ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،دی ۱۳۹۹
ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮﻧﺪ دوو از ﺳﺮی ﺳﻨﯿﻮر ﺑﺎ ﮐﺪ DWK-9000
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل  ۲۰۲۱دوو اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری در دﺳﺘﺮس ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اوﻟﯿﻦ ﻃﺮح ﻓﺮوش ﻫﺪﯾﻪ ﻧﻘﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﺻﻠﯽ دوو واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ

ﺳﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﻪروزﺗﺮﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻤﺘﺮ رﻗﯿﺒﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار اﯾﺮان
ﺑﺮای آن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن در ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻧﻘﺪی ۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران در اواﯾﻞ ﻓﺮوش آن ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

در ﮐﺎﻻی ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ دو وﺟﻬﻪ ﻇﺎﻫﺮی و ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ و درب ﺑﺰرگ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت روز دﻧﯿﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزد .از
ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در آن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻟﺮزش و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺷﺐ دو ﻣﺰﯾﺖ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖ
رﻗﺎﺑﺘﯽ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻟﺮزش ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﻟﺮزﺷﻬﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻧﺒﻮدن ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺣﺠﻢ ﻟﺒﺎسﻫﺎ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دور ﭼﺮﺧﺶ و ﺧﺸﮏ ﮐﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ داﻣﻨﻪ ﻟﺮزش ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺑﯽﺻﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دور ﻣﻮﺗﻮر و ﺑﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪای ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺴﺘﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻮاردی ﭼﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﯾﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﺎر ﮐﻪ ﺑﺮای ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﺮدن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ در اﯾﺎم ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺳﺮﯾﻊ در ﭼﻬﺎرده دﻗﯿﻘﻪ از دﯾﮕﺮ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ
 PDFدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺎﭼﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد

»ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯿﺎن« ﻣﻌﺎون ﻓﺮوش ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه در اﯾﺮان ﮔﻔﺖ» :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻮآوری در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ دوو ،ﻫﻤﭽﻨﺎن

ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻻﮐﭽﺮی را در ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﯿﻢ«.

ﺻﺎﻟﺤﯿﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﭽﻮن ورقﻫﺎی ﻓﻮﻻدی و ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺷﺎﯾﺪ در ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻏﯿﺮ
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺒﻮه وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺎب ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﻨﯿﻢ«.

ﮐﻮﻟﺮﮔﺎزی دوو و اﺳﻨﻮا ﺑﻪ زودی ﻣﯽآﯾﻨﺪ

ﺻﺎﻟﺤﯿﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ زودی وارد ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ
ﺑﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زودی در ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ وارد ﺣﯿﻄﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﺷﻮﻧﺪ» :در آﯾﻨﺪه دور ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وارد ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﺠﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ دارﯾﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ«.
ﺻﺎﻟﺤﯿﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ دﺳﺖ دارد و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ واردات اﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺎ
در ﺑﺤﺚ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮاه رﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﯿﻢ «.او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را در اﯾﺎم ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽداﻧﺪ.

ﺑﻪ دوران ﻃﻼﯾﯽ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﯾﻢ

»اﮐﺒﺮ ﭘﺎزوﮐﯽ« رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از راﻫﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دوران ﻃﻼﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻘﺪر در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺜﻤﺮ
ﺛﻤﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز راه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آن
دوران ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﺎدرات ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﯽ داﺷﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ دوران
ﮐﺮوﻧﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﮐﺎری ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دوران ﻃﻼﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﯾﻢ .ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺪلﻫﺎ و ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻی
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎزار اﯾﺮان اﺳﺖ«.
او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال دﯾﮕﺮ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ
ﺗﯿﻢﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺻﻼ ﭼﺮا ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻣﻮارد را
ﺑﮕﻮﻢ؟ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﺑﺮ
ﺳﺮ راه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ دور ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺑﻮدن
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت رﯾﺰ و درﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه
آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﺎری ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و از اﯾﻦ

ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻗﻄﻌﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

