید.  طی چند سال پس از تاسیس به یک شرکت موفق پیمانکاری با 
چندین شرکت تابعه تبدیل شد. این امر مرهون تمرکز بر ارائه خدمات با کیفیت و تعهد 
ارتقاء مستمر سطح کیفی، مشتری مداری، کاهش هزینه ها و  کاری، تالش بی وقفه، 
زمان اجرای پروژه ها، استفاده از روش های نوین و پرسنل و امکانات کار آمد  می باشد.

دفتر مرکزی گروه آریانا با هدف مدیریت عالیه بر پروژه های داخلی و خارجی در تهران واقع 
شده است. هر یک از شرکت های تابعه بصورت مستقل عمل نموده و دارای مدیریت 
جامع می باشند که عبارتند از: شرکت مهندسین مشاور سامانیان، شرکت تاجیکان )در 
زمینه طراحی و مشاوره و خدمات مهندسی(، شرکت آریانا تونل سد )خدمات در زمینه 

پروژه های درون شهری در کشور تاجیکستان(.
كشورهایهدف: تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ارمنستان، گرجستان

گروهرقابتی:پیمانکاران - راه تونلشناسهشركت:10103333260

دفتر مركزی:  تهران، ونک پارک، خیابان شیراز جنوبی،  نبش 20 متری زرتشتیان، 
ک 1، طبقه 1، واحد 1 پال
نمابر:43850988- 021 تلفن:  88210933- 021

info@ariana-co.com :ایمیلwww.ariana-co.com :سایت
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جنرالمكانیک

مدیرعامل:فؤاد خیر
سالتاسیس: 1333

امارات  و  پاکستان  کشورهای  به  مهندسی  فنی  خدمات  صادراتی:صدور  محصوالت

متحده عربی از جمله احداث راه، تونل، پل و تاسیسات زیربنایی 
برندهایثبتشده:ساخت تونل البرز تحت عنوان طویل ترین تونل آزادراهی خاورمیانه 

 اولین ر اه کوهستانی الجیس رأس الخیمه امارات متحده عربی به طول 36 کیلومتر- راه 
و تونل های دیفتا- شیص- خورفکان سد سنگریزه با رویه بتنی )سد نساء( در ایران- 
اولین سد خاکی با بهره گیری از الیه ژئوممبران به عنوان المان آب بندی در خاورمیانه  
اولین شرکت سازنده تونل فاضالب )به روش مکانیزه( با پوشش ضد خوردگی کومبی 
سگمنت - اجرای پل بتنی باکری -تقاطع ارم- با دهانه 96 متر به ارتفاع 20 متر )بزرگترین 

میزان دهانه اجرا شده به روش پس تنیده صندوقچه ای در خاورمیانه(
بودجه  و  برنامه  )سازمان  پیمانکاری  صالحیت  گواهینامه  شده: اخذ گواهینامههای

ایران، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی  گواهینامه عضویت در   کشور( - 
گواهینامه رتبه زرین یک ستاره، مرکز رتبه بندی ایران )اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران( - گواهینامه تائید صالحیت ایمنی )وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( -  
گواهی ثبت شعبه و مجوز کار در شارجه )امارات متحده عربی( - گواهی ثبت شعبه و مجوز 
کار در راس الخیمه )امارات متحده عربی( - گواهی ثبت شعبه و مجوز کار در کشور عمان - 
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 - گواهینامه سیستم مدیریت محیط 
 OHSAS گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی - ISO14001:2004 زیست
18001:2007 - کسب رتبه اول در نخستین جشنواره نشان تعالی سالمت، ایمنی و محیط 

زیست )HSE( با حضور وزیر راه و شهرسازی 
معرفیشركت: شرکت جنرال مکانیک با شماره ثبت 4320 در سال 1333 تأسیس و اینک 

تجربه ای بالغ بر شش دهه فعالیت پیوسته عمرانی در داخل کشور و دو دهه فعالیت 
در عرصه بین المللی را داراست. ماندگاری شرکت بر پایه اصولی همچون جلب اعتماد 
کیفیت  دانستن  مقدم  و  کارکنان  تجربه  و  دانش  ارتقاء  و  حفظ  کارفرمایان،  رضایت  و 
اجرای کار به سایر امور می باشد. محدوده فعالیت شرکت در تمامی رشته های عمرانی از 
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جمله ابنیه سنگین، کارهای زیربنایی، ساخت سدها، خطوط انتقال و اسکله سازی، 
تونل های  برون شهری شامل  راه ها در محدوده های شهری،  انواع  همچنین ساخت 
گستردگی  می باشد.  بزرگ  مقیاس  در  راه آهن  ساخت  و  خاکی  عملیات  و  پلها  طویل، 
کارها باعث تجهیز ناوگان ماشین آالت شرکت در کلیه زمینه ها گردیده و منابع انسانی، 
تجهیزاتی و مالی شرکت همراه با انگیزه انجام کار با روش های نوین باعث پایایی و نگرش 

به افق های آینده می باشد.
ماموریت و چشم اندازما

در  جهانی  تراز  در  عمرانی  های  پروژه  اجرای  در  ور  بهره  متعالی،  پیشرو،  انداز:  چشم 
راستای توسعه پایدار

 PC، ماموریت: خلق ارزش برای ذی نفعان از طریق انجام پروژه های پیمانکاری عمرانی
EPC، EPCF و BOT در رسته های ساختمان و ابنیه، آب، راه و ترابری، تاسیسات و 
تجهیزات در داخل و خارج کشور با ارتقاء سطح تکنولوژی و دانش فنی و اجرایی و افزایش 

کیفیت اجرای پروژه ها و با رویکرد رضایتمندی کارفرمایان
كشورهایهدف: در مرحله کنونی کشورهای پاکستان و امارات متحده عربی و در 

مرحله آتی کشورهای مذکور به انضمام کشورهای حوزه CIS و عمان

گروهرقابتی:پیمانکاران - راه و تونلشناسهشركت:10260170431

گلستان، نرسیده  دفتر مركزی:  تهران، شهرک قدس، خیابان ایران زمین، خیابان 
کد پستی: 1465865163 به مسجدالنبی)ص(، ساختمان شماره 19، 

نمابر:88094593- 021 تلفن: 2 -88088360- 021

info@generalmechanic.com :ایمیلgeneralmechanic.com :سایت
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شركتسهامیذوبآهناصفهان

مدیرعامل:منصور یزدی زاده
سالتاسیس: 1350

محصوالتصادراتی: تیرآهن های I و H ،میلگرد ،کالف ساختمانی و صنعتی، ریل، شمش  

چدن ، آهن اسفنجی ومحصوالت جانبی 
 ESCO, ZOBESCO :برندهایثبتشده

ISO 2008:9001 , ISO 2004:14001 , ISO 10015:1999 , OH- گواهینامههایاخذشده:
SAS 18001:2007 , ISO IEC 17025

فوالد  مقاطع  کننده  تولید  بزرگترین  و  اولین  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  معرفیشركت:   
ساختمانی در ایران می باشد. این مجموعه در سال 1350 آغاز به کار نموده و از سال 
1370 محصوالت اصلی از جمله تیرآهن ،میلگرد های ساده و آجدار ، ناودانی، نبشی 
،مفتول و محصوالت فرعی را به بازارهای جهانی صادر کرده است.در شهریورماه 1395 
طرح تولید ملی ریل در این شرکت با موفقیت به بهره برداری رسید و تولید انواع ریل و 
تیرآهن های سنگین تا 700 میلیمتر بر اساس استانداردهای روز دنیا در این شرکت آغاز 

گردید.
كشورهایهدف:افغانستان، عراق، قطر، امارات متحده عربی، عمان، انگلستان، سودان، 

بلژیک، تایلند، پاکستان، کویت، اردن، ترکمنستان، تاجیکستان 
گروهرقابتی:محصوالت فوالدیشناسهشركت:10260085303

