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 صىایع سىگ گلذن پزضیا مذیزیت محتزم 

 سلیمی  جىاب آقای

 

 ثب ػالْ ٚ احتشاْ؛

ومایطگاٌ بیه  چُارمیهتحت ػٙٛاٖ  ثلشٜؿٟش ثٙذسی دس  2013دس ػبَ  تدبسی ٔٙغمٝ یىی اص ثضسٌتشیٗ سٚیذادٞبی

 5ٕٞضٔب٘ی  ٚ تًاومىذیُای ایزان در سمیىٍ صىعت ساختمان ارائٍبا گزایص  عزاق –باسرگاوی ي تجاری بصزٌ  المللی

ؿٟش ثٙذسی ( ثشٌضاس ٔی ٌشدد. 1392ؿٟشیٛسٔبٜ  30اِی  27) 2013ػپتبٔجش  21اِی  18سٚص اص تبسیخ  4ثٝ ٔذت ٕ٘بیـٍبٜ ٚیظٜ 

دٚٔیٗ ؿٟش ثضسي ػشاق ٔی ثبؿذ. ایٗ ؿٟش ثٝ ػٙٛاٖ ثٙذس اكّی تدبسی دس ػشاق ٚ  ٌٌّٛبٜ التلبدی ایٗ وـٛس ٘یض ٔی ثلشٜ 

 ثبؿذ.

آٔٛصؽ ٚ  یثخؾ ٞب ذوٙٙذٌبٖیٚ ٔتٙٛع تش ثبصد ـتشیث یٚ اسائٝ وشدٖ فشكت ٞب ـتشیأؼبَ ثٝ ٔٙظٛس خّت ٔـبسوت ث

 .اضبفٝ ؿذٜ اػت ـٍبٜیٕ٘ب یٞٓ ثٝ ثخؾ ٞب یٌشدؿٍش

 :ثب 2012 دس ػبَ ـٍبٜیٕ٘ب ٗیا

058  ٍرکطً 22راس داغزف08 ًنیپايذکىىذٌیَشار باسد 55اس  صیب22 یطگاَیوما یَشار متز مزبع فضا 
 

ٚ ِضْٚ  ٕ٘بیـٍبٜ ثلشٜثب تٛخٝ ثٝ تدشثٝ ٔٛفك فشٚؽ ٌؼتشدٜ ؿشوتٟبی ایشا٘ی دس ػبَ ٌزؿتٝ دس ثشٌضاس ٌشدیذ ٚ 

حضٛس پش سً٘ ایشاٖ دس ثبصاس ٔؼتؼذ فٛق پیـٟٙبد ٔی ؿٛد ؿٕب ٘یض دس خٕغ ٞیئت اػضأی ایشا٘ی ٚ دس وٙبس ػبیش غشفٝ داساٖ 

 دس ٕ٘بیـٍبٜ فٛق حضٛس ؿبیؼتٝ ای داؿتٝ ثبؿیذ.

اسائٝ پیؾ ، تدبسی ٔزاوشات ،ا٘دبْػشاقخٟت اخز ٕ٘بیٙذٌی ٔؼتجش فشٚؽ دس ا٘دبْ ػبیش خذٔبت ثبصسٌب٘ی ٕٞچٙیٗ 

ایٗ ؿشوت تب  دفتش ثیٗ إُِّ فبوتٛس، ػمذ لشاسداد، أٛس ٔشثٛط ثٝ تشا٘ؼفش وبال، ا٘دبْ ثبصسػی ٞب، اسػبَ اػٙبد ٚ... تٛػظ

 ٔٛاسد فٛق ٔـَٕٛ ٞضیٙٝ ٞبی خبف خٛد ٔی ثبؿذ.حلَٛ ٘تیدٝ پیٍیشی خٛاٞذ ؿذ. 

تلٕیٓ ثٝ حضٛس ٔی ثبیؼت فشْ ثجت ٘بْ اِٚیٝ سا دس كٛست تؼییٗ ؿذٜ ثب تٛخٝ ثٝ حدٓ دسخٛاػت ٞب ٚ ٔحذٚدیت ظشفیت 

 اسػبَ ٕ٘بئیذ. 021-89789453فىغ  دس اػشع ٚلت تىٕیُ ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ ؿٕبسٜ
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

910025 ؿٕبسٜ:  

13/05/92: تبسیخ  

 

 با یاری خذا

 علی ريح بخص

 مذیز باسرگاوی
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 تًضیحات قیمت)ریال( تعذاد وًع ضزح ردیف

 یفضب 1

 داخّی

دالس 280 ٞش ٔتش ٔشثغ ثب تدٟیضات  

 ٔتشٔشثغ ٔی ثبؿذ 12حذالُ ٔتشاط 

 

