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درﺑﺎره ﻣﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﻚ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اوﻟﯿﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢ ،ورق و ﻇﺮوف ﺑﺴــــﺘﻪ ﺑﻨﺪی در
اﯾﺮان ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﺎل  1363و در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و دﻓﺎع  ٨ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ .از زﻣﺎن راه اﻧﺪازی
ﺗﺎﮐﻨﻮن ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴـــــــﺘﻤﺮ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎی ﻛﻤﯿﺖ و ﻛﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮده و ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی روز ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻇﺮوف ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼـﺮف و ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨﺪی ،ﺗﺤﻮﻟﯽ
ﻋﻈﯿﻢ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺸـــﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ در
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸــﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب را از اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد داﻧﺴــﺘﻪ و
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ در ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﻮار ﻣﯽ داﻧﺪ.اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺻﻮل
را دﻏﺪﻏﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺴــــﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ.ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﻚ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﻓﻬﯿﻢ را در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﺑﺮﺗﺮ و ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻫﻤﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﻣﺴـــﯿﺮ
درﺳﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻣﺤﺼـــــــــﻮﻻت ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آورد.
ﻋﺰﯾﺰاﻟﻪ ﻧﯿﺮی ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮدی ﮔﺮم از ﺟﻨﺲ ﺟﻨﻮب ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ی ﺳﺎﻟﻬﺎ و ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن
ﻧﺨﻞ،اﺳﺘﻮار ﺑﻮده .دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از او اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اراده و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
او ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻗﺘﺼــــﺎد ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ درآﻣﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺤﺼــــﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ،ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد و ﻫﻢ ﺷﺎﻟﻮده ی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﯾﻨﺪه را ﭘﯽ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺟﻨﮓ ،ﺑﺎ
درک ﻧﯿﺎز و ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻟﺒﻨﯿﺎت ،راه اﻧﺪازی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در دﺳﺘﻮر
ﮐﺎر او ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺎﺷــﯿﻦ آﻻت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳــﺘﯿﮑﯽ از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻌﻈﻢ  Reifenhauserدر اﻫﻮاز
ﻧﺼــــﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی دﺷﻮاری ﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ وارد ﻓﺎز
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﺰﯾﺰاﻟﻪ ﻧﯿﺮی ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺗﮏ و ﻧﻮآور را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد
ﻗﺮار داده ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را از ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻــﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺳــﺎﻟﻬﺎی آﺗﯽ ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳـــﺘﯿﮏ ﺧﻮزﺳـــﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻇﺮوف ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻏﺬاﯾﯽ در آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ
در ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ :رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸــﺘﺮی ،ﺣﻔﻆ ﻧﺎم و ﺑﺮﻧﺪ "ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮزﺳﺘﺎن" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﺨﺶ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ و ﺑﺎﻻﺧﺮه:
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ

ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ،رﺳﺘﻮران ،ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ
ﻧﺎن ،ﮐﯿﮏ و ﺷــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯿﺮﯾﻨﯽ
ﺑﺴـــــــــــــــــــــــــﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره
ﻣﯿﻮه و ﮐﺸـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎورزی
ﻟﺒﻨﯿﺎت ،ﺗﺨﻢ ﻣـــــــﺮغ ،ﭘــــــــﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﮐﯿﺘــــــــــــــــــﺮﯾﻨﮓ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾـــــــــــــــــــﯽ
ﻇــــــــــــــــــﺮوف ﭘﺬﯾــــــــــــــــــﺮاﯾــــــــــــــــــﯽ

ﻓﺴـﺖ ﻓﻮد
رﺳـــــــﺘﻮران
fast food
ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ Restaurant
Coﬀee Shop

www.spkh.com

ﻟﯿﻮان  ۵۰ﺳﯽ ﺳﯽ ﺷﻔﺎف
اﺑﻌﺎد۷۵*۲۵ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد

ﻟﯿﻮان  ١٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۷۵*۴۰ :

!