دفتر مركزی: اصفهان، بلوار سعدی، روبروی پل مارنان پالك 178کد پستی: 6761884147
نمابر:52572594-031تلفن:  031-52574380 

export@esfahansteel.com :ایمیلwww.esfahansteel.com :سایت

كارخانه:اصفهان ، کیلومتر 45 اتوبان اصفهان شهرکرد

نمابر:52572594-031تلفن:  031-52574380 
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زرینترنجمهرو

مدیرعامل: مجتبی مستوفی نژاد 
سالتاسیس: 1390

محصوالتصادراتی: فرش . ساالمبور 

برندهایثبتشده: زرین ترنج مهرو

دستباف  فرش  صادرات  بخش  در   1377 سال  از  نژاد  مستوفی  مجتبی  معرفیشركت: 

فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1378 الی 1382 بعنوان صادر کننده برتر در استان 
قم انتخاب شد و در سال 2005با ثبت شرکت در دبی فعالیت خود را ادامه داد و در 
سال 1390 نیز شرکت زرین ترنج مهرو را به ثبت رساند. این شرکت در 6 سال متوالی از 
سال 1391 تا 1396 بعنوان صادر کننده نمونه استان قم و در سال 1396 صادرکننده 

نمونه ملی انتخاب شد.
كشورهایهدف:آمریکا، آلمان، امارات، ژاپن ، ...

گروهرقابتی:فرش دستبافشناسهشركت:10320636768

ک 108 دفتر مركزی: قم پاساژ علوی طبقه اول پال
نمابر:88241542-021 تلفن:  86015909- 021

kh.nztm@gmail.com :ایمیلwww.ztmcarpet.com :سایت
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شركتایرانیتولیداتومبیل)سایپا(

مدیرعامل:محمدرضا سروش
سالتاسیس: 1346

محصوالتصادراتی: تیبا - سایپا 131 - سایپا 151 - تیبا 2 - سایپا 132 - ساینا 

 DLX - LBI - SAIPA141 EMISSA - TIBA - SAIPA141:برندهایثبتشده

TURPIAL
  SA 18001-2007 - ISO10015-1999 - ISO 14001-2004:گواهینامههایاخذشده

 ISO 9001-2008
معرفیشركت:شرکت سایپا سال 1346 تاسیس و به عنوان شرکت مادر گروه خودروسازی 

و طیف  دارد  را تحت پوشش  زمینه صنعت خودرو  در  فعال  از 80 شرکت  بیش  سایپا 
را تولید و خدمات مربوطه را در زمینه فروش و  کاملی از خودروهای سواری تا تجاری 
خدمات پس از فروش ارائه می نماید. این گروه خودروسازی بیش از 43% از سهم بازار 
داخلی خودروهای سواری را در اختیار دارد. محصوالت شرکت سایپا شامل خودروهای 
آریو،  خودروهای  همچنین  و  اتوماتیك  کوئیك  و  ساینا  جمله  از   X200 و  X100 خانواده 
CS35 و سراتو است. محصول جدید رهام از خانواده SP100 دارای استانداردهای روز 
دنیا می باشد و بزودی به سبد محصوالت سایپا اضافه می شود. میزان تولید محصوالت 
سایپا در سال 1396 تعداد 460000 دستگاه بوده است. شرکت سایپا با تکیه بر مزایای 
از  پس  خدمات  رقابتی،  قیمت  سوخت،  پائین  مصرف  مانند  خود  محصوالت  رقابتی 
فروش گسترده و در دسترس بودن قطعات یدکی، موفق گردیده تولیدات خود را تحت 
نام و برند سایپا به بازارهای هدف صادراتی از جمله سوریه، عراق، الجزایر، مصر، لبنان، 
ونزوئال، غنا و آذربایجان صادر و در برخی از کشورها مانند سوریه، ونزوئال و عراق خطوط 

تولید محصوالت خود را راه اندازی نماید. 
كشورهایهدف: عراق، سوریه، آذربایجان، لبنان، الجزایر، گینه

گروهرقابتی:خودرو سواریشناسهشركت:10100448712

دفتر مركزی:  تهران - کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج صندوق پستی 554/3445/13445
نمابر:35-44194934- 021 تلفن:  44196550-55- 021

saipa@saipacorp.com :ایمیل www.saipagroup.ocm :سایت

كارخانه:تهران - کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج صندوق پستی 554/3445/13445

نمابر:35-44194934- 021 تلفن:  44196550-55- 021
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سفالتاج

مدیرعامل: عادل بشیری جالل
سالتاسیس: 1372

محصوالتصادراتی: سفال و سرامیک صنایع دستی 

برندهایثبتشده: سفال تاج

معرفیشركت: شرکت سفال تاج از سال 1372 فعالیت در زمینه تولید و صادرات صنایع 

دستی را با صدور محصوالت هنری شهر الله جین؛ )پایتخت سفال ایران( به کشورهای 
ترکیه و بلژیک آغاز کرده و در طو ل این سال ها با رشد روز افزون در زمینه راهیابی به 
ارزش دالری و وزن کاال توانست به عنوان صادرکننده نمونه  ارتقاء  و  بازارهای جهانی 
ملی در سال های  1389، 1394 - 1395 -1396  و همچنین صادرکننده نمونه استان 
همدان در سال های 1386، 1387، 1388، 1389، 1390، 1393-1394، 1395و 1396  
نایل آید. از جمله علل موفقیت بازرگانی سفال تاج می توان به توجه عوامل مجموعه 
به ارتقاء کیفیت محصوالت و جلب رضایت مشتریان اشاره کرد؛ همچنین تکیه بر توان 
ذاتی هنرمندان شریف شهر الله جین و سعی در استفاده از تکنیک های جدید در خلق 
آثار زیبا و با کیفیت سفالین و سرامیکی از دیگر اهداف بازرگانی سفال تاج به شمار می رود.

امارات  فلیپین،  انگلستان،  اسپانیا،  سوئد،  آلمان،  هلند،  عراق،  هدف: كشورهای

متحده عربی، قطر، عمان، ترکیه  

گروهرقابتی:صنایع دستی و هنر های سنتیشناسهشركت:4051005380

له جین،بلوار آیت اهلل خامنه ای، جنب دانشگاه پیام نور  دفتر مركزی: همدان-ال
نمابر:34525518-081 تلفن:  34522917- 081

info@taj-pottery.com :ایمیلwww.taj-pottery.com :سایت

کوریجان، بعد از جایگاه سوخت ایثار-کارخانه  له جین،جاده  كارخانه:همدان-ال

تولیدی سفال تاج  
نمابر: 34525518-081 تلفن:  34522917- 081
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سمیرانسالمت

کرمی مدیرعامل: عبدالجلیل 
سالتاسیس: 1386

محصوالتصادراتی: انواع میوه و تره بار تازه 

برندهایثبتشده: لفان

 HQS - Road Construction   المللی بین  و جایزه  گواهینامههایاخذشده:استاندارد 

Award 'پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری 
معرفیشركت: شرکت سمیران سالمت فعال در زمینه صادرات محصوالت زراعی و انواع 

با  و  کارشناسان مجرب  و  بار در شهرستان شیراز می باشد، وجود مدیریت  تره  و  میوه 
تجربه، این شرکت را به یک مجموعه معتبر و شناخته شده در زمینه صادرات میوه و تره 
بار با برند LOFAN تبدیل کرده است. سمیران سالمت توانسته است طی فعالیت خود 
در سالیان دراز خدمات بازرگانی موفقی را در کشورهای مختلف از جمله امارات متحده 
عربی، عمان و قطر به انجام برساند و روزانه حجم عظیمی از انواع میوه و تره بار تازه را 
تحویل مشتریان خود نماید. تسلط به امور صادرات، قوانین بازرگانی و گمرکی، تسریع 
را  آمد، موفقیت سمیران سالمت  کار  و پرسنل  امور مربوطه توسط مدیریت  انجام  در 
به همراه داشته است.هدف سمیران سالمت حرکت فزاینده در جهت رسیدن هر چه 
بیشتر به موقعیت های اعتباری و اقتصادی شرکت های موفق و تجاری بین المللی است؛ 
لذا امروز پس از گذشت سالیان دراز و تحقق این امر همواره سعی مجموعه بر این بوده که 
با ارائه خدمات در سطح شرکت های معتبر جهانی به همراه مشتریان خود به دورترین 