2 
فضبی 

 داخّی
دالس275 ٞش ٔتش ٔشثغ خبِی  ٔتشٔشثغ ٔی ثبؿذ 12حذالُ ٔتشاط  

  دالس 145 ٞش ٔتش ٔشثغ --- فضبی ثیشٖٚ 3

حبضش دس ٕ٘بیـٍبٜ ثیٗ إِّّی ثلشٜ ػشاق اص (ثشای ٚاحذٞبی ISOاػتب٘ذاسد ثیٗ إِّّی)أىبٖ ٕٔیضی ٚ كذٚس ٌٛاٞیٙبٔٝ ٞبی 

أشیىب ٚخٛد خٛاٞذ داؿت وٝ دس ایٗ كٛست  Allianceاسٚپب اص ؿشوت ٚ ٘یض كذٚس اػتب٘ذاسد TÜVInternationalؿشوت

سیبَ ثٝ اصاء ٞش ٌٛاٞی ٘بٔٝ ثٝ تؼشفٝ ٞب اضبفٝ خٛاٞذ ؿذ. اػتب٘ذاسدٞبی ریُ خٟت ا٘دبْ كبدسات اِضأی ٔی  000/000/35ٔجّغ 

 ثبؿذ.

 
 ISO 9001:2008                             ػیؼتٓ ٔذیشیت ٔـتشی ٔذاسی ٚ ویفیت:                                                              

   ISO 10002:2004 ػیؼتٓ ػٙدؾ سضبیتٕٙذی/ٔذیشیت ؿىبیبت ٔـتشیبٖ:

 ISO 14001:2004         ػیؼتٓ ٔذیشیت صیؼت ٔحیغی:                                                                                                     

     OHSAS 18001:2007 تٓ ٔذیشیت ایٕٙی ٚ ثٟذاؿت ؿغّی:ػیؼ

                          IMS (9001:2008-14001:2004-OHSAS 18001:2007)ػیؼتٓ ٔذیشیت یىپبسچٝ:

خٛاٞذ  سیبَ 000/000/75خٕؼب ثٝ ٔیضاٖ  IMS+ ٌٛاٞی ٘بٔٝ IMSٞبی ٔشثٛط  ثٝ ٌٛاٞی ٘بٔٝ  ISOٌٛاٞی ٘بٔٝ  3تٛضیح: كذٚس 

 ثٛد.

 گًاَیىامٍ َای بیه المللی

ي ثبت وام فضای ومایطگاَی  
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 :در بصزٌ طگاٌیوما یبزگشار لیدال

دالس  بسدیّیٔ 168 ی٘بخبِق ثبال ذی٘فت خبْ ٚ تِٛ شیدسكذ رخب 60اص  ؾیٟٔٓ ػشاق ثب ث یاص اػتبٟ٘ب ثلشٜ

 اػت.

  .٘فش اػت ٖٛیّیٔ 3 یثبال یتیدس وـٛس ػشاق ثب خٕؼ یٔشوض تدبس ٗیثلشٜ ثضسٌتش

 شیٚ ػبفبسع دیحٛصٜ خّ یوـٛسٞب ُیثٝ دِ یـتشیث یتدبس یاػت وٝ فشكتٟب یتٟٙب ؿٟش ػبحّ ثلشٜ

 .ثلشٜ داسد كیاص عش یوـٛسٞب

ثب  یلٛ یدٞذ وٝ سٚاثظ تدبس یفشكت سا ٔ ٗیثٝ ثلشٜ ا تیوٛ ،یػشثؼتبٖ كؼٛد،شاٖیاوـٛس 3ثب  یٍیٕٞؼب

 .ٞب داؿتٝ ثبؿذ تیّٔ ٗیا

دس ثلشٜ  یتدبس یفشكت ٞب ؾیسا ثٝ ٔٙظٛس افضا ییثلشٜ پشٚطٜ ٞب یٌزاس ٝیػشٔب ٖٛیاػتب٘ذاس ثلشٜ ٚ وٕؼ

 یخبس یٞتُ ٞب تیتؼذاد ٚ ظشف ؾیاعشاف، افضا یدس ٘ٛاح یٞتُ ػبص یثلشٜ، پشٚطٜ ٞب یٚسصؿ یٔب٘ٙذ پشٚطٜ ٞب

 .وٙٙذ یٔ یسٞجش تٛیؿظ اِؼشة سا ٞذا یساٜ آث یحبتیتفش یدس ثلشٜ، سػتٛساٖ ٚ پشٚطٜ ٞب

 .اػت  1/27ثبػٟٓ% "دس ػشاق یخبسخ یٞب تیفؼبِ یاػتب٘ هیتفى"ٕ٘ٛداس  ـتبصیثلشٜ اػتبٖ پ

