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 دیباچه

، مردم، حاکمیت و گردشگري است. در واقع، میراث فرھنگی گذاري خارجی، فرهنگ وهاي یک ملت است که شامل صادرات، سرمایهبرند ملی، مفهومی است که در بر دارنده طیف وسیعی از فعالیت

 ملی برند. دارند ایمان آن کیفیتهاي به و کنند توجه کشور یک موفقیتهاي به خواهندمی که است افرادي ساختن دهنده هویت یک ملت از ابعاد گوناگون است. برندسازي ملی دربارهبرند ملی نشان

 .ردتواند چتري براي همه برندها باشد و کلیه برندهاي یک کشور را تحت پوشش خود بگیاست که میفراگیر و گستردهاست. به عبارت دیگر مفهوم برند ملی مفهومی قدرت نرمن مدر و عینی نمونه

ریزي ریزي منظم اقتصادي، اما با این وجود برنامهاند نیست. برندسازي و خلق آداب و رسوم به واسطه یک اتفاق حادث شده تا برنامهبرندسازي ملی همیشه براي کشورهایی که بحران زده بوده

به نام سازمان  سازمان ملل متحد جانبه کشورها به حدي است که یکی از نهادهاي وابسته بههمه اقتصادي حول محور برندسازي ملی هم اکنون قدمتی ده ساله دارد. نقش برندسازي در توسعه

 .و فقیر کمک کند کشورهاي در حال توسعه مأموریت دارد در برندسازي بهداراییهاي معنوي دنیا 

یافته را حقوق ناشی از مالکیت فکري و معنوي برندهاي آن اي از درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی کشورهاي توسعهشود بخش عمدهانقالب صنعتی که از آن به عصر برند تعبیر می در دوره چهارم

کنند. امري دهند عمده منافع و مواهب حاصل از فروش را نصیب مردمان سرزمین مادري میمادري انجام ها یا تولیداتشان را در سرزمین غیردهند. برندهایی که حتی اگر فعالیتممالک تشکیل می

ها نتوانسته اثربخش و هاي انجام شده در تولد و تثبیت جایگاه یک برند به علت عدم آگاهی و غفلت مالکان و یا بنیانگذاران آنگذاريهاست مغفول مانده و حتی گاهی سرمایهکه در کشور ما سال

هاي دیگر و با فتح بازار آن پرچم سرزمین د به سرزمینمفید باشند و مجموعه عمر خود را به عمر مالک خود گره زده است. برند در دنیاي امروز بیانگر عزت و اقتدار ملی کشورهاست و با ورود خو

 آورد.تجاري را بر فرازش به اهتزاز در میصاحب نام

مجلس شوراي اسالمی  1/2/1394قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب  8قانون اساسی و پیرو اجراي ماده  44به استناد اصل  ار ملیکنگره سراسري برند ملی، اقتدلذا 

در اختتامیه رویداد تجلیل از واحدهاي خوشنام و بک کشور هاي صادراتی، به معرفی برندهاي خوشنام و صاحب سدر راستاي ایجاد و تقویت نشان(برند)هاي داخلی، محصوالت صنعتی و خوشه

 صاحب سبک را در دستور کار خود فرار داد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
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 محورهاي مصوب براي دریافت جوایز طرح سراسري برند ملی، اقتدار ملی:

 

 هاي عظیم ملی با استفاده از توان و تخصص بومی و ملی  به اذعان و تایید کارفرمااجراي موفق پروژه .1

 تک و با فناوري پیشرفته با هدف تامین نیازهاي صنایع و بازار داخلی محصوالت هاي تولید .2

 هاي شاخص زیست محیطی که منجر به ایجاد یک برند سبز شده باشدها و پروژهاقدامات، طرح .3

 (CSR)هاي اجتماعی المنفعه و اقدامات هدفمند در حوزه مسئولیتهاي قابل توجه عامفعالیت .4

 المللیهاي صادراتی و یا کسب جوایز معتبر بینالمللی اعم از فعالیتتوجه و قدرتمند در سطح بینعملکرد قابل  .5

 بند ) 24هاي ابالغی اقتصاد مقاومتی ( با قابلیت ارجاع به هریک از هاي مرتبط با سیاستانجام موفق پروژه .6

 ایجاد اشتغال پایدار اي قابل قبول در سازمان با رویکرد کارآفرینی و هاي توسعهانجام طرح .7

 ایجاد زیرساخت و بستر مناسب جهت توسعه گردشگري و توریسم به صورت تخصصی  .8

 سازي و ایجاد بستر مناسب در جهت تامین امنیت پایدار غذاییظرفیت .9

 سال ) 50اصالت، قدمت و صیانت از نام تجاري ( برندهاي با عمر باالتر از  .10

 تخصصی به اذعان فعاالن و صاحبنظران  رهبري بازار و پیشتازي در حوزه صنعتی .11

 هاي تحقیق و توسعه شاخصمحور و فعالیتکار مبتنی برمزیت رقابتی دانشونوآوري، ثبت اختراع و ایجاد کسب .12

بازطراحی و مهندسی معکوس محصوالت خارجی انحصاري با استفاده از دانش بومی در راستاي مبانی اقتصاد  .13

 مقاومتی

 گذاري مناسب در حوزه توریسم سالمت محورسالمت و سرمایهعملکرد مثبت در عرصه  .14

 کار مبتنی بر مزیت رقابتی خاص و کشف بازار منحصر بفرد (تئوري اقیانوس آبی)وایجاد کسب .15
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المللی هاي بینمرکز همایش 1397یازدهم تیرماه 

سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران میزبان 

مسئولین دولت و مدیران پنجمین گردهمایی بزرگ 

کنگره هاي برتر اقتصاد ایران بود که با عنوان بنگاه

موسسه به همت  اقتدار ملیبرند ملی،سراسري 

 دفترو حمایت ویژه و با همراهی  فارسمطالعات خلیج

معاونت آموزش، پژوهش حمایت از مالکیت صنعتی 

برگزار  و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت

 گردید.
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 مهندس علیرضا محجوب ن مراسم با شکوه با سخنانای

نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی و دبیرکل 

 خانه کارگر که ریاست کنگره را برعهده داشت افتتاح شد.

علیرضا محجوب در کنگره  ،خبرگزاري تسنیم به گزارش

وزارت خزانه : اعالم کرد» برند ملی؛ اقتدار ملی«سراسري 

میلیارد دالر ارز کشور در  22داري امریکا با اعالم اینکه 

 .دست مردم است، به دنبال باطل کردن این اسکناس هاست

این موضوع در صدر تصمیمات وزارت خزانه داري امریکاست 

و شخص رئیس جمهور امریکا نیز به جد آن را دنبال می 

اگر به اطالعات بنیادي برسد ابتدا این اسکناس ها  کند که

 .را مشکوك و بعد باطل اعالم کند

 .وي گفت: هدف امریکا از این اقدام حادثه سازي است تا باعث ایجاد تجمع براي فروش دالر و پس دادن این پولها بشود

 .هزار تومانی به فروش رساندند 8تومانی دریافت کردند اما محصوالت خود را بر اساس ارز  4200مانی آغاز شد که عده اي ارز همه اتفاقات از زمحجوب با اشاره به اتفاقاتی که در بازار افتاد، افزود: 

 .نیز مواجه شدنش وزیر ارتباطات وي گفت: اولین واکنش هاي بازار در این زمینه مربوط به ابزارهاي منتهی به فضاي مجازي، انواع گوشی ها و دستگاه هاي الکترونیک با واک

https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/
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د خود عمل نکرده، رانت خواري کرده است و باید همه این نماینده مجلس افزود: ما باید براي حمایت از تولید عالوه بر تسهیل و تسریع تخصیص ارز از طرفی سختگیر باشیم و بدانیم اگر به تعه

 .امتیازات و بدهی ها را از او اخذ کنیم

درست کاالهاي  لس و دولت حفظ تولید براي عبور از مشکالت است، گفت: در این حوزه نشان هاي تجاري و اهمیت دادن به کیفیت کاالها، تبلیغ آنها و معرفیمحجوب با بیان اینکه هدف گیري مج

 .و بین المللی باشیم ایرانی اهمیت ویژه اي دارد، مجلس نیز باید در این زمینه مصوباتی داشته باشد تا شاهد شکل گیري نشان هاي تجاري مبتنی بر ملی

معاون آموزش وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه جلسه 
گفت: متاسفانه در تولیدات داخلی به اندازه کافی از علم و 

 .فناوري بهره نمی گیریم

در کنگره سراسري برند ملی، اقتدار ملی  برات قبادیاندکتر 

سوم دنیا با بیان اینکه کشور ما از نظر منابع انسانی در رتبه 

قرار دارد و به لحاظ تعداد دانشجو یکی از بهترین ها در دنیا 

هستیم گفت: اما متاسفانه دانشگاه و صنعت در کشور یکدیگر 

را قبول ندارند و استفاده مناسبی از ظرفیت ها و فناوري در 

 .تولید نمی شود

وي با اشاره به اهمیت برندسازي و معرفی کاالهاي ایرانی در 

گفت: ماندگاري نشانه هاي تجاري بستگی به  سطح جهان

 .تاثیرگذاري آنها در سطح بین المللی دارد
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 . تقبادیان تاکید کرد: بیش از صد هزار بنگاه تولیدي در کشور داریم که ایجاد واحدهاي تحقیق و توسعه در آنها امري بسیار مهم و ضروري اس

 .قیمت مناسب داشته باشند تا ماندگار شوندوي افزود: کاالهاي ایرانی باید دو ویژگی کیفیت و 

یک میلیارد دالر بودجه براي تحقیق در زمینه فرش در نظر  2018قبادیان همچنین با اشاره به نشانه هاي تجاري مطرح ایرانی در دنیا از جمله فرش ، زعفران و خاویار گفت: کشور ترکیه در سال 

 .ان نباید از موضوع تحقیق و توسعه غافل شویمگرفته است که براي حفظ نشانه هاي تجاري خودم

 

مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت  سیدمهدي میرصالحیمهندس 

صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده وزارت 

کنگره اعالم کرد و دبیر علمی صمت در شوراي سیاستگذاري 

مت اقتصاد ایران هرچند سال یک بار دچار نوسانات شدیدي در قی

گذاري ثابت و ها، سرمایهقیمت انرژي، سطح عمومی قیمت ارز،

 شود.باالخره رشد تولید ناخالص داخلی می

هاي خارجی نظیر تحریم بخشی از این نوسانات ناشی از شوك

اقتصادي و قیمت جهانی نفت و بعضا طالست، لیکن ریشه بخش 

اسی بر توان در غلبه رویکرد سیاي از این نوسانات را میعمده

 هاي اقتصادي کشور جستجو کرد.واقعیت
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دید بودجه دولت به درآمدهاي ارزي و ریالی حاصل از در این ارتباط توجه به دو واقعیت ضروري است: واقعیت اول وجود تورم  مستمر در اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر و واقعیت دوم وابستگی ش

 هاي نفتی.فروش نفت و فرآورده

ها افزایش یابد. چرا که تواند پا به پاي هزینهاول آن است که براي حفظ قدرت خرید، اعتبارات بودجه بایستی هرساله متناسب با نرخ تورم افزایش یابد که متاسفانه درآمد دولت نمی نتیجه واقعیت

 مردم است. هاي انرژي و راضی نگه داشتنرویکردهاي سیاسی عمدتا در جهت ثابت نگه داشتن نرخ ارز، قیمت حامل

هاي عمرانی دولت از یک سو واقعی نبودن نرخ ارزکه منجر به . کاهش هزینهیابدهاي عمرانی کاهش میهاي جاري که عمدتا حقوق و دستمزد است به ناچار هزینهبا توجه به لزوم افزایش هزینه

 شود.خصوصی و به تبع آن لطمه وارد شدن به رشد تولید ناخالص داخلی می گذاري بخششود از سوي دیگر، باعث کاهش سرمایهتقویت واردات و تضعبف صادرات می

ها شود و رشد سریع قیمت ارز، قیمت انرژي و سطح عمومی قیمتها، معموال با یک تکانه خارجی به یکباره رها میاین رویه در بلند مدت قابل تداوم نیست و لذا فشارهاي جمع شده طی این سال

 اند.ها بودههایی را متاثر خواهد کرد که اتفاقا جامعه هدف براي تثبیت قیمتد این جهش قیمت، دهکشود. پیامحادث می

م از طریق شود مگر آنکه قیمت نفت و یا نرخ ارز افزایش یابد و لذا ضروري است که تورم  کنترل شود. کنترل تورم هبنابر این در اقتصاد متکی به نفت، تورم باعث کاهش درآمد واقعی دولت می

وري، کنترل رشد کنترل تورم افزایش بهرهاصلی تثبیت مصنوعی قیمت ارز در بلند مدت امکانپذیر نیست و در کوتاه و میان مدت هم به کاهش نرخ رشد اقتصادي منتهی خواهد شد. لذا راهکار 

 هاي اسمی.اي واقعی است نه قیمتهنقدینگی و انضباط مالی دولت و نتیجه آن که آنچه در اقتصاد تعیین کننده است قیمت

گذاري دولتی و خصوصی و عدم رشد تولید ناخالص ملی و همچنین تضعیف اشتغال رخ نمیدادو مدیریت واردات و توسعه شدن، رشد منفی در سرمایهاگر قیمت ارز و انرژي به تدریج تعدیل می

 شد.صادرات هم تسهیل می

 مردم و اقتصاد کشور انجامید. هاي تثبیت مصنوعی قیمت ارز و انرژي در بلندمدت به زیان دولت،دي و غفلت از هزینههاي اقتصادر واقع سیاست زده شدن سیاست
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دیزاینري که این روزها به عنوان همکار راب صابریوند  تورج

جانوف طراح لوگوي اپل در ایران شناخته میشود در صحبتهاي 

رو به رشد امروز در تفاوت  از خود از عصر برندینگ صحبت کرد و

و دلیل تمایز محصوالت برندهاي مختلف  گفت سخنبین برندها 

 .را دیزاین دانست

او مثال خود را با برند اپل شروع کرد که بر روي بدنه تولیدات 

خود عنوان کرده که در چین محصول خود را تولید میکند ولی 

مثال  در ادامه عنوان میکند که در کالیفرنیا دیزاین شده است و

در سطح ایران و جهان به عنوان دیزاین خوب و  هاي متعددي را

مطالب خود به عنوان مقدمه  بد و یا تفاوت تفکر دیزاین و دیزاین

 .مطرح کرد

D & D زینس ریویو مرور کنیم بیش از پانزده هزار مقاله در رابطه با پارادایم شیفتی که بیان میکند امروز واحدهاي در برندهاي بزرگ دنیا اولویت بسیار بزرگی است. او عنوان کرد اگر در هاروارد بی

 .دیزاین وجود دارد

 .% بیشتر از شرکت هایی است که اولویت طراحی در آنها وجود ندارد 28وي گفت میزان سرمایه گذاري در شرکتهاي دیزاین محور 

 .عی کلیدي است و می بایست تفکر دیزاین در مجموعه هاي صنعتی متحول شود تا مردم متوجه تغییر شوندتورج صابریوند اعالم کرد مبحث دیزاین براي تغییر در هویت یک برند موضو
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نیز نادیده د بلکه در مباحث ملی همچون فرودگاه امام در ادامه صابریوند اعالم کرد پاشنه آشیل اقتصاد کشور امروز موضوع طراحی است که متاسفانه نه تنها در مقیاس صنعتی به آن توجهی نمیشو

 .گرفته شده است

 .ي ایران را فتح خواهند کرداگر ما امروز نگاه خود را به موضوع دیزاین به عنوان بزرگترین مزیت رقابتی متحول نکنیم قطعا کشورهایی مانند ترکیه به راحتی بازارها

 

در این کنگره حمیدرضا فوالدگر رئیس 

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس 

راي اسالمی اظهار کرد: ما در این کمیسیون شو

اما اگر لزومی بر  .بیشتر گزارشات نظارتی داریم

اصالح قانون در این زمینه وجود داشته باشد 

کنیم که تاکنون سه قانون در زمینه اعمال می

حمایت از تولید ملی اصالح شده و یکی از این 

 .پذیري و انحصار بوده استقوانین قانون رقابت

افزود: ما اگر بخواهیم نشان ملی داشته  وي

پذیري و رقابت سالم باشیم الزمه آن رقابت

 .است و باید انحصارها بشکند
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گذارد و ر تولید ملی تاثیر میخلی این واردات چه میزان بفوالدگر در زمینه واردات رسمی و تاثیر آن در تولید ملی خاطرنشان کرد: ما واردات رسمی را بررسی کردیم که با وجود حمایت از کاالي دا

 .لس به بحث گذاشته شده استتاکنون چه میزان تخلف در این زمینه رخ داده است. اصالح قانون حداکثر و حمایت از کاالي ایرانی هم به قوانین اضافه شده که در صحن مج

وري را افزایش شود فضاي کسب و کار باید مساعد باشد تا بتوانیم بهرهدهدو نتیجه آن همین روزها تثبیت میمیایم که تخلفات را به قوه قضائیه گزارش وي افزود: ما هیات نظارتی را اعمال کرده

 .کنیمداده و برند ملی داشته باشیم. ما قانون کسب و کار را مرحله به مرحله رصد می

و توانمندسازي بخش داخلی و  44چهارمین محور کاري ما اقتصاد مقاومتی از باب فضاي کسب و کار اصل  فوالدگر با اشاره به چهارمین محور کاري کمیسیون حمایت از تولید ملی تشریح کرد:

 .خصوصی است. که در حال حاضر در حال اصالح قانون مربوطه هستیم و پنجمین محور هم اشتغال است

وري و استانداردسازي ایم. مدیریت کیفیت باید نهادینه شود تا بتوانیم افزایش بهرهبه قوه قضائیه ارجاع دادهوي افزود: ما در یک سال و نیم گذشته واردات خودرو و تخلفات آن را بررسی کردیم و 

 .زي ملی استهاي تحریم مدیریت کیفیت نهادینه شود که این موضوع در بند شش برنامه ششم توسعه قرار دارد. و الزمه آن برندساداشته باشیم. باید همه در این کشور و در همه زنجیره

ظام استاندارد کشور شد. ماده هشت قانون رفع موانع تولید رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تصریح کرد: ما در کشور نظام ملی استاندارد نداشتیم و سازمان استاندارد پس از ارتقاء متولی ن

 .سازي براي رفع موانع تولید استدولت در این زمینه در جهت فرهنگرا داریم که دولت مکلف به حمایت از برندهاي داخلی شده که آیین نامه 

توانیم ادعا کنیم که بسیاري از توانیم کار را توسط نیرو و برند داخلی در خارج هم انجام دهیم. ما نمیکند و میکنیم که از تولید در داخل حمایت میوي افزود: قانون حداکثر را هم پیگیري می

 .ایم که در زمینه ارتقاي کاالي داخلی و برندسازي استنامه عمق ساخت داخل را اجرایی کردهر صد داخلی هستند به همین دلیل آیینکاالهاي ما صد د

ه است کاالي ما باید توان صادراتی پیدا کرده و هایی که در پیش است دقیقا تولید ملی را نشانه گرفته و خودروسازي داخلی و انتقال تکنولوژي را تحت الشعاع قرار دادفوالدگر در پایان گفت: تحریم

 .برندسازي انجام شود
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وري ایران رئیس سازمان بهرهاولیاء  علی اکبر در این کنگره

وري مطرح شده اظهار کرد: چند دهه است که در دنیا بحث بهره

است و با تمرکز بر این بخش رشد اقتصادي در کشورهاي توسعه 

 .یافته کسب شده است

وري یعنی استفاده از کاالي ملی و نیروي انسانی افزود: بهرهوي 

ملی که ژاپن این روند را به خوبی انجام داده و حرکت رو به جلو 

وري تبدیل شده داشته است این حرکت به نهضتی در حوزه بهره

 .و به آمریکا و اروپا هم رسیده است

ه عضو سال است ک 50در ادامه تصریح کرد: ما هم حدود  اولیاء

ایم امسال ایم اما هنوز توفیقاتی کسب نکردهوري شدهسازمان بهره

که سال حمایت از کاالي داخلی اعالم شده فرصت جدیدي براي 

 .ما ایجاد کرد تا به این بحث بیشتر ورود کنیم

 .تر ارائه دهنداي درونی خود را بروز دهند و کاالهایی با کیفیت باالتر و مصرف بهینههاما حمایت از کاالي داخلی به معناي حمایت درونی از این کاال است و تولیدکنندگان باید ظرفیت 