افق های موفقیت برسد.
كشورهایهدف:امارات متحده عربی، عمان، قطر  

گروهرقابتی:میوه، صیفی، تره بارشناسهشركت:10530353600

دفتر مركزی: شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان ابتکار، بلوار ابتکار شمالی، خیابان 212 
نمابر:37744155-071 تلفن:  37744153- 071

info@samiran-fruit.com :ایمیلwww.samiran-fruit.com :سایت

كارخانه:شهرک صنعتی بزرگ شیراز میدان ابتکار بلوار ابتکار شمالی خیابان 212  

نمابر: 37744155-071 تلفن:  37744153- 071
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شیماكفش

مدیرعامل: محمد عرب  
سالتاسیس: 1373

سرپایی  -چکمه  ورزشی  کفش   - مردانه  و  چرمی زنانه  کفش  انوع  صادراتی:  محصوالت

صندل کفش ایمنی و... 
برندهایثبتشده:  شیما - شیما کفش 

ISO9001-ISO10002- ISO10004 :گواهینامههایاخذشده

معرفیشركت: شرکت شیما کفش با بهره گیری بیش 50 سال سابقه تجربه مدیرتی در 

صنعت کفش و همراهی بیش از 750 نفر پرسنل مجرب توانسته عالوه بر بازرا داخلی 
جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی کسب نماید مدیرانومسولین این شرکت با استقرار 
توانسته اند  زنجیره ایی  شعب  و   ISO10004 ،  ISO10002 ،  ISO9001 کیفی  سیستم های 

گام های اساسی برای تحقق اهداف آتی  شرکت بردارند .
كشورهایهدف:عراق ، افغانستان ،عمان ،امارات ، روسیه، قزاقستان ....

گروهرقابتی:کفششناسهشركت:10101516168

ک 4  کوچه بخارا، پال دفتر مركزی: تهران، خیابان سعدی شمالی، 
تلفن:  09123877553

export@shimashoes.com :ایمیلwww.shimashoes.com :سایت

کیلومتر 24 جاده خاوران ،روبروی پمپ بنزین  كارخانه: تهران،خیابان خاوران، 

ک 12  صحرا، خیابان برلیان، پال
نمابر: 33531299-021 تلفن:  33531264- 021
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شركتشیشهكاوهفلوت

مدیرعامل: ابراهیم عسگریان دماوندی 
سالتاسیس: 1379

محصوالتصادراتی: شیشه جام به روش فلوت - آئینه شیشه ای - شیشه ایمنی طلقی  

شیشه های منعکس کننده )رفلکس( 
ISO9001 - ISO14001 - ISO10002 - ISO50001 :گواهینامههایاخذشده

 ISO IEC17025 - OHSAS18001 - AGR - CE MARK 
زیربنای  و  با مساحت 12 هکتار  کاوه فلوت در سال 1381  معرفیشركت: شرکت شیشه 

77000 مترمربع در شهر صنعتی کاوه تاسیس شد. در ساخت این مجموعه کلیه عملیات 
مهندسی پایه و تفصیلی توسط کارشناسان و مهندسین توانمند گروه صنعتی شیشه کاوه 
انجام پذیرفته است. ظرفیت تولید این کارخانه 220000تن شیشه فلوت در سال است. 
ابعاد  با بکارگیری فن آوری پوشش دهی شیشه به روش کند و پاش )Sputtering( در 
نانو این مجموعه توانسته است انواع شیشه پوشش دار با خواص کنترل نوری و کنترل 
کننده انرژی را تولید نماید. راه اندازی خط تولید شیشه طلق دار )لمینت( با ظرفیت دو 
میلیون مترمربع در سال بیانگر انتقال و بکارگیری فن آوری های جدید در صنعت شیشه 
می باشد.این خط تولید در نوع خود از مهمترین خطوط تولید این محصول بوده و بازار 
عرضه محصوالت این کارخانه ها به غیر از ایران شامل عراق- هند- پاکستان- ترکیه- 

مصر- کشورهای آسیای میانه- اروپای غربی- عربستان و امارات می باشد.
كشورهایهدف:اسپانیا، افغانستان، آذربایجان ، امارات ، بلغارستان،ترکیه ،ترکمنستان 

عراق ، قطر ، لهستان ، هند ، یونان
گروهرقابتی:سایر مصالح ساختمانی شناسهشركت:10102136800

)شامل مصنوعات فرآوری شده(
دفتر مركزی: تهران، انتهای شمالی اتوبان امام علی )ع(، بلوار شهید مژدی، پالك 4 

نمابر:22198002,3-021 تلفن:  84400- 021-29490-29100 

info@kavehglass.com :ایمیلwww.kavehglass.com :سایت

کاوه - خیابان 12 - روبروی آتش نشانی كارخانه:استان مرکزی - شهرستان ساوه - شهرك صنعتی 

نمابر: 42347312-086 تلفن:  42347136- 086
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صنایعفروآلیاژایران

مدیرعامل: عباس منصوریان  
سالتاسیس: 1365

محصوالتصادراتی: فروسیلیسیم و پودر میکروسیلیکا  

I.F.I :برندهایثبتشده

ISO 9001 - ISO 14001- OHSAS 18001 :گواهینامههایاخذشده

معرفیشركت: شرکت صنایع فروآلیاژ ایران با هدف تولید فروسیلیسیم به عنوان تامین 

کننده یکی از مواد اولیه صنایع فوالد و چدن در سال 1365 تاسیس ودر بهمن 1372به 
بهره برداری رسمی رسید. طرح توسعه این کارخانه نیز با هدف باال بردن ظرفیت تولید 
گردیده  آغاز  دوم 1383  نیمه  از  الکتریک  قوس  کوره  واحد  دو  احداث  با  فروسیلیسیم 
آباد 20  مومن  نزدیکی  در  شرکت  این  کارخانه  شد.  اندازی  راه  ماه 1387  بهمن  در  که 
کیلومتری شهرستان ازنا، استان لرستان احداث گردیده و در حال حاضر با حدود 800 
نفر پرسنل مجرب مشغول به کار می باشد.ظرفیت تولید ساالنه این شرکت صنعتی، 
معدنی با بهره برداری از طرح توسعه بعنوان بزرگترین تولید کننده فروآلیاژ در خاورمیانه 
جمعًا با سه کوره قوس الکتریکی با قدرت 32، 25 و 18/5 مگاوات سالیانه شامل  60000 
صنایع  در  بسیارمتنوع  کاربردهای  با  میکروسیلیکا  پودر  تن   20000 و  فروسیلیسیم  تن 
ساختمانی و سازه های آبی و صنایع شیمیایی می باشد، ضمن اینکه شرکت حدودًا 40 

درصد محصوالت تولیدی خود را به کشورهای اروپایی و آسیایی  صادر می نماید. 
کشورهای  سایر  و  ایتالیا  ارمنستان،  پاکستان،  هندوستان،  ترکیه،  هدف: كشورهای

اروپایی  
گروهرقابتی:سایر اقالم معدنی فلزیشناسهشركت:10101063793

دفتر مركزی: تهران، پاسداران، چهارراه فرمانیه، نارنجستان هفتم، ساختمان 
پارک سنتر، طبقه 16 واحد 1603

