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یه ی  به بهانه ی یک سالگی انتشار نشر
تخصصی نمایشگاه بین المللی یزد

اشتیاِق ناتمام
مهسارشتیپور

سال هاست خیلی ها معتقدند و مدام این اعتقاد را تکرار 
می کنند که خیلی وقت است دیگر دوره رسانه های مکتوب 
به سر آمده و این دلخوشی بزرِگ خیلی از ما ال به الی حجِم 
زیادی از رسانه های مجازی گم شده است، با این وجود ما 
ترجیح دادیم به خودمان دلگرمی دهیم و از کناِر تماِم این 
جمالِت مایوس کننده، با امیدی هرچند کوچک َرد شویم و 
بنویسیم برای کسانی که هنوز از لمِس کاغذ به َوجد می آیند 
و روحشــان تــازه می شــود. خوشــحالیم از اینکــه تعــداِد این 
آدم ها کم نیســت، خیلی هاشــان از ابتدا همراهمان بودند و 
با بســیاری هم در طوِل این مســیِر یک ساله آشنا شدیم، به 
گفت وگو نشستیم و خیلی وقت ها آموختیم و همین همراهی 
باعث شــد هر شــماره حساســیت مان برای تولیــِد محتوای 

باارزش بیشتر شود و اشتیاق مان برای انتشار فزون تر.
نمایشگاه بین المللی یزد به دلیِل تنوِع افراد، شخصیت ها، 
افکار و مشاغل، بی شک یکی از بهترین بسترها برای تولید 
محتــوا اســت، فقــط کافی ســت در میــان ایــن هیاهــو چنــد 
دقیقه ای وقت بگذاری، کنارشان بنشینی و گوش بسپاری 
بــه حرف هــا، گله هــا، دغدغه هــا و دلخوشی هاشــان. ایــن 
فضا بهترین فرصت برای آموختن اســت، برای ایده گرفتن 
و عملــی کــردن هرآنچــه در ذهنمــان می گذرد. گفــت وگو با 
بعضــی آدم هــا مثل خوانــدن بعضی کتاب ها اســت، آن قدر 
عمیــق و تاثیرگــذار کــه حتــی ممکن اســت دیــِد آدم را تغییر 
دهد. خوشــحالیم از اینکه این فضا و فرصت در اختیارمان 
قــرار گرفت و با انســان های فرهیخته ای آشــنا شــدیم که با 

حضور و همراهی شان ما را حمایت کردند.
امســال  می بریــم،  ســر  بــه   1401 روزهــای  آخریــن  در 
هــم همچــون تمــاِم ســال های رفتــه بــا تمــاِم زیبایی هــا و 
نازیبایی هایش گذشت و ما امیدوارانه برای روزهای نیامده 

با رویاهایی ناتمام آماده خواهیم شد.

8صفحه شماره153 سالهفتم 14رجب1444 5فوریه2023 یکشنبه16بهمن1401

دراینشمارهمیخوانید

صفحه2

صفحه3

لزوِم آگاهی مردم نسبت به 
افزایِش کیفیِت تولیداِت داخلی

تولیداِت ایرانی فاصله معناداری
با نمونه های مشابه خارجی ندارد

اعتماد برای خرید از برندهای 
ایرانی افزایش یافته است

صنعِت لوازم خانگی در ایران در چند ســاِل 
اخیــر از جملــه صنایعــی بــوده کــه رشــِد قابــِل 
توجهی را تجربه کرده و سهِم مناسبی از تولیِد 
ناخالص ملی را از آن خود کرده اســت. هرچند 
این رشــد در قدِم نخســت به واسطه ی شرایط 
خ داد اما سبب شد  و ممنوعیت های وارداتی ر
توانمندی هایمــان در ایــن حــوزه آشــکار شــود 
و تــا حدوِد بســیاری اعتمادســازی بــرای خریِد 
محصــوالِت داخلی در این زمینه صورت گیرد. 
هرچند برخــی از فعاالِن ایــن صنعت معتقدند 
که تــداوم سیاســت ممنوعیت واردات، ســبِب 
کاهــِش تــواِن رقابــت و از ســوی دیگــر رونــِق 
قاچــاق خواهد شــد، امــا برخی دیگــر معتقدند 
و  اصولــی  و  به هنــگام  سیاســت گذاری های 
تولیدکننــدگان  الــزاِم  و  درســت  نظارت هــای 
ارائــه  دیگــر  ســوی  از  و  کیفیــت  با تولیــِد  بــه 
مشــوق های کارشناسی شده، می تواند در یک 
پروسه ی میان مدت این صنعت را با پیشرفِت 
چشمگیری روبرو و حتی عرصه را برای رقابت 

و عرضه اندام در بازارهای جهانی باز کند.
لــوازم  تخصصــی  نمایشــگاه  بیســتمین 
خانگی یزد بــا هدِف اصلی معرفی و حمایت از 
کیفیت لــوازم خانگی برگزار  برندهای داخلی با
و خوشــبختانه با استقباِل بی نظیِر مردم روبرو 
شــد. ایــن اســتقبال بی شــک تضمینــی اســت 
بــرای ادامــه فعالیــت و رشــد اما از ســوی دیگر 
تولیدکننــدگان نباید فراموش کنند که کیفیت 
و ادامــه ی ایــن رضایــت بی شــک اصلی تریــن 

عامِل بقای برندهای داخلی است.

سرمقاله

احمدقافی
مدیرعاملشرکتنمایشگاههای
تجاریبینالمللیمنطقهیزد

»داتیــس، جنرال فیــت و برفــاب برندهــای 
ایرانی و دانش  بنیان و قابل رقابت با برندهای 
ح خارجــی در دنیــا هســتند، بــرای مثــال  مطــر
جاروبرقی هــای جنرال فیــت تنهــا جاروبرقــی با 
موتورهــای دو پروانــه و بی رقیب در خاورمیانه 
است. با این وجود برای اقناع مصرف کننده ی 
ایرانی که به دنبال لوازم خانگی خارجی اســت 
میبایســت معرفی محصول با هــدف اطمینان 
خاطــر آن هــا بــه درســتی انجام شــود  تــا زمینه 
گاهانــه فراهــم شــود. در ایــن راســتا  خریــدی آ
نمایشگاه بستر مناسبی برای معرفی محصول 
اســت. مــا در ایــن فضــا کیفیــت محصــوالت را 
برای مشــتری امتحان می کنیم تا از نظر روانی 
گاهانه محصول را انتخاب  با آرامش خاطــر و آ
کنــد. از طــرف دیگــر فــارغ از کیفیــِت برند های 
ایرانــی گفتــه شــده، ضمانت و خدمــات پس از 
فروش این کاال ها دارای اهمیت زیادی اســت، 
که در حال حاضر کاالهای خارجی و متفرقه  چرا
از مســیر های غیر قانونی وارد کشور می شود که 
هیــچ ضمانت نامــه شــرکتی معتبــر و خدمــات 
پــس از فروشــی ندارنــد و این مســئله خریدران 
را بــا مشــکل مواجــه می کنــد.« اینهــا بخشــی از 
صحبت های ابراهیم کمالی نمایندگی برفاب، 
داتیس و جنرال فیت در بیســتمین نمایشــگاه 
تخصصی لوازم خانگی اســت که مشــروح آن را 

در ادامه می خوانید.
درصــد   ۹۵ می گویــد:  کمالــی  ابراهیــم 
محصــوالت تولیدی 3 برنده ارائه شــده در این 
مجموعه تولید داخل کشور هستند و از کیفیت 
بســیار عالــی برخوردارنــد. بــه طــور مشــخص 
جاروبرقی هــای تولیــد شــده در شــرکت جنــرال 
محصولی دانش بنیان است و تنها جاروبرقی با 
موتورهــای دو پروانــه و بی رقیب در خاورمیانه 

است.

