ﺑﺎزدﯾﺪ وزﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺰد و اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ -
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ﻋﺼﺮ دﯾﺮوز ،ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ،وزﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق وﺣﯿﺪی ،در ﺳﻔﺮ
ﺧﻮد در رأس ﻫﯿﺄت ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﺰد ،از ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﺑﺮدﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
در اﯾﺮان ،ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،دﯾﺪن ﮐﺮد.
وزﯾﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺪف از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﯿﻦ
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﺮﺷﻤﺮد و در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻗﺒﻞ از
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ وزرای ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﯾﺰدی اﺳﺖ«.
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻫﺪفﻫﺎی ﺧﻮد از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان را ﺗﺒﺎدل اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ در ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و
ﻓﻨﺎوری ﺑﺮﺷﻤﺮد و از ﻟﺰوم ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر و ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق وﺣﯿﺪی در ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﻮد از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻬﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﻧﻈﻢ و
اﻧﻀﺒﺎط ﺧﺎص اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺟﻬﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را واﺣﺪی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ در ﺻﻨﻌﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و
ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﺴﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آن در ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ از روﺣﯿﻪ ﺗﻼﺷﮕﺮ ﻣﺮدم ﯾﺰد ،آنﻫﺎ را اﻓﺮادی ﺑﺎﻫﻮش و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داﻧﺴﺖ و
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن را ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻬﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﺑﺎ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس اﻓﻼﻃﻮﻧﯿﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اش اﺷﺎره ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮدﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  10ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ازﺟﻤﻠﻪ آﻟﻤﺎن ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺳﻮﺲ ﺻﺎدرات دارد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع ﺑﺮدﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﮏرو،
دورو و ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻻﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ )ﺗﺎ  ۳۰ﻻﯾﻪ( در اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  17ﺳﺎل ،ﯾﮑﯽ از
ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﻄﺮح و ﻣﻮﻓﻖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات آن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ
ﺧﻮدرو ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﺮق ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.
در دل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻬﺎن اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﮑﻮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﯿﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ.
ﻧﯿﮑﻮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﺮدﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮﺷﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﯿﺰ در ﺣﻮزه ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی آیﺗﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺣﻮزه آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺴﺖ ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﻠﻔﻦ
ﺗﺒﻠﺖﻫﺎی اﺳﻤﺎرت روﻧﯿﮑﺲ و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ sWatch
ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻨﺪ ﻟﯿﮕﻮ ،ﭘﺎورﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻧﯿﮏ،
ّ

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎﺧﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﮏاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ وارد ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ.
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