هاي کارگري هم باید تحادیههاي فعال در این عرصه خاطرنشان کرد: ما در این زمینه با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، ایدرو و ایمیدرو همکاري کنیم. اوي در رابطه با دستگاه

 .توانیم به یک فرصت تبدیل کنیم و به نفع تولید و برند بنزین قدم برداریموري نیروهاي انسانی را باالتر ببرند تا قیمت تمام شده محصول کاهش پیدا کند. ما تهدیدهاي آمریکا را میرهبه



19 
 

وري و باال رفتن کیفیت به این درجه رسیدند ما هم امیدواریم جزو کشورهایی باشیم که با افزایش بهرهشوند که تنها وي عنوان کرد: بسیاري از کاالهاي ژاپن، آلمان، آمریکا و چین برند محسوب می

 .وري به جمع تولیدکنندگان برند بپیوندیمبا یک نهضت بهره

 .ایمبی در این زمینه داشتههاي خوتوانیم به یک برند ملی در بحث صنایع غذایی برسیم و پیشرفتوري میاولیاءدر پایان گفت: ما با افزایش بهره

 .آورده و باعث قوي شدن اقتصادي می شود اقتدار ملی گفت: تولید، شوراي رقابت رئیسدر ادامه گردهمایی 

رئیس  شیوا به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسیما ، قباد

سخن می  اقتدار ملی که در همایش برند ملی شوراي رقابت

 68از سال  فضاي کسب و کار گفت افزود: مشکالت

همچنان پابرجا است و ما فقط در مورد حل این مشکالت 

 .صحبت می کنیم

ندارند بسیار  نفت و گاز وي اظهار داشت: کشورهایی که

 .پیشرفته اند زیرا به تولید متکی هستند

اجراي  با تاکید بر ضرورت حمایت از شوراي رقابت رئیس

تصریح کرد: در  قانون اساسی 44اصل  سیاست هاي کلی

گذشته دولت ها حکمران بودند اما اکنون در حال گذر از 

قرار شده تا دولت از عرصه  44این دوره هستم و با اصل 

 .اقتصاد کنار برود

https://tnews.ir/tags/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%b2
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d9%81%d8%aa-%d9%88-%da%af%d8%a7%d8%b2
https://tnews.ir/tags/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b5%d9%84-44-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b5%d9%84-44-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c
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واگذار شد اما بخش  بخش خصوصی سالهاي اخیر بخشی از بنگاهها بهاقداماتی انجام شده اما هیچکدام از مقامات از روند خصوصی سازي رضایت ندارد. در خصوصی سازي شیوا گفت: هرچند براي

 .خصوصی نیازمند حمایت است ولی دولت حمایت کننده خوبی نیست

  .وي ادامه داد: دولتها چون می خواهند وجهه خوبی داشته باشند هیچ گاه تصمیم اقتصادي صحیحی اتخاذ نمی کنند

، با مراسممصطفی کواکبیان نماینده مجلس شوراي اسالمی در 

هاي گذشته اظهار وضعیت رو به رشد واردات در دولت اشاره به

میلیارد دالري در دولت فعلی مقوله  80کرد: با واردات ساالنه 

برندینگ عملی نخواهد شد و لذا باید واردات کنترل شود. 

کواکبیان با بیان اینکه براي پیشرفت اقتصاد کشور باید از فساد 

، قطعا پیشرفت جلوگیري شود، افزود: اگر فساد متوقف شود

هاي مختلف را شاهد خواهیم بود. وي تصریح اقتصادي در زمینه

کرد: تولید، برند و اشتغال کامال با یکدیگر مرتبط هستند و برند 

ملی با تولید ملی ارتباط دارد وي بر ضرورت کار جدي در زمان 

 . هاي خارجی تاکید کردجنگ اقتصادي با قدرت

با تاکید بر اینکه اعضاي دولت نماینده مجلس شوراي اسالمی 

: کرد اضافه باشند، داشته انسجام باید با یکدیگر هماهنگی و 

 که است دولت اعضاي انسجام حاضر حال در بحث ترینمهم

 . شودنمی دیده انسجام این اکنون

https://tnews.ir/tags/%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c


21 
 

کند و یا نباید وزیر صنعت ما در بحث انتشار اسامی لیست ثبت و سفارش نظر متفاوت از بانک مرکزي و یا وزارتخانه  ا سخنگوي دولت آن را تکذیبام کنیممی حذف بگیران یارانه از را دهک سه بگوید اول معاون نباید

 . دیگري داشته باشد

 . کواکبیان در پایان گفت: باال بردن کیفیت اجناس داخلی از جمله عوامل کمک به تحقق شعار حمایت از کاالي ایرانی است

 

یعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این کنگره علی رب

کنیم، اظهار داشت: امروز ما تحوالت عمیقی را تجربه می

شرکاي اجتماعی جامعه در اینجا حضور دارند اعم از 

نمایندگان مجلس تا مسئوالن اقتصادي، ما به ندرت درباره 

زنیم اما ما اقتصاد بیماري داریم و عمق اقتصاد حرف می

سعی در بازگشت  94دیم که از سال دچار رکود شدید بو

 .آن داشتیم و داریم

جمهور آن درباره وي افزود: در امریکا دیدگاهی که رییس

جهان پیش گرفته قبول ندارند. در مالقات با مسئوالن 

پرسیدند چرا با آنها مراوده نداریم اما المللی از ما میبین

ارتباط خود اند که امریکا قصد دارد حاال به این نتیجه رسیده

 .را با جهان خصمانه کند
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 .هاي مختلف اجتماعی استربیعی اذعان داشت: تحریمها امروز هدف داراست و تاثیر کالن و عمیق بر حوزه اقتصاد و جامعه دارد و هدف آن برهم ریختن گروه

رهاي غیر قابل کنترل از بخشهاي مختلف جامعه است، کلیپی ساخته شده که یک عرب زبان از ایران ربیعی در ادامه تصریح کرد: هدف تحریم هاي امریکایی ایجاد ترس و آینده مبهم و بروز رفتا

 .کند که من قویا این موضوع را تکذیب میکنمبابت آبرسانی به کشورهاي عربی از طریق خرمشهر تشکر می

کید کرد: دستگاه عملیات روانی در پشت این تحریم ها پنهان شده که با ناامن کردن روان جامعه قصد ضربه زدن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جنگ روانی ایجاد شده توسط تحریم تا

 .به کشور را دارد

ي و استفاده از کاالي ملی را ایجاد کنیم ریزي دقیق هستیم، ما سرمایه اجتماعی را باید تقویت کنیم ما باید فرآیند یک اعتماد بزرگ را در زمینه برندسازوي افزود: ما قطعا نیازمند یک برنامه

کند اما ما موفق خواهیم شد.برنامه ما استوار کردن آرامش در فضاي اقتصادي کشور تر میداري امریکا براي هر تصمیم خود یک تیم فکري بزرگ دارد. شرایط گذار ما از این اتفاقات را پیچیدهخزانه

 .و تضمین معیشت و روزمره مردم است

 .اید تجربه کنندعنوان کرد: امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی بحث ما چگونگی ایجاد آرامش و تضمین معیشت مردم بود، مردم زندگی روزمره روان و راحتی را ب ربیعی

 .ت ما باید گونه هاي مختلف مدارا را در جامعه انجام دهیموي افزود: ما به سخت کوشی، عقالنیت، اجماع و مدارا نیاز داریم؛ مدارهاي جامعه با جامعه، بنگاه با بنگاه و بنگاه با دول

کوشی هستیم با کوشش و عقالنیت باید خود را آماده کنیم و شرایط را پشت سر بگذاریم حمایت از کاالي ایرانی یک فرصت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما قطعا امروز نیارمند سخت

 .ریزي کنیم. کیفیت کاالي ایرانی را باید باال ببریمرد به اعتقاد من امروز زمینه ایجاد برند در کشور وجود دارد و ما باید براي آن برنامهاست و باید از آن استفاده ک

شود، من در جایگاهی هستم که نگران بیکاري بوده و خود را وي تشریح کرد: اگر بتوانیم ایرانیان را براي مصرف کاالها ترغیب کنیم و کاالهاي خوب ایرانی تولید کنیم یک رابطه دو سویه ایجاد می

 .تواند ایجاد اشتغال کند و باید به آن پرداخته شودگویم که اشتغال با بهبود کیفیت و اعتمادسازي باال خواهد رفت برندسازي میدانم و از جایگاه میوزیر بیکاران می
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یابد و هم صاحب نام و نشان تجاري خواهیم شد. در این صورت است که هم هاي تولید ایرانی را در داخل ایجاد کنیم قطعا هم کیفیت افزایش میوي افزود: اگر بتوانیم در دو سال زمینه مصرف کاال

 .کنیم تا اقتدار ملی را گسترش دهیمید سطح اشتغال باال رفته و هم بازارهاي هدف صادراتی به سوي ما خواهند آمد، ما باید بتوانیم کاالهاي قابل رقابت با بازارهاي خارجی تول

شود اما برند به دست مشتري بر، پیچیده و اجتماعی است محصول در کارخانه ساخته میربیعی با اشاره به زمانبر بودن ایجاد نام و نشان تجاري خاطرنشان کرد: نام و نشان تجاري یک فرآیند زمان

 .تواند در کنار تولیدکنندگان قرار بگیرد تا بتوانیم اوضاع اقتصادي را سر و سامان دهیمیرسد ما در این زمینه مشکل داریم. وزارت کار ممی

ملی یک زي جلب اعتماد عمومی است. رابطه برند با اقتدار وي افزود: با فروپاشی شوروي بازارهاي جهانی به روي ایران باز شد اما به خاطر عدم کیفیت بازارها را از دست دادیم، اولین شرط برندسا

 .رابطه معنادار است ما باید با بهبود کیفیت سکویی براي رسیدن به بازارهاي جهانی بسازیم

بر روي ایجاد تنش گیري ریزي، تعهد و اجماع نیاز داریم تا بتوانیم از فرصت تحریم استفاده کرده و اشتغال را گسترش دهیم و هدفوزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه تصریح کرد: ما به برنامه

 .در روان جامعه را کاهش دهیم، قطعا اقتدار ملی ما با افزایش اقتدار و سرمایه ملی اتفاق خواهد افتاد

 .کنیملید کرده و از این مسیر سخت عبور میرسیم و کاالهاي ایرانی را توهاي ایاالت متحده را برهم بزنیم. ما به اقتدار میوي افزود: ما باید خالقیت ملی را در تولید کاالها باال ببریم و برنامه

تر و مقتدرتر با برندهاي باکیفیت به عرصه بیاییم تا الملل ناچار به بازگرداندن ما به سطح جهانی است و آن روز ما باید قويایم و جامعه بینربیعی تاکید کرد: ما روزهاي بسیار دشواري را گذرانده

 .کوشی ملی، مدارا و اجماع عمومی خود را از این مرحله برهانیمایی را داریم تا در سایه عقالنیت، سختبتوانیم رقابت کنیم، ما این توان
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کشور توسط واحد برکزیده صنعتی و اقتصادي  110گفتنی است؛ در پایان این مراسم به 

، مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس خانه کارگر

 رییس سازمان ملی بهره وري و نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمی عتی،صن

   ند.تقدیر شد

شاخص مصوب کمیته  15استان کشور معرفی شده بودند براساس  31برگزیدگان که از 

علمی مورد ارزیابی قرار گرفته و صالحیت ایشان بر مبناي مدل کنگره مورد تایید قرار 

 گرفت.

شامل  متفاوتیهاي که در این رویداد مشارکت نمودند حوزه عتی و اقتصاديصنهاي گروه

هاي صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، ، شرکتهاها و موسسات مالی، واسپاريگروه بانک

حمل و نقل و صنایع وابسته، گروه مسافرتی و گردشگري، فوالد و فلزات، معادن وصنایع 

دارویی، برق، الکترونیک و مخابرات، صنایع معدنی، پزشکی و سالمت، صنایع غذایی و 

بهداشتی و شوینده، فناوري اطالعات و ارتباطات، مبلمان و دکوراسیون داخلی، 

تک و صنایع لوازم خانگی، محصوالت هاي محصوالت، مصالح و صنایع ساختمانی،

لی ها و نهادهاي ماي، سازمانگذاري و چند رشتههاي سرمایههاي نوین، شرکتفنآوري

و حاکمیتی، گروه برق، آب و فاضالب، خودروسازان و قطعه سازان، سازان داخلی، 

 شدند.هاي خدمات پس از فروش و طیف وسیعی از تولیدکنندگان را شامل میشرکت
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 ونیـلیم5/5مشـترك تلفـن ثابـت و  ونیـلیم30از  شیبـا بـ رانیـشرکت مخابرات ا
اوپراتورهـا  نیاز بزرگتـر یکـیهمـراه اول بـه عنـوان   يدرصـد90و سهم تایپورت د

شـرکت در سـال  نیکنـد.ا یمـ تیـتلفن ثابـت و همـراه در کشـور  فعال يدر حوزه 
ــه در96 ــق ب ــموف ــابرات د افتشی ــات و مخ ــروه ارتباط ــت گ ــه نخس ــارز ررتب  یابی
)و انیمشـتر اتیبـه شـکا یدگی(اسـتاندارد رسـ10002زویـا افتیشرکت برتر و در100

 زهیدوره جــا نیدومــ رنامــهیبرنــد)و تقد ي(اســتاندارد ارزشــکزار10668زویــا
 شد. تیریمد یاجتماع تیمسئول

 

 يبـا بهـره منـد یلـیر ياز بـازار مسـافر %63داشتن سـهم  اریشرکت با در اخت نیا
و رفـاه  شیآسـا نیتـام يهمـواره در راسـتا يمسـافر ياز قطارهـا یمتنوع فیاز ط

ــاســت. ا دهیمســافران کوشــ ــا بهــره گ نی متخصــص ،  يروهــایاز ن يریــشــرکت ب
 الدر حــ یبـه صــورت تخصصـ يمسـافر يواگـن هــا راتیــدر حـوزه تعم نیهمچنـ

 باشد. یم تیفعال
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 در را الکتریکـی انـرژي توزیـع ماموریـت تهـران اسـتان بـرق روينیـ توزیع شرکت

 در مشــترك میلیــون2/2 بــودن دارا بــا کــه دارد برعهــده تهــران اســتان محــدوده
 و خصوصـی بخـش مشـارکت جلـب بـه اقـدام مقـاومتی اقتصـاد هاي برنامه راستاي

 کـاهش بـا کوچـک مقیـاس نیروگاههـاي بـرق تضمینی خرید طریق از اشتغال ایجاد
 .است نمونه شبکه هوشمندسازي و انرژي اتتلف

 بـه رترانسـفورماتو صـنعت در تجربـه قـرن نـیم پشـتوانه بـه ترانسـفو ایـران روهگ
 بخـش شـرکت محصـوالت. باشـد مـی میانـه خـاور در پیشـرو کننـده تولید عنوان

ــع کوچــک مــدل ترانســفورماتور از وســیعی ــا توزی ــزرگ ماتورهــاي ترانســفور ت  ب
 تجهیـــزات صــنعت، نیــاز بــا متناســب خــاص ترانســفورماتورهاي ، قــدرت

 .برمیگیرد در را ها پست انواع همچنین و ترانسفورماتور
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 بـه انسـانی نیـروي40000 بـه نزدیـک و مجموعـه زیر شرکت80 از بیش با سایپا گروه

 ایـن حاضـر درحـال.رود مـی شـمار بـه صـنعتی هـاي گروه بزرگترین از یکی عنوان
 بــا و نمایــد مــی همکــاري کشــور ســطح در کننــده تــامین1000 از بــیش بــا شــرکت
 .باشد می فعالیت حال در خودرو هزار 950 ساالنه تولید ظرفیت

 استانی و کشوري نمونه صادرکننده.1

   1395-1390-1387-1381-1379 هاي سال در ملی نمونه صادرکننده.2 

 1396-1392-1387-386 هاي سال در زنجان استانی نمونه صادرکننده.3 
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ــئولیت ــاي مس ــه ایف ــدان و در زمین ــت از هنرمن ــش حمای ــاعی، در بخ هاي اجتم

هنــري، حمایــت از ورزشــکاران، حمایــت از محــیط زیســت -هــاي فرهنگــیفعالیت
هـایی از طـرف بانـک پاسـارگاد و حمایـت از نخبگـان ایرانـی فعالیت توسعه پایدار و

 .استبه صورت ساالنه انجام شده

در دهمـین جشـنواره ملـی قهرمانـان صـنعت  1392برند بانـک پاسـارگاد در سـال 
بـه عـالوه برنـد ایـن  [39].برند برتر ایـران شـناخته شـد 100ایران به عنوان یکی از 

بـه  آژانـس فـدرال مالکیـت فکـري سـوئیس بانک به عنوان اولین بانـک ایرانـی، در
 خـود واره نشـان کنـار در ®ثبت رسید و بانک پاسارگاد مجـاز بـه اسـتفاده نشـان 

 .شد

 بخـش عنـوان بـه بنـدري خـدمات حـوزه در فعالیـت قرن ربع از بیش با شرکت این
 عباس،بنـدر بنـدر در رجـایی شـهید بنـدر جملـه از کشـور مهـم بنادر در خصوصی

 دلگشـایی دکتـر آقاي.نمایـد مـی فعالیـت نوشـهر بنـدر و خمینـی امام بوشهر،بندر
 خـدمات شـرکت ،کارنامـه مانـدگار هـاي چهـره و ملـی هـاي نشان دریافت بر عالوه

 .است رسانیده ثبت به برتر شرکت یکصد بین در را سینا بندري

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF#cite_note-39
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF#cite_note-39
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF#cite_note-39
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
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مدارك و شواهد موجود نشان می دهد که از همان ابتـداي تاسـیس بـه لحـاظ شـراکت بـا کمپـانی 
شل، پاالیشگاه موفق به تهیـه تولیـدات خـود بـا اسـتاندارد هـاي بـین المللـی مـی شـود و ایـن 
شرکت با اعـزام کارشناسـان خـود ، آمـوزش متخصصـان ایرانـی را در زمینـه هـاي تولیـد روغـن 

 . ه ( بر اساس قرار داد یاد شده ) آغاز می کندهاي پیشرفت

با این اقدام وبر اثر آموزش هاي فنـی و تخصصـی دیگـر، شـرکت نفـت پـارس نخسـتین مجموعـه 
روانکاري در صنعت کشور است که فنـاوري هـاي مربـوط بـه تولیـد فـرآورده هـاي روانکـار را بـه 

ت در ایـن شـرکت بـا فنـاوري کشور منتقل کرده و صد ها مهنـدس و کارشـناس را در طـول خـدم
هاي به روز، و سـاخت و تولیـد روانکارهـا آشـنا کـرده اسـت . در حـال حاضـر نیـز ایـن رونـد در 
ارتباط با فناوري هاي پیچیده نـوین ماننـد نـانو فنـاوري ادامـه دارد و بـه همـین دلیـل اسـت کـه 

 . ی شودمحصوالت شرکت ، همواره ممتاز و مطابق با استاندارد هاي جهانی شناخته م

 خدمت سابقه نقر نیم از بیش با نمحمدیا زگا و نفت توسعه و مهندسی شرکت
ـــــــــکش نیداباآ و ندگیزسا عرصه در  يها مینهز در فعالیت با انیرا نعزیزما روـ

 ديجها مدیریت و ملی معز رشعا، رگبز يها وژهپر ايجرا و مهندسی ،مدیریت
 ديجها مدیریت حلو خذا به مفتخر.  ستارا ینا در و هساندر تثباا به عمل در را

 گردید
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 شـمار بـه کشـور گردشـگري صـنعت رد فعـال هـاي شـرکت مهمترین از یکی هما هاي هتل گروه
ــه متعلــق آن ســهام %100 کــه رود مــی ــامین ســازمان ب ــاه و کــار ، تعــاون وزارت اجتمــاعی ت  رف