ابراهیــم کمالــی در پاســخ بــه کیفیــت ایــن 
مشــابه  نمونه هــای  بــا  ایرانــی  محصــوالت 
خارجــی نظیــر ال جــی و سامســونگ کــه پیش 
از ممنوعیــت ورود بــه بــازار ایــران و تحریم ها، 
عنــوان  بودنــد،  محصــول  عرضــه  در  یکه تــاز 
می کند: برای مثال کیفیِت تکنولوژی بکار رفته 
در جاروبرقی  هــای جنــرال فیــت بــه مراتــب از 
ال جی و سامسونگ باالتر و قابل رقابت با برند 
هیتاچی ژاپن اســت. دواقع بــه لحاظ کیفی در 
جایــگاه برابــر و در زمینــه موتــور نیز در شــرایط 

بهتری دارد.
او بــا توضیــح اینکه تنهــا 4 درصد تولید این 
کیســه  جاروبرقــی  محصــول شــامل پیچ هــا و 
وارداتــی اســت، ادامه می دهــد: مابقی قطعات 

تشکیل  دهنده، ساخت ایران است.
کمالــی همچنیــن در پاســخ به اینکــه چرا با  
کیفیــت داخلی تمایل برخی  وجود برندهای با
مصرف کننــدگان ایرانی تا حــد قابل توجهی به 

ســمت خرید کاال های خارجی اســت، می گوید: 
 متاســفانه تعــدادی از تولید کننــدگان داخلی با 
ارایه محصول بی کیفیت به اعتبار این صنعت 
و از طرف دیگر اعتماد مردم ضربه وارد کردند، 
این درحالیســت که در کشور تولید کننده  هایی 
هســتند کــه کاال را بــا کیفیــت و قیمت مناســب 
عرضــه می کننــد. از طــرف دیگــر شــرکت های 
ایرانــی لوازم خانگی نیز با وجود کیفیت، آنطور 
کــه باید برای معرفی و شناســاندن تولیدات به 
عموم مردم تالش نکردند، به همین دلیل هم 
با شرکت در نمایشگاه زمینه معرفی محصوالت 
را فراهــم کردیــم، بــا ایــن وجود طی ســال های 
اخیر به برندســازی و تبلیغــات روی آوردیم که 

خوشبختانه روند طی شده امید بخش است.
 برنــد داتیــس از دیگــر برندهــای ایرانــی و 
بــا کیفیــت ایــن مجموعــه اســت کــه در زمینه 
تجهیزات آشــپزخانه نظیر فر   توکار، فِر رومیزی 
برقی، اجاق گاز صفحــه ای و هود، مخلوط کن، 

آبمیــوه گیــری و چای ســاز، تولیدات خــود را در 
بازار عرضه کرده است.

ایــن  کیفیــت  کمالــی در توصیــف  ابراهیــم 
تجهیــزات  معتقــدم  می گویــد:  محصــوالت 
آشــپزخانه داتیــس بــه مراتــب از نمونه مشــابه 
کیفیــت باالتــری برخــوردار اســت، بــه  تــرک از 
همیــن دلیــل به مشــتریانی که به دنبــال تهیه 
همیشــه  هســتند  تــرک  آشــپزخانه  تجهیــزات 
توصیه می کنم که از محصوالت داتیس و دیگر 
محصوالت ایرانی که کیفیت شان از نمونه های 
مشــابه ترک و حتی برخی برند های خارجی که 
در حــال حاضر در کشــور هســتند، خریــد کنند. 
بــرای مثــال تهیــه یــک فــِر تــوکار کمتــر از 10 تا 
1۲ میلیــون تومــان نیســت، حتــی در برندهای 
خارجــی به ۲0 میلیــون هم  می رســد درحالیکه 
برنــد داتیــس، همین اقــالم را با کیفیــت برابر و 
قیمت ۷ تا ۸ میلیون با ضمانت و خدمات پس 
فــروش در اختیــار مشــتری قــرار می دهــد، این 
در حالی اســت کــه برند های خارجــی و متفرقه 
هیچگونــه گارانتــی و خدمــات پــس از فــروش 

ارایه نمی کنند.
او با توضیح اینکه تکنولوژی های بکار رفته 
در ایــن محصــوالت بــا تکیــه بــر تــوان داخل و 
دانــش بنیان اســت، می گوید: بــرای مثال برند 
"برفــاب" که در ایــن مجموعه عرضه می شــود 
و نمایند فروش آن هستیم، اولین تولید کننده 
کولرهای ســلولزی و پرتابل بود که 3 ســال این 
محصــول را در ایــران تولیــد کرد. ضمــن اینکه 
بخــاری  برقی هــای تولیدی این برنــد نیز قابل 
رقابــت بــا نمونه  های خارجی با مصــرف انرژی 
پاییــن، قیمت و کیفیت بســیار خــوب و قیمت 
مناســب اســت. ضمن اینکه برفــاب تنها صادر 
کننــده ممتاز ایــران در رده لــوازم خانگی ایران 

است که این اتفاق بسیار خوبی است.

لزوِم معرفی تولیداِت ایرانی با هدِف شناخت و انتخاب آگاهانه

بیستمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی یزد برگزار شد

تالش برای رشد و توسعه بازاِر لوازم خانگی داخلی 
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ماهیت برگزاری نمایشــگاه، بســیار مطلوب و پسندیده است، 
به خصوص رویدادی همچون لوازم خانگی که الزم اســت بیش 

از گذشته نسبت به برگزاری آن اهتمام ورزید. 
یکــی از عمده تریــن اهدافــی کــه نمایشــگاه بین المللــی یــزد 
و اعضــای هیــات مدیــره در حــاِل حاضــر بــه جــد بــه آن اعتقــاد 
گاه کــردِن مــردم نســبت بــه کیفیــِت تولیــداِت داخلــی  داریــم، آ
اســت، زیــرا معتقدیــم کــه در بســیاری از تولیدات مان بــا برترین 
برندهــای خارجی برابری می کنیم، البتــه در برخی از محصوالت 
نیاز به تالِش بیشــتری برای باال بردِن کیفیت و همگام شــدن با 
خ دادن  تکنولوژی روز است که خوشبختانه این اتفاق در حاِل ر
اســت، بنابراین ســعی داریم با ارائه این محصوالت در نمایشگاه 

در راستای رونِق تولید و اقتصاِد کشور گام برداریم. 
از ســوی دیگــر ایــن نمایشــگاه بســتری اســت بــرای آشــنایی 
مــردم با تولیداِت داخل، دسترســی راحت تر به این محصوالت و 

گاهانه و درست.  انتخابی آ
کــه در چنیــن  نکتــه قابــل توجــه دیگــر اینکــه از آن جایــی 
رویدادهایی برندها به صورت مستقیم و بدوِن واسطه به عرضه 
محصوالِت خود می پردازند، عالوه بر اینکه امکاِن ارتباِط مستقیِم 
مــردم با نمایندگی های معتبر فراهم می شــود، آن ها می توانند از 
شــرایِط اقساطی و تخفیف های ویژه ی برندها استفاده کنند که 
این امر بسیار خوشایند است و تا امروز بازخوردهای بسیار مثبتی 

را از سوی بازدیدکنندگان به دنبال داشته است.

بی شــک برقــراری ارتبــاط مســتقیم میــاِن برخــی برندهــای 
ح هــای فــروش  ارائــه طر بــا مصرف کننــدگان و  ایرانــی  ح  مطــر
بیســتمین  کارخانه هــا، نقطــه ی عطــِف  از  تعــدادی  اقســاطی 
کاالیــی  تنــوِع  بــود.  یــزد  خانگــی  لــوازم  تخصصــی  نمایشــگاِه 
چشــمگیِر ایــن رویداد نیــز از دیگر مزیت ها بود، زیــرا این امکان 
را برای بازدیدکنندگان می کرد تا با بررسی، مقایسه و بهره مندی 
از مشــاوره های تخصصی کارشناســاِن فــروِش برندها، انتخابی 

گاهانه و صحیح را تجربه کنند. آ
بــه عقیــده مــن، تحریــم یکــی از بزرگ تریــن نعمت هــا بــرای 
صنایــع به خصــوص صنعــت لــوازم خانگی بود، زیرا ســبب شــد 
تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و به واسطه ی آن به پیشرفت 

و رشــِد قابل توجهی در این صنعت دســت یابیم. خوشــبختانه 
باوجــوِد اقداماتی که در راســتای افزایِش کیفیــت صورت گرفته 

است، صادرات لوازم خانگی نیز به زودی توسعه خواهد یافت.
نکتــه قابل توجــه اما در این میــان باوِر غلِط عمــوِم مردم در 
مــورد اطمینــان از کیفیــت برندهای خارجــی لــوازم خانگی و به 
دنبــاِل آن خریــد ایــن محصــوالت باوجــوِد ممنوعیــِت وارداِت 
کاالهای خارجی اســت. همــه این ها در حالی اتفــاق می افتد که 
بســیاری از کاالهایــی کــه در بازاِر ایــران تحت عنــواِن برندهای 
ِح خارجــی به فــروش می رســد، از کارخانه هایــی در تهران،  مطــر
تبریــز و ... خریــداری و به جنوِب کشــور منتقل می شــود و بعد از 
تعویض مارک و کارتن به بازار راه می یابد، همین امر هم ســبب 
گاهی ضعیف در این زمینه، بعد از خرید  می شود مردم به دلیِل آ
با مشکالِت جدی مواجه شوند، بنابراین بی شک برگزاری چنین 
رویدادهایی بهترین بستر برای معرفی توانمندی های داخلی و 
گاهانه  کیفیِت محصوالِت تولید شــده بــرای خریدی مطمئن و آ

است.

محمدرضابابایی
رییسهیاتمدیرهنمایشگاهبینالمللییزد

حسینسیدمعلمی
مجرینمایشگاه

تهدیدها را به فرصت تبدیل کردیملزوِم آگاهی مردم نسبت به افزایِش کیفیِت تولیداِت داخلی

بیســتمین نمایشــگاه تخصصــی لــوازم خانگــی بــه مــدت ۵ روز در محــل دائمی 
نمایشگاه های استان یزد برگزار شد.

حضور ۵۷ شرکت تولیدی معتبر داخلی در این رویداد، این امکان را به مخاطبان 
این صنعت داد تا با جدیدترین محصوالت در زمینه لوازم خانگی آشنا و با بهترین 

شرایط محصوالِت مورد نظر خود را خریداری نمایند.
این نمایشگاه در دو سالِن A و  B برگزار شد که در سالِن A تولیدکنندگان داخلی 

و نماینده های رسمی حضور داشتند.
اصلی ترین هدف از برگزاری این نمایشــگاه، رشــد و توسعه بازار کاالهای داخلی، 
معرفــی جدیدتریــن تولیــدات شــرکت های داخلــی در راســتای معرفــی و حمایــت از 
تولیــد داخلــی و مقابلــه بــا تحریم هــا در حــوزه ی لــوازم خانگــی، اســتفاده بهینــه از 

ظرفیت سازی ها و تقویت روحیه تولیدکنندگان است.
تولیــدات کــم مصــرف بــا گرید انــرژی مناســب و صــادارت محــور، تنوع بخشــی 
بازارهای هدف صادراتی، تولید محصوالت سازگار با محیط زیست، رعایت مقیاس 
اقتصادی در تولید محصوالت، ایجاد برندهای ملی معتبر در کالس جهانی، ارتقاء 
خدمات پس از فروش و مشتری مداری، خالقیت و نوآوری و تعمیق ساخت داخل 

از جمله پارامترهای ذکر شده در استراتژی صنعت لوازم خانگی کشور است.
اســتان های یــزد، تهــران، البرز، خراســان رضــوی، اصفهــان، آذربایجان شــرقی، 

مازندران از جمله استان های حاضر در نمایشگاه بودند.
تنوع محصوالت، عرضه و معرفی جدیدترین دستاوردهای این صنعت و امکان 

خرید با شرایط مناسب از مزیت های قابل تامل این رویداد بود.
گفتنی اســت، بیســتمین نمایشــگاه تخصصی لــوازم خانگی، صوتــی و تصویری 
YAZD HOMEX 2023 از تاریــخ 1۲ الــی 16 اســفندماه از ســاعت 16 الی ۲۲ در 

محل نمایشگاه های بین المللی یزد بازدید عالقه مندان بود.

بیستمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی برگزار شد

تالش برای رشد و توسعه 
بازاِر کاالهای داخلی
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نگاهـــی بـــه خودنمایـــی متنـــوع برندهـــای حاضر در بـــازار 
گـــواه بـــر این اســـت که ایـــن صنعت داخلـــی در شـــرایط خوبی 
بـــه ســـر می بـــرد. درواقـــع تـــا پیـــش از ایـــن آنچـــه از دل اخبـــار 
بخش لوازم خانگی ایران منتشـــر می شـــد ورشکســـتگی برخی 
برندهـــای مشـــهور ایرانـــی بـــود، حـــاال امـــا صحنه بـــازار لـــوازم 
خانگی کشـــور عرصه رقابت چشـــمگیر برندهای ایرانی است. 
نکته جالـــب پیرامون ایـــن موضوع ظهـــور برندهای جدید 
بـــا ظاهـــر و طراحی زیبـــا، شـــیوه های بازاریابـــی مـــدرن و البته 
نـــوآوری قابـــل توجه اســـت کـــه از پویایـــی و رو به رشـــد بودن 
ایـــن صنعـــت حکایـــت دارد. موضوعـــی کـــه می توانـــد ضامن 
رشـــد کمـــی و کیفی ایـــن بخـــش اســـتراتژیک باشـــد. آمارها در 
صنعـــت لوازم خانگی نشـــان می دهد که تولید در ســـال ۹6 که 
ســـال جـــوالن رقبای خارجـــی در بازار ایـــران بوده، حـــدود ۷/۵ 
میلیون دســـتگاه بوده اســـت درحالیکـــه آمـــار  محصوالتی که 
در ســـال ۹۹ تولید شـــده، نشـــان می دهـــد این آمار بیـــش از 16 
میلیون دســـتگاه بوده اســـت. بطوریکه اعالم رســـمی سازمان 
ملـــی اســـتاندارد ایران نشـــان می دهـــد مصرف برق بـــه عنوان 
مهم تریـــن نهـــاده  انـــرژی ایـــران در طـــول یـــک دهه اخیـــر در 
تولیدات صنعت لوازم خانگی ایران کاهشـــی چشـــمگیر داشته 
اســـت و صنعتگـــران ایرانـــی در ایـــن بخـــش موفق به عبـــور از 

اســـتانداردهای روز شـــده اند.
از طـــرف دیگر اســـتفاده از روش هایی نظیر تقویت خدمات 
پـــس از فـــروش از طریـــق راهبردهای بین المللی و پوشـــش آن 
از طریـــق اهـــرم SLA دو موضوعی اســـت که در برخـــی به آنها 
پرداخته شـــده اســـت. برخی از تولیدکنندگان برجسته صنعت 
لـــوازم خانگـــی ایـــران همچون اســـنوا بـــا اطمینـــان از کیفیت 
ســـاخت خود به ســـمتی حرکـــت کرده انـــد که تا یـــک ماه پس 
از فـــروش محصول خود به مشـــتریان حاضر بـــه بازپس گیری 
محصـــول به هـــر دلیل هســـتند. موضوعـــی که حتـــی در بین 

ســـازندگان خارجی نیز کم نظیر اســـت.
احســـان باقریـــه مدیرفـــروش اســـنوا در یـــزد و چهارمحـــال 
بخیتـــاری در حاشـــیه بیســـتمین نمایشـــگاه لـــوازم خانگی در 
شهرک نمایشـــگاه های اســـتان یزد در این باره می گوید: اسنوا 
طی ۷ ســـال گذشـــته ۷ درصد بـــازار ایران را در اختیار داشـــت و 
این درحالیســـت کـــه در حال حاضر حـــدود 30 الـــی 3۵ درصد 
بـــازار ایـــران را  با محصـــوالت باکیفیت و خدمات چشـــمگیر در 

دارد. اختیار 

بـــه گفتـــه باقریـــه اســـنوا در حـــال حاضـــر از نظـــر کیفیت و 
شـــکل ظاهـــری، قابـــِل رقابت با برندهـــای مطرح دنیا اســـت، 
ســـاید گالری اســـنوا بـــا 36 فـــوت گنجایـــش از شـــاخص ترین 
محصـــوالت ایـــن شـــرکت و بزرگتریـــن یخچـــاِل از نـــوع ســـاید 
اســـت. این برند همچنین تلویزیون های ۷۵ اینـــچ را وارد بازار 
کـــرده که بـــا اســـتقبال و خرید خوبی همراه شـــده اســـت. دیگر 
محصول پرطرفدار این مجموعه تولیدی ماشین لباسشـــویی 
add wash اســـت، که در حین شســـت وشـــو شـــما می توانید به 

کنید. آن لبـــاس اضافه 
باقریه معتقد اســـت کـــه ایران در بحث تولیـــد لوازم خانگی 
فاصلـــه چندانـــی بـــا خودکفایی  نـــدارد، بـــرای مثـــال پنل های 
ال ای دی از ســـوی این شـــرکت تولید می شـــود و به غیر از ۲0 تا 
30 درصـــد مابقی قطعات و فراورده  های این تولیدات از ســـوی 