ﮐﺪ۳۵۰۶ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۶۰ :ﻋﺪد

ﻟﯿﻮان  ۲۵۰ﺳﯽ ﺳﯽ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۷۵*۹۵ :

ﮐﺪ۳۶۰۰ :

ﮐﺪ۱۵۱۴ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۸۰۰:ﻋﺪد

ﻟﯿﻮان ۸۰
اﺑﻌﺎد۷۵*۳۵ :

ﮐﺪ۳۰۰۶ :
ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد

ﻟﯿﻮان  ١٢٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۷۵*۵۵ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۸۰۰ :ﻋﺪد

درب ﻟﯿﻮان  ٧٥ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۷۵ :

اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮق ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﮐﺪ۳۰۰۸ :

ﮐﺪ۳۳۳۰ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد

ﻟﯿﻮان  ۱۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ ﺷﻔﺎف
اﺑﻌﺎد۷۵*۴۰ :

ﮐﺪ۳۵۱۲ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد

ﻟﯿﻮان  ٢٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺿﺨﯿﻢ ﮐﺪ۲۰۱۲ :
اﺑﻌﺎد۷۵*۹۰ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۸۰۰ :ﻋﺪد

درب ﻟﯿﻮان  ٧٥ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺷﻔﺎف
اﺑﻌﺎد۷۵ :

ﮐﺪ۳۳۳۳ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰:ﻋﺪد

www.spkh.com

ﻟﯿﻮان ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل
اﺑﻌﺎد۷۵*۸۰ :

ﮐﺪ۳۳۱۱ :
ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۸۰۰ :ﻋﺪد

ﻟﯿﻮان  ٣٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺷﻔﺎف
اﺑﻌﺎد۸۵*۱۰۰ :

ﮐﺪ۳۳۲۵ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۱۵۰ :ﻋﺪد

درب ﺣﺒﺎﺑﯽ ﻟﯿﻮان  ٣٠٠/٤٠٠ﺷﻔﺎف ﮐﺪ۳۲۲۷ :
اﺑﻌﺎد۹۰*۳۸ :

!

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۱۵۰ :ﻋﺪد

ﻓﻨﺠﺎن  ١٢٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺷﻔﺎف
اﺑﻌﺎد۷۵*۴۰ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۴۵۰ :ﻋﺪد

ﻟﯿﻮان  ٤٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺷﻔﺎف
اﺑﻌﺎد۸۵*۱۱۵ :

اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮق ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﮐﺪ۳۳۳۴ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۱۵۰ :ﻋﺪد

درب ﺣﺒﺎﺑﯽ ﻟﯿﻮان  ٥٠٠ﺷﻔﺎف

اﺑﻌﺎد۹۵*۴۵ :

ﮐﺪ۳۲۷۱ :

ﮐﺪ۳۳۳۵ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۹۰۰ :ﻋﺪد

ﻓﻨﺠﺎن  ١٢٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۷۵*۴۰ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۴۵۰ :ﻋﺪد

ﻟﯿﻮان  ٥٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺷﻔﺎف
اﺑﻌﺎد۹۵*۱۲۰ :

ﮐﺪ۳۴۱۲ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۹۰۰ :ﻋﺪد

درب ﻧﯽ دار ﻟﯿﻮان ٥٠٠

اﺑﻌﺎد۹۵*۱۰ :

ﮐﺪ۳۲۷۲ :

ﮐﺪ۳۳۲۰ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۹۰۰ :ﻋﺪد
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ﻇﺮف ﺳﺲ ﺧﻮری ﻟﻮﻻﯾﯽ  ٥٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﮐﺪ۳۶۰۱ :
اﺑﻌﺎد۷۴*۵۰*۲۸ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد

دﯾﻮاﯾﺪر ﻇﺮف ﺳﺰار
اﺑﻌﺎد۱۶۲*۴۶ :

ﮐﺪ۵۱۵۴ :
ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۳۰۰ :ﻋﺪد

ﮐﺎﺳﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۴۵*۴۱ :

ﮐﺪ۱۰۰۲ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۶۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف آﮐﺒﻨﺪی  ٤٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ

ﮐﺪ۵۱۵۶ :

اﺑﻌﺎد ۱۶۵*۱۶۵*۳۲ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف ﺳﺎﻻد ﺳﺰار  ١٠٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ
اﺑﻌﺎد۱۸۵*۷۵ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف ﺳﺰارﺧﻮرﺷﯿﺪی
اﺑﻌﺎد۲۱۰*۵۶ :

ﮐﺪ۵۱۵۸ :

ﮐﺪ۱۰۱۵ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف آﮐﺒﻨﺪی  ٧٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ

ﮐﺪ۵۱۵۷ :

اﺑﻌﺎد ۱۶۵*۱۶۵*۶۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف ﺳﺰار  ١٢٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ
اﺑﻌﺎد۱۸۵*۸۵ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف ﺳﺰار ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ درب
اﺑﻌﺎد۲۱۰*۹۶ :

ﮐﺪ۵۱۵۹ :

ﮐﺪ۱۰۱۵۳۶:

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰ :ﻋﺪد

ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺑﺎﮐﺲ

ﮐﺪ۵۲۵۴ :