 از بـیش و سـوئیت و اتـاق 1000 حـدود بـا سـتاره5 هتـل 5 بـا اکنون هم شرکت این.است اجتماعی
ــر 850 ــروي نف ــانی نی ــارآزموده انس ــص و ک ــهرهاي در متخص ــران ش ــهد، ، ته ــیراز مش  و ش

 بـاالترین بـا پـذیرایی و اقـامتی ،خـدمات خـارجی و داخلـی گردشـگران و میهمانان به بندرعباس
 و تـرین معـروف عنـوان بـه کـار سـابقه سـال 43 از بـیش بـا شـرکت این.نماید می عرضه کیفیت
 المللـی بـین و داخلـی بازارهـاي در ایـران اسـالمی جمهـوري گردشگري ملی "برند" ترین مطرح

. دارد میهمــان بــه شــده اســتاندارد گردشــگري تســهیالت و خــدمات ارائــه در اي ویــژه جایگــاه
 از توجـه قابـل گسـتردگی و بـودن ،منسـجم ویـژه جغرافیـایی موقعیـت ، مناسـب گزینـی مکان
 گذرانـدن بـراي را هـا مجموعـه ایـن کـه هماسـت هـاي هتل رقابتی و فرد به منحصر مزایاي جمله
 .است نموده تبدیل اسالمی  ایران گردشگري مقاصد مهمترین از یکی به فراغت اوقات

 تنـدیس برقی،اخـد خـانگی لـوازم انـواع کننـده تولیـد خـزر پارس صنعتی شرکت
ــوح و طالیــی  مصــرف حقــوق متوالی،رعایــت ســال چنــدین در برترینهــا تقــدیر ل

 برتـر تولیـدي کشـور،واحد کیفیتـی نمونـه تولیـد واحـد ایران، محبوب ،برند کننده
 ملـی، تولیـد-برتـر ،صـنعت یملـ برتـر برنـد اسـتان، برتر و نمونه کارفرماي استان،

 ایــران ملــی ،اســتانداردCE اروپــا اســتاندارد هــاي گواهینامــه ملی،دارنــده افتخــار
ISIRI  المللـــی بـــین هـــاي گواهینامـــه دارنـــده و ISO-9001،ISO-19001، ISO-

50001، ISO-10002، ISO-10004، ISO-10668 باشد می. 
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               1396 سال صنعتی نمونه واحد تنیس و تقدیر لوح دارنده

 ملی شایسته نشان  دیستن دارنده 

 جی ال خدمات هاي مهارت المپیاد در متوالی سال هفتمین در درخشش

 در فعالیـت سـابقه دهـه 3 بـه قریـب بـا ایـران اسـتاندارد و کیفیت بازرسی شرکت
 بـه اتکـا بـا ، بـازار تحقیقـات و مهندسـی خـدمات ، مشـاوره ، فنـی بازرسی زمینه

 نظــارتی بــازوي عنــوان بــه ، خــود مجــرب پرســنل نفــر 750 از بــیش فنــی دانــش
 ، خـانگی لـوازم گـاز، و نفـت ، محرکـه نیـرو ، خـودرو صـنایع در حذیصـال نهادهاي

 .نماید می فعالیت خدمات و کاال ، آسانسور ، صنعتی تجهیزات
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 تجــاري برنــد بــاupvcدوجــداره پنجــره و در هــاي پروفیــل تولیدکننــده بزرگتــرین شــرکت ایــن

 از اسـتاندارد آلمان،نشـانRALموسسـه از محصـول کیفیـت اسـتاندار گواهینامـه دارنـده و وینتک
 صـنعت زمینـه در محـور محصـول 17025 گواهینامـه دارنـده نهـا،ت ایـران ملی استاندارد سازمان
 تحقیقـات فنـی گواهینامـه ایران،دارنـده صـالحیت تاییـد ملـی مرکز از صادرهUPVC هاي پروفیل
 و لـوح ،دریافـت شهرسـازي و راه وزارت شهرسـازي و راه،مسـکن تحقیقـات مرکـزG18 از مسکن
 کشـور زاي اشـتغال هـاي واحـد مـدیران از تکـریم و برتـر کارآفرینـان از تجلیل جشنواره تندیس

 غیـر و مسـتقیم طـور بـه نفـر 2000 تعـداد بـه اشـتغال ایجـاد منظـور به 96،97، 95 هاي سال در
 96 و 95 هاي سال در کنندگان مصرف حقوق رعایت تندیس و گواهینامه مستقیم،دریافت

 سـال 50 از بـیش بـا) یـک و یـک( شـده شـناخته تجاري نام با مٌرغاب دشت شرکت
 صــنایع در کشــور تولیــدي هــاي مجموعــه بزرگتــرین و تــرین باســابقه از فعالیــت
 و جامعـه سـالمت تـامین جهـت کـه شـود می محسوب کشاورزي محصوالت تبدیلی
 تولیـد با.باشـد مـی رکتشـ هـاي سـرمایه تـرین ملی از که کنندگان مصرف رضایت

 .نماید می فعالیت یک درجه بهداشتی و سالم محصوالت
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 ســبز،و صــنعت لــوح کشــور،دریافت تجــاري برتــر شــرکت100 جمــع در قرارگــرفتن

 تعامـل در برتـر صنعتی،شـرکت نمونـه واحـد زیسـت، محـیط حوزه سیمین تندیس
 نفـر پانصـدهزار و میلیـون2 مانـدگار رکـورد کننـدگان،ثبت رفمصـ و مشـتریان با

 سولفورزدایی پروژه در حادثه بدون کار روز800 معادل ساعت

 ندسـیمه بـاز و سـازمان منـابع  ریـزي برنامـه بـا اخیـر دوسـال در که شرکت این
 خـود دوم فـاز انـدازي راه و 29001و imsاسـتانداردهاي اسـاس بـر خـود فرایندهاي

 آورتـرین نـام عنـوان بـه تـا اسـت توانسـته یـک فاز رسیدن ظرفیت به همچنین و
 بـا آسـیا غـرب و خاورمیانـه در هـا آمـین و هـا ایزوسیانات اي  زنجیره تولیدکننده

 مقـاومتی اقتصـاد راسـتاي در شـده تمـام بهـاي کاهش همچون استراتژیکی اهداف
ــا انــرژي مــدیریت و  هــاي محصــوالت تولیــد بــا و 50001ایــزو اســتاندارد اجــراي ب

 در پتروشــیمیایی پروســه تــرین خطرنــاك و تــرین پیچیــده بعنــوان(mdi,tdi(تــک
 و اروپـا بـه بـازار توسـعه بـا آسـیایی بازارهـاي حفـظ بـر عالوه و مطرح را خود دنیا

ــاي ــوبی آمریک ــز جن ــوذ نی ــا و نف ــت ب ــیار کیفی ــاال بس ــا ب ــراي ب ــتاندارد اج  اس
ـــوالت17025 ـــود محص ـــر را خ ـــاس ب ـــتاندارد اس ـــاي اس ـــونcrmه  همچ
 .نماید عرضه10004و10002
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 ســبک اتــیلن پلــی-اتــیلن( ســال در تــن1600000 تولیــد ظرفیــت بــا شــرکت ایــن

ــط ــنگین و متوس ــهم با)س ــادرات س ــاي در%89 ص ــانی بازاره ــروش%11 و جه  در ف
ـــاي ـــی بازاره ـــرو داخل ـــنعت در ،پیش ـــوزه در ص ـــاي ح ـــتیک،برنامه ه  لجس

 مـی فعالیـت هکتـار72 سـاخت درpmsو فیزیکـی هـاي دارائی مدیریتEAPtریزي،
 .کند

 240 تحمـل بـا V سـري تایرهـاي کننـده تولیـد اولـین یزد الستیک صنایع مجتمع
 همـراه دنیـا روز تکنولـوژي بـا تولیـدات ایـن کـه اسـت ایران در ساعت در کیلومتر

 حلقـه 6000 از افـزایش بـراي را خـود توسـعه طـرح 97 سال در شرکت نای.باشد می
 .است رسانده ثمر به تایر حلقه 9000 به تایر
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 توانسـته ملـی تولیـد سـازي بهینـه راسـتاي در تایر رتاویلآ صنعتی مجتمع شرکت

 شـرکت ایـن همچنـین نمایـد نوسـازي 97 الـی 95 سال از را خود االت ماشین تمام
ــاري رادیــال هــاي تــایر تولیــد خطــوط دنیــا روز االت ماشــین خریــداري طــی  و ب

 .نمود خواهد اندازي راه 97 سال در را سواري

 و نــرم هــاي  کپســول زمینــه در پیشــگام شــرکت عنــوان بــه زهــراوي داروســازي
 دیـالیزي-نفولـوژي بیمـاران جدیـد هـاي دارو سـبد تکمیل درصدد مکمل داروهاي

 دارویــی محصــوالت و بیوتکنولــوژي داروهــاي دتولیــ و MS اعضــا،بیماران پیونــد و
 .باشد می کشور برتر برند صد جز و بوده تخصصی فوق
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 سـایت22000 از بـیش بهسـازي و ارتقـا مـدیریتشرکت نقـش اول کیفیـت (نـاك) 

 . تلفن شبکه در چهارم و ،سوم دوم يها نسل به مخابراتی

 .ایران در سودآوري رشد نرخ سریعترین با برگزیده شرکت

 پوشـش بـراي اي جـاده نقـل و حمـل  سیسـتم پـروژه سـازي پیاده تیم اندازي راه
 هوشمند هاي دوربین با کشور هاي جاده از کیلومتر44000

 کننـده تولیـد اولـین و پیشـتاز و جنـوبی خراسـان اسـتان صـنعتی واحد بزرگترین
 دوســتدار کــه ســبز تــایر اولینتولیدکننــده همچنــین و ایــران در ســیمی تایرهــاي

 کننــده تولیــد  یناول.باشــد مــی ســوخت مصــرف دهنــده کــاهش و زیســت محــیط
 زمینـه در و دارد را متـر کیلـو 270 سـرعت بـا راننـدگی قابلیت که...  سري تایرهاي