سٚد وٝ ثلشٜ ػٟٓ  یػبختٝ ؿٛد. ا٘تظبس ٔ یٞضاس ٚاحذ ػبختٕب٘ 650 ذیثب 2018ثشآٚسد ؿذٜ وٝ تب ػبَ 

 .پشٚطٜ ٞب داؿتٝ ثبؿذ ٗیدس ا یٟٕٔ

 

 (Basrah International Fair Ground)ثلشٜ یإِّّ ٗیث یـٍبٟٞبیٕ٘ب ٔحُ

ٔىبٖ  ٗیٞضاس ٔتشٔشثغ داسد. ا 12ثٝ ٔؼبحت  ذٜیٔٙحلش ثٝ فشد ٚ ٔذسٖ اػت وٝ ػٝ ػبِٗ ثٝ ٞٓ چؼج یٔىب٘

ٚ  تیثلشٜ ثب ٔٛلؼ یٕیوٝ ثٙذسٌبٜ لذ یی، خبMINA AL MAQAALٝیٞضاس ٔتشٔشثغ دس ٘بح 40ثب ٔؼبحت فضبیی 

 . لشاس ٌشفتٝ اػت، ثٙب ؿذٜ اػت ظٜ،یأىب٘بت حُٕ ٚ ٘مُ ٚ

PAYRAMIDS Group سا  ظٜیٚ یذادٞبیاص سٚ یبسیثلشٜ اػت وٝ ثؼ یإِّّ ٗیث ـٍبٜیٕ٘ب یثشٌضاس یٔدش

ثشٌضاسوٙٙذٜ ایٗ ٔدٕٛػٝ ٞش ػبِٝ اػت،  ذوٙٙذٌبٖیٚ ثبصد یٚ داخّ یغشفٝ داساٖ خبسخ ضثبٖیوشدٜ ٚ ٔ یسٞجش

 .ثلشٜ اػتػّیٕب٘یٝ ٚ ُ،یدس ػٝ ٔٙغمٝ اسث ٟبـٍبٞیٕ٘ب ثضسٌتشیٗ

 یوٙؼٍِٛش ٗی. ٕٞچٙشدیٌ یا٘دبْ ٔ بیٙىـٛسیٚ ٚصاست ثبصسٌب٘ ػشاقدِٚت  ٓیٔؼتم تیثب حٕب ـٍبٜیٕ٘ب ٗیا

 یدس ثخؾ ٞب یثٝ تدبست ػٕٛٔ ـٍبٜیٕ٘ب ٗیٞؼتٙذ.ا ـٍبٜیٕ٘ب ٗیا بٖیاص حبٔ ضیٚ اٍّ٘ؼتبٖ دس ثلشٜ ٘ ٝیتشو

 ٗیاػت. ٟٕٔتش یػشال ثبصسٌب٘بٖحضٛس تدبس ٚ  یٔٙبػت ثشا بسیثؼ یٔحّ ُ،یدِ ٗیٔختّف اختلبف داسد ثٝ ٕٞ

ثٍٙالدؽ،  ٗ،یِجٙبٖ، چ ٝ،یأبسات، ػٛس شاٖ،یا ت،یوٛ ٝ،یػجبستٙذ اص : تشو ـٍبٜیٕ٘ب ٗیغشفٝ ٌزاس دس ا یوـٛسٞب

 ػشاق ٚ ىبیآٔش غ،یػٛئ
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 :ذکىىذگانیغزفٍ داران ي باسد لیپزيفا