اﺑﻌﺎد ۲۵۱*۱۰۵*۷۷ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﺻﺪﻓﯽ ﺷﻔﺎف

ﮐﺪ۵۱۵۳ :

اﺑﻌﺎد ۱۶۰*۱۶۰*۵۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

اردوﺧﻮری ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ

ﮐﺪ۵۱۶۱ :

اﺑﻌﺎد ۲۰۵*۱۵۳*۲۷:ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۵۰ :ﻋﺪد

اﻟﻤﺎﺳﯽ

اردوﺧﻮری ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ

ﮐﺪ۵۱۶۰ :

اﺑﻌﺎد ۲۰۵*۱۵۳*۴۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

ﮐﺪ۵۲۸۰ :

اﺑﻌﺎد ۱۵۸*۱۶۵*۶۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد
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ﮐﯿﮏ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ،ﻧﺎن
Bread, Cakes and Pastries
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ﺷﻮﮐﻮﺑﺎﮐﺲ

ﮐﺪ۵۳۵۴ :

اﺑﻌﺎد ۱۶۵*۸۰*۴۲ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﺟﻌﺒﻪ ﻗﻨﺎدی ﮐﻮﭼﮏ

ﮐﺪ۵۵۵۶ :

اﺑﻌﺎد ۱۹۰*۱۲۷*۶۲ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف ﮐﯿﮏ ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ

ﮐﺪ۵۴۵۷:

اﺑﻌﺎد ۲۱۲*۱۴۶*۵۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰ :ﻋﺪد

ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺘﯽ ﻟﻮﻻﯾﯽ

ﮐﺪ۵۰۵۳ :

اﺑﻌﺎد ۱۸۵*۱۲۰*۳۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﺟﻌﺒﻪ ﻗﻨﺎدی ﺑﺰرگ

ﮐﺪ۵۴۵۹ :

اﺑﻌﺎد ۲۴۵*۱۸۰*۹۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰ :ﻋﺪد

اﺳﻼﯾﺲ ﺑﺎﮐﺲ

ﮐﺪ۵۴۵۴ :

اﺑﻌﺎد ۱۳۵*۱۴۰*۶۲ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺘﯽ ﺑﺰرگ

ﮐﺪ۵۴۶۰ :

اﺑﻌﺎد ۲۴۵*۱۸۰*۶۷ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰ :ﻋﺪد

ﺟﻌﺒﻪ ﻗﻨﺎدی دﮐﻤﻪ ای

ﮐﺪ۶۱۵۲ :

اﺑﻌﺎد ۲۷۰*۲۳۰*۷۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف ﮐﯿﮏ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﻣﻞ
اﺑﻌﺎد۲۶۰*۸۰ :

ﻇﺮف ﮐﯿﮏ روﯾﺎل
اﺑﻌﺎد۲۶۰*۱۱۰ :

ﮐﺪ۵۰۴۳۳۴:

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۷۰ :ﻋﺪد

ﮐﺪ۵۰۳۱۳۰:

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۶۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف ﮐﯿﮏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﻞ
اﺑﻌﺎد۲۶۰*۱۲۲ :

ﮐﺪ۵۰۴۲۳۵:

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۶۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف ﮐﯿﮏ روﻟﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ

ﻇﺮف ﮐﯿﮏ ﺑﺰرگ ﮐﺎﻣﻞ
اﺑﻌﺎد۳۲۰*۱۲۵ :

ﮐﺪ۵۰۴۱۲۱:

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۷۰ :ﻋﺪد

ﮐﺪ۵۰۲۲۲۸:

اﺑﻌﺎد ۳۷۵*۱۸۳*۱۱۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۷۵ :ﻋﺪد
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ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره
Multipurpose Packaging
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ﻓﻮﮐﺮی ﮐﻼﺳﯿﮏ

ﮐﺪ۵۴۱۲ :

اﺑﻌﺎد ۱۹۰*۱۳۰*۶۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﻓﻮﮐﺮی زﯾﺮه ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ درب ﺗﺨﺖ

ﮐﺪ۵۴۲۷ :

اﺑﻌﺎد ۱۹۰*۱۳۰*۵۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۴۰۰ :ﻋﺪد

ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻮﺗﺎه

ﮐﺪ۶۵۱۰ :

اﺑﻌﺎد ۲۳۰*۱۴۰*۵۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۳۰۰ :ﻋﺪد

ﻓﻮﮐﺮی دﮐﻤﻪ ﺑﻐﻞ

ﮐﺪ۵۴۲۹ :

اﺑﻌﺎد ۱۹۰*۱۳۰*۶۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﻓﻮﮐﺮی زﯾﺮه و روﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ

ﮐﺪ۵۶۲۶ :

اﺑﻌﺎد ۱۹۰*۱۳۰*۷۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۴۰۰ :ﻋﺪد

ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻠﻨﺪ

ﮐﺪ۶۵۱۱ :

اﺑﻌﺎد ۲۳۰*۱۴۰*۷۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۳۰۰ :ﻋﺪد

ﻓﻮﮐﺮی زﯾﺮه ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ درب ﺗﺨﺖ

ﮐﺪ۵۴۲۸ :

اﺑﻌﺎد ۱۹۰*۱۳۰*۴۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﻓﻮﮐﺮی روﯾﺎل

ﮐﺪ۵۳۲۲ :

اﺑﻌﺎد ۲۱۰*۱۹۰*۵۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۴۵۰ :ﻋﺪد
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ﺑﺎﮐﺲ ﻟﻮﻻﯾﯽ  ۶۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ

ﮐﺪ۶۱۵۳ :

اﺑﻌﺎد ۲۲۰*۱۷۶*۳۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۵۰ :ﻋﺪد

ﺑﺎﮐﺲ ﻟﻮﻻﯾﯽ  ۱۵۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ

ﮐﺪ۶۱۵۶ :

اﺑﻌﺎد ۲۲۰*۱۷۶*۶۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

دﻟﯽ  ۲۷۰ﺳﯽ ﺳﯽ ﻟﻮﻻﯾﯽ

ﮐﺪ۵۱۱۱۴۴ :

اﺑﻌﺎد ۱۴۶*۱۳۷*۳۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﺑﺎﮐﺲ ﻟﻮﻻﯾﯽ  ۷۵۰ﺳﯽ ﺳﯽ

ﮐﺪ۶۱۵۴ :

اﺑﻌﺎد ۲۲۰*۱۷۶*۴۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۵۰ :ﻋﺪد

ﺑﺎﮐﺲ ﻟﻮﻻﯾﯽ  ۲۰۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ

ﮐﺪ۶۱۵۷ :

اﺑﻌﺎد ۲۲۰*۱۷۶*۸۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

دﻟﯽ  ۵۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ ﻟﻮﻻﯾﯽ

ﮐﺪ۵۱۱۱۷۱ :

اﺑﻌﺎد ۱۵۰*۱۳۰*۴۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﺑﺎﮐﺲ ﻟﻮﻻﯾﯽ  ۱۰۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ

ﮐﺪ۶۱۵۵ :

اﺑﻌﺎد ۲۲۰*۱۷۶*۶۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

دﻟﯽ  ۲۵۰ﺳﯽ ﺳﯽ ﻟﻮﻻﯾﯽ

ﮐﺪ۵۱۱۱۴۱ :

اﺑﻌﺎد ۱۵۰*۱۳۰*۳۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

دﻟﯽ  ۵۲۰ﺳﯽ ﺳﯽ ﻟﻮﻻﯾﯽ

ﮐﺪ۵۱۱۱۷۴:

اﺑﻌﺎد ۱۴۶*۱۳۷*۵۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

دﻟﯽ روﯾﺎل  ۴۵۰ﺳﯽ ﺳﯽ

ﮐﺪ۹۰۰۶ :

ﮐﺪ۵۱۸۲ :

دﻟﯽ روﯾﺎل  ٧٥٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﭘﺎﻧﭽﺪار ﮐﺪ۵۱۸۱ :

دﯾﺲ ﮐﻮﭼﮏ ﻓﻮم

اﺑﻌﺎد ۱۸۵*۱۴۰*۴۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۳۰۰ :ﻋﺪد

اﺑﻌﺎد ۱۸۵*۱۴۰*۷۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۵۰ :ﻋﺪد

اﺑﻌﺎد ۱۸۵*۱۴۰*۷۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۵۰ :ﻋﺪد

اﺑﻌﺎد ۲۲۵*۱۷۵*۲۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۴۰۰ :ﻋﺪد

دﻟﯽ  ۲۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ ﺑﺎ درب ﺗﺨﺖ ﮐﺪ۴۰۳۲۱۲ :

دﻟﯽ  ٢٥٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺑﺎ درب ﺗﺨﺖ ﮐﺪ۵۱۱۱۴۳:

دﻟﯽ  ٥٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺑﺎ درب ﺗﺨﺖ ﮐﺪ۵۱۱۱۷۳:

ﻇﺮف ﻓﻮم ﺗﮏ ﭘﺮﺳﯽ

اﺑﻌﺎد ۱۲۳*۱۰۴*۴۲ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۴۵۰ :ﻋﺪد

اﺑﻌﺎد ۱۵۲*۱۳۲*۳۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

اﺑﻌﺎد ۱۵۳*۱۳۲*۴۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

اﺑﻌﺎد ۲۲۰*۱۴۲*۷۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۳۰۰ :ﻋﺪد

دﻟﯽ  ٧٥٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺑﺎ درب ﺗﺨﺖ ﮐﺪ۴۰۴۳۲۳:

دﻟﯽ  ١٠٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺑﺎ درب ﺗﺨﺖ ﮐﺪ۴۰۵۳۲۳:

اﺑﻌﺎد ۱۸۷*۱۶۸*۴۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۴۰۰ :ﻋﺪد

اﺑﻌﺎد ۱۸۷*۱۶۸*۵۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۴۰۰ :ﻋﺪد

ﮐﺪ۵۱۸۴ :

دﻟﯽ روﯾﺎل  ۷۵۰ﺳﯽ ﺳﯽ

ﮐﺪ۹۰۰۱ :

دﯾﺲ ﺑﺰرگ  ۱۰۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ ﻓﻮم

ﮐﺪ۹۰۰۴ :

اﺑﻌﺎد ۲۶۵*۱۸۰*۳۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۴۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف ﻓﻮم دو ﭘﺮﺳﯽ

ﮐﺪ۹۰۰۲ :

اﺑﻌﺎد ۲۷۰*۱۵۰*۷۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۳۰۰ :ﻋﺪد

دﯾﺲ ﺑﺰرگ  ۱۵۰۰ﺳﯽ ﺳﯽ ﻓﻮم

ﮐﺪ۹۰۰۵ :

اﺑﻌﺎد ۲۶۵*۱۸۰*۴۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۴۰۰ :ﻋﺪد

ﻣﯿﻮه و ﮐﺸﺎورزی
Fruit & Agriculture
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ﻓﺮوت ﺑﺎﮐﺲ ٤٥٠

ﮐﺪ۵۱۸۶:

اﺑﻌﺎد۱۲۵*۱۱۰*۶۷ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﻓﺮوت ﺑﺎﮐﺲ  ٧٥٠ﭘﺎﻧﭽﺪار

ﮐﺪ۵۱۷۹ :

اﺑﻌﺎد ۲۶۵*۱۸۰*۴۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف ﻣﯿﻮه ﺑﺰرگ ﻟﻮﻻﯾﯽ

ﮐﺪ۵۰۵۵ :

اﺑﻌﺎد ۲۲۵*۱۶۵*۸۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۵۰ :ﻋﺪد

ﻓﺮوت ﺑﺎﮐﺲ  ۴۵۰ﭘﺎﻧﭽﺪار

ﮐﺪ۵۱۸۵:

اﺑﻌﺎد ۱۲۵*۱۱۰*۶۷ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﻓﺮوت ﺑﺎﮐﺲ ١٠٠٠

ﮐﺪ۵۱۷۲ :

اﺑﻌﺎد ۲۲۷*۱۷۰*۸۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

ﻓﺮوت ﺑﺎﮐﺲ  ١٥٠٠ﭘﺎﻧﭽﺪار

ﮐﺪ۵۱۷۴:

اﺑﻌﺎد ۱۸۵*۱۴۰*۱۰۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۵۰ :ﻋﺪد

ﻓﺮوت ﺑﺎﮐﺲ  ٧٥٠ﺑﺪون ﭘﺎﻧﭻ

ﮐﺪ۵۱۷۸ :

اﺑﻌﺎد ۲۶۵*۱۸۰*۴۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

ﻓﺮوت ﺑﺎﮐﺲ  ١٠٠٠ﭘﺎﻧﭽﺪار

ﮐﺪ۵۱۷۳ :

اﺑﻌﺎد ۲۲۷*۱۷۰*۸۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

ﻓﺮوت ﺑﺎﮐﺲ  ١٨٠٠ﭘﺎﻧﭽﺪار

ﮐﺪ۵۱۷۵:

اﺑﻌﺎد ۱۸۵*۱۴۰*۱۲۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۵۰ :ﻋﺪد
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ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻮه دﺳﺘﻪ دار ﮐﻮﺗﺎه

ﮐﺪ۵۱۸۸ :

اﺑﻌﺎد ۱۸۲*۱۸۲*۷۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

ﮔﻠﺪان ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای
اﺑﻌﺎد۹۰*۸۲ :

ﮐﺪ۵۱۹۱:
ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۸۵۰ :ﻋﺪد

ﺳﺒﺪ ﻣﯿﻮه دﺳﺘﻪ دار ﺑﻠﻨﺪ

ﮐﺪ۵۱۸۹ :

اﺑﻌﺎد ۱۸۲*۱۸۲*۹۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

ﺳﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎء  ۱۰۵ﺧﺎﻧﻪ

ﮐﺪ۵۱۹۲:

اﺑﻌﺎد ۵۳۰*۲۸۰*۴۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰ :ﻋﺪد

ﭘﺎﻧﺖ ۷۵۰

ﮐﺪ۵۱۷۰ :

اﺑﻌﺎد ۱۸۰*۱۱۵*۹۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

ﻟﺒﻨﯿﺎت ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
Dairy, Eggs, Protein
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ﮐﺎﺳﻪ ﺣﺼﯿﺮی ﺳﻔﯿﺪ زرد
اﺑﻌﺎد۱۰۵*۳۳ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۶۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف  ٣٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۱۵*۴۰ :

!

ﮐﺪ۱۵۷۶:

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف  ٣٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺷﻔﺎف
اﺑﻌﺎد۱۱۵*۴۰ :

ﮐﺪ۱۴۴۰ :

ﮐﺪ۱۵۱۱ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف  ٢٥٠دﻫﺎﻧﻪ ٩٥
اﺑﻌﺎد۹۵*۴۹ :

ﮐﺪ۳۳۱۷ :
ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف  ٤٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۱۵*۵۲ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف  ٤٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺷﻔﺎف
اﺑﻌﺎد۱۱۵*۵۲ :

اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮق ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﮐﺪ۱۵۷۷:

ﮐﺪ۱۵۱۲:

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﻟﯿﻮان  ٥٠٠دﻫﺎﻧﻪ ٩٥
اﺑﻌﺎد۹۵*۱۲۴ :

ﮐﺪ۳۳۱۲ :
ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۹۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف  ٥٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۱۵*۷۵ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف  ٥٠٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺷﻔﺎف
اﺑﻌﺎد۱۱۵*۷۵ :

ﮐﺪ۱۵۷۸ :

ﮐﺪ۱۵۱۳:

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد
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ﻇﺮف  ٣٠٠دﻫﺎﻧﻪ  ١١٠ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۰۵*۵۱ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۲۵۰:ﻋﺪد

درب ﻇﺮف  ٥٠٠-٢٥٠دﻫﺎﻧﻪ ٩٥
اﺑﻌﺎد۹۵ :

!

ﮐﺪ۳۲۲۸ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد

درب  ۵۰۰-۴۰۰-۳۰۰ﺷﻔﺎف
اﺑﻌﺎد۱۱۵ :

ﮐﺪ۱۵۷۵ :

ﮐﺪ۳۰۵:

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف  ٥٠٠دﻫﺎﻧﻪ  ١٢٥ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۲۵*۶۵ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۶۰۰ :ﻋﺪد

درب ﺣﺼﯿﺮی و  ٣٠٠ﺷﻔﺎف
اﺑﻌﺎد۱۱۰ :

اﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮق ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﮐﺪ۴۰۲:

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۲۵۰ :ﻋﺪد

درب  ۵۰۰-۴۰۰-۳۰۰ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۱۵ :

ﮐﺪ۸۰۹۰ :

ﻇﺮف ﻣﺎرﮔﺎرﯾﻦ

ﮐﺪ۱۶۱۴:

اﺑﻌﺎد ۱۸۰*۱۳۳*۸۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰ :ﻋﺪد

درب ﺣﺼﯿﺮی و  ٣٠٠ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۱۰ :

ﮐﺪ۴۰۱ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۲۵۰ :ﻋﺪد

ﮐﺪ۳۰۶ :

درب ﻇﺮف دﻫﺎﻧﻪ  ١٢٥ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻨﮕﺮه دار ﮐﺪ۱۵۳۵ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۶۰۰ :ﻋﺪد

اﺑﻌﺎد۱۲۵ :
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ﻇﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  ٦ﺧﺎﻧﻪ

ﮐﺪ۱۱۰۶ :

اﺑﻌﺎد ۱۵۰*۱۰۰*۶۸ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۵۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف ﺗﺦ ﻣﺮغ  ١٥ﺧﺎﻧﻪ

ﮐﺪ۱۰۰۱:

اﺑﻌﺎد ۲۴۷*۱۵۰*۶۸ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  ٩ﺧﺎﻧﻪ

ﮐﺪ۱۰۲۸ :

اﺑﻌﺎد ۱۵۰*۱۵۰*۶۸ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۴۵۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  ۲۰ﺧﺎﻧﻪ

ﮐﺪ۱۰۴۸:

اﺑﻌﺎد ۲۴۵*۱۹۲*۶۸ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  ١٢ﺧﺎﻧﻪ

ﮐﺪ۱۰۰۹:

اﺑﻌﺎد ۲۹۰*۱۰۰*۶۸ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

ﮐﯿﺘﺮﯾﻨﮓ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ
In Flight Catering

ﺟﻌﺒﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﮐﻮﺗﺎه

ﮐﺪ5521 :

اﺑﻌﺎد ۲۳۶*۱۳۰*۵۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۳۰۰ :ﻋﺪد

اﯾﺮ ﺑﺎﮐﺲ زﯾﺮه ﺑﻠﻨﺪ

ﮐﺪ۶۵۴۲ :

اﺑﻌﺎد ۲۵۵*۱۴۰*۷۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

ﺟﻌﺒﻪ ﺣﺠﺎج  ۵ﺧﺎﻧﻪ

ﮐﺪ۷۶۲۲ :

اﺑﻌﺎد ۲۷۰*۲۵۰*۵۶ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰ :ﻋﺪد

ﺟﻌﺒﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ

ﮐﺪ۵۵۲۲ :

اﺑﻌﺎد 236*130*67 :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۳۰۰ :ﻋﺪد

اﯾﺮ ﺑﺎﮐﺲ زﯾﺮه و روﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ

ﮐﺪ۶۵۶۵ :

اﺑﻌﺎد ۲۵۵*۱۴۰*۷۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

دﯾﺲ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ درب

اﯾﺮ ﺑﺎﮐﺲ زﯾﺮه ﮐﻮﺗﺎه

ﮐﺪ۶۵۵۷ :

اﺑﻌﺎد ۲۵۵*۱۴۰*۵۷ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

ﺟﻌﺒﻪ ﺣﺠﺎج

ﮐﺪ۷۵۲۰ :

اﺑﻌﺎد ۲۴۲*۲۳۲*۵۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰ :ﻋﺪد

ﮐﺪ۵۰۱۱۱۶ :

دﯾﺲ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺎ درب ﮐﺪ۵۰۱۱۱۵ :

اﺑﻌﺎد ۲۷۵*۱۹۰*۳۲ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰ :ﻋﺪد

اﺑﻌﺎد ۲۵۰*۱۹۰*۳۲ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰ :ﻋﺪد
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ﺑﺸﻘﺎب داﺧﻠﯽ اﯾﺮ ﺑﺎﮐﺲ

ﮐﺪ۳۴۰۱ :

ﻇﺮف داﺧﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮم ﺳﻔﯿﺪ

ﮐﺪ۳۲۰۲ :

ﻇﺮف داﺧﻠﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺮم ﺳﻔﯿﺪ

ﮐﺪ۳۲۱۲ :

اﺑﻌﺎد ۱۶۵*۱۱۵*۲۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۵۰ :ﻋﺪد

اﺑﻌﺎد ۷۶*۷۰*۲۹ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰۰ :ﻋﺪد

اﺑﻌﺎد ۹۶*۸۵*۲۹ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰۰ :ﻋﺪد

ﮐﺪ۳۲۲۲ :

ﻇﺮف داﺧﻠﯽ ﺑﺰرگ دوﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮم ﮐﺪ۳۲۳۲ :

ﻇﺮف ﻏﺬای ﺗﮑﺨﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ

اﺑﻌﺎد ۱۵۱*۹۵*۲۹ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۴۰۰ :ﻋﺪد

اﺑﻌﺎد ۱۵۱*۹۵*۲۹ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

اﺑﻌﺎد ۲۱۰*۱۵۵*۴۵ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﻇﺮف داﺧﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺗﮑﺨﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮم

ﻇﺮف ﻏﺬای دوﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ

ﮐﺪ۳۲۰۷ :

اﺑﻌﺎد ۲۲۷*۱۷۷*۵۰ :ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۵۰۰ :ﻋﺪد

ﻟﯿﻮان ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل
اﺑﻌﺎد۷۵*۸۰ :

ﮐﺪ۳۳۱۱ :
ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۸۰۰ :ﻋﺪد

ﻓﻨﺠﺎن  ١٢٠ﺳﯽ ﺳﯽ ﺷﻔﺎف
اﺑﻌﺎد۷۵*۴۰ :

ﮐﺪ۳۲۰۶ :

ﮐﺪ۳۲۷۱ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۴۵۰ :ﻋﺪد
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ﻇﺮوف ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ
Reception Dishes
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ﭘﯿﺶ دﺳﺘﯽ ﺷﻔﺎف
اﺑﻌﺎد۱۸۵ :

ﮐﺪ۱۷۳۳ :
ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد

دﯾﺲ ﺑﺰرگ ﺷﻔﺎف
اﺑﻌﺎد۳۵۰*۲۴۲ :

ﮐﺪ۱۱۲۵ :
ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰ :ﻋﺪد

ﻗﺎﺷﻖ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۷۰ :

ﮐﺪ۳۳۵۵ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد

ﺑﺸﻘﺎب ﺷﻔﺎف
اﺑﻌﺎد۲۳۷ :

ﮐﺪ۱۷۳۴ :
ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۴۰۰ :ﻋﺪد

ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۲۲ :

اﺑﻌﺎد۲۸۰*۲۰۰ :

ﮐﺪ۳۳۴۵ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰ :ﻋﺪد

ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺷﻔﺎف

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۳۰۰۰ :ﻋﺪد اﺑﻌﺎد۱۲۲ :

ﭼﻨﮕﺎل ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۷۰ :

ﮐﺪ۳۲۳۰ :

دﯾﺲ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻔﺎف

ﮐﺪ۱۱۳۳ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۳۰۰۰ :ﻋﺪد

ﻗﺎﺷﻖ ﺑﺴﺘﻨﯽ روﯾﺎل ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۲۵ :

ﮐﺪ۳۲۲۹ :

ﮐﺪ۳۲۵۳ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰۰ :ﻋﺪد
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ﻗﺎﺷﻖ رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۷۵ :

ﻗﺎﺷﻖ روﯾﺎل ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۷۰ :

ﻗﺎﺷﻖ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۷۰ :

ﮐﺪ۳۲۵۱ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد

ﮐﺪ۳۲۵۲ :
ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰۰ :ﻋﺪد

ﮐﺪ۳۳۵۷ :
ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد

ﭼﻨﮕﺎل رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۷۵ :

ﭼﻨﮕﺎل روﯾﺎل ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۷۰ :

ﭼﻨﮕﺎل ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۷۰ :

ﮐﺪ۳۲۴۱ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد

ﮐﺪ۳۲۶۲ :
ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰۰ :ﻋﺪد

ﮐﺪ۳۳۴۷ :

ﮐﺎرد رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۷۵ :

ﮐﺎرد روﯾﺎل ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۷۰ :

ﮐﺎرد ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺳﻔﯿﺪ

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد اﺑﻌﺎد۱۷۰ :

ﮐﺪ۳۲۶۷ :
ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد

ﮐﺪ۳۲۶۲ :
ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰۰ :ﻋﺪد

ﮐﺪ۳۳۶۷ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۰۰۰ :ﻋﺪد

ﭼﻨﮕﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۴۵ :

ﮐﺪ۳۲۴۴ :

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۲۰۰۰ :ﻋﺪد

ﭼﻨﮕﺎل اﺳﺘﯿﮑﯽ ﺳﻔﯿﺪ
اﺑﻌﺎد۱۵۳ :

ﮐﺪ۳۲۴۳ :

ﮐﺎرد اﺳﺘﯿﮑﯽ ﺳﻔﯿﺪ

ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰۰ :ﻋﺪد اﺑﻌﺎد۱۶۹ :

ﮐﺪ۳۲۶۱ :
ﺗﻌﺪاد درﮐﺎرﺗﻦ ۱۵۰۰ :ﻋﺪد
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ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ،ﻫﻤﺮاه ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﺧﻮب ﺷﻤﺎ

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮزﺳﺘﺎن:
ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ ﻗﺪم در ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻇﺮوف ﮐﯿﺘﺮﯾﻨﮓ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ از ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭼﺎپ ﺑﺮ روی ﻇﺮوف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﻤﯽ از وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ  ،ورق و ﻇﺮوف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﻣﺒﺘﮑﺮ و ﻣﺒﺪع ﺑﺴﯿﺎری از ﻇﺮوف ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﺧﺸﮑﺒﺎر  ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﻮه  ،ﮐﯿﮏ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ  ،ﻇﺮوف رﺳﺘﻮراﻧﯽ و  ....اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ،ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻣﺪﻋﯽ اوﻟﯿﻦ در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺖ.

ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﺟﻨﻮب ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﺳﺘﻮار ﭼﻮن ﻧﺨﻞ
ﺟﻨﺎب ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺰﯾﺰﷲ ﻧﯿﺮی ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
در ﻃﯽ  ٣٥ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ارﺿﺎء ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺛﺮی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ از ﺧﻮد ﺑﺠﺎی ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
ﭘﺎداش اﺧﺮوی اﯾﻦ ﺛﻮاب ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ.
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