ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  ۶.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۹
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری  6ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  500ﻫﺰار دﻻری در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ،در »ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎﮐﺸﻮﻣﺎ« ﺗﻮﻟﯿﺪ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺪک  9ﻟﯿﺘﺮ آب در ﻫﺮ ﺑﺎر
ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﮐﺎﻣﻞ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺴﺘﻦ  168ﭘﺎرﭼﻪ ﻇﺮف در ﻣﺪت زﻣﺎن  30دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ دﻣﺎی آب  70ﺗﺎ
 77درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ،ﮐﻢ ﺻﺪا ﺑﻮدن )ﻣﯿﺰان ﺻﺪای ﺗﻮﻟﯿﺪی  41دﺳﯽ ﺑﻞ( ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی

ﻇﺮف ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﻇﺮﻓﯿﺖ ) ،(Half Loadاﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ و
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ آب وﯾﮋه ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﮏ ﺑﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ،ﺗﻨﻈﯿﻢ

و روﺷﻦ ﮐﺮد.

در ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ از اﺳﺘﯿﻞ ﺧﺎص ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺘﯽ ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ،ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺨﺎر و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻇﺮوف ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ و ﻋﺎﯾﻖ ﺑﻨﺪی آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪای ﮐﻤﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﺗﺒﺎدل دﻣﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن دارد.
در اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻣﮑﺎن اﻣﮑﺎن ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ آب ﺳﺮد
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان در آن از ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ،ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه و ﺧﻮﺷﺒﻮﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺎﻧﻢ »ژوزﻓﯿﻦ ﮐﻮﭼﺮان« ) (Joseohine Cochraneﻣﺨﺘﺮع
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ »ژوزﻓﯿﻦ« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﮐﺸﻮﻣﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮزه ﭘﺎﮐﺸﻮﻣﺎ ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ» :ﭘﺎﮐﺸﻮﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ از ورق آﻫﻦ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻤﺎم ﺷﺪه )و ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژی( رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮده اﺳﺖ«.
»ﻣﻬﺮداد ﻧﯿﮑﺰاد« اﻓﺰود» :اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  100ﻃﺮاﺣﯽ و ﻗﺎﻟﺒﺴﺎزی آن در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ،ﺑﺎ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی  70درﺻﺪی رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪه و ﻫﻢ اﯾﻨﮏ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ«.

وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ» :اﺗﻔﺎق ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﺎﮐﺸﻮﻣﺎ ،ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ) (R&Dاﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم داده و ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ«.
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﮐﺸﻮﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد» :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮ را ﺑﺎزی ﮐﺮده و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﺎﻟﺸﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ
ﺳﻬﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
وی ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را در دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار رو ﻧﻮآوری ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎﮐﺸﻮﻣﺎ در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد ،ﮐﻤﭙﯿﻦ »ﻟﯿﺎﻗﺖ« را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ و
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد راه اﻧﺪازی ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع،
ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺎرو ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اروﭘﺎﯾﯽ و ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰر ﺑﻮد«.
ﻧﯿﮑﺰاد اداﻣﻪ داد :اﮐﻨﻮن ﭘﺎﮐﺸﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل در ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻓﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻮﭼﮏ
ﻫﻢ وارد ﺷﺪه و در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ،اﻧﻮاع ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :ﭘﺎﮐﺸﻮﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ Pakshooma

 Cultureدر ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  pakshoomagroup.comﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ«.

ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﮐﺸﻮﻣﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد» :اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ،

ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﻫﮏ ﻫﺎی درآﻣﺪی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺪود  11ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ«.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ» :در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ 300 ،ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار
آن ﺧﻮد
ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭘﺎﮐﺸﻮﻣﺎ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ در ﺳﺎل دوم  50درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را از ِ

ﮐﻨﺪ«.

ﻧﯿﮑﺰاد اداﻣﻪ داد» :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت

اﻗﺴﺎﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺎﮐﺸﻮﻣﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت 50
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺰد ﯾﮏ درﺻﺪ و  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺰد  15درﺻﺪ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ از
زوﺟﯿﻦ )در ﻣﺠﻤﻮع  140ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
وی ،از راه اﻧﺪازی ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻂ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﯾﺨﭽﺎل ﻓﺮﯾﺰر ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﮐﺸﻮﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮر اروﭘﺎﯾﯽ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل در ﭘﺎﮐﺸﻮﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ
در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت »ﮐﻨﺪی« و »زﯾﺮو وات« ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

وی ،ﭘﺎﮐﺸﻮﻣﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ دارای ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اداﻣﻪ داده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