 باسدیذکىىذگان غزفٍ داران

كٙبیغ غزایی 

ٖكٙؼت ػبختٕب 

خٛدسٚ ٚ ِٛاصْ یذوی 

ٕٝثب٘ىذاسی ٚ ثی 

اِىتشٚ٘یه 

ٔلبِح ػبختٕب٘ی 

دٟیضات ٚ ٔبؿیٗ آالت ت

 ػبختٕبٖ

ِٛاصْ خبٍ٘ی 

ٝػیؼتٓ ٞبی تٟٛی 

 دوٛساػیٖٛ ٚ تضئیٙبت

 داخّی

 ٚ ٔحلٛالت استجبعبتی
IT 
 ٚ ْتدٟیضات حٕب

 آؿپضخب٘ٝ

وف پٛؿؾ ٞب 

خذٔبت حشفٝ ای 

أالن ٚ ٔؼتغالت 

ػیؼتٓ ٞبی أٙیتی 

 فٛالدیآٞٗ ٚ ٔحلٛالت 

ٗسً٘ ٚ سصی 

اثضاساالت 

وبؿی ٚ ػشأیه 

آٔٛصؽ ػبِی 

شق ٚ سٚؿٙبییث 

 ٚ خذٔبت ٔؼبفشتی

 ٌشدؿٍشی

 ٔمبٔبت دِٚتی

 ٔمبٔبت ٔحّی

 ؿٟشداسی ٞب

 ثبصسٌب٘بٖ ٔحّی

ٕ٘بیٙذٌبٖ ؿشوت ٞبی 

 ثیٗ إِّّی ٚالغ دس ثلشٜ

 ػشٔبیٝ ٌزاساٖ

 تدبس

 تٛصیغ وٙٙذٌبٖ
 

 ٔؼٕبساٖ ٚ ٟٔٙذػبٖ

 أالن ٚ ثشج ٞبػبص٘ذٌبٖ 

 تٛصیغ وٙٙذٌبٖ ٔٛاد ػبختٕب٘ی

 پیٕب٘ىبساٖ

تذاسوبت 

ٔتخللیٗ ا٘دٕٗ كٙبیغ 

ا٘دٕٗ ٞبی ٔختّف 

ٟ٘بدٞبی ٔشثٛط 

ٔغجٛػبت 

 

 )بذين احتساب میعاوات گاسی( 0530بشرگتزیه ضزکای تجاری ایزان اس لحاظ ارسش صادرات کاالَای غیز وفتی در سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ستجٝ دس 

 91ػبَ 
 ٘بْ وـٛس

اسصؽ كبدسات دس ػبَ 

91 

 )ٔیّیٖٛ دالس(

دسكذ ػٟٓ اسصؽ اص وُ 

 كبدسات

دسكذ تغییشات اسصؽ 

 90٘ؼجت ثٝ ػبَ 

ستجٝ دس 

 90ػبَ 

 2 21 3/19 6250 ػشاق 1

 1 -1 0/17 5501 چیٗ 2

 3 -7 0/13 4213 ٔتحذٜ ػشثی 3

 5 28 9/8 2874 افغب٘ؼتبٖ 4

 4 -5 0/8 2607 ٞٙذ 5



    8722-878889:(       فکس > 268)داخلی پاسخگویی به شما  8722-5:788;:تلفه >        4طبقه  -2244پالک  -66و 64بیه معلم  -بلوار معلم -مشهذ   

 842-675;:9;:فکس >  842-8:82288;(  تلفه > 929)داخلی پاسخگویی به شما 28واحذ -2شماره -اوتهای کوی مذائه -خیابان جم -خیابان مطهری -تهران  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 ػبَ

 6249 5149 4439 4109 2762 1817 كبدسات

 83 121 43 60 67 90 ٚاسدات

 +6166 +5028 +4396 +4049 +2695 +1727 تشاص تدبسی

 
 

 1391ٟٕٔتشیٗ الالْ كبدساتی ایشاٖ ثٝ ػشاق دس ػبَ 

 دالس ٔیّیٖٛاسصؽ: 

 اسصؽ ٘بْ وـبال

 559 ػبیش ػیٕبٖ پٛستّٙذ)ثبػتثٙبی ػفیذ(

 295 ثدض ثٙضیٗػبیش سٚغٟٙبی ػجه ٚفشآٚسدٜ ٞب 

 217 ٚ ػبیش ؿشثتٟبی یخ صدٜ ثؼتٙی

 203 ٚػبیُ ٘مّیٝ ثب ٔٛتٛس پیؼتٛ٘ی

 149 ػیت تبصٜ

 141 ثٛتبٖ ٔبیغ ؿذٜ

 141 وبؿی یب ػشأیه

 137 پشٚپبٖ ٔبیغ ؿذٜ

 132 سة ٌٛخٝ فشٍ٘ی

 131 وِٛشٞبی آثی خبٍ٘ی

 ٚ ػبصٔبٖ تٛػؼٝ تدبست ایشاٖ ٔبخز: ٌٕشن خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ
 

 

 

 اص خٟبٖ ػشاق ٟٕٔتشیٗ الالْ ٚاسداتی

 اسصؽ: ٔیّیٖٛ دالس

 اسصؽ ٘بْ وـبال

 721 ػی ػی 3000تب  1500خٛدسٚ 

 629 ٔیٍّشد ػبج داس

 624 ویّٛٚات 5000تٛسثیٗ ٌبصی ثبالی 

 418 ٌٙذْ

 405 ثش٘ح

 399 ػبیش

 301 ػیٕبٖ پشتّٙذ

 300 آسد ٌٙذْ

  ٔشوض تدبست خٟب٘یٔبخز: 

دالس ٔیّیٖٛصؽ : اس  

)بزاساس آمار مًجًد( ريابط تجاری ديجاوبٍ عزاق باایزان  

0532اردیبُطت ماٌ  –آفزیقایی -مأخذ : دفتز باسرگاوی عزبی  

 

 جذيل مبادالت تجاری بیه جمًُری اسالمی ایزان ي کطًر عزاق

0530 -0501طی سال َای   