نمابر:40229895-021 تلفن:  40229892- 021

shahani@iranferroalloys.com :ایمیلwww.ferroazna.com :سایت

كارخانه: استان لرستان، خرم آباد، شهرستان ازنا، بخش مومن آباد 

نمابر: 43461066-066 تلفن:  43461063- 066
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صنعتپالستآبیار

مدیرعامل: مهدی عبدیان
سالتاسیس: 1387

محصوالتصادراتی: مصنوعات پلیمری 

برندهایثبتشده: زیپان

گواهینامههایاخذشده:   ISO14001:2004  - ISO10002:2014 ازشرکت SGS سوئیس   

CE -MARK   - سوئیس SGS ازشرکت ISO9001:2000
معرفیشركت: شرکت صنعت پالست آبیار از سال 1385 فعالیت خود را با هدف تولید انواع 

شیلنگ های تك الیه و سـه الیه تقویت شده در اندازه های ٦ میلی متر تا ٢ اینچ برای 
 )U-P.V.C( مصارف مختلف باغبانی و صنعتی و نیز لوله و اتصاالت سخت پی وی سی
صنعت  نمود. شرکت  آغاز  میلیمتر،   ٢٥٠ تا   ٢٠ اندازه های  در  مختلف  فشارهای  برای 
آبیار با تاکید بر کیفیت ممتاز،نوآوری،قیمت مناسب و رضایت کامل مشتری،  پالست 
محصوالت شرکت را بطور مداوم در آزمایشگاه مجهز و اختصاصی خود تحت مراقبت 
نشان  دارای  شرکت    U-PVC محصوالت کلیه  خاطر  هــــمین  به  و  داده  قرار  بررسی  و 
استاندارد ملی ایران و گواهینامه ISO 9001:2000 از شرکت SGS سوئیس می باشد.این 
کننده نمونه  به عنوان صادر  توانمندی های خود  به  با توجه  توانسته  کنون  تا  شرکت 

استـــان قزوین، واحد نمونه استاندارد و همچنین تولید کننده برتر سال معرفی گردد.
تاجیکستان،  پاکستان،  تاجیکستان،  قرقیزستان،  افغانستان،  عراق،  هدف: كشورهای

ارمنستان و ....
گروهرقابتی:مصنوعات پلیمریشناسهشركت:10862015555

دفتر مركزی: تهران،خیابان آزادی، بین نواب و اسکندری، جنب بانک تجارت، پ 
188 ساختمان بورس دانش بنیان، طبقه ششم ، واحد چهارم

نمابر: 4-33370551-028  داخلی 108 تلفن:  66572047- 021

abyarplast@gmail.com :ایمیلwww.abyarplast.com :سایت

كارخانهش1: قزوین، شهرک صنعتی لیا)قدیم(، جاده بوئین زهرا  خ فردوسی واحد 4

کاسپین   كارخانهش2و3: قزوین، شهرک صنعتی 

نمابر: 4-33370551-028  داخلی 108 تلفن:  33370551- 028
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شركتصنعتیبهشهرسهامیعام

مدیرعامل: محمود شه رضایی 
سالتاسیس: 1330

سویا،پالم،کلزا،مخلوط(-  آفتابگردان،   ( خوراکی  روغن های  انواع  صادراتی:  محصوالت

انواع روغنهای قنادی و شیرینی پزی 
برندهایثبتشده: الدن - بهار- شاه پسند- نسترن- مارال

ISO22000- ISO17025-SGS :گواهینامههایاخذشده

این  فعالیت  گردید، حوزه  تاسیس  بهشهر در سال 1330  معرفیشركت: شرکت صنعتی 

شرکت تولید انواع روغن های خوراکی، سرخ کردنی، قنادی و شیرینی پزی و پخت و پز 
می باشد، در حال حاضر روزانه نزدیک به 1500 تن تولید انواع روغن در برنامه خود قرار 

داد و پیشتاز تولید و توزیع در بازار داخل و صادراتی می باشد.
قرقیزستان،  قزاقستان،  ترکمنستان،  عراق،  پاکستان،  افغانستان،  هدف: كشورهای

تاجیکستان، ازبکستان، استرالیا

گروهرقابتی:سایر محصوالت صنایع غذاییشناسهشركت:10100218034

کیلومتر 8 بزرگراه فتح شرکت صنعتی بهشهر  دفتر مركزی: تهران، 
نمابر:63962664-021 تلفن:  66250435-40- 021

info@bic-oil.com :ایمیلwww.ladanoil.com :سایت

کیلومتر 8 بزرگراه فتح   كارخانه: تهران، 

نمابر: 40-66250435- 021 تلفن:  66250435-40- 021
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لبنیگلستانصباح

مدیرعامل: محمود ابراهیمی 
سالتاسیس: 1383

محصوالتصادراتی: پنیرهای خامه ای، پروسس و خامه ای پرچرب در بسته بندی های

 مختلف 
برندهایثبتشده: صباح- گابانا

HACCP- 22000-14001-18001 -9001 گواهینامههایاخذشده: ایزو

معرفیشركت: تولید فراورده های لبنی و انواع پنیر های خامه ای و پروسس  و کره حیوانی 

در بسته بندی های مختلف
كشورهایهدف:عراق، افغانستان ، بحرین 

گروهرقابتی:فرآورده های لبنیشناسهشركت:10700113763

ج سرو ساعی  دفتر مركزی: تهران خیابان ولی عصر باالتر از سه راه عباس اباد- بر
گروه صنعتی صباح طبقه 18 

نمابر:33313677-017 تلفن:  33313559- 017

panir_sabah@yahoo.com :ایمیلwww.sabah.ir :سایت

کاووس - شهرک صنعتی آقچلی  گنبد  كارخانه: 

نمابر: 33313677-017 تلفن:  33313559- 017
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شركتفرشقیطرانطالییكاشان

کاریان مدیرعامل: آقای مجتبی الوان 
سالتاسیس: 1390

محصوالتصادراتی: انواع فرش ماشینی 

برندهایثبتشده: فرش قیطران

-OHSAS18000-14000ایزو9001-ایزو ایران-  ملی  استاندارد  شده:  اخذ گواهینامههای

استاندارداکوتکس
ماشینی  فرش  انواع  تولید  در  سابقه  قرن  ربع  از  بیش  با  قیطران  فرش  شركت:  معرفی

فعالیت خود را با چشم انداز مجموعه یکپارچه نخ تا فرش در زمینی به مساحت55000 
متر مربع در شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی آغاز نمود و درسال 1392 با توسعه 
و گسترش خط تولید بافت فرش ماشینی به عنوان اولین تولید کننده فرش 1000شانه 
در جهان شناخته شد و همچنین درسال 1394 با تولید فرش 1200شانه با تراکم3600 
فعالیت خود را توسعه بخشید و اقدام به اشتغالزایی بیش از 300 نفر نمود.  شرکت فرش 
قیطران در سال 1396  اقدام به خرید اولین دستگاه بافندگی1500 شـانه نمود و با آغاز 
تولید این محصول به عنوان  اولین تولید کننده فرش1500شانه در جهان  معرفی گردید. 
همچنین در سال 1395 در راستای نیل به اهداف بلند مدت خود، اقدام به احداث 
واحد ریسندگی و خرید پیشرفته ترین ماشین آالت و تجهیزات ریسندگی روز دنیا  نمود 

که  تا پایان سال 1396 مورد بهره برداری قرار گرفت. 
كشورهایهدف:عراق، چین ، روسیه ، استرالیا ، آذربایجان ، قرقیزستان ، لبنان،آلمان  

ارمنستان،عمان
گروهرقابتی:فرش ماشینیشناسهشركت:14000070972

کاشان،جاده قدیم آران و بیدگل. میدان شهیدان اربابی. انتهای  دفتر مركزی: 
بلوارکارگر. میدان همت. بلوارجهاد. خیابان حکمت شرقی

نمابر:54750575-031 تلفن:  54750570- 031

info@gheytarancarpet.com :ایمیلwww.gheytarancarpet.com :سایت
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كاالیخانهپایاپارس