 پخـت پـرس دسـتگاه ایـران در بـار اولـین بـراي کشور از خارج به وابستگی کاهش
 .است شده ساخته
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 مسـئولیت ایفـاي و ازمانسـ معرفـی راسـتاي در صـوفیان سـیمان شرکت مدیریت

 منطقـه هـاي سـازمان و ذینفعـان بـا اي سـازنده و گسـترده ارتباطات اجتماعی هاي
 ایفــاي در مشــارکت هــا، نمایشــگاه در شــرکت. اســت نمــوده برقــرار اســتانی و اي

ــئولیت ــاي مس ــاعی ه ــاهنگی و اجتم ــات هم ــین جلس ــدیران ب ــرکت م ــیمان ش  س
 .باشد می واحد این ايه فعالیت اهم از ها سازمان سایر و صوفیان

 خـط3 بکـارگیري بـا رمسـتم و پویـا فعالیـت قـرن نیم با کرمان سیمان صنایع گروه
 عنــوان بــه اکنــون ،هــم ســفید و خاکســتی ســیمان انــواع تــن3700روزانــه تولیــد

ــا توانســته نفــت چــاه ســیمان کننــده تولیــد بزرگتــرین  ســفید ســیمان تولیــد ب
 .نماید خود آن کشوراز سیمان کارخانجات بین در را محصوالت سبد کاملترین
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ــاري (قرض ــالی و اعتب ــه م ــن مؤسس ــنه)، در رتبهای ــرکتالحس ــدي ش ــر بن هاي برت

 از ایـران برتـر شـرکت هفـدهمیندر رده  1395اطالعات سـال مـالی  ایران بر اساس
در کـل سـیزدهم و بـین  96 سـال در نیـز و گرفـت قـرار درآمـد/فروش میـزان نظر

ایـن بانـک در ارائـه طرحهـاي  .هاي کشور در رتبـه ششـم قـرار گرفـتتمامی بانک
 اسـت و بـه ایـن دلیـلمتنوع تسهیالتی به عمـوم مـردم بسـیار موفـق عمـل کرده

 .استجایگاه محبوبی بین مردم یافته

 همگـام محـور مسـئولیت و پایـدار محور،برنـدي محور،صـادرات محور،سالمت دانش
 اقتصـادي کار،فعالیـت و کسـب جهـانی رقابـت گسـتردگی به روز،راهی تکنولوژي با
 اجتماعی رویکرد با
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 اندیشـه پـی در کردسـتان اسـتان صـنعتی واحـد بزرگتـرین عنـوان بـه کردستان سیمان شرکت

 سـال در و گردیـد انـدازي راه 1375 سـال در منطقـه در پایـدار اشـتغال ایجـاد و زدایی محرومیت
 خاورمیانـه و کشـور در کـه چمبـر مـولتی مجموعـه تکنولـوژي و دانـش از بـرداري بهـره با 1394

 کلینـر نـوع یـک از امیختـه و ،ویـژه تیبـپ سـیمان نـوع 27 تولیـد قابلیت به است فرد به منحصر
ــه دســت ــت یافت ــرایش دوام افزایش.اس ــت بتن،اف ــد،افزایش قابلی ــازده تولی ــویی صــرفه و ب  در ج
 مصـرف درصـدي 50دیگر،کـاهش صـنایع ضـایعات از تولید،اسـتفاده تنـوع انسـانی،افزایش نیروي

ــرژي ــی اب،ان ــی و الکتریک ــاهش حرارت ــدي 50 ،ک ــاي درص ــه گازه ــایر و nox و co2 اي گلخان  س
 فـرد بـه منحصـر قابلیـت از بـاالتر کیفیـت بـا محصـولی تولیـد و محیطـی زیسـت هـاي االینده
 مجموعـه تکنولـوژي و دانـش از برخـورداري دلیـل بـه کـه باشـد مـی کردسـتان سـیمان شرکت
 .است گردیده حاصل چمبر مولتی

 سیسـتم اسـتاندارد:است شـده زیـر هـاي گواهینامـه دریافـت به مفتخر شرکت این
 مصــرف حقــوق رعایــت ،گواهینامــه انــرژي مــدیریت ،سیســتم یکپارچــه مــدیریت
 وملی استانی برتر تندیس و صادرکنندگان استانی،گواهینامه و ملی کنندگان
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 سراسـري پخـش و لجسـتیک موضـوعیت بـا خاورمیانـه نقل و حمل و توزیع شرکت

 سیسـتم و منـابع ریـزي برنامـه مـدیریت پیشـرفته سیسـتم از گیـري بهـره با کاال
 تحویـل تـا ارسـال لحظـه از محمولـه رهگیـري امکان و هوشمند و الین«آ لجستیک

 انجـام بـه اطمینـان ضـریب بـاالترین بـا را قـعمو به تحویل فرایند است توانسته بار
 .برساند

 این.باشـد مـی زرو در تـن1000 ظرفیـت بـا ایـران در سفید سیمان کارخانه بزرگترین
 داخلـی بازارهـاي در تنهـا نـه مختلـف مشـتریان رضـایت جلـب بـه مفتخر شرکت
 بــا تولیــدي ســیمان.است دیگــر کشــورهاي از بســیاري و منطقــه سراســر در بلکــه

ــفیدي ــاالتر س ــاومتی ي رده و 92٪ از ب ــال،تکنولوژي 52/5 مق ــاخت نرم ــرکت س  ش
F.L.Smidthدانمارك. 

 .ماست کیفیت مشتري یترضا:شرق سفید سیمان شرکت شعار
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 اینترنـت پرداخـت فروشگاهی،شـبکه هـاي پایانـه طریـق از پرداخـت خدمات ارائه

 ..موبایلی برنامه ،#741*دستوري اي،کد محاوره صوتی ،پاسخ

 سوخت بهاي  الکترونیک پرداخت  خدمات ارائه

ــع ــنعت مجتم ــهامی(گامرون پتروص ــام س ــه) ع ــوان ب ــذارترین عن ــد اثرگ  واح
 مـی خاورمیانـه در هـا بهتـرین از یکـی و کشـور در هگزامین و فرمالین تولیدکننده

 فنـی دانـش کسـب مناسـب، هـاي زیرسـاخت داشتن اختیار در با مجتمع این. باشد
 دانـش و تجربیـات از گیـري بهـره تولیـد، تـداوم بـراي کاتالیست احیاء در توانایی و

 پسـاب مـواد بازیـابی و تصـفیه مشـتري، نظـر مـورد مشخصـات با تولید تخصصی،
ــنعت، ــدیریت ص ــماند، م ــتقرار پس ــتم اس ــاي سیس ــدیریت ه ــت، م ــتقرار کیفی  اس
ــتم ــدیریت سیس ــگاهی م ــا و آزمایش ــتفاده نهایت ــتم از اس ــاي سیس ــترده ه  و گس

 صـنایع حـوزه در پیشـگام هـاي مجموعـه از یکـی عنوان به فرآیندها کنترل اگیرفر
 .باشد می منطقه و کشور پتروشیمی
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ــه ــران فروســیلیس کارخان ــرو و فروسیلســیم اصــلی محصــول دو تولیدکننــده ای  ف

 اصـلی محصـول.است متکوروسـیلیکا پـودر جـانبی محصـول یک و سیلیکومنیزیوم
 بیشـترین کـه باشـد مـی %2 از کمتـر آلومینیـوم بـا %75 فروسیلیسیم کارخانه این

 .دارد فوالد تولید و فلزات ذوب گري یختهر صنایع در را مصرف

 و ایـران در هـواکش انـواع تولیدکننـده بزرگتـرین و تـرین قـدیمی دمنـده شرکت
 منتخـب تهـران اسـتان صـنعت پیشکسـوت و برتـر کـارآفرین توسط که خاورمیانه

ــه وزارت ــروزه ک ــدود ام ــوالتش %30 ح ــه را محص ــور 16 ب ــادر کش ــی ص ــد م . کن
 آخـرین بـا مجـرب کارشناسـان نظـارت تحـت را خـود محصـوالت تمـامی همچنین

 .کند می عرضه و تولید استانداردها
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ــا 1389 ســال در قــرن شــیمی پدیــده شــرکت  بهداشــتی و شــوینده محصــوالت تولیــد هــدف ب
 در جهـانی برتـر و اسـتاندارد تجهیـزات بـا قـرن شـیمی پدیـده شـرکت کارخانـه. گردید تاسیس
 صـنعتی شـهرك در روز در کـارتن هـزار 30 تولیـد ظرفیـت بـا مربع متر 34000 مساحت به زمینی

 کارخانـه ایـن رسـید بهربـرداري بـه 1392 مـاه خـرداد در و شـد نهـاده بنا 1390 سال در اشتهارد
 ، شــیمی آزمایشــگاه( کیفیــت ،کنتــرل انبــار تولیــد، مــالی، ،اداري، مــدیریت هــاي واحــد شــامل
 بـه موفـق شـرکت این.اسـت تـدارکات و سـاخت ، فنـی ،HSE ریـزي، برنامـه ،)بیمیکرو و فیزیک
 تضــمین و محصــول ،ســالمت ایــزو المللــی بــین هــاي اســتاندارد و هــا گواهینامــه اخــذ و کســب
 بـین اسـتاندارد ، کانـادا ICS GROUP موسسـه از مـدرن تکنولـوژي بـا تولیدمحصـوالت و کیفیت

ــی ــت آلمــان، MTP الملل ــرف حقــوق رعای ــدازک مص ــارت، و معــدن ، صــنعت ســازمان نندگان  تج
 ســازمان از زریــن تنــدیس محبــوب، برنــد زریــن تنــدیس ، دانــش مــدیریت جهــانی گواهینامــه

 هـاي شـرکت برتـرین جشـنواره سـومین از زریـن تنـدیس البـرز، اسـتان تجارت و معدن صنعت،
 از جلیـل تنـدیس ، مـداري مشـتري و کیفیـت سراسـري کنگـره چهـارمین تندیس تاپکس، ایران

 و مقـاومتی اقتصـاد رویکـرد بـا سـالمت حـوزه جهـادي خدمات و تولید عرصه در جهادي مدیریت
 است شده... 