گـــروه صنعتی انتخاب تامین می شـــود.
او بـــا توضیح اینکه واحـــد تحقیق و توســـعه این مجموعه 
به طور کامل روی بروزرســـانی تکنولوژی  این تولیدات مشغول 
تحقیـــق و پژوهش اســـت، اضافـــه می کند: معتقدم ســـفرهای 
کـــه از ســـوی تیـــم R&Dو بـــا هـــدف بروز رســـانی  پژوهشـــی 
محصوالت انجام می شود تاثیری چشمگیری روی بروزرسانی 
خواهد داشـــت، درواقـــع اعتقاد به هم ســـویی و هم طراز بودن 
بـــا برندهـــای مطرح جهـــان بـــه این دلیل اســـت کـــه از لحاظ 
کیفیـــت، ظاهـــر و تنوع محصـــوالت بـــه خودکفایی رســـیدیم، 
به طور مشـــخص در بحـــث تولید پنل LED کـــه بخش مهم 
تلویزیـــون اســـت، اغلب کارخانه ها این قطعـــه را از خـــارج وارد 
می کننـــد، درحالیکـــه ایـــن مجموعه طـــی یک و دوســـال اخیر 
به ســـمت تولید LED رفته اســـت. مابقی محصوالت اما مانند 
الســـتیک لباسشـــویی و بعضی قطعـــات دیگر بـــه دلیل اینکه 

صرفه اقتصـــادی ندارد تولید نمی شـــود.
 به گفتـــه او نکته قابل توجـــه در این تولیدات 
گارانتـــی 1۲4 ماهـــه محصـــوالت اســـت، درواقـــع 

خدمـــات بـــرای ایـــن مجموعه ارزشـــمند اســـت تا 
مشـــتری بداند محصولی که خریداری می کند تا 

ایـــن اندازه ضمانـــت دارد.
او طـــرح SLA را بـــه عنـــوان یکـــی از طرح  هـــای شـــاخص 
ایـــن مجموعه معرفی می کنـــد و می گوید: در راســـتای افزایش 
رضایـــت مشـــتریان و جلـــب اعتماد آن هـــا، امـــکان بازگرداندن 
یـــا تعویـــض محصـــوالت ایـــن شـــرکت پـــس از نصـــب بـــرای 
مشـــتریانش فراهـــم شـــده اســـت که این طـــرح شـــامل تمامی 
محصوالت این برند اســـت کـــه در یک فرصـــت 30 روزه پس از 
نصـــب اجرایی می شـــود. از طـــرف دیگر اگر محصوالت اســـنوا 
تـــا 3 مـــاه دچار نقـــص فنی شـــود محصول تعویض می شـــود. 
خدمات مشـــتریان اسنوا به صورت ۲4 ســـاعته است، از طرف 
دیگر چنانچه محصولی دچار خرابی شـــود و خدمات شـــرکت 
محصول را برای تعمیر ِبَبـــرد، یک محصول جایگزین تا زمان 

تعمیـــر و رفع نقـــص در اختیـــار مصرف کننده قـــرار می گیرد. 
باقریه امتیاز های گفته شـــده از این محصـــول را وجه تمایز  
ایـــن برنـــد با ســـایر محصـــوالت معرفی می کنـــد و می گویـــد: در 
تمامی نمایشـــگاه ها اســـنوا شـــلوغ ترین غرفـــه و پرفروش ترین 

محســـوب می شود. 
تاســـیس  را  برنـــد  ایـــن  عطـــف  نقطـــه  ادامـــه  در  باقریـــه 
1۷00  فروشـــگاه های “ریتیـــل” و فروشـــگاه های زنجیـــره در 
کشـــور توصیـــف می کنـــد و ادامـــه می دهـــد: ایـــن فروشـــگاه ها 
بـــرای اولین بـــار در خاورمیانـــه در حـــوزه لوازم خانگـــی اتفـــاق 
افتـــاد، ریتیـــل به معنـــای ریـــز و خرد اســـت، به ایـــن معنی که 
فروشـــگاه های ایـــن برنـــد  در تمـــام شـــهر ها تاســـیس شـــد و 
فروشـــنده های شـــرکت هـــم در ایـــن بخش فعالیـــت می کنند 
درواقع افراد متفرقه و خارج از شـــرکت نیستند، معتقدم از سال 

۹۹ با توجه به ممنوعیـــت واردات و از 

ســـوی دیگـــر رونق تولید داخـــل نقطه عطفی برای اســـنوا رقم 
خورد.

او در ادامـــه بـــا توضیـــح اینکـــه اســـنوا شـــرکتی خودکفـــا و 
دارای زیرســـاخت قابـــل توجـــه اســـت می گویـــد: ایـــن شـــرکت 
دارای نیـــروی انســـانی توانمند، مشـــاوران خارجـــی، کارخانه با 
تجهیـــزات به روز اســـت و به همین دلیل محصـــوالت این برند 

همیشـــه دارای کیفیـــت و ســـرآمد در بازار اســـت.
این مدیر فروش محصوالت اســـنوا در تشـــریح قابلیت های 
شـــاخص این مجموعـــه تولیـــدی توضیح می دهـــد: یخچال 
ســـاید گالـــری اســـنوا بزرگ ترین ســـاید در دنیاســـت، یخچالی 
6 فـــوت دارای دِر بـــار کـــه نیـــاز نیســـت برای برداشـــتن بطری 
آب در اصلـــی یخچـــال را باز کنیـــد، قابلیتی که زیبایـــی دارد و 
هـــم اینکه مصرف انـــرژی را کاهش می دهـــد. در بخش اجاق 
گاز نیـــز دو هـــزار قطعـــه به یـــک شـــرکت تولیـــدی گاز در ایتالیا 
صادرات انجام شـــد، درواقع اسنوا از ابتدا در بحث تولید اجاق 
گاز ســـرآمد بـــود، در حال حاضـــر نیز با تولید اجاق گاز ِشـــف که 

سیســـتم سوخت رســـانی روز ایتالیا بهره مند اســـت.
باقریه در خصـــوص فاصله ایران در تکنولـــوژی تولید لوازم 
خانگـــی بـــا نمونه هـــای مشـــابه خارجـــی می گویـــد: معتقـــدم 
تولیـــداِت ایرانـــی فاصلـــه معنـــاداری بـــا نمونه هـــای مشـــابه 
خارجـــی نـــدارد و کیفیت محصـــوالت ایرانی از نظـــر تکنولوژی 
در ســـطح مطلوبی قرار دارد. همچنین معتقـــدم خانواده های 
ایرانـــی با این محصـــوالت از نظر لوازم خانگی تامین هســـتند. 
 A3 از نظـــر مصرف انـــرژی تمام ایـــن محصوالت بـــه اصطالح
پـــالس هســـتند، درواقـــع تمامـــی ســـاید ها دارای موتورهـــای 
اینورتر هســـتند، یعنی نیـــاز به روشـــن بودن 
کمتریـــن  کـــه  نیســـت  موتـــور  وقـــت  تمـــام 
میـــزان مصرف انـــرژی را دارد، و یـــا اینکه در 
لباسشویی ها از تکنولوژی دیجیتال اینورتر 
انـــرژی  اتـــالف  از  کـــه  می کنیـــم  اســـتفاده 

می کند. جلوگیـــری 

صنعِت لوازم خانگی ایران عرصه ی رقابِت چشمگیِر برند های ایرانی

تولیداِت ایرانی فاصله معناداری با نمونه های مشابه خارجی ندارد

گرانــی، رکــود و قاچاق توصیف کوتاه وضعیــت این روزهای 
بــازار لــوازم خانگی اســت. با وجــود تبلیغات دولت بــه ویژه در 
ســه ســال اخیــر دربــاره افزایش تولید لــوازم خانگــی در داخل، 
دســت اندرکاران ایــن صنعــت و بــازار در ایــران می گوینــد کــه 
قیمت ها به طور چشمگیری باال رفته و کاالها آنچنان که باید 
مشتری ندارد. در این آشفته بازار اما مردم سرگردانند و قدرت 
و انتخــاب چندانــی برای خرید ندارند. مردمــی که فقط از این 
مغــازه بــه آن مغــازه می روند و  قیمت می پرســند. درواقــع بازار 
لوازم خانگی به لیست بازارهای غیررقابتی اضافه شده  است. 
مجیــد اقتصــادی، فعال بازار لوازم خانگی معتقد اســت که 
لــوازم خانگی داخلی با نداشــتن رقیب خارجی کیفیت پایینی 
کنون کاالی  دارند و پیوســته گران می شوند. از 4 سال پیش تا
خارجــی وارد ایران نمی شــود و هر کاالی خارجی که در ســطح 
بــازار وجــود دارد کاالی قاچــاق اســت. بــه گفتــه ی ایــن فعال 
اقتصــادی بــه هر حال جنس خارجی راه خــود را به بازار ایران 

پیدا می کند چه از راه کولبری، شوتی ها و یا از راه ته لنجی. 
ایــن فعــال بــازار با اشــاره به ایــن موضوع کــه در بــازار لوازم 
خانگــی تقاضــای زیادی وجــود ندارد و روز بــه روز هم در حال 
بدتر شدن است، دلیل آن را کاهش قدرت خرید مردم و گرانی 
خ ارز هم نداشته  گر نوســانات نر کاال می داند و می گوید: حتی ا
باشــیم، همــواره شــاهد افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی داخلی 
هســتیم، به نحوی که بعضا مشــابه خارجی همین کاال با برند 

معروف قیمت کمتری در بازار دارد. 
ممنوعیــت  کــه  اســت  بــاور  ایــن  بــر  اقتصــادی  مجیــد 

واردات نه تنهــا باعــث نشــده که صنایــع مورد هــدف، کیفیت 
خدمات شــان را ارتقا دهند بلکه قاچاق را نیز در برخی صنایع 
به خصوص لوازم خانگی افزایش داده و قیمت هایشان نیز باال 

رفته است.
بر اســاس گفته های مجید اقتصادی لوازم خانگی از چین 
وارد می شود، ولی از کشورهای دارنده اسم در حوزه تولید لوازم 
گر کره و ژاپن به بازار ما برگردد، تولیدکنندگان  خانگی نه، که  ا

ایرانی اینقدر تولیدات خود را گران نمی فروشند.  
ایــن فعال حوزه صنعت لوازم خانگی در خصوص تولیدات 
داخلی به این موضوع اشاره می کند که فرهنگ سازی درستی 
دربــاره تولیــدات داخــل صــورت نگرفتــه و اطالع رســانی ها کم 
اســت. او ادامــه می دهــد: تلویزیون، رادیــو و روزنامه ها و حتی 
بیلبوردهای سطح شهر در این خصوص می توانند موثر باشند 
و بایــد مــردم بداننــد که کاالهای ســاخت داخل بــا کیفیتی که 
صادر می شود در ایران کم نیستند. از یخچال ساید بای ساید، 
کولــر گازی تا ماشــین ظرفشــویی گرفته تا اجــاق گاز و فرتوکار، 

هود آشپزخانه و ... در داخل کشور تولید و صادر می شوند.
مجیــد اقتصــادی می گویــد کــه به عنــوان فروشــنده ایرانی 
دوســت دارد از محصــوالت تولیــد کشــورش حمایــت کنــد امــا 
انتقاداتی هم دارد: »ببینید خدمات پس از فروش محصوالت 
ایرانی بد نیست اما فقط مدت زمانی که خدمات را ارائه دهند، 
طوالنی اســت. یک یخچال ایرانی که دِر آن خراب بود، شــش 
ماه طول کشــید تــا قطعه جایگزین برایش ارســال کنند، قطعا 

شش ماه برای یخچال زمان کوتاهی نیست«.

یکـــی از پدیده هـــای خبرســـاز در ایـــن ســـه ســـال اخیر 
در ایـــران تغییراِت مربـــوط به صنعت لـــوازم خانگی بود. 
ایـــن روزها بازار لـــوازم خانگـــی تولید ایران، شـــاهد گرانی 
و تـــورم دوچنـــدان اســـت. این در حالی ســـت کـــه چندی 
پیش مســـئوالن وعده برخـــورد با گرانی هـــای بی ضابطه 
در ایـــن بـــازار را داده بودنـــد. امـــا بخـــش قابـــل توجهی از 
این تولیدکنندگان نتوانســـتند از ممنوعیت لوازم خانگی 
اســـتفاده کنند و از این اعتماد سوءاستفاده کرده و قیمت 
محصـــوالت خـــود را از همـــان ابتـــدا حـــدود۲ تـــا 3 برابـــر 
افزایـــش و کیفیت را کاهش دادند. چراکه به گفته فعاالن 
بازار، میـــدان را از رقیب خالی دیدنـــد. برخی اما معتقدند 
کـــه طوالنـــی شـــدن مـــدت زمـــان محدودیـــت واردات نه 
تنها ســـودی برای کشـــور ندارد بلکه باعث ایجـــاد رکود و 
بازاری انحصـــاری برای تولید کنندگان داخلی می شـــود.  
ســـعید خلیلـــی فعـــال بـــازار یـــزد بـــا ســـابقه ۲3 ســـاله 
فعالیـــت در حوزه صنعت لـــوازم خانگی معتقد اســـت که 
وقتـــی قیمت لوازم خانگی باال می رود ســـه اتفـــاق در بازار 
رخ می دهـــد کـــه باعث می شـــود کســـانی که تـــوان خرید 
ندارنـــد، ســـراغ محصوالت درجـــه 3 بازار بروند، از ســـویی 
گروهـــی دیگـــر هم بـــه  دنبـــال لـــوازم خانگی دســـت دوم 
می رونـــد و گـــروه ســـوم دســـت از خرید می کشـــند که این 
امـــر در طوالنی مـــدت رکـــود بـــازار لـــوازم خانگی را بیشـــتر 

. می کند
کـــه  ایـــن فعـــال اقتصـــادی بـــا بیـــان ایـــن موضـــوع 

متاســـفانه برخی از تولیدکنندگان لـــوازم خانگی قیمت ها 
را بـــه انـــدازه ای بـــاال برده انـــد که اصـــال توان خریـــد وجود 
کـــد ایـــن نـــوع  کـــه در ایـــن بـــازار را نـــدارد، اعتقـــاد دارد 
قیمت گـــذاری نوعـــی خودزنـــی محســـوب می شـــود و در 
حـــال حاضـــر نیـــز خریـــد اجنـــاس و کاالهـــا در بـــازار لوازم 
خانگـــی بیشـــتر به صـــورت اقســـاط انجـــام می شـــود و با 
ایـــن گرانی ها خیلی بـــه ندرت مردم جنســـی را به صورت 

نقـــدی تهیـــه می کنند.
بـــر اســـاس گفته هـــای ســـعید خلیلـــی درحـــال حاضر 
تعدادی از شـــرکت ها فـــروش را متوقف کرده انـــد و کاال ها 
را نگـــه داشـــته اند. شـــنیده ها نیـــز حاکی از این اســـت که 
چند نمایشـــگاه فـــروش لـــوازم خانگی در شـــیراز و تبریز از 

تحویـــل کاال پـــس از فـــروش خـــودداری کرده اند. 
او بـــا اشـــاره ایـــن موضـــوع کـــه خریـــد مـــردم در تقاضا 
تاثیر مســـتقیم گذاشـــته و فروش حدود ۸0درصد کاهش 
داشـــته، ادامـــه می دهـــد: در این دو ماه، ســـه بـــار قیمت 
کارخانـــه ای لـــوازم خانگی بـــاال رفته، تعییـــن قیمت ها در 
بـــازار و کارخانـــه ســـلیقه ای شـــده و ســـایت قیمت گذاری 

شـــرایط را بـــرای تخلف قیمتـــی فراهم کرده اســـت.
این فعـــال حـــوزه صنایع لـــوازم خانگـــی ایـــران درباره 
ممنوعیـــت واردات لوازم خانگی نیز بر این باور اســـت که 
عده ای در داخل کشـــور نگران باز شـــدن واردات هستند 
و گاهـــی به نظر می رســـد به دنبال انحصار باشـــند و این 

موضوع نگران کننده ای اســـت.

رکوِد حاکم بر بازاِر لوازم خانگی در چند سال اخیر بی سابقه است حمایت از تولیِد داخل اما مخالف با انحصارطلبی

اقتصـــاد یـــک عـــزم برای انجـــام یک فعـــل به احســـن وجه 
اســـت و علـــم اقتصـــاد ، روش اجرایی ایـــن کارها.

از هـــر صنعـــت  کنـــون بیـــش  لـــوازم خانگـــی هم ا صنعـــت 
دیگـــری نیازمنـــد اقتصـــاد تهاجمـــی اســـت. پیشـــگامان ایـــن 
صنعـــت میتواننـــد بـــا نشـــان دادِن بیراهه هـــا بـــه نســـل جوان 
و پویـــا، راه را بـــرای اقتصـــاد تهاجمـــی فراهـــم کننـــد. درواقـــع 
البی هـــای لـــوازم خانگی بهتر از هر کســـی می تواننـــد البی های 
خارجـــی را بـــا خود همـــراه کنند تـــا راه محصـــوالت ایرانـــی را در 

بازارهـــای پررقابـــت خارجـــی بـــاز کنند.