مدیرعامل: احمد تحسیری  
محصوالتصادراتی: فالسک چای-سرویس ادویه آشپزخانه  

برندهایثبتشده: احمد-ون پارس-ناردونه-رمانتیک

با  کیفیت  کنترل-گواهی   CE- SGS-بالتیک   -9001 ایزو  شده:  اخذ گواهینامههای

 EFQM استاندارد17025- کیفیت و گواهی تعالی سازمانی
معرفیشركت: شرکت کاالی خانه پایا پارس )عالی نام زینده رود سابق( در سال 1379 در 

اداره ثبت شرکت های استان اصفهان به شماره ثبت 16620 و سهامی خاص به ثبت 
رسید .سرمایه ثبت شده شرکت چهار میلیارد ریال وبا تعداد یکصد و پنجاه پرسنل در 
سه شیفت کاری مشغول به فعالیت می باشد.فالسک چای از اصلی ترین محصوالت و 
اولین محصول این شرکت است.ظرفیت تولید این شرکت چهار میلیون فالسک چای 
در سال و به کشورهای همسایه ایران از قبیل عراق، افغانستان،ارمنستان،آذربایجان و 
ترکمنستان صادرات دارد.در حال حاظر هفتاد درصد تولید فالسک چای کشور ایران 
در اختیار این شرکت است. این شرکت برای محصول فالسک چای کامال توانائی رقابت 
با کشور چین در کیفیت و قیمت و تعداد تولید را دارا می باشد.از محصوالت صادراتی 
شرکت، فالسک چای یک لیتری، یک و سه دهم لیتری و دوقلوی دو لیتری ، دو شش 

دهم لیتری و سرویس ادویه می باشد.
ترکمنستان،تاجیکستان   ، افغانستان  عراق،  عراق،جنوب  کردستان  هدف: كشورهای

ازبکستان ،سوریه ،شرق آفریقا
 

گروهرقابتی:لوازم خانگی غیرانرژی برشناسهشركت:10260375521

ک 78 دفتر مركزی: اصفهان،شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم،فرعی پنجم، پال
نمابر:35724889-031 تلفن:  09131196340

aleeenam@gmail.com :ایمیلwww.vanpars.com :سایت

ک 78 كارخانه: اصفهان،شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم،فرعی پنجم، پال

نمابر: 35724889-031 تلفن:  35720025- 031
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كارخانجاتنوردلولهیاران

مدیرعامل: سید علیرضا ابوئی مهریزی  
سالتاسیس: 1377

محصوالتصادراتی: انواع لوله و پروفیل درز جوش دار فوالدی   

برندهایثبتشده: کارخانجات نورد لوله یاران

معرفیشركت: شرکت کارخانجات نورد لوله یاران در سال 1377 به ثبت رسیده و پس از آن با 

بهره گیری از نیروهای متخصص و کارآ زموده، با هدف ایجاد تحول در صنعت لوله و پروفیل 
در سال 1382 با ظرفیت تولید 105،000 تن تأسیس و در زمینی به مساحت 160000 متر مربع 
شروع به کار نمود. با توجه به باال بودن کیفیت محصوالت تولیدی، استقبال و اعالم نیاز 
مشتریان محترم طرح توسعه کارخانه با هدف افزایش کمی و کیفی و تنوع تولیدات با استفاده 
از پیشرفته ترین ماشین آالت روز دنیا در دستور کار مدیریت شرکت قرار گرفت و در سال 
1383، ظرفیت تولید کارخانه افزایش یافت و هم اکنون جهت پاسخگویی به نیاز بازار داخلی 
و صادرات به کمك شرکت تابعه خود، فوالد صنعت مهدی )عج( در 30 سالن و سوله با بیش 
 از 20 خط تولید لوله و پروفیل با ظرفیت 430000 تن در سال به فعالیت خود ادامه می دهد.
محصوالت صادراتی شرکت :لوله ها : لوله های گاز خانگی و شهری، آب و شوفاژ، لوله های 
ساختمانی و صنعتی تا 219 میلیمترـ پروفیل های صنعتی و خانگی : قوطی های مربع و 

مستطیل، پروفیل های ساختمانی باز و بسته تا 180*180 میلیمتر
كشورهایهدف:ترکمنستان ، عراق ، افغانستان

گروهرقابتی:لوله و پروفیلشناسهشركت:10101915348

دفتر مركزی: تهران،خیابان شهید بهشتی، خیابان خالداسالمبولی ، نبش خیابان 
17 ،پالك 26 ،ساختمان یاران

نمابر:88105586-021 تلفن:  021-88105580

export@yarangroup.com :ایمیلwww.yaranrolling.com :سایت

کیلومتر 4 ،خیابان  كارخانه: تهران، جاده قدیم قم، 60 متری امام حسین، 

صنعت و معدن نهم 
نمابر: 56546360-021 تلفن:  56543100- 021
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شركتگروهصنایعكابلسازیافقالبرز

مدیرعامل: عبداهلل هاشمی 
سالتاسیس: 1382

محصوالتصادراتی: سیم و کابل مسی و آلومینیومی برق و مفتول مس 

برندهایثبتشده: افق البرز

ISO 9001:2008 -ISO 1004:2012 :گواهینامههایاخذشده

معرفیشركت: شرکت گروه صنایع افق البرز یکی از تولید کنندگان با سابقه در تولید سیم 

و کابل برق با هادی مسی و آلومینیومی است و عالوه بر آن یکی از معدود تولید کنندگان 
مفتول مس در کشور می باشد. با توجه به حضور فعال سهامداران این شرکت در بازار 
سیم و کابل کشور از دهه 60 و آشنائی به اطالعات فنی و کاربردی در این زمینه، احداث 
کارخانه تولید سیم و کابل فشار ضعیف در سال 1373 در زمینی به مساحت 30،000 

متر مربع در شهر قزوین )شهرك صنعتی لیا( آغاز گردید.
كشورهایهدف:افغانستان،امارات،ترکیه،ترکمنستان،تاجیکستان،عراق،دبی 

کابل و سایر شناسهشركت:10861450753 گروهرقابتی:انواع سیم، 

تجهیزات برق و الکترونیك
ک25 دفتر مركزی: تهران، فرمانیه، خیابان سعیدی)مهماندوست(پال

نمابر:23574-021 تلفن:  23574- 021

m.barzegar@ofoghealborz.com :ایمیلwww.ofoghealborz.com :سایت

کیلومتر 14 جاده بوئین زهرا، شهرک صنعتی لیاء، بلوار بهشتی  كارخانه:قزوین، 

خیابان هنر ،خیابان ارزش 
نمابر: 33455439-028 تلفن:  33454632- 028
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گروهصنعتیبوتان

مدیرعامل: محمد رضا عابدی میران 
سالتاسیس: 1343

محصوالتصادراتی: آبگرمکن، شوفاژ، رادیاتور، حوله خشک کن 

برندهایثبتشده: بوتان

 ISO 9001:2015، ISO 14001:2015، OHSAS 18001:2007،  :گواهینامههایاخذشده
ISO 10002:2014، ISO 10004:2014

ثبت  به  گاز در کشور سال 1332  بنیانگذار صنعت  بعنوان  بوتان  معرفیشركت: شرکت 

با  گرفت.همزمان  قرار  توزیع  فرایند  در  آبادان  پاالیشگاه  محصول  مایع  گاز  رسید. 
آشنایی و توسعه استفاده از گاز مایع نیاز به تولید لوازم و محصوالت گازسوز احساس 
 گردید. شرکت صنعتی بوتان در سال 1343 در جهت نیاز به این خواسته، تاسیس شد.
است: گردیده  زیر  دستاوردهای  و  نتایج  بروز  به  منجر  بوتان  شرکت  مداری   مشتری 