 پوشــش و ســابقه ســال 20 از بــیش بــا) ســابق لیزینــگ آریــا( معــدن و صــنعت لیزینــگ شــرکت
 بخـش از وسـیعی ي گسـتره در لیزینـگ خـدمات ي کلیـه ارائـه در هـا اسـتان مراکز گانه چهارده

 بانـک تابعـه يهـا واحـد از یکـی عنـوان بـه شـرکت ایـن. دارد فعالیـت اقتصـادي مختلـف هاي
 اصـلی تـابلو در "ولسـنم "نمـاد بـا مرکـزي بانـک مقررات و قوانین چهارچوب در و ومعدن صنعت

ــورس ــادار اوراق ب ــران به ــورد ته ــتقبال م ــیان اس ــی متقاض ــوقی و حقیق ــی حق ــرکت.باشد م  ش
 در را خـود عضـویت هـا سـال ایـران لیزینـگ نماینـده تنهـا عنـوان بـه معـدن و صنعت لیزینگ

 در هـا کشـور سـایر بـا مناسـبی بسـیار ارتبـاط و حفـظ) IFLA( الملـل بین لیزینگ و مالیه انجمن
 .است داشته المللی بین لیزینگ ي زمینه
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ــذ ــه اخ ــزو گواهینام ــذ ،2015  9001ای ــان اخ ــره نش ــاد اي نق ــی آي از ااعتم  اس س

ــن نشــان گروپ،اخــذ ــوح و زری ــدیر ل ــرانس نخســتین از تق ــدیریت کنف ــد م  فراین
ــري ــن نشــان ســازمان،اخذ رهب ــوح و زری ــدیر ل ــیم همــایش از تق ــارآفرینی ل  و ک

 حمـل در کیفیـت توسـعه اجـالس از تقـدیر لـوح و زرین نشان اقتصادي،اخذ توسعه
 ملـی همـایش از تقـدیر لـوح و زریـن نشـان وابسـته،اخذ صنایع و چندوجهی نقل و

 مقاومتی اقتصاد و  لیزینگ

  تولیـد در برنـدها تـرین شـده شـناخته از  یکـی. شد تاسیس 50 دهه در شرکت این
 محصـوالت.رود مـی شـمار بـه ایـران در دار لعـاب و سـرامیکی هـاي پوشـش انواع

 البـرز صـنعتی شـهرك در دنیـا تکنولـوژي تـرین روز بـه از گیـري بهـره با شرکت
  سـت قطبـی چهـار مشـتري بـه خـدمت و  آوري نو شوندوکیفیت، می توزیع و تولید

  در را مـا جایگـاه و کـرده ایفـا مـا بـودن پیشـگام در  چشـمگیري نقـش همواره که
 و پـژوهش بـا کـه اسـت محصـوالتی نتیجـه.اند نموده متمایز سرامیک و کاشی بازار

 بـارز ویژگـی رقـابتی قیمـت و نـو ،طـرح برتـر کیفیـت و شده خلق نظیر کم هارتم
 .هاست آن
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 متـر هـزار دوازده بنـاي زیـر بـا) توسـعه طـرح( جدید کارخانه اندازي راه و ساخت.1

  مجزا برداري بهره پروانه اخذ و مربع

 ترکیـه و میانـه خـاور در بـار اولـین بـراي) کائوچویی(رچهپا تولید خط اندازي راه.2 
 بهـره پروانـه اخـذ و تـامین زنجیـره در واردات از جلـوگیري جهـت میانـه اسیاي و

 مـی ممیـزي درحـال بنیـان دانـش عنـوان بـه پـروژه این که مربوطه جدید برداري
 .باشد

 ملی براي ممیزي به یابی راه و 96 سال استانی برتر کارآفرین.3

 سـال بـه ایـران غـذایی صـنایع بنیانگـذاران از یکـی عنـوان بـه شرکت این سابقه
 میکائیلیـان فرموالسـیون و تولیـد روش و طعـم. گـردد مـی باز مسیش هجري 1310

 .است گشته متمادي سالهاي طی آن دوام باعث امر همین و بوده انحصاري
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 رســیده بــرداري بهــره بــه 1374 ســال در و تاســیس1362ســال در نیــاك شــرکت

 کمـک بـا  گیـاهی داروي کیفیـت و نـوع افـزایش مجموعـه ایـن تالش تمامی.است
 دریافـت بـه مفتخـر تـاکنون شـرکت ایـن. باشـد مـی روز علـم و سـنتی طب کتب

ــان ــد نش ــه واح ــنعتی نمون ــال در ص ــان -93 س ــد نش ــیل برن ــد و  اص ــر واح  برت
 ســال در وري بهــره و کیفیــت نشــان  -94 ســال در برتــر کــارآفرین  -93درســال

 .گردید 95 سال در سال مدیر نشان -94

 برتــر، واحــد عنــوان بــه ، پیشــرفته تخصصــی هــاي تراکتــور انــواع کننــده لیــدتو
ــه ــی گواهینام ــت مل ــوق رعای ــرف حق ــدگان مص ــنعت وزارت از را کنن ــدن ص  و ،مع

ــارت ــد.  تج ــین ک ــی ب ــوي از را N5B الملل ــازمان س ــتاندارد س ــانی اس ) SAE( جه
 اهـ سـال و بـوده صـنفی اتحادیـه همچنـین و صـنفی انجمـن موسسین از و دریافت

  رئیس سمت

 مجمـع عضـو و اسـت دار عهـده را صـنفی تشـکل دو این مدیره هیات رئیس نائب یا
 .باشد می ایران استاندارد نشان دارندگان انجمن و برتر کارافرینان
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 غـذایی صـنایع پیشـگامان از محصـوالت تنـوع و تولیـد افزایش لحاظ از شرکت این

 بـا و کیفـی معیارهـاي بـا را خـود محصـوالت کـه داشـته آن بر سعی همواره و  بوده
ــتفاده ــوبترین از اس ــواد  مرغ ــه م ــت و  اولی ــرین رعای ــهاي مهمت ــدي روش  در تولی

ــاي ــی بازاره ــارجی و داخل ــه خ ــده.نماید عرض ــوح دارن ــد  ل ــر برن ــوب برت  محب
 .95 سال برتر دبرن و 94سال  تولیدکننده

ــه داراي ــتر گواهینام ــذیري قاب ــتري و پ ــداري مش ــوردwtgاز م ــد م ــه تایی  اتحادی
 عملکــرد مــدیریت ایتالیا،گواهینامــهAIVCCP از عملکــرد مــدیریت اروپا،گواهینامــه

 و 96 ســال جهــادي مــدیریت جــایزه ،برنــده زینتــی صــنایع و جــواهر ارزیــابی در
 96 سال صنعت قهرمانان جایزه برنده
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 ملـی برتـر ،کـارآفرین ایـران در اي شیشـه کنسـروي محصـوالت تولیدکننده اولین

ــال در ــادرکننده95 س ــه ،ص ــراي نمون ــال11 ب ــد س ــه متوالی،واح ــی نمون ــراي کیف  ب
 در کشـاورزي محصـول تـن100 جـذب و نفـر1000 بـراي اشـتغال متوالی،ایجاد سال11

 بندي،تولیدکننــده بســته نــوع246 در محصــول نــوع70 کننــده ســال،تولید
 چربی درصد کاهش با محور سالمت محصوالت

 و ســبز صــنعت گواهینامــه ،کســب متــوالی ســال4 طــی ملــی نمونــه صــادرکننده
 دوره3 اســتانی نمونــه تجارت،صــادرکننده و معــدن و صــنعت ســازمان از نامــهتقدیر

 لـوح متـوالی سـال سـه کننـده وري،دریافـت بهـره ملـی جشنواره امین5 ،منتخب
 کنندگان مصرف حقوق از حمایت
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 لبنیات پاستوریزه پاك

 مصـرف سـالمتی وضـع بـه توجـه بـا کـه فـرد بـه منحصر و جدید محصوالتی ارائه
 ماسـت و چـرب کـم شـیر عنـوان خون،تحـت چربـی باالي بسیار درصد و کنندگان

 .باشد می کلسترول کاهنده چرب کم

 آسیا، غرب در ریلی مهندسی خدمات شرکت بزرگترین

 کشور، آهن راه فنی ابنیه و خطوط اعظم قسمت نگهداري

 و ریلـی صـنعت بـه مربـوط متعـدد هـاي انجمـن در عضـویت و هـا گواهینامـه اخذ
 کشور اي جاده
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 انحصـاري کننـده تولیـد و نسـوز هـاي فـراورده تولیدکننـده بزرگتـرین شرکت این

 دار شکل و شکل بی محصوالت

 افتخــار دهــه دو از کمتــر در تولیــد برابــري هــزار از بــیش رشــد بــا مجموعــه ایــن
 و نمونـه صـنعتی واحـد برتـر، کـارآفرین عنـوان به نیز متوالی دهه یک از دارد،بیش

 برتـر مقـام دارنـده همچنین.اسـت گردیـده معرفـی و برگزیـده نمونـه کننـده صادر
 و تحقیــق و شــاغلین مهــارت ارتقــاء امــر در نمونــه واحــد و شــیر ملــی جشــنواره

 ،در اسـت مجموعـه ایـن رسـالت بزرگتـرین مـداري مشتري. میباشد) R&D( توسعه
 .است کرده کسب را لبنیات صنایع کیفی نمونه واحد عنوان راستا این
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محصــوالت تولیــدي شــرکت جــی. تــی. آي پارســیان در صــنعت دخانیــات مــورد 

ي پارسـیان اسـتان زنجـان بـا عنـوان آریـن گیرد، طرح جی. تـی. آاستفاده قرار می
هـزار  70در زمینـی بـه مسـاحت  89آغاز شـده و در سـال  86توتون صنعت از سال 

 .متر مربع راه اندازي شده است 612هزار و  36متر مربع و زیربناي 

به سهامداران جدید ژاپنی با عنوان جی. تی. آي  94شرکت آرین توتون صنعت در سال 
 ارزش به جدید تولید خط پنج صنعتی واحد این در جدید سهامداران وواگذار شده است 

ید براي یورو میلیون 50 هاي تول گار ــی ــتون س مل و ویلیس جاد ک  .اســت کرده ای

ــیان با هدف افزایش خطوط تولید به  ــرکت جی. تی. آي پارس ــتگاه، اقدام به  14ش دس
 .افزایش زیربناي این شرکت کرده است

