ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ از ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ ﻫﻮاﺑﺎﺗﻮر EIG

ﻧﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ؟
ﻧـﺎم اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﮔـﺮوه ﺻـﻨﻌﺘ اﺳـﻨﺪری اﺳـﺖ و از ﺳـﺎل  1372ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷـﺪه و ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻣـ ﮐﻨـﺪ .و

ﺳﺎﻟﻬﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺑﺮﻧـﺪ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه

 EASY-BATORرواﻧـﻪ ﺑـﺎزار ﻫـﺎی داﺧﻠـ و

ﺧﺎرﺟ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ در ﮐﺪام ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد ؟
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اروﻣﯿﻪ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘ ﻓﺎز دو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻠﻮار ﻣﻬﺎرت
ﭘﻼک ﻫﺎی  11و  19و  20ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ در اروﻣﯿﻪ ﺑﺰرگ راه
ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﯿﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻨﺐ ﺗﺮاﺷﺎری اﺳﻨﺪری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ
در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘ ﻓﺎز دو اروﻣﯿﻪ ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺸﻢ در ﻓﻀﺎی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾ ﻫﺘﺎر در ﺣﺎل اﺣﺪاث
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از آدرس دﻗﯿﻖ و ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ  25ﺳـﺎﻟﻪ در اﮐﺜـﺮ ﺷﻬـﺮ ﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ و ﻣﺮاﮐـﺰ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ دارای ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔ ﻓﻌـﺎل
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮان از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻢ ؟
ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﺟﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻀﻮرا ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾ از دﻓﺎﺗﺮ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.از ﺳﻮی دﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺷﻬﺮ ﻫﺎ دارای
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻓﻌﺎل و اﻧﺤﺼﺎری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ واﺣﺪ ﻓﺮوش ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و آدرس و

ﺗﻠﻔﻦ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﺮﯾﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت
دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻫﺎی ﻣﺠﺎز در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری دارای ﻗﺮار داد رﺳﻤ و ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان
و ﺑﺮﺧ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿ ﺑﺎد ﭘﺎ  ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗ ﭘﺎﮐﺲ  ،و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﻻ رﺳﺎن و
ﺑﺎرﺑﺮی وﻃﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه را اﺑﺘﺪا
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﯿﺮﯾﺪ و وﺟﻪ ان را ﻧﯿﺰ ﻫﻨﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

 EIGﭼﯿﺴﺖ ؟
ﮔــﺮوه ﺻــﻨﻌﺘ اﺳــﻨﺪری ﺑــﻪ اﺧﺘﺼــﺎر  EIGﺑﺮﮔﺮﻓﺘــﻪ از  Eskandari industrial Groupو در ﺣــﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ و ﺻﻨﻌﺘ در ﺧﺎورﻣﺎﯾﻨﻪ ﻫﺴﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ و دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ
در اﯾﺮان ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ؟
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﯾﺰو  9001در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﻮده و اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از
ﻃﺮف ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻣﺎن ورود ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت اوﻟﯿﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺘﺎژ و ﭘﺲ از ﻣﻨﺘﺎژ ﻧﻬﺎﯾ در

ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔ ﺷﺪه و ﺗﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺑﻪ ﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺴﺘﺮﻫﺎی اﻟﺘﺮوﻧﯿ در
ﻓﺸﺎر آﻣﭙﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺼﻮرت ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﯿﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد از
ﺳﻮی دﯾﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن و دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و ﻗﺪرت ﻫﯿﺘﺮ و رﻃﻮﺑﺖ ﺳﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔ درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ دﺳﺘﺎه ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺴﺖ را ﻃ ﮐﻨﺪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺮدد.

ﮔﺎراﻧﺘ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻠ اﺳﺖ؟
ﺑﻌـﺪ از ﮔﺬراﻧـﺪن ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺘﻔـﺎوت و ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﯿﻔـ ﻫـﺮ ﻣﺤﺼـﻮﻟ ﮐـﻪ در ﮔـﺮوه ﺻـﻨﻌﺘ اﺳـﻨﺪری
ﻃﺮاﺣ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾ ﺑﺎرﮐﺪ  9رﻗﻤ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻨﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺑﺎرﮐﺪ  9رﻗﻤ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮد
دﺳﺘﺎه  ،ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﺎه  ،ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎت دﺳﺘﺎه  ،ﻧﻘﺸﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺸ ، روز و ﺳﺎﻋﺖ و ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔ ﮐﻪ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮاﻧ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﺑﺎرﮐﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯿﺮدد.
ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮی دﺳﺘﺎه را ﺗﻬﯿﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺻﻞ ﺑﻮدن دﺳﺘﺎه ﺧﻮد و
ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﮔﺎراﻧﺘ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ  WWW.IR-HOVABATOR.COMﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺎم
ﺧـﺎﻧﻮادﮔ و آدرس ﺧـﻮد ﮔـﺎراﻧﺘ دﺳـﺘﺎه را رﯾﺠﺴـﺘﺮ ) ﻓﻌـﺎل ( ﻣـ ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ روش در ﺻـﻮرﺗ ﮐـﻪ
دﺳﺘﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻠ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ ﯾ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری و دادن ﺑﺎرﮐﺪ  9رﻗﻤ ﻧﻘﺸﻪ و
ﻧﻮع دﺳﺘﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﺷﺎن ﻧﺮم اﻓﺰاری
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻞ از راه دور ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯿﺸﻮد و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﺷﺎل ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻮرا
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش داده ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در آدرس ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻞ دﺳﺘﺎه
ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری درﺻﺪ ﮔﺎراﻧﺘ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺎﯾﯿﻦ و در ﺣﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وﻟ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ اﻣﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ از
ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾ ﺗﻤﺎس و دادن ﺑﺎرﮐﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد و اﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐ ﺣﺘ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ده ﻫﺎ
ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﺳﺘﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴ اﺳﺖ؟