در علوم سیاســـی، البی گری به انگلیســـی ) Lobbying( یک 
عمـــل و حرفه ویژه اســـت که منظـــور آن تالش برای گســـترش 
نفـــوذ یک دیـــدگاه و دیـــدگاه مشـــخص در دســـتگاه حکومتی 

یک کشـــور یـــا در افکار عمومی اســـت.
کشـــورها دفترهـــای ویـــژه ای بـــه نـــام »دفاتـــر  در برخـــی از 
البی گـــری« وجـــود دارد کـــه در ازای دریافـــت پـــول بـــه تـــالش 
برای پیشـــبرد حمایـــت از یک دیدگاه خاص به وســـیله نفوذ در 

دولـــت و یـــا افـــکار عمومـــی می پردازند.
بـــا عنایـــت بـــه اینکـــه اقتصـــاد تهاجمـــی بایـــد در تک تک 
افـــراد جامعه تبلـــور یابد، پیشـــنهاد می گردد آمـــوزش البی گری 
در صـــدر آموزش هـــای اقتصـــاد تهاجمـــی قـــرار گیـــرد. از همـــه 
کـــز علمـــی درخواســـت می کنیم تـــا آمـــوزش البی گـــری را در  مرا
برنامه هـــای آمـــوزش همـــه رشـــته های تحصیلـــی قـــرار دهند.

محسنشیخعلیشاهی
معاونبرنامهریزیواداریمالی

نمایشگاهبینالمللییزد

لوازم خانگی بیش از هر صنعتی نیازمند اقتصاد تهاجمی است یادداشتاقتصادی
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تقویــت  دلیــل  بــه  کشــور  بــه  واردات  در  ممنوعیــت 
موضوعــات  از  یکــی  بــه  کــه  سال هاســت  داخلــی  تولیــد 
جنجال برانگیــز بــرای اقتصــاد کشــور تبدیــل شــده؛ از یك 
ســو بســیاری از کارشناســان بــر ایــن باورند کــه ممنوعیت 
در واردات نــه تنهــا باعــث نشــده کــه صنایع مــورد هدف، 
کیفیــت خدمات شــان را ارتقــا دهند بلکــه قاچــاق را نیز در 
برخــی صنایــع بــه خصوص لــوازم خانگــی افزایــش داده و 
قیمت های شــان نیز باال رفته است. پیشینه ی ممنوعیت 
لوازم خانگی به ســال ۹۷ برمی گردد که با ممنوعیت لوازم 
خانگــی دو برنــد سامســونگ و ال جــی کلیــد خورد تــا پاییز 
ســال 1400 که واردات تمام برندهــای کره ای لوازم خانگی 
ممنوع اعالم شد، از آن موقع تغییرات زیادی در بازار لوازم 

خ داده است.  خانگی ر

لزومداشتنبرنامهریزیمناسب
کســری خیرخواه که سال هاســت در تولید لوازم خانگی 
فعالیت دارد، معتقد است که در حوزه لوازم خانگی داخلی 
به لحاظ کمی مشــکلی وجود نــدارد و به لحاظ کیفیت نیز 
گر به مرور  از وضعیــت خوبی برخوردار هســتیم، بنابرایــن ا
زمان برنامه  ریزی درستی داشته باشیم، می توانیم کیفیت 
تولیــدات لــوازم خانگــی داخلــی را بــه مــردم ثابــت کنیــم. 
ایــن فعال بازار امیدوار اســت که به واســطه عرضه بیشــتر 
کاالهای داخلی و اســتفاده بیشــتر مردم از تولیدات داخلی 

معضل قاچاق لوازم خانگی نیز کمرنگ شود.

گارانتیمهماست
ایــن فعــال اقتصادی با اشــاره بــه این موضــوع که این 
روزها متاســفانه قیمت، به اصلی تریــن عامل تعیین کننده 
بــرای خریــد یا نخریدن یک محصول تبدیل شــده اســت، 
می گوید: بیشتر افراد ترجیح می دهند کاالی مورد نظر خود 
را صرفــا بــر اســاس بودجــه و قیمــت کاال انتخاب کننــد و از 
دیگــر ویژگی هــا و قابلیت های یک کاال چشم پوشــی کنند. 
کســری خیرخــواه، خدمــات پــس از فــروش و در دســترس 
کاالهــای  از مهمتریــن مزیت هــای  را  بــودن تأمین کننــده 
ایرانی می داند: »همیشه کاالهای ایرانی به نسبت کاالهای 
خارجی، قیمت مناســب تری داشته اند؛ اما به غیر از عامل 
قیمت، مواردی چون خدمات پس از فروش و پیدا شــدن 

راحــت قطعــات محصــوالت، خود بــه نوعی مزیــت تبدیل 
شده است که شاید همین دالیل برای خرید کاالهای تولید 

داخل کافی باشند.«

تأمیِنمواداولیهسختاست
کید بر اینکه باید خود تحریمی ها  کســری خیرخواه با تا
را کم کرد، می گوید: در حالی که ۷0 درصد مواد اولیه ساخت 
برخــی از محصوالت لــوازم خانگی نظیر مس، فــوالد، مواد 
پتروشیمی، آلومینیوم و... در داخل کشور تولید می شود اما 
در بــورس کشــف قیمت می شــود و آن را بــه قیمت جهانی 
در اختیــار تولیدکننــده داخلی قرار می دهند و این در حالی 

است که با ریال دستمزدها پرداخت می شود.
ایــن فعــال بــازار بــا بیــان اینکــه تولیدکننــده نیازمنــد 
حمایت های دولت است،ادامه می دهد: این حمایت باید 
در بخش تامین مواد اولیه و کاالهایی باشد که تولیدکننده 
بــه آن نیاز دارد تــا جلوی افزایش بی رویــه قیمت ها گرفته 
شــود. او معتقــد اســت کــه امــروز، قیمــت تمام شــده بــرای 
شــرکت های تولیدی باال رفته و بایــد کاالیی تولید کنند که 
مصرف کننده دغدغه خدمات پس از فروش و کیفیت کاال 
کیفیت  را نداشــته باشــد و تنها راه برای رســیدن به تولید با
حمایــت دولــت از تولید کننــده اســت و اینکــه تولیدکننــده 
بتواند محصوالت خود را به کشورهای همسایه صادر کند.

چالشیبهنامخِطتولید
به گفته ی این تولیدکننده، خط تولید بزرگترین چالش 
پیش روی تولیدکنندگان است و به همین دلیل نمی توانند 
کــه تولیــد با کیفیــت  نیــاز بــازار هــدف را بــرآورده کننــد؛ چرا
گر می خواهیم مواد  مبتنی بر مواد اولیه با کیفیت اســت و ا
اولیه با کیفیتی در اختیار داشته باشیم باید ارتباط مان را با 

کشورهای صنعتی پیشرفته بهبود ببخشیم. 
کســری خیرخــواه بــا اشــاره به ایــن موضوع کــه در حال 
حاضــر مــواد اولیه ضــروری تولید لوازم خانگی در کشــور ما 
از چیــن تهیه می شــود، می گویــد: نه تنها ما بلکه بســیاری 
از کشــورهای پیشــرفته جهان مــواد اولیه خــود را به دالیل 
خریــداری  چیــن  از  هزینه هــا  کاهــش  جملــه  از  مختلــف 
می کنند، اما متاسفانه بخش عمده ای از مواد اولیه ای که 

به دست ما می رسد، بی کیفیت است.

انحصـــار  در  آن  وســـایل  و  ابـــزار  و  خیاطـــی  خ  چـــر
کشورهای آســـیای شرقی است. مشـــکالت تأمین قطعات 
و هزینـــه تمام شـــده بـــاالی تولیـــد و ارائـــه خدمـــات انـــواع 
خ خیاطـــی، موجب افزایش ســـهم شـــرکت های چینی  چر
خ های  در بـــازار ایـــران شـــده اســـت. قیمـــت پایین تـــر چر
خیاطـــی وارداتـــی چینـــی، کاهـــش قـــدرت خرید مـــردم و 
خ های خیاطـــی صنعتی برندهای  عرضه نشـــدن انواع چر
مشـــهور در ایران، موجب شـــده تا محصوالت ارزان قیمت 
خ خیاطـــی را در  چینـــی ۹0درصد ســـهم بـــازار این نـــوع چر

بگیرند. اختیـــار 
فـــروش  حـــوزه  در  سال هاســـت  کـــه  وطنـــی  ســـعید 
معتقـــد  می کنـــد،  فعالیـــت  یـــزد  در  صنعتـــی  خ هـــای  چر
خیاطـــی  خ  چـــر خریـــد  در  مســـأله  مهمتریـــن  کـــه  اســـت 
صنعتـــی، خدمـــات پس از فـــروش و تأمین قطعات اســـت 
کـــه شـــرکت های چینـــی ایـــن مزیـــت را نســـبت بـــه ســـایر 
برندهـــای خارجـــی دارنـــد. این فروشـــنده ی باســـابقه به 
گر  خ خیاطـــی صنعتـــی توصیـــه می کنـــد که ا خریـــداران چر
خ خیاطـــی را دارنـــد، حتمـــا بـــه موضوع  قصـــد خریـــد چـــر
گارانتـــی و خدمات پس از فروش دقـــت کنند چون درغیر 
خ خیاطـــی خود  این صـــورت بـــرای تعمیـــر و ســـرویس چر

دچـــار مشـــکالت جـــدی می شـــوند.

