ﺑﺎ ﻏﻮل ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و  ITﺟﻬﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ

از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ  T-Mobileو ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﻣﺜﻞ وﯾﺮﭘﻮل و  AEGو ﺣﺘﯽ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻟﻮﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﻫﯿﻠﺘﻮن ،ﻫﻤﻪ از ﯾﮏ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﮐﺎرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﺸﺎن را ﺑﺎﺑﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ راﺣﺖ ﮐﺮده و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و راهﺣﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ  Schneider Electricﮐﻪ ﻏﻮل ﻋﺮﺿﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ آوﻧﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ )زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ( ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
اﺷﻨﺎﯾﺪر ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺴﯿﻮ ﺷﺒﮑﻪ )زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ( ﺷﺮﮐﺖ
اﺷﻨﺎﯾﺪر در اﯾﺮان اﺳﺖ.
 Schneider Electricﭘﺮﭼﻢدار ﻧﻮآوری دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ داده،
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ اﺷﻨﺎﯾﺪر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﮐﺸﻮر ٬رﻫﺒﺮی ﺑﻼﻣﻨﺎزع در ﻋﺮﺻﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ،وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻮﺳﻂ ٬وﻟﺘﺎژ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،اﯾﻤﻦﺳﺎزی و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهوری
ﺑﺎﻻ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻧﺮژی ،اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﻧﺮماﻓﺰار
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر و اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در زﻣﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری در ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻌﻬﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﻧﻮآوری ٬ﺗﻨﻮع و ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن
اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﻫﺮﮐﺠﺎ ٬ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺲ و
در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد.

ﺑﯿﺶ از  ۱۸۰ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ و ﻧﻮآوری
در آﻏﺎز ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﺑﺮادران اﺷﻨﺎﯾﺪر ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺷﺮﮐﺖ رﯾﺨﺘﻪﮔﺮی  ،Creusotﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﺻﻠﯽ
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻓﻮﻻد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ زودی ﺷﺮﮐﺖ  Schneider & Cieوارد ﺑﺎزار ﻧﻮﻇﻬﻮر اﻧﺮژی ﺑﺮق ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ در
اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪ از دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺷﻨﺎﯾﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺑﺮق ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮوه اﺷﻨﺎﯾﺪر ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ٬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ زﯾﺎدی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﻣﺮوزه و در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ اﺷﻨﺎﯾﺪر ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ :ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ٬ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ٬ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺧﺪﻣﺎت ٬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ و
ﺣﺮﻓﻪای در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﺷﻨﺎﯾﺪر در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه :
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺷﻨﺎﯾﺪر از ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ زﯾﺎدی ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ زﯾﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ
در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و رﺗﺒﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارد.
 ۱۸۳۶ﺑﺮادران اﺷﻨﺎﯾﺪر ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻧﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺷﺮوع ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻪﮔﺮی در  Creusotﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دو ﺳﺎل
ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ  Schneider & Cieرا اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .
 :۱۹۱۹اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺎﻟﯽ اروﭘﺎ ) (EIFUﺑﻪ آﻟﻤﺎن و اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 :۱۹۴۹ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﯾﮏ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮔﺴﺘﺮده در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﭼﺎرﻟﺰ اﺷﻨﺎﯾﺪر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

 :۱۹۷۵ﮔﺮوه اﺷﻨﺎﯾﺪر دارای ﺳﻬﻤﯽ در  Merlin Gerinﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﺳﺖ.
 :۱۹۸۱-۱۹۹۷اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﯿﻞ و ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی ﺧﺎرج ﺷﺪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد را روی ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺮق ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد.
: ۲۰۰۰-۲۰۰۹دوره رﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺑﺎزار UPS٬ :ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺖ٬
اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻣﻨﯿﺖ
 -۲۰۱۰اﻣﺮوز  :اﺷﻨﺎﯾﺪر اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﻧﺮماﻓﺰار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺮق
اﺿﻄﺮاری ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﯾﺰ و اﻓﺘﺨﺎرات
 : Fortuneاز اﺷﻨﺎﯾﺪر اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻧﺎم ﺑﺮد
 :Ethisphereﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﺷﻨﺎﯾﺪر در ﻣﯿﺎن  100ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 :Bloombergﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺎﭘﯽ ،در ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 :Forst & sallivanﺟﺎﯾﺰه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﻮزه ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﻧﺮژی ﺟﻬﺎﻧﯽ
 :IF Design Award 2017درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺎﺑﺖ  Easergy T300و  Resi9 DB60در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺻﻨﻌﺖ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
و ﺻﺪﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻮاﯾﺰ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ آوﻧﮓ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺴﯿﻮ )زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ( ﺷﺮﮐﺖ اﺷﻨﺎﯾﺪر را ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ اﺷﻨﺎﯾﺪر :
 :T-Mobile Arenaﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﯿﺶ از  160روﯾﺪاد در ﺳﺎل و دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رزرو ﺑﻠﯿﻂ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
 6ﺗﺎ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺎﮐﯽ روی ﯾﺦ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  UFCو … را ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ
ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻮده و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺷﻨﺎﯾﺪر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
 :AEGﺷﺮﮐﺖ  AEGﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺪار و روشﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی

ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺷﻨﺎﯾﺪر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.
 :The Hilton Garden Inn – Emiratesاﺣﺪاث ﯾﮏ ﻫﺘﻞ  4ﺳﺘﺎره در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻫﺘﻞﻫﺎی  5ﺳﺘﺎره اﺳﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺪون ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﺮای آراﻣﺶ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده از
ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺪون ﻗﻄﻌﯽ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺷﻨﺎﯾﺪر ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.
 :SA Power Networksﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮار اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق  SAدر ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪﯾﺪ آب و ﻫﻮاﯾﯽ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺷﻨﺎﯾﺪر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﻄﻊ ﻣﮑﺮر ﺑﺮق ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ،
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮد رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.
 :China Unicomﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ Unicomدر ﭼﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺑﺮ راﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ اﺷﻨﺎﯾﺪر ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺮای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺶ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺴﯿﻮ )زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ( اﺷﻨﺎﯾﺪر ،ﺑﺎ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ آوﻧﮓ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ
اﺳﺖ.
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