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﯾ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﺎل  ۱۳۷۲ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺟﻮاد
اﺳﻨﺪری ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و رﺷﺪی ﻓﺰاﯾﻨﺪه را در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﻪ دﻫﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊ از اردﯾﺒﻬﺸﺖ  1385ﺑﻪ رﺿﺎ اﺳﻨﺪری ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ در ﻃ اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۱ﺑﺮاﺑﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ از ﯾ ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘ ﺑﻪ ﯾ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .در دی ﻣﺎه  ۱۳۹۳ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎی اﯾﺸﺎن از ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﻌﺪ ازﻫﺸﺖ ﺳﺎل آﻗﺎی ﺟﻮاد اﺳﻨﺪری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ .ﯾـ ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ از اﯾـﻦ اﻧﺘﺼـﺎب ﮔـﺮوه ﺻـﻨﻌﺘ اﺳـﻨﺪری ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان واﺣـﺪ ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﺻـﻨﻌﺘ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ ۴ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  ۱۳۹۳رﺳﯿﺪ .و ﺷﺘﺎب رﺷﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎی آﻗﺎی رﺿﺎ اﺳﻨﺪری ﻣﺸﻼت ﺷﺨﺼ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن از ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

آﯾﺎ اﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ؟
ﺑﻠﻪ.ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوش ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﮐﺎﻻ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﻮرت ﻣ
ﭘﺬﯾﺮد.ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎوره دﺳﺘﺎه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺒﻠﻎ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺎه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن
ﻣﻤﻦ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.اﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ دﺳﺘﺎه ﻫﻨﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﺮﺧ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ
اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﺮﯾﺪ.
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده و دﺳﺘﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻤﻦ ﺗﻬﯿﻪ
ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﮔﺎراﻧﺘ ﺷﻤﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﯿﺮد ؟
ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺎراﻧﺘ و واراﻧﺘ در اﯾﻦ ﮐﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ  ۳ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد.
:۱ﮔﺮوه ﻣﺘﺸﻞ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﻧﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دام ﭘﺰﺷ و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﺮ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ, 
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ زاده ﻃﺮاح ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﺘﺮوﻧﯿ و آﻗﺎی رﺿﺎ اﺷﺮﻓ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻧﯿ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻫﻤﻪ روزه ﺑﻪ ﺟﺰ روز ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ

ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﯾ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ و وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اﯾﺮاد ﻓﻨ را ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻗﻄﻌﺎت و ﻫﺮ ﻧﻮع اﯾﺮاد ﻏﯿﺮ ﻓﻨ را ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﺟﻬﺖ
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎره  4 ) ۰۴۴ ۳۳۷۴۴۹۸۸ﺧﻂ ( ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
:۲ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠ ﻟﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﮐﯿﭗ ﺳﯿﺎر اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮده و اﯾﺮادات دﺳﺘﺎه ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 :۳ﺷﺼﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪﻧﺪﮔ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺳﻄﺢ اﯾﺮان ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دور دﯾﺪه در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  EIGو ﮐﻠﯿﻪ
ﻟﻮازم ﯾﺪﮐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﻫﺎ از درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت

ﭘﺲ از ﻓﺮوش در ﺳﻄﺤ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﺮان ﻣﻄﻤﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؟
ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﯾﺎ ای ﻧﻤﺎد ﻧﻤﺎدی اﻟﺘﺮوﻧﯿ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﺪ از ﻃ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧ و
اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮوﺷﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ و ﺑﺮرﺳ ﻣﺠﻮزات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ
داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ دارﻧﺪه ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد  ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل
راﺣﺖ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی دارﻧﺪه اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری دارای ﻧﻤﺎد
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾ ﺑﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد
ارزﯾﺎﺑ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺖ دارﻧﺪه اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻮده و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟ ﺑﺎ آن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎن دﻫ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎن دﻫ از ﻃﺮف وزارت ارﺷﺎد ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ اﻋﻄﺎ ﻣﯿﺸﻮد و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗ در آن وب ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎن دﻫ را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﺷﺘﺒﺎه
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻌﻀ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎن دﻫ از ﺑ اﻃﻼﻋ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و
ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎن دﻫ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺟﺎء ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﻫﻢ دارای
ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد و ﻫﻢ دارای ﻧﻤﺎد ﺳﺎﻣﺎن دﻫ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺰﯾﺖ ﮔﺮوه اﺳﻨﺪری  EIGﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎری ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮع آوری
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﻏﻮب
ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘ
ﺷﺒﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮوش و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ﻃﺮاﺣ وﯾﮋه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎﻻ
ﺗﺠﺮﺑﻪ  25ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﻃﻤﯿﻨﺎن از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐ در آﯾﻨﺪه
اﻃﻤﯿﻨﺎن از درﯾﺎﻓﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺎﻻ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه

ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻ :ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﻨﻮﻟﻮژی ای ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯿﺮود ﭘﯿﺶ رو در اﯾﺮان و آﺳﯿﺎ و ﻧﺰدﯾ و ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ

درﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﺎه ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺳﺨﻦ ﮔﻮ
در اﯾﺮان  ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ) SHT SENSIRIONﺳﻨﺴﻮر ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﻮﯾﺲ ( در اﯾﺮان  ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﯾﻮ ﭘ وی در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﺮان  ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮدﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺑﻪ روش اس ام دی و…… در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واردات ارزان ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺗﯿﺮاژ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻ:
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری  EIGاز اﺑﺘﺪا ﺳﻌ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را در ﮐﻨﺎر ﻗﯿﻤﻨ ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  2500ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ
ﻣﺮز ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﻌ ﺑﺮ اﯾﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ در ﻫﻢ ﻣﺮزی ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ
.ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎت وارداﺗ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ارزان ﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﮐﯿﻪ از اروﭘﺎ وارد ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل
ارزاﻧﺘﺮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﯿﯿﺮد .از ﺳﻮی دﯾﺮ ﺗﯿﺮاژ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﺎن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻ و ﺳﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ

آﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﻀﻮ ﺷﻮم؟
ﺧﯿﺮ.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ و ﮐﻪ در

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ.ﺑﺮای اﻃﻼع دﻗﯿﻖ از زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺮوش ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .وﻟ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 48

ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺮای دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺤﻮﯾﻞ  72ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺮای دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻨﺎم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ را ﺳﻮال ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻣﺪﯾﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﻨﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺴﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از ﺷﻤﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد ؟
ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺧﺎﻧ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺰی ﺑﺎﺗﻮر 1و اﯾﺰی ﺑﺎﺗﻮر  2و ﮐﻞ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧ

ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ راﯾﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﺮدد اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮔﺎﻫ
ارﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرﺑﺮی و ﺗﯿﭙﺎﮐﺲ و ﺣﺘ ﮔﺎﻫ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮی ﺻﻮرت

ﻣﯿﯿﺮد و ﮔﺎﻫ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ راه
ﻣﻤﻦ را ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻔﺎرﺷﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ از  50ﺗﺎ  200ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔ
و ﮐﻮﭼ دﺳﺘﺎه ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ

دﺳﺖ آورﯾﺪ

ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻢ؟
ﮐـﺎر ﺧﺎﺻـ ﻧﯿـﺎز ﻧﯿﺴـﺖ.ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﮔـﻮﺷ ﺧـﻮد را ﺑﺮداﺷﺘـﻪ و ﺑـﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻓـﺮوش ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻـﻞ
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺶ از  ۲۵ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  ۴دﻟﯿﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻤﻠﯿ در اﯾﺮان ﮐﻪ اﻣﻼک آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  EIGﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﻤﻠﯿ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﯾ اﺑﺮ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻪ ﺑﻪ درد ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ دﺳﺘﺎه
ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ ﻧﻤ ﺧﻮرد
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﮐﺎﻻ ﻫﻨﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ دﺳﺘﺎه را

ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺶ از  6۰ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺣﺎل اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺎری ﺑﺎ از ﻧﻬﺎد ﻫﺎی دوﻟﺘ ﻃﺮف ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ روﻧﺪ آﻧﻬﺎ را در ﺑﺨﺶ اﺧﺒﺎر
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺮوﻧﯿ و داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز از وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و
اﻣﻮر ﺻﻨﻔ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑ و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺺ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﺮ از اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺸ در اﯾﺮان ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ )اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(
.
اﻋﺘﻤﺎد ﻻزم ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺠﺎری ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺎ ﻗﺪﯾﻤ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﯾﻦ در ﺻﻨﻌﺘ ﮐﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﻢ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻌ ﻣﺎ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ .
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.

