ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﮐﺸﻮر
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ www.chicken-device.ir ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎت ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ
ﮐﺸ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﺨﻦ ﮔﻮ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﻏﺪاری و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺮوﻧﯿ از وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن
و ﺗﺠﺎرت و ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎن دﻫ ﻃﻼﺋ از وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ ﮔﺮدﯾﺪ.
وب ﺳﺎﯾﺖ  www.chicken-device.irاوﻟﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ دﺳﺘﺎﻫﻬﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ در اﯾﺮان
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن دارﻧﺪه ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺮوﻧﯿ ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دﺳﺘﺎه ﻫﺎی
ﻣﺴﺌﻮل ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻟﺰام ﻣﯿﺪارد ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﺎه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ در ﻣﻮرد اﺟﻨﺎس ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﺧﻮد از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد و ﯾﺎ اﯾﻨﻤﺎد ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳ ﺻﺤﺖ آدرس و ﺗﻠﻔﻦ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺠﻮزات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از ارﮔﺎﻧﻬﺎی
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳ ﻣﺠﺪد ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯿﺮدد و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دارﻧﺪه
اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا وب ﺳﺎﯾﺘ ﮐﻪ دارای اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری در وب ﺳﺎﯾﺖ  www.chicken-device.irﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎن دﻫ ﻃﻼﺋ از
وزارت ﻓﺮﻫﻨ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ ﺗﻤﺎﻣ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ وب
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣ ﮔﯿﺮد و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎر وب ﺳﺎﯾﺖ از ﻧﻈﺮ وزارت ﻓﺮﻫﻨ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎد و ﮔﺎﻣ دﯾﺮ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﺑﻘﻪ  ۲۵ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺎرز ﻗﺪﻣﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ در ﺻﻨﻌﺖ دام و ﻃﯿﻮر ﮐﺸﻮر ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺸﺪار:
ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻧﻘﺮه در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺪون ﺑﺮرﺳ ﺻﺤﺖ آدرس و ﻣﺠﻮزات ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣ ﮔﯿﺮد و ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ در آن وب ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد

و ﯾﺎ ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻃﻼﺋ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد  .اﺧﯿﺮا دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺮﺧ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎن دﻫ
ﻧﻘﺮه ای آن را ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﻤﺎد ﺟﺎ زده و از ﻣﺮدم ﮐﻼه ﺑﺮداری ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎن دﻫ ﻃﻼﺋ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻨﻬﺎ
دﻟﯿﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﯾ وب ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ  .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ
ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻨﯿﺪ و ﺧﻄﺮ ﮐﻼه ﺑﺮداری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ را ﺟﺪی ﺑﯿﺮﯾﺪ.
https://chicken-device.ir/wp-content/uploads/2016/12/828828828282.mp4

ﻣﺪﯾﺮان  EIGﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه در ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧ آ‐غ ﻗﺴﻤﺖ اول
ﻣﺪﯾﺮان  EIGﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه در ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧ آ‐غ ﻗﺴﻤﺖ دوم
ﻣﺪﯾﺮان  EIGﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه در ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧ آ‐غ ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ

ﮔﺰارش اﺧﺘﺼﺎﺻ از ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﺎران ﺟﻮان از ﻣﺨﺘﺮع دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺶ ﺳﺨﻨﻮ
ﺣﻀﻮر ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری

