ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺟﺴﺪ در اروﻣﯿﻪ
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺟﺴﺪ در اروﻣﯿﻪ
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺟﺴﺪ در اروﻣﯿﻪ  :ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺟﺴﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری ﻣﻮﻗﺖ
اﺟﺴﺎد در آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺧ از ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻬﺪاری اﺟﺴﺎد ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻬﺪاری اﺟﺴﺎد ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ دﯾﺮی دارای رﻗﺎﺑﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ وﻟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻃﺮاﺣ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ و ﻃﺮاﺣ ﻣﻬﻨﺪﺳ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺬب ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﻓﻖ از آب ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ از داﻧﺶ روز و ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ

ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺟﺴﺪ در اروﻣﯿﻪ
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ) (EIGﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﻨﻮﻟﻮژی دﻗﯿﻖ ﺑﺮش ﻟﯿﺰری ورق ﻫﺎی اﺳﺘﯿﻞ ،دﺳﺘﺎه
ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻮش و ﺧﻤﺎری و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻃﺮاﺣ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻗﻄﻌﺎت ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در
اﻧﺪازه ﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧ EIG دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ،ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ،ﻣﺮﻏﺪاری ،ﻟﺒﻨﯿﺎﺗ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮﻣﺎﯾﺸ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳــﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫــﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ  EIGﭼــﻪ وﯾﮋﮔــ ﻫــﺎﯾ
دارد؟
اﮔﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮﯾ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺟﺴﺪ در اروﻣﯿﻪ  ،در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزار ﺑﯿﺮون داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ

از ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اﺟﺴﺎد در اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﯾ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻮﭼ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﺮﻓ ﻣﯿﻨﻨﺪ اﻣﺎن
اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺴ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ در

ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮده و از آﻣﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن او ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد.
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی در ﻣﯿﺎن رﻗﺒﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ

ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻗﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ اورد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺘﯿﻞ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻧﯿﺮ و ﻧﺴﻮز ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﮐﯿﻔ ﯾﻌﻨ ،304 اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﺳﺎز اﺻﻞ ﺧﺎرﺟ ،ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ و اﺻﻮﻟ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾ از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی
ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی  EIGﻣ ﺑﺎﺷﺪ .وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی  EIGﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 .1اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺪ زﻧ و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ )اﺳﺘﯿﻞ  304درﺟﻪ ﯾ(
 .2اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎز آﻟﻤﺎﻧ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی )داﻧﻔﻮس ،ﮐﺎﻟﺘﺮون ،ﺗﺎﻣﺴﻪ(
 .3ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی دﻗﯿﻖ و اﺻﻮﻟ ﺑﻪ ﮐﻤ ﻓﻮم ﺗﺰرﯾﻘ
 .4اﻣﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮی راﺣﺖ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻔﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﯿﻞ
 .5ﺑﺮاﻧﺎرد ﺟﺪاﺷﺪﻧ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ راﺣﺖ ﺟﺴﺪ
 .6اﺑﻌﺎد و وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ راﺣﺖ
و ….

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎز از ﻧﻮع اورﺟﯿﻨﺎل ﺑﻮده و دارای ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺮژی  Aﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨ
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺮژی اﻟﺘﺮﯾ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ دارای ﻋﻤﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﺎﻣﻞ  1ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘ و  10ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش  EIGﻧﯿﺰ ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی  EIGدر ﭼﻪ ﻣﺎن ﻫﺎﯾ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺟﺴﺪ در اﯾﺮان ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺼﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل

ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ را در اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻨﯿ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد
زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
 .1ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎﯾﺶ  2ﻧﺼﺐ در ﺳﺎل 97

 .2ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﻋﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺼﺐ در ﺳﺎل 97
 .3ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻧﺼﺐ در ﺳﺎل 97
 .4ﺷﻬﺮداری ﺳﺠﺎس ﻧﺼﺐ در ﺳﺎل 97
 .5ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺟﺴﺪ در اروﻣﯿﻪ  ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ اروﻣﯿﻪ ﻧﺼﺐ در ﺳﺎل 96
 .6ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺪ اروﻣﯿﻪ ﻧﺼﺐ در ﺳﺎل 96
 .7ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻬﺮان ﻧﺼﺐ در ﺳﺎل 95
 .8ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻤﺮ ﺑﻨ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﻮی ﻧﺼﺐ در ﺳﺎل 95
 .9ﺷﻬﺮداری ﺑﻢ ﻧﺼﺐ در ﺳﺎل 95
و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷ دﯾﺮ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺗ ﮐﺸﻮﯾ ،دو ﮐﺸﻮﯾ ،ﺳﻪ
ﮐﺸﻮﯾ و ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮﯾ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﺜﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺟﺴﺪ در اروﻣﯿﻪ

ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺴﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع دارﻧﺪ ؟
ﻃﺮاﺣ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﺗ ﮐﺸﻮﯾ ﺷﺮوع و ﺗﺎ  12ﮐﺸﻮﯾ و ﺑﻌﻀﺎ  15ﮐﺸﻮﯾ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ:
 .1ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺗ ﮐﺸﻮﯾ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ و ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾ اﺳﺖ.
 .2ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ دو ﮐﺸﻮﯾ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘ و ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾ و ﺷﻬﺮی
و ﮐﻠﯿﻨﯿ ﻫﺎ و درﻣﺎﻧﺎه ﻫﺎ اﺳﺖ.
 .3ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﮐﺸﻮﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻠﯿﻨﯿ ﻫﺎ و
درﻣﺎﻧﺎه ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
 .4ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  2در  2ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻠﯿﻨﯿ ﻫﺎ،
درﻣﺎﻧﺎه ﻫﺎ و ﮔﺎﻫﺎً ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﻨﺪ.
 .5ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ  6ﮐﺸﻮﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت  3در  2و  2در  3ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﻮﺗﻮر ﻗﻮﯾﺘﺮ و ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .6ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ  9ﮐﺸﻮﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺳﺘﻮن ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ )ﺳﻪ در ﺳﻪ ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﺗﻮر

ﻗﻮﯾﺘﺮ و ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد.

 .7ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ  12ﮐﺸﻮﯾ و ﺑﯿﺸﺘﺮ  ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻔﺎرﺷ ﻃﺮاﺣ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ،
ﺑﺮﺧ در  4ردﯾﻒ  3ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ در  6ردﯾﻒ  2ﻃﺒﻘﻪ ﻃﺮاﺣ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ).اﻧﻮاع ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ

ﺟﺴﺪ (

ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ EIG-SHOP اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﻤﻮد؟
ﻓﺮوﺷﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ EIG-SHOP ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ) (EIGﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﺗﻤﺎﻣ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ روی وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ

ﻓﺮوﺷﺎه از ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺮوﻧﯿ و ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓ
ﺑﺮ رﺳﻤ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری  EIG-SHOPﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری دارای ﮔﺎراﻧﺘ 1 ﺳﺎﻟﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش  10ﺳﺎﻟﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن  EIGدر
ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﻣﺸﺎوره راﯾﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ) ( EIGﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺟﺴﺪ در اروﻣﯿﻪ  :اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺟﺴﺪ در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘ ﻓﺎز  2ﺗﻮﺳﻌﻪ اروﻣﯿﻪ
ﻗﺮار دارد و دارای ﻣﺠﻮز ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش رﺳﻤ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در
اروﻣﯿﻪ – ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻪ – ﺑﻌﺪ از ورودی ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻟﻤﻬﺪی اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻨﺐ ﺗﺮاﺷﺎری
اﺳﻨﺪری ﻗﺮار دارد و در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﺮدن ) ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ ( – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﯾﻪ ) ﺳﻠﻄﺎﻧ – ( ﭘﻼک
 ۶۷ﻃﺒﻘﻪ  ۵واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺎت اداری ﭘﺬﯾﺮای ﺗﻤﺎم ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