خ خیاطـــی صنعتـــی  ســـعید وطنـــی کـــه فروشـــنده چـــر
وارداتـــی اســـت، با اشـــاره بـــه این موضـــوع که نیـــاز تولید 
خ خیاطـــی صنعتـــی در ایـــران بـــه طور  کننـــدگان بـــه چـــر
کامـــل از طریق واردات تامین می شـــود، می گوید: این کاال 
خ خیاطـــی خانگی در ایران  تولید داخلی نـــدارد و تنها چر
خ خیاطی صنعتی شـــدیدا  که بازار چر تولیـــد می شـــود؛ چرا

نیـــاز به ســـرمایه گـــذار و تجار فعـــال در این زمینـــه دارد.
بر اســـاس گفته های این فروشـــنده ی باسبقه، نوسان 
خ خیاطی صنعتی را با مشـــکل مواجه  خ ارز واردات چر نـــر
خ های  کرده اســـت و باعث شـــده تا تعداد واردکنندگان چر
خیاطـــی صنعتـــی کاهـــش پیـــدا کنـــد و ســـرمایه های آنها 
کنـــون  کـــه بـــا ایـــن شـــرایط، ا راهـــی ســـایر بازارهـــا شـــود 
خ خیاطـــی صنعتـــی بـــا مشـــکل  بـــازار بـــرای تامیـــن چـــر
کنـــون شـــرایط بازار  کیـــد می کنـــد که ا مواجـــه اســـت. او تأ
ماشـــین آالت به گونـــه ای اســـت کـــه بایـــد بالفاصلـــه بعـــد 
از واردات فروختـــه شـــود تـــا مجبـــور بـــه فـــروش کیلویـــی 

به دلیـــل مانـــدگاری کاالی وارداتـــی نشـــویم. 
خ  بـــه گفتـــه ســـعید وطنـــی نیـــاز ســـاالنه بـــازار بـــه چـــر
خیاطـــی صنعتی وارداتـــی 300 تا 400هزار دســـتگاه از این 
کمبـــود و افزایـــش شـــدید  کـــه موجـــب  کاال وارد می شـــود 

قیمـــت  آن در بـــازار شـــده اســـت.

بخاری های برقی از جمله وسایلی هستند که تقریبا همه 
مــا بــرای یک بار هم کــه شــده از آن اســتفاده کرده ایم. این 
وسیله به دلیِل قابلیت حمل آسان، استفاده از برق به عنواِن 
انرژی منبع و قیمت نسبتا مناسب همواره جزو پرطرفدارهای 
بازار است. نکته مثبت اینکه خوشبختانه بخاری های برقی 
تولید شده در ایران دارای کیفیِت مطلوبی هستند و مصرف 
بــرق پایین و درجه حرارت باال ســبب شــده تولیداِت داخلی 

این کاال مورد توجه مردم قرار گیرد.
بــه گفته یک تولید کننــده بخاری های برقــی، کیفیت و 
مرغوبیــت بخاری هــای برقی بــه ِاِلمنــت  آن بســتگی دارد، 
چراکه المنت در اثر مقاوت جریان الکتریسته حرارت ایجاد 
می کند. متاســفانه تعــدادی از برند هــای موجود در بــازار به 
دلیل استفاده  از المنت های بی کیفیت نه تنها مصرف برق 

باالیی دارند بلکه حرارت مطلوبی را هم ایجاد نمی کنند.
ناصــر نباتی با توضیح اینکه بخاری هــای برقی تولیدی 
آن ها با 4 المنِت روشن فضای یک اتاق به متراژ 1۵ متر مربع 
بــا درجه حــرارت صفر را بعد از 40 دقیقه بــه دمای ۲۲درجه 

می رسانند، می گوید: کیفیت دما به گونه ای است که در این 
درجه حرارات چنانچه دو المنت خاموش شود، با دو المنت 
دیگــر کــه جمعــا ۸00 وات اســت، می تــوان شــب را به صبح 

رساند.
او با بیان اینکه طول عمر این المنت ها بسیار زیاد است، 
ادامه می دهد: معتقدم در مسیر تولید میبایست راه درست و 
صحیح را برای آنکه محصولی باکیفیت در اختیار مردم قرار 

گیرد انتخاب کنیم.
ایــن تولید کننــده بخاری هــای برقــی تهیــه مــواد اولیه و 
واســطه گری در بازار مواد اولیه را از چالش های این صنعت 
الن و واســطه گران قیمــت  معرفــی می کنــد و می گویــد: دال
مــواد اولیــه را تــا 40 درصــد باال تــر از قیمــت واقعــی در اختیار 
تولید کننده قرار می دهند، بنابراین الزم است برای حمایت از 
تولید داخل این وضعیت از سوی دولت و نهاد های نظارتی 

کنترل شود.
ناصــر نباتــی هــدف خــود را از شــرکت در این نمایشــگاه، 

برقراری ارتباط با عمده فروشاِن استان یزد معرفی می کند.

لوازم خانگی تولیِد داخل؛ انتخاب مطمئن این روزها

سهِم باالی چین از بازاِر چرخ خیاطی صنعتی ایران

واسطه گران، مواد اولیه را تا ۴۰ درصد باال تر از قیمت واقعی
در اختیار تولید کننده قرار می دهند

یـــک فعـــال در زمینـــه تولیـــد جاروبرقـــی در پاســـخ بـــه 
مشـــاهده برخی برند های تحریمی که ورودشـــان به کشور 
ممنوع شـــده می گوید: قاچـــاق این کاال ها در کشـــور تقریبا 
به صفر رســـیده اســـت، بنابرایـــن عموما کاالهـــای خارجی 
کـــه از برندهـــای معـــروف در بـــازار می بینیـــم در  مقیـــاس 
بســـیار محدودی از 6 سال پیش در کشـــور باقی مانده اند 
کـــه با قیمـــت گذاری هـــای عجیبی بـــه فروش می رســـند، 
مابقـــی ایـــن برندهـــا هـــم کـــه عمدتـــا در شـــهر های مرزی 
بـــه فروش می رســـند بدون شـــک محصوالت متفرقـــه و یا 
از شـــرکت های ایرانـــی هســـتند کـــه بـــا تغییـــر آرم و برند با 
عنـــوان محصوالتی مثل بـــوش و ال و جـــی و دیگر برندها 
بـــه فـــروش می رســـند، بـــه همیـــن بـــا کوچکتریـــن نقـــص 
فنـــی، خریدار با مشـــکِل یافتـــِن قطعه مواجه می شـــود. به 
معنـــای دیگر در حـــال حاضر عمـــده محصـــوالت خارجی 
بـــه صورت قاچاق وارد کشـــور می شـــوند و بـــه همین دلیل 
خدمـــات پـــس از فـــروش ندارنـــد و همیـــن مســـاله بـــرای 

مصرف  کننـــده مشکل ســـاز می شـــود. 
 علـــی کاظمـــی مدیـــر فـــروش یـــک مجموعـــه ی تولید 
جاروبرقـــی می گویـــد: عمومـــا محصوالتـــی کـــه بـــه عنوان 

محصـــوالِت اروپایی در شـــهرهای مرزی ارایه می شـــود ۸0 
تـــا ۹0 درصـــد در ایـــران تولیـــد و مجـــدد بـــا ری برندینگ و 
تعویض لیبل عرضه و به مشـــتری تحمیل داده می شـــوند 
و خریـــدار تـــازه زمانـــی که محصـــول یک ایـــراِد فنـــی پیدا 
می کنـــد، متوجه می شـــود که کاالی خریداری شـــده از یک 

برنـــد ایرانی یـــا متفرقه یـــا حتی تقلبی اســـت. 
 ایـــن فعـــال عرصـــه لـــوازم خانگی بـــا توضیـــح اینکه از 
ســـال ۸۷ تا بـــه امروز به صورت تخصصـــی در زمینه تولید 
جاروبرقی مشـــغول فعالیت اســـت، ادامه می دهد: در حال 
حاضـــر نیز یکی از بزرگتریـــن مجتمع های تخصصی تولید 
جاروبرقی در کشـــور به شـــمار می آییم. او در تشریح بیشتر 
پیرامـــون مشـــخصات فنـــی ایـــن تولیـــد ایرانـــی می گوید: 
بـــدون اغراق از لحـــاظ کیفی محصول 6 هزار این شـــرکت 

