ﭼـﻮﻧﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺖ ﭼﯿﻦ دﯾـﻮاﯾﺲ و ﮔـﺮوه ﺻـﻨﻌﺘ اﺳـﻨﺪری
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ ؟

ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری در ﺳﺎل 96
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﭼﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺲ
ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ) (chiken-devise.irﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮوﺷﺎه رﺳﻤ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش دﺳﺘﺎه
ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ و ﺻﻨﻌﺘ و ﻟﻮازم ﻣﺮﻏﺪاری ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﺎه آﻧﻼﯾﻦ دارای ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺮوﻧﯿ و ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻃﻼﯾ
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻣﻮﺿﻮع راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ.

راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﺎه رﺳﻤ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری
از اﯾــﻦ ﮐــﻪ ﮔــﺮوه ﺻــﻨﻌﺘ اﺳــﻨﺪری و ﺳــﺎﯾﺖ ﭼﯿــﻦ دﯾــﻮاﯾﺲ را ﺑــﺮای ﺧﺮﯾــﺪ ﺧــﻮد اﻧﺘﺨــﺎب ﻧﻤــﻮده اﯾــﺪ
ﺳﭙﺎﺳﺬارﯾﻢ.
 -1ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﯿﺴﺖ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ و ﺻﻨﻌﺘ ﻣ ﺗﻮﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ در ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﻏﺪاری و ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و
ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮوﺷﺎه ﭼﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﯿﺴﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای راﺣﺘ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺑﺰار ﻧﻮار ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﻤﺎﻣ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ در ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
 -2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿ ﺑﺮ روی آن وارد ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن
ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ زﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت  :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺗﯿﻤ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ  :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨ ﻣﺤﺼﻮل در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺮﯾﻊ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻈـﺮات  :در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻣـ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ دﯾـﺪﮔﺎه ﺧـﻮد را در ﻣـﻮرد ﻣﺤﺼـﻮل ﺑﯿـﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ و ﯾـﺎ ﺳـﻮاﻻت ﺧـﻮد را
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳ : در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﯿﺴﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -3اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
ﭘﺲ از آﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿ ﮐﺮدن ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ” ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻠﯿ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ”  ،وارد ﺻﻔﺤﻪ ” ﻓﺮم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺮﯾﺪار و ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ”
ﺷﻮﯾﺪ.در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﺑﺨﺶ ” ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ” ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﻧﺎم  ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔ ، ﻧﺎم
ﺷﻬﺮ و آدرس دﻗﯿﻖ ﭘﺴﺘ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
ﮐﻠﯿ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ وارد درﮔﺎه ﺑﺎﻧ ﺷﺪه و ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را ﺗﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ” ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ” ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -3ﻧﻬﺎﯾ ﮐﺮدن ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﺮای ﻧﻬﺎﯾ ﮐﺮدن ﺧﺮﯾﺪ از وﺑﺴﺎﯾﺖ ﭼﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺲ  2 ،راه ﭘﯿﺸﺮو دارد.
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ واﺣﺪ ﻓﺮوش
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و آﺳﺎن از درﮔﺎه ﺑﺎﻧ ﻣﻠﺖ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ واﺣﺪ ﻓﺮوش ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی درج ﺷﺪه در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ ،
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت درج ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ” اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ

ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ ” در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻧﺎت ﻣﻬﻢ :
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﻨﺎم ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد را دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ درﮔﺎه ﺑﺎﻧ ﻣﻠﺖ ﺑﻮده  ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟ آﺳﻮده ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧ در
ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش  ،ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﺤﺼﻮل زودﺗﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ارﺳﺎل ﻣ ﮔﺮدد.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﻤﯿﻠ: 
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﺗﻮﺳﻂ ﯾ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه از در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد اﯾﻤﻨ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺴﺎس ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺘ در
ﺻﻮرت ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧ ذﯾﺼﻼح ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺲ

ﻃﺒﻘـــﻪ ﮔﻔﺘـــﻪ وﺑﺴـــﺎﯾﺖ اﺻﻠ ﻧﻤــــﺎد اﻋﺘﻤــــــــﺎد اﻟﺘـﺮوﻧﯿــــ ﮐﺴـــﺐ و ﮐﺎرﻫـــﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﺑـــﻪ آدرس
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ: https://enamad.ir 
ﯾ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﺘﺮوﻧﯿ ،اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﻣﯿﺎن ﻛﺎرﺑﺮان ﺧﺪﻣﺎت

اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﺮان ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﺠﺎد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی
اﻣﻨﯿـﺖ و اﻋﻄـﺎی ﻧﻤـﺎد اﻋﺘﻤـﺎد اﻟﺘﺮوﻧﯿـ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫـﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـ را ﺑﺮﻋﻬـﺪه دارد .ﺳﺎﻣﺎﻧـﺪﻫ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﺠﺎرت اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﺤﻮیﻛﻪ ﻣﺮدم در ﻫﻨﺎم ﺧﺮﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦﻛﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد

در ﻗﺒﺎل آﻧﺎن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﭼﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﮔﺮاﻣ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﭘﺲ از روﯾﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس و

ﻫﻮﯾﺘ ﻣﺪﯾﺮان ﭼﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺲ از ﺳﻮی وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎد
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻃﻼﯾ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺮوﻧﯿ و ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ ﮐﭙ راﯾﺖ و ﺣﻘﻮق
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﻋﻄﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .آدرس و ﮐﯿﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را در
اداﻣﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ  :ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روی آﯾﻦ ﻧﻤﺎد در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﮐﻠﯿ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ  https://enamad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ روی اﻃﻤﯿﻨﺎن از
اﺻﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻃﻼﯾ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺲ

ﺗﻮﺟﻪ  :ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﭼﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ http://samandehi.ir
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﺤﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﺎدﻫﺎ روی ﻫﺮ ﯾ ﮐﻠﯿ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

آدرس ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری

آدرس ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﺑﺎ رﺑﻊ ﻗﺮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﺧﺸﺎن از ﺳﺎل  ۱۳۷۲ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻨ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ  ،ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۱۰۰
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻓﻌﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دارای ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﻪ ﻓﺮوش و زﻧﺠﯿﺮه ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش در ﮐﺸﻮر
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
آدرس ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  :اروﻣﯿﻪ – ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘ ﻓﺎز دو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻠﻮار ﻣﻬﺎرت واﺣﺪﻫﺎی ۱۱و۱۹و۲۰

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۹۵دارای ﺑﯿﺶ از ۷۰
ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اداری و ﻣﺎﻟ ،ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ … در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻧﺪ .ﻫﺪف از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﮔﺮاﻣ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری

ﺧﻼﺻﻪ ای ﺑﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣ داﺷﺖ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری در ﺳﺎل
۱۳۹۵
در  ۱۴اردﯾﺒﻬﺸــﺖ ﺳــﺎل  ۱۳۹۵ﺑــﻪ ﭘــﺎس ﺗﺸــﺮ و ﻗــﺪرداﻧ و ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻣﻌﺮﻓــ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨــﺎن ﺑﺮﺗــﺮ اﺳــﺘﺎن

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑ ﻃ ﻣﺮاﺳﻤ ﺑﺎﺷﻮه و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺳﻤ در ﺳﺎﻟﻦ
آﻣﻔ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧ اروﻣﯿﻪ ﺑﺮﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ روز ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑ ، اروﻣﯿﻪ  ،ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری
در زﻣﺮه ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸ ، واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘ در ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۹۴اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﻃ
ﻣﺮاﺳﻤ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت  ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ) آﻗﺎﯾﺎن ﻧﺎدر ﻗﺎﺿ ﭘﻮر و
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺎدری ( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اروﻣﯿﻪ و ﺟﻤﻌ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و دﺳﺖ
اﻧﺪر ﮐﺎران ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﻫﺪاء ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺟﻮاﯾﺰی از اﯾﻦ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.در
ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﺤﻢ ﺗﺮ و ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﭘﯿﺶ اﻣﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری اﻓﺘﺨﺎر دارد اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه

دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ و ﺻﻨﻌﺘ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ده ﻋﺪدی ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻋﺪدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺟﻮاد اﺳﻨﺪری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎس ﯾ ﻋﻤﺮ ﺧﺪﻣﺎت
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ در ﺳﻨﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺴﻮت ﺑﺎ اﻫﺪا ﻟﻮح ﺳﭙﺎس ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺟﻮاد
اﺳﻨﺪری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ از اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻮده و  ۹۲ﻣﺎه در ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ
ﺑﺎﻃﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨ ﺗﺤﻤﯿﻠ از ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﻣﺴﺘﻌﻔ و وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮای ده ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان رو ﺑﻪ روز ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ.

درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﺪﯾﺲ واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘ از
ﻃﺮف اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم

ﮔـﺮوه ﺻـﻨﻌﺘ اﺳـﻨﺪری واﺣـﺪ ﻧﻤـﻮﻧﻪ
ﺻﻨﻌﺘ۱۳۹۴ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺳﺎﯾﺖ آﭘﺎرات

ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری روی آﻧﺘﻦ زﻧﺪه ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی آ‐غ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﺪوز
در ﭘ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرﺧﻪ ﺷﺸﻢ آذر ﻣﺎه  ۹۵ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ
اﺳﻨﺪری آﻗﺎﯾﺎن ﺟﻮاد اﺳﻨﺪری ) ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ( داوود اﺳﻨﺪری ) ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨ
ﺷﺮﮐﺖ ( و رﺿﺎ اﺳﻨﺪری ) ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺮﮐﺖ ( ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﺪوز  ،ﭘﺨﺶ زﻧﺪه از ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑ دﻋﻮت ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻮد
در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺷﺮﮐﺖ و دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﺻﺤﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﻣ

ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻼﺻﻪ ای از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

.Your browser does not support HTML5 video

ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری

ﺟﻮاد اﺳﻨﺪری ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری

رﺿﺎ اﺳﻨﺪری ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺮﮐﺖ

داوود اﺳﻨﺪری ﻣﺪﯾﺮ ﻓﻨ ﺷﺮﮐﺖ

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐـﺮده ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔ ﻫـﺎی ﻓﻌـﺎل ﮔـﺮوه ﺻـﻨﻌﺘ اﺳـﻨﺪری در ﺳﺮﺗﺎﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر ﻣﺮﺟﻌـﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ واﺣﺪ ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻼﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ رﺑﺎت و
ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه :
در ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ از ﺳﺎﯾﺖ ﭼﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت و ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﯿـﺪ.در ﺧﺮﯾـﺪ آﻧﻼﯾـﻦ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺛﺒـﺖ ﺳـﻔﺎرش ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﻟﺘﺮوﻧﯿـ ﺳـﺮﻋﺖ ﺛﺒـﺖ ﺳـﻔﺎرش و ارﺳـﺎل

ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ ﯾﺎﺑﺪ و دﯾﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ.ﺧﺮﯾﺪ
آﻧﻼﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﭼﯿﻦ دﯾﻮاﯾﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﻣﻦ ﺑﺎﻧ ﻣﻠﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ

ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل آﺳﻮده ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮوز و ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺳﺎﯾﺖ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮوز ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری
را ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ﮐﺎرﺧــﺎﻧﻪ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت آﻧﻼﯾــﻦ ﺧﺮﯾــﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ .ﺑــﺮای ﺧﺮﯾــﺪ آﻧﻼﯾــﻦ ﺑــﻪ ﺻــﻔﺤﻪ اﺻــﻠ وﺑﺴــﺎﯾﺖ
 www.chicken-device.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری دارای ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺧﺮده
ﺑﺎر ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻨﺪر ،ﺑﺎرﺑﺮی وﻃﻦ ،ﺗ ﭘﺎﮐﺲ ،ﮐﺎﻻرﺳﺎن و ﺑﺎدﭘﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺳﺎل و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ راﯾﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ارﺳﺎل ﻣ ﮔﺮدد.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری
ﮔـﺮوه ﺻـﻨﻌﺘ اﺳـﻨﺪری در ﺳـﺎل  ۱۳۷۲ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻐـﺎزه ﻓـﺮوش ﻟـﻮازم ﻣﺮﻏـﺪاری ﺗﻮﺳـﻂ ﺣـﺎج ﺟـﻮاد
اﺳﻨﺪری در اروﻣﯿﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،در ﺳﺎل  ۱۳۷۸ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﻗﺪﯾﻤ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ واﻗﻊ در اﺑﺘﺪای ﺟﺎده درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری از ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ داﻧﺶ روز دﻧﯿﺎ و از ﺳﺎل
 ۱۳۸۶ﺑﺎ واردات ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬ از ﺑﺎزار دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ داﺧﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠ ﺧﻮد در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘ ﻓﺎز  ۲ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﯿﻤﻮدن ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۹۵و ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ از

اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﻓﻖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دارای ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل  ۹رﻗﻤ ﺑﻮده و ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش
ﻣﺤﺼﻮﻻت در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻬﺪاری ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای رﻓﺎه ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﮔﺮاﻣـ ﻃﺮاﺣـ ﺷـﺪه اﺳـﺖ زﯾـﺮا در ﺻـﻮرت ﺧـﺮاب ﺷـﺪن ﯾـ ﻗﻄﻌـﻪ از ﻣﺤﺼـﻮل ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐـﺪ و
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻄﻌﻪ در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣ ﺷﻮد.