 و خـوراکی قـارچ تولیـد واحـدهاي تـرین پیشـرفته و بزرگتـرین از یکی شرکت این
 شـامل شـرکت محصـوالت کلیـه. اسـت کشـور در 3 فـاز کمپوست تولیدکننده تنها

ــت ــارچ و اسپاون،کمپوس ــوراکی ق ــا خ ــره ب ــري به ــدترین از گی ــوژي جدی  و تکنول
 ،کیفیـت مـدیریت المللـی بـین اسـتانداردهاي کلیـه رعایت با دنیا روز آالت ماشین

 .گردد می تولید ایران ملی استاندارد و
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 ،صـادرات،تولید واردات زمینـه در قـرن نـیم از بـیش دبـش چـاي برند با شرکت این

 ي،دمنـوشا کیسـه بنـدي بسـته چـاي محصـول نـوع یکصـد از بیش بندي بسته و
 دنیـا روز تکنولـوژي و آالت ماشـین جدیـدترین از اسـتفاده بـا دار طعم اي و گیاهی

 فعالیـت اشـتهارد صـنعتی شـهرك در مربـع متـر هـزار4 وسـعت به اي کارخانه در
ــوالت و و نمــوده ــود محص ــق از را خ ــبکه طری ــویرگی ش ــان و م ــل ناوگ ــل و حم  نق

 ..نماید می توزیع کشور سراسر در اختصاصی

  شمالی خراسان استان کوچک صنایع در 1396 سال در برتر صنعتی واحد

  1396 و 1395 سال در اجتماعی تامین ي نمونه کارفرماي

 1397 سال در صنعت ماندگار چهره عنوان کسب
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 از یکـی عنـوان بـه  لکابـ و سـیم صـنعت در تجربـه قـرن ربع از بیش با شرکت این

 و مخـابراتی کابلهـاي و فشـار کابلهـاي انـواع تولیدکننـده هـاي شـرکت بزرگتـرین
 تولیدکننـده تنهـا و اولـین و اسـت شـده شـناخته کشـور در دقیـق ابـزار و شبکه

 دارا بـا کـه باشـد مـش کشـور شـرق شـمال در قـوي فشار و متوسط فشار کابلهاي
 و تسـت زمینـه در اسـت توانسـته ندارداسـتا همکـار آکرودیتـه آزمایشـگاه2 بودن

 بـه قـوي فشـار و متوسـط ،فشـار ضـعیف فشـار مخـابراتی، کابلهـاي انـواع آزمون
 .نماید رسانی خدمت نیز استاندارد اداره اجرایی بازوي عنوان

 رجسـتري پـروژه ماننـد اطالعـات فنـاوري حـوزه در ملی حساس هاي پروژه مجري
 سروش،کشــف رســان اســالمی،پیام شــوراي مجلــس قانونگــذاري ،ســامانه موبایــل
ــین تمــاس قاچــاق  فنــاوري و ارتباطــات ملــی جشــنواره نخســت رتبــه و الملــل ب

 96 سال در اطالعات
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 واترتیوب،دیـگ و فـایرتیوب ،بویلرهـاي فشـار تحـت مخـازن تولیدکنندگان از یکی
 40 از بـیش بـا مشـعل و صـنعتی هـاي کـن شـیرین بـاال،آب راندمان چگالشی هاي
 یکـی عنـوان بـه شـرکت این.میباشـد اصـفهان اسـتان در پرسنل700 و سابقه سال

 نیـز و شـده اختـراع ثبـت ر15 از بـیش ثبـت بـه موفـق بنیان دانش هاي شرکت  از
 .نماید می  صادر رکشو 19 از بیش به را خود محصوالت

 محـافظ آلومینیـومی هـاي لفـاف درزمینـه برتـري سـال20 از بـیش بـا شرکت این
 ایـن در کشـور داخلـی صـنایع فـاییخودک جهـت در مثبـت گـامی توانسـته عایق

ــه ــردارد زمین ــول در. ب ــن ط ــالها ای ــار س ــاري افتخ ــیش در همک ــا ده از ب ــرح ه  ط
 در بســزایی نقــش همچنــین اســتو داشــته را پتروشــیمی و نیروگــاهی پاالیشــگاهی

 . داشته فارس خلیج ستاره گازي میعانات پاالیشگاه طرح
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 موفـق 1396 سـال در کـه اسـت ایـران در آنالیـن تبلیغات پلتفرم بزرگترین یکتانت

 و وب ي جشـنواره زا آنالیـن تبلیغـات حـوزه در شـرکت برتـرین جـایزه کسـب به
 .است شده مبایل

 ایران نوین عمومی روابط جامعه سامانه موسس

 1404برتر دستاوردهاي جشنواره رئیس

 هنر دیدگاه ماهنامه گذاري سیاست شوراي رییس
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 هـاي بخـش بـودن دارا بـا دارپایـ اشـتغال ایجـاد هـدف با 1374 درسال شرکت این

ــف ــاتی مختل ــه در تحقیق ــک زمین ــز و الکترونی ــوط تجهی ــاژ خط ــاي مونت  برده
 محصــوالت تولیدکننــدگان بزرگتــرین از یکــی امــروزه کــار،و بــه آغــاز الکترونیــک

 مـی ملـی تولیـد افتخـار بـا کشـور در سـازي بـومی حـداکثر با دي اي ال روشنایی
 .باشد

 کـوه  رشـته دامنـه در کلینکـر تـن 1،100،000 سـالیانه تولیـد ظرفیت با سبز گیالن سیمان کارخانه
 دیلمـان منطقـه رشـت،در کیلـومتري 80 حـدود در و گـیالن اسـتان در واقـع شـمالی البـرز هاي

 بـه دسترسـی بـا لیـديتو واحـد این.اسـت رسـیده داري بهـره بـه 91 سال در سیاهکل شهرستان
 خــود بــه منطقــه تولیدکننــدگان ســایر بــین در را  بفــردي منحصــر غنی،شــرایط بســیار معــادن

 بکـارگیري بـا و کارکنـان و مدیران،مهندسـین ارزشـمند تجـارب بـه اتکـا بـا همچنین و اختصاص
 مقاومـت هـاي سـیمان انـواع تولیـد بـه دنیا،قـادر روز آالت ماشـین و تکنولـوژي تـرین پیشرفته

 باعـث مـارن و آهـک جملـه از اولیـه مـواد یکنواختی.باشـد مـی پـایین آلکالی با سولفات اال،ضدب
 دریافـت ممتـاز محصـولی همـواره مشـتریان نظـر ایـن از و گردیـده نوسان حداقل با سیمان تولید

 .داشت خواهند

 توجــه انــدازي،مورد راه از کوتــاه زمــان گذشــت رغــم بــه ســبز گــیالن ســیمان صــنایع شــرکت
 آن مناسـب موقعیـت و تولیـدي سـیمان ممتـاز کیفیـت بـه عنایـت بـا امـر این که بوده انمشتری

 نـام بـهCIS کشـورهاي حـوزه خصوصـا خـارجی و داخلـی هـدف بازارهـاي بـه سیمان عرضه براي
 .گردد می عرضه مصرف بازارهاي به " دیلمان سیمان" انحصاري و تجاري
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 و مشـاوره سـاخت، طراحـی، زمینـه در سـابقه سـال 28 از بـیش بـا آریاك، شرکت
 مهندسـین و مـدیران بـا همکـاري. داشـته فعالیـت حریق اعالم هاي سیستم اجراي

ــرب ــره و مج ــري به ــگاه از گی ــز، آزمایش ــد مجه ــوالت تولی ــابق محص ــا مط  ب
 ویژگـی از مشـتریان رضـایت جلـب بـر تمرکـز ملـی، و اروپایی معتبر استانداردهاي

 .باشد می آریاك شرکت محصوالت آشناي نام هاي

 نمادگنج ایرانیان

 سـرمایه از.صـادرات هـدف بـا زا اشـتغال و دار مزیـت طرحهـاي در  گذاري سرمایه
 بـزرگ نجـاتکارخا از یکـی نـوش تسـنیم شـرکت ،تاسـیس شده انجام هاي گذاري

 و همزمــان بخــار و بــرق تولیــد مجموعــه4 ،احــداث هــا نوشــیدنی انــواع زمینــه در
 .ساعت در برق مگاوات100میزان به جانبی صنایع
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 از گیـري بهـره بـا کشـور صـنعت پهنـه در شـده شـناخته نـامی خـزر پلیمر سورن

 بــا رقابــت قابــل تولیــد بــه اقــدام روز هــاي تکنولــوژي و داخلــی  تجربــه و دانــش
. اسـت نمـوده آسـیایی و اروپـایی هـاي کشـور بـه صادرات و جهانی برتر محصوالت

 پایـدار اشـتغال ایجـاد بـا و المللـی بـین و ملـی استانداردهاي بر تکیه با شرکت این
 رفـتن هـدر بـه از جلـوگیري و محیطـی زیسـت هـاي ودگیآلـ کـاهش در توانسته
 .کند ایفا سزایی به نقش ملی هاي سرمایه

 داراي  اروپـا و ،ژاپـن آمریکـا از انحصـاري نماینـدگی80 از بـیش بـا اندرسـون گروه
 در بـرق صـنعت المللـی بـین نمایشـگاه برتـر غرفـه المللی،بعنوان بین متعدد جوایز

ــه دارد افتخــار 96 و 95 ســالهاي ــدگی ک ــدهاي انحصــاري نماین ــر برن ــا معتب  را دنی
 آسـیا و خاورمیانـه اصـلی پایگـاه بعنـوان را ایـران و نمـوده کسـب آسـیا کل براي

 .است نموده معرفی
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   96سال در مداري مشتري عالی نشان کسب.1

  کشور 96 سال نمونه مدیر عالی نشان کسب. 2 

 96 سال در مشهد شهرداري درآمد مدیریت از درآمدي یک رتبه کسب. 3  

 آب اتصــاالت و لولـه گـروه ســه در تولیـد سـابقه سـال20 از بــیش بـا شـرکت ایـن
 بـه را خـود پکس،محصـوالت اتصـاالت و لولـه و فاضـالبی اتصاالت و آشامیدنی،لوله

 .یدنما می ارائه خارجی و داخلی بازارهاي
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