قابلیـــت رقابت با بوش آلمـــان را دارد.
بـــه گفتـــه علـــی کاظمـــی، حمایـــِت ضعیـــِف نهادهـــای 
دولتـــی یکی از چالش هـــای اصلی تولیدکنندگان به شـــمار 
می آیـــد. از ســـوی دیگر تامیـــِن نیروی انســـانی متخصص 
کثـــر  کار دشـــواری اســـت، زیـــرا نخبـــگان و متخصصـــان ا

کـــه مهاجـــرت کنند. مواقـــع ترجیـــح می دهند 

چقدر خرسندیم که همواره یکی از شلوغ ترین غرفه های 
کتــاب" اســت،  نمایشــگاِه بین المللــی یــزد، غرفــه ی "بــاِم 
ایــن غرفه بدوِن اغــراق یکی از جذاب تریــن غرفه های هر 
نمایشــگاه را بــه خــود اختصــاص می دهد که ایــن موضوع 

جای بسی خوشحالی دارد.
کتاب ها حاصل تجربه ها و افکار انســان های ارزشمند  "
هســتند و درآمیختــن بــا کتاب و از هــر کدام اندیشــه ای نو 
گرفتن، آغازگِر رویش است". ابوالفضل مجنونی، یکی از  فرا
مســئولیِن غرفه ی باِم کتاِب یزد در شهرک نمایشگاه های 
بین المللی یزد صحبت هایش را با این جمالت آغاز می کند.

کتــاِب یــزد حوالــی ســاِل ۹6 فعالیــت خــود را بــا  "بــاِم 
تاسیس غرفه های کوچِک کتاب خوانی و کتاب فروشی در 
چنــد نقطه از شــهر آغــاز کــرد و گســترش داد و اینگونه بود 
کــه عرصــه فرهنگ و کتاب تبدیل شــد بــه مآمِن مــا". این 
جمــالت را هم محمدحســین رزمی یکی دیگر از مســئولین 

غرفه عنوان می کند.
با باِم کتاِب یزد در نمایشــگاه لوازم خانگی آشــنا شدیم؛ 
غرفه ای کامال غیرمرتبط با موضوِع نمایشــگاه، که کتاب و 
محصوالِت فرهنگی عرضه می کرد و اتفاقا اســتقباِل خوبی 

هم از آن شده است.
مجنونــی می گویــد: یکســال بعــد از ورود به ایــن عرصه 

شــروع به ترجمــه کتاب هــای روز دنیا و چــاپ  آن ها کردیم 
و به صورت عمده در کتاب فروشــی ها توزیع و در این میان 
ج و  هم چند غرفه کتاب خوانی و کتاب فروشــی در شــهِر کر

همچنین کرمان راه اندازی کردیم.
بــاِم کتــاِب یزد رســالت اصلــی کســب وکار فرهنگی خود 
را نزدیــک کــردن هــر چــه بیشــتر کتــاب بــه مــردم، کاهش 
کیفیت قــرار داده  هزینــه ی خریِد کتــاب و ارائــه ی کتاب با

است.
او ادامه می دهد: متاســفانه با شــروع کرونا به طور کامل 
فعالیــت ما به حالــِت تعلیق درآمد و مجبــور به جمع کردِن 
تمام غرفه های عرضه کتاب و محصوالِت فرهنگی مان در 
ج شــدیم، اما تقریبا بعد از گذشــِت یکسال  یزد، کرمان و کر

دوباره فعالیت مان را شروع کردیم، البته از صفر.
رزمی معتقد است، حضورشان در شهرک نمایشگاه های 
بین المللی یزد صرفا به دلیِل نزدیک کردن کتاب به مردم و 
آشنایی آن ها با کتاب های خوب است و همکاری مسئوالن 
نمایشگاه باعث شده تا برای ادامه ی فعالیت این فعالیت 

راغب تر و دلگرم تر شوند.
غرفه ی باِم کتاِب یزد قرار اســت همواره و تا زمانی که از 
آن اســتقبال می شود، در شهرک نمایشگاه های بین المللی 

یزد و همراه با رویدادهای برگزار شده در آن، بر پا باشد.

یـــک فعـــال و عمـــده فـــروش یکـــی از برندهـــای ایرانـــی 
لـــوازم خانگـــی، بـــاورِ  جامعـــه ایرانـــی را مبنـــی بـــر کیفیـــت 
بی چـــون و چـــرای محصوالتـــی نظیـــر ال  جـــی و سامســـونگ 
کـــه دیگـــر در بـــازار ایـــران وجـــود ندارنـــد را رد می کنـــد و 
کاالهـــا  کار رفتـــه در ایـــن  می گویـــد: تفـــاوت قطعـــات بـــه 
در چیـــن یـــا کـــره ای بـــودن آن هـــا اســـت. وحیـــد میرجلیلـــی 
می گویـــد: در حـــال حاضـــر قطعـــات چینـــی کیفیـــت بســـیار 
خوبـــی دارنـــد و مصـــرف  کننـــده ایرانـــی بـــه دلیـــل خدمـــات 
پـــس از فروشـــی کـــه دریافـــت می کنـــد بـــا مشـــکل جـــدی 
مواجـــه نخواهـــد شـــد، فقـــط قـــدری صبـــر و تحمـــل بـــرای 

تعمیـــر ایـــن محصـــوالت وجـــود دارد تـــا از ســـوی شـــرکت 
مشـــکل رفـــع شـــود.

کیـــد بـــر تنـــوع چشـــمگیر محصـــوالت لـــوازم خانگـــی  او بـــا تا
ـــد ایـــران معتقـــد اســـت کـــه برند هـــای موجـــود در کشـــور  تولی
از لحـــاظ کیفـــی قابـــل رقابـــت بـــا برندهـــای خارجـــی هســـتند 

و فاصلـــه معنـــای داری بـــا آن هـــا ندارنـــد. 
فنـــی  مشـــخصات  و  کیفیـــت  تشـــریح  در  میرجلیلـــی 
اســـت می گویـــد:  آن  فـــروش  نماینـــده  او  کـــه  محصولـــی 
۷0 درصـــد قطعـــات ایـــن برنـــد  وارداتـــی و چینـــی اســـت کـــه 

معتقـــدم از لحـــاظ کیفیـــت قابـــل دفـــاع هســـتند. 

ب در عرضه لوازم خانگِی شهرهای مرزی ایران
ّ
رِد قاچاق و تقل

وجوِد یک مأمِن زیبا در نمایشگاه بین المللی یزد

برندهای ایرانی به لحاظ کیفیت قابل دفاع هستند
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ح متفاوتی از کولرهای آبی در  تقریبا از نیم قرن اخیر طر
ایران رونمایی شد که نسل جدید، پیشرفته و متمایز نسبت 
بــه کولرهــای تولیــدی در ایران اســت، به کارگیــری پدهای 
ســلولزی به جای پوشال های قدیمی و بدنه پلیمری، تنها 
گوشه ای از این تحول است، این عبارت توصیفی است که 
مجتبی کاشــول خان یک نماینده انحصاری کولرهای آبی 
در اســتان یزد در توصیِف این نوع کاشــول خان در تشــریح 
قابلیت هــای کولرهای نســل جدید می گوید: طــی ۵0 تا 60 
ســال اخیر، روند تولید کولر در ایران دارای سبک و طراحی 
یکنواختی بوده است، کولرها دارای بدنه فلزی هستند که 
در معــرض بــاد و باران دچــار زنگ زدگی و رســوب گرفتگی 
می شــوند، این در حالی اســت که کولرهای نســل جدید در 
راســتای تحولــی قابــل توجه بــه بدنه های پلیمــری مجهز 
شــده اند، کــه همیــن تغییر در مــواد بــکار رفتــه، مانع زنگ 
زدگی و ِدفرمه شدن شکل ظاهری کولر جلوگیری می شود، 

ضمن اینکه ظاهری زیبا و شکیل دارد .
او تصریح می کند: تکنولوژی شگفت انگیز دیگر در تولید 
این کولرها جایگزینی پدهای سلولزی به جای پوشال های 
قدیمــی اســت. ایــن تکنولــوژی جدیــد موجــب طــول عمر 
و کارایــی بیشــتر ایــن کولرهــا شــده، بطوریکــه مــدت زمان 
کارکرد آن به نسبت پوشال چهار برابر افزایش یافته است، 
بنابراین دیگر نیازی به اینکه ســالی یک بار تعویض شــود 
ندارنــد، بلکــه هر چهار ســال یــک بار تعویض می شــوند، از 
سوی دیگر به دلیل آنکه تمام سطح این پِد سلولزی را