کسب استانداردهای جهانی کیفیت
راندمان باالی تمام محصوالت و صرفه جویی ملی در سوخت و انرژی

ایجاد بزرگترین شبکه خدمات مشتریان و  ارائه سرویس در کشور 
افتخار خدمت به ده میلیون خانواده ایرانی

سومین تولیدکننده آبگرمکن گازی دیواری در جهان
ترکمستان،  اکراین،ایتالیا،  الجزایر،  اسپانیا،  افغانستان،  آذربایجان،  هدف: كشورهای

روسیه، عراق، گرجستان، لهستان 

گروهرقابتی:لوازم خانگی انرژی برشناسهشركت:10100393826

ک 34 دفتر مركزی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پال
نمابر:88765026-021 تلفن:  83520000- 021

Mhnaeini@bginternal.com :ایمیلwww.butaneindustrial.com :سایت

کاوه،خیابان دوازدهم  كارخانه:شهرک صنعتی 

نمابر: 42347183-086 تلفن:  42347057-60- 086
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گروهصنعتیمعدنیزرمهرمارلیک

مدیرعامل: سید عباس زیارت نیا  
سالتاسیس: 1377

محصوالتصادراتی: صنایع دستی و مصنوعات ساخته شده از طال 

برندهایثبتشده: پارسیس 

    ISO 9802:1991    ISO 14001-2004    OHSAS 18001:2007   :گواهینامههایاخذشده
ISO 9001:2008

معرفیشركت: 1- این شرکت پروسه استحصال طال از معدن تا تولید صنایع دستی از طال را 

به منظور صادرات به صورت یک مجموعه جامع در گروه زرمهر اجرایی کرده است. 
2- اولین مجموعه که صادرات طال را تحت عنوان صنایع دستی و سایر مصنوعات آن 
به صورت رسمی پس از مدتهای مدید از کشور ) و به اذعان رییس اتحادیه طال وجواهر 

مشهد بعد از 15 سال از استان( صورت داد. 
3- ایجاد واحد آفرینش های هنری و گرد آوری هنرمندان بنام به جهت تولید مصنوعات 

صادراتی ارزشمند . 
كشورهایهدف:امارات متحده عربی ، ترکیه  

گروهرقابتی:هنرهای سنتیشناسهشركت:10380287911

ک 60 دفتر مركزی: مشهد، احمد آباد، رضا 25 ، پال
نمابر:38450246-051 تلفن:  38450246- 051

info@zarmehr.com :ایمیلwww.zarmehr.com :سایت

كارخانه: تربت حیدریه،کیلومتر 9 جاده بایگ، فدیهه،کارخانه فراوری زرمهر  

نمابر: 53583205-053 تلفن:  583205- 053
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گروهصنعتینجاتی-آناتا

مدیرعامل: علی سالک نجات
سالتاسیس: 1353

محصوالتصادراتی: کلیه محصوالت تولیدی آناتا 

لیلک   - آتالی   - آنالی  استایل-   - براو   - سفری   - توپوق   - دناتا  ثبتشده:  برندهای

سیاحت-ساوس-فوج-تاکتیک-مرس-فینگرز-بونت-آویتا-الویتا و ....
گواهینامه های  حالل،  سالمت،  سرخ  سیب  ملی،  استاندارد  شده:  اخذ گواهینامههای

بین المللی مدیریت و کیفیت از سوئیس و آمریکا 
معرفیشركت: آناتا با بیش از 50 سال سابقه در تولید انواع شکالت، تافی، آبنبات، ویفر، 

نوع   400 از  بیش  تنوع  با  شده  حجیم  وغالت  کراکر  اسنك،  آدامس،  کیك،  بیسکویت، 
محصول وتنوع متجاوز از 1000 نوع بسته بندی با اشتغال زائی برای بیش از 3800 نفر 
مستقیم و بیش از 15300 نفر غیر مستقیم و دارای 28 شعبه و ناوگان توزیع و پخش 

مویرگی در سراسر ایران می باشد.
امارات،  پاکستان،  افغانستان،  عراق،  جمله  از  کشور   60 از  بیش  هدف: كشورهای

ترکمنستان، روسیه، آذربایجان، هلند، سنگاپور، چین و ....  

گروهرقابتی:شیرینی و شکالتشناسهشركت:10860379953

دفتر مركزی: تبریز ، جاده تهران 
نمابر:36373637-041 تلفن:36372020-30- 041

export@anataco.com :ایمیلwww.nejati.com :سایت

كارخانه:تبریز ، جاده تهران  

نمابر: 36373637-041 تلفن:  36372020-30- 041
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گسترشبازرگانیكرمان

مدیرعامل: محسن جالل پور 
سالتاسیس: 1370

محصوالتصادراتی: پسته، مغز سبز پسته، مغز پسته، پسته مکانیک خندان 

برندهایثبتشده: کی سی دی

ISO 22000، ISO 9000، HACCP، HALAL   :گواهینامههایاخذشده

معرفی شركت:هر چند شرایط اقتصادی کشور در چند سال اخیر فراز و نشیب های فراوانی 

داشته است اما شرکت گسترش بازرگانی کرمان که همواره وظیفه شناسی و ارتقاء کیفیت 
را به عنوان 2 ماموریت اصلی تعریف کرده بوده است با مقاومت و ایستادگی تمام تالش 
خود را برای حفظ بازار و توسعه آن بکار بسته و سعی نموده تا جایگاه پسته ایران را در 
بازار های هدف همچنان حفظ و صیانت نماید. صادرات پسته چه از جنبه اقتصادی 
و چه جایگاه فرهنگی و چه از زاویه معرفی کشورمان در اقصی نقاط دنیا آنقدر اهمیت 
دارد تا در همه این فراز و نشیب ها با قدرت و مستحکم در بازارها حضور داشته و معرف 
نام کشورمان باشیم. شرکت گسترش بازرگانی کرمان خود را موظف به روزآوری، نوآوری 
و ارتقا کمیت و کیفیت کاالهای صادراتی کشور دانسته و هر روز با تجهیز خود به آخرین 
گواهی نامه های معتبر دنیا و صنعت غذا رقیب سرسختی برای شرکت های امریکائی در 
اروپا گردیده است. خوشحالیم هنوز با همه مشکالت و موانع داخلی و خارجی با عنوان 
اولین صادر کننده مغزسبز دنیا برند خود را در همه کشورهای اروپائی برندی معتبر و 

خوشنام معرفی کرده و بازار مغزسبز را بطور کامل زیر نظر داریم. 
كشورهایهدف:آلمان، قزاقستان، عراق، پاکستان، امارات متحده عربی، قزاقسستان، 

قطر، تایوان، مالزی، چین، تایلند، هنگ کنگ، روسیه، اوکراین، ارمنستان

گروهرقابتی:خشکبار )پسته(شناسهشركت:10630100368

کدپستی: 7619948734 کرمان،کیلومتر 5 جاده زنگی آباد،  دفتر مركزی: 
نمابر:32752554-034 تلفن:  32752755- 034

info@kcdco.com :ایمیلwww.kcdco.com :سایت
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گسترشتجهیزاتدانا

مدیرعامل: سید علی رضوی 
سالتاسیس: 1383

محصوالتصادراتی: پارکینگ مکانیزه 

SMART PARKING :برندهایثبتشده

CE , ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 :گواهینامههایاخذشده

توسعه  طراحی،  در  مکانیزه  پارکینگ  صنعت  پیشرو  پارکینگ  اسمارت  شركت:  معرفی

خود  مشتریان  نزد  روز  به  و  کارآمد  محصولی  عنوان  به  را  خود  تکنولوژی  مدیریت  و 
لیسانس  تحت  دانا  تجهیزات  شرکت  است.  رسیده  شهرت  به  جهان  سراسر  در 
 10 از  بیش  تجربه  با  جنوبی  کره  پارکینگ(  )اسمارت   DONGYANG PC شرکت 
داخل  در  مشتریان  از  وسیعی  طیف  به  خدمات  ارائه  و  سازی  پارکینگ  در  سال 
است. نموده  فعالیت  مکانیزه  پارکینگ  کننده  تولید  بزرگتری  و  اولین  عنوان  به   کشور 

تجهیزات دانا پس از نصب و راه اندازی بیش از 2000 واحد پارکینگ در داخل کشور و با 
توان ارائه سیستم های مختلف پارکینگ مکانیزه اعم از روتاری، برجی، گرند، پازلی و دبل 
به عنوان نماینده خاورمیانه پا به عرصه صادرات نهاد و موفق به صادرات محصول به 
کشورهای قطر، عمان، امارت متحده عربی و عراق طی سال های 93 الی 96 شده است و 

در سال 95 به عنوان صادر کننده نمونه استانی انتخاب شده است.
و  آذربایجان  عراق،  مصر،  ترکیه،  عربی،  متحده  امارت  عمان،  قطر،  هدف: كشورهای

سوریه 
گروهرقابتی:تجهیزات و ماشین آالت صنعتیشناسهشركت:10102679915

ک 38- طبقه 5- واحد 25  دفتر مركزی: تهران- خیابان شریعتی- خیابان ملک- پال

نمابر:77528683-021 تلفن:  77626022- 021

info@smartparking.ir :ایمیلwww.smartparking.ir :سایت

كارخانه: ورامین- شهرک صنعتی ساالریه- بلوار نرگس- نبش نسترن 3  

تلفن:  36770940- 021
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گلكدهمارانتا

مدیرعامل: محمدرضا رضایی 
سالتاسیس: 1370

محصوالتصادراتی: گل و گیاهان زینتی 

گیاهان  و  گل  پرورش  و  تولید  هدف  با  و   1370 سال  در  مارانتا  گلخانه  شركت:  معرفی

با  تا  شد  موفق  کوتاهی  مدت  ظرف  گلخانه  این  کرد.  آغاز  را  خود  فعالیت  زینتی 
زینتی  گیاهان  و  گل  برتر  کننده های  تولید  از  به یکی  امکانات  بهترین  از  بهره گیری 
تبدیل گردد. گلخانه مارانتا یکی از تأمین کنندگان اصلی و مهم گل و گیاهان زینتی در 
افتخار  ناپذیر  خستگی  فعالیت  سال   27 از  بعد  حال  می باشد.  ایران  از  خارج  و   ایران 
می کنیم که توانسته ایم در میان گلخانه های فعال در عرصه گل و گیاهان زنتی کشور، 

جایگاه شایسته  خود را به دست آورده ایم.
كشورهایهدف:عراق، عمان

گیاهان زینتیشناسهشركت:0569902071 گروهرقابتی:گل، نهال و 

کوچه  دفتر مركزی: استان مرکزی، شهرستان محالت، خیابان آیت اهلل غفاری، 
گلکده مارانتا کارخانه ساب، 

نمابر: 43252040-086 تلفن:  43252040- 086
ahyousefi@outlook.com :ایمیلhttp://golkademaranta.ir :سایت

کوچه  كارخانه: استان مرکزی، شهرستان محالت، خیابان آیت اهلل غفاری، 

گلکده مارانتا  کارخانه ساب، 
نمابر: 43252040-086 تلفن:  43252040- 086
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مرواریدتجارتپدیده

مدیرعامل: داود صدیقی نوری 
سالتاسیس: 1389

محصوالتصادراتی: میگو پرورشی و ماهی 

برندهایثبتشده: مروارید تجارت پدیده

معرفیشركت: صادرات آبزیان میگو و ماهی 

مکزیک،  روسیه،  لبنان،  کویت،  امارات،  فرانسه،  اسپانیا،  ویتنام،  هدف: كشورهای

انگلیس

گروهرقابتی:محصوالت شیالتی و آبزیانشناسهشركت:10320212341

ک 10، واحد 2 دفتر مركزی:تهران، شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، خیابان پیروزان، پال
نمابر:88037643-021 تلفن:  88043682- 021

morvarid_tejarat@yahoo.com :ایمیلwww.abzian.com :سایت
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شركتمهندسیمشاورمهابقدس

مدیرعامل: ناصر ترکش دوز 
سالتاسیس: 1362

محصوالتصادراتی: خدمات فنی و مهندسی 

برندهایثبتشده: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس )ایران( - ام جی - ای اس دی 

)ترکیه(- مهاب النکا )سریالنکا( - مهاب قدس شعبه عمان )عمان( - مهاب قدس )نیجریه(
ISO9001: 2015 TUV NORD، AITC، FCIC، PEC:گواهینامههایاخذشده

EFQM، TQM-QC100 
معرفیشركت: بزرگترین شرکت مهندسی مشاور ایران در چهارمین دهه از فعالیت پر افتخار 

خود، با انجام موفقیت آمیز بیش از 1800 پروژه ی زیر بنایی توسط بیش از 2000 کارشناس 
نخبه و با تجربه، به عنوان مشاوری بی نظیر در خاورمیانه و دارای جایگاه ممتازی بین 
10 شرکت صاحب نام مشاور خدمات مهندسی آب و سد سازی جهان می باشد. خدمات 
شرکت عبارت است از طراحی و نظارت بر ساخت سد و نیروگاه، خطوط انتقال آب، تصفیه 
خانه ی آب و فاضالب، ایستگاه های پمپاژ، شبکه ی فاضالب، شبکه های اصلی و فرعی 
آبیاری و زهکشی، تهیه نقشه های پایه RS و GIS، مطالعات یکپارچه منابع آب و خاك و 
محیط زیست و ...  مهاب قدس با تامین همزمان دو مقوله ی “کیفیت” و “کمیت” و ایجاد 
ساختار تضمین کیفیت وجایگزینی خرد جمعی به جای فردی و تطبیق و تنظیم پرسنل 
و فعالیت های شرکت با معیارهای بین المللی و ایجاد زیرساخت ها، موفق شده است در 
مناقصات بین المللی و در رقابت با شرکت های آمریکایی، اروپایی و آسیایی در 30 پروژه در 
کشورهای آلبانی، قطر، مالی، گینه استوایی، تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، سوریه، 

عمان، هندوستان، سریالنکا، اوگاندا، نیجریه و زیمبابوه برنده ی نهایی مناقصه گردد.

كشورهایهدف:سریالنکا، عمان، نیجریه، هند، زیمبابوه، افغانستان، پاکستان و ...

گروهرقابتی:مشاورانشناسهشركت:10103104361

کوی تخارستان، پ 16 دفتر مركزی: تهران، خیابان شهید وحید دستگردی )ظفر(، 
نمابر:22276487-021 تلفن:  23969- 021

int.mahab@gmail.com :ایمیلwww.mahabghodss.com :سایت
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نخلسبزصبحی

مدیرعامل: محمد صبح راست 
سالتاسیس: 1380

محصوالتصادراتی: انواع خشکبار)خرما و کشمش( 

برندهایثبتشده: نخل سبزصبحی

 22000 ISO-9001 ISO -گواهینامههایاخذشده: گواهی حالل

معرفیشركت: بازرگانی صبحی با داشتن بیش از 60 سال سابقه فعالیت در عرصه تهیه، 

توزیع، فرآوری و صادرات انواع خرما،کشمش و خشکبار در سال 1380 اقدام به تاسیس 
شرکت نخل سبز صبحی نموده است. این شرکت با بکارگیری افراد متخصص در امر تهیه 
بسته بندی  و  ضدعفونی  سورتینگ،  شستشو،  پیشرفته،  دستگاه های  از  بهره گیری  و 
فرآورده های متنوع و صدور آن به بیش از 20 کشور اروپایی و آسیایی توانسته است مقام 
واحد نمونه استانی  را در 9 مرحله بین سال های 1380 الی 1396 به خود اختصاص 
دهد. الزم به ذکر است این شرکت برای حفظ کیفیت طبیعی و ارزش غذایی محصوالت، 
با ایجاد تاسیسات سردخانه ای 4000 تنی در شهر بم و تبریز و همچنین با بهره گیری از 
روش های مناسب و بهداشتی و رقابت با محصوالت مشابه، با تامین خرما از بهترین 
نخلستان های کشور، انواع فرآوری های خود را با بسته بندی در وزن های متنوع و برند 
مورد سفارش مشتریان، تهیه نموده و توانسته است ضمن راه یابی به بازار جهانی در امر 

صادرات و همچنین ایجاد اشتغال در منطقه نقش موثری را ایفا نماید.
كشورهایهدف:چین ، روسیه ، هندوستان ، مالزی ، اندونزی ، عراق ، ترکیه، ارمنستان  

گرجستان ، بوسنی ، صربستان ، بلغارستان ، آذربایجان،اوکراین
گروهرقابتی:خشکبار )غیر پسته(شناسهشركت:10200179835

کتورسازی، میدان خشکبار شماره 1 دفتر مركزی: تبریز ،روبروی ترا
نمابر:34249255-041 تلفن:  34249253- 041

info@nakhlsabzsobhi.co  :ایمیلwww.nakhlsabzsobhi.com :سایت

گذاری خارجی، خیابان آسیای 1  کیلومتر 10جاده تبریز،صوفیان، شهرک سرمایه  كارخانه: 

نمابر: 32466189-041 تلفن:  041-32466189
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نوینبافانپرنگ

مدیرعامل: احمد طاهری 
سالتاسیس: 1378

محصوالتصادراتی: انواع پوشاک 

برندهایثبتشده: هپی لند/ تولید محصوالت تحت لیسانس برند ROOH آلمان

 OEKO-TEX standard 100/ ISO 9001: 2015/ ISO شده:   اخذ گواهینامههای
14001:2015/ OHSAS 18001:2007/ HSEMS-Guidelines OGP: 1994

معرفیشركت: شرکت نوین بافان پرنگ یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت هپی لند،

در کنار دو شرکت »پرنگ فام« و »فروشگاه های زنجیره ای سرزمین شاد«، واقع در منطقه 
آزاد انزلی، به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی و صادراتی صنعت پوشاک کشور 
با 11 میلیون دالر صادرات در سال 96، قریب به بیست درصد صادرات البسه کشور را به 
عهده دارد و با ایجاد اشتغال برای 1500 نفر، راه اندازی 60 شعبه در داخل، 3 شعبه در 
آلمان و ترکیه، برنامه توسعه 10 شعبه در سال جاری و راه اندازی فروشگاه در کشورهای 
اروپایی و همسایه، همواره از موفق ترین شرکت ها در زمینه های صادرات و کارآفرینی و 
مفتخر به دریافت 11 تندیس صادرکننده نمونه ملی، استانی و منطقه بوده است. این 
امر مرهون بکارگیری دانش، تخصص و فناوری  روز دنیا و دریافت انواع گواهینامه های 
در   ROOH برند  تحت  را  مجموعه  محصوالت  و  است  ملی  و  بین المللی  استاندارد 
بازارهای اروپایی مطرح کرده است. در راستای برنامه های توسعه ای تدوین شده، در 
سال 96 از طریق سرمایه گذاری مشترک با ترکیه، سهم قابل توجهی برای مجموعه در 
25 بازار جدید بدست آمده و مرکز تحقیق و توسعه مشترک با دانشگاه گیالن راه اندازی 

شده است. 
كشورهایهدف:آلمان،عراق،آذربایجان،ترکیه،قزاقستان 

گروهرقابتی:پوشاكشناسهشركت:10101967323

ک 11، طبقه اول دفتر مركزی: تهران،خیابان انقالب،خیابان صبای جنوبی، پال
نمابر:66493627-021 تلفن:  66463656-66491828- 021

rooh.inc@gmail.com :ایمیلwww.happylan.ir :سایت

 D1 كارخانه: گیالن،بندرانزلی،منطقه ازاد تجاری،صنعتی انزلی، شهرک صنعتی فاز 2، قطعه

نمابر: 34437929-013 تلفن:  34491102- 013
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نوینزعفران

مدیرعامل:علی شریعتی مقدم  
سالتاسیس: 1371

انواع زعفرانی،  پودری  محصوالت  شده،  بسته بندی  زعفران  صادراتی:  محصوالت

دمنوش های زعفرانی 
برندهایثبتشده: نوین- زعفرانیه- صحرا- گل سرسبد- آی گل 

 ISO/FSSC22000، HACCP، ISO 9001، ISO 14001، ISO :گواهینامههایاخذشده
10002، ISO 10004، Organic، Halal، FDA

معرفیشركت: نوین زعفران در سال 1371 با هدف نوآوری، بسته بندی  و ایجاد تحول در 

حرفه  زعفران  تاسیس  شد و از ابتدا به عنوان یک تولید کننده و صادر کننده متخصص،  
مبتکر، درستکار، جدی و شاخص در عرصه تجارت جهانی  زعفران با کیفیت و بسته بندی 
متفاوت و خدمات مبتنی بر رضایت مشتری خود را  مطرح نمود. ایجاد بزرگترین واحد 
فراوری  بهداشتی و بسته بندی زعفران در شرایط  Clean  Room  در جهان،  طراحی 
و تولید  بیش از 400 نوع بسته بندی با زبانها و سالیق مختلف ملل، تحقیقات علمی  
دامنه دار، تولید  و صادرات  ده ها  محصول فرعی  از  زعفران  ) با نام زعفرانیه(، بازاریابی 
گسترده و صادرات به پنج قاره  گوشه ای از فعالیت های این واحد تولیدی است.نوین 
 ،9001 ISO ،14001 ISO زعفران اولین تولید کننده زعفران در جهان دارای استانداردهای
HACCP ، ISO/FSSC ،10004 ISO ،10002 ISO 22000 ، اولین آزمایشگاه آکردیته زعفران 

ایران و دارنده  گواهینامه های ارگانیک، حالل، سیب سالمت و FDA می باشد. 
كشورهایهدف:کشورهای عربی، کشورهای اروپایی، ژاپن، آمریکا،کانادا، استرالیا، نیوزلند  

گروهرقابتی:زعفرانشناسهشركت:10380231552

دفتر مركزی: مشهد، خیابان شهید هاشمی نژاد، نبش هاشمی نژاد 28 ، شماره 490 
نمابر:32229765-051 تلفن:  32220110-32227715- 051

saffron@novinsaffron.com :ایمیلwww.novinsaffron.com :سایت

كارخانه: مشهد،شهرک صنعتی توس، بولوار اندیشه ، نبش اندیشه 6 مجتمع 

تولیدی، تحقیقاتی، صادراتی نوین بین الملل 
نمابر: 32255226-051 تلفن:  32228412- 051



117

شركتهنگپاكیزه

گان خواجه  مدیرعامل: مژ
سالتاسیس: 1380

محصوالتصادراتی: روده گوسفندی 

گواهینامههایاخذشده: پروانه بهره برداری

معرفیشركت: صادرات روده گوسفند به شرکت های اروپایی نظیر المان، ایتالیا، اسپانیا 

رومانی، اتریش و...

كشورهایهدف:المان، اسپانیا، لهستان، ایتالیا، رومانی

کیشناسهشركت:10102159080 گروهرقابتی:محصوالت دامی غیرخورا

ک 5 کوچه بلور سازی، پال دفتر مركزی: ورامین، موسی آباد، خ ریحان اباد، 
نمابر:36230068-021 تلفن:  36230068- 021

pakezeh_naturdarm@hotmail.com :ایمیل

کوچه بلور سازی پ 5  كارخانه: ورامین موسی اباد خ ریحان اباد 

نمابر: 36230068-021 تلفن:  36230068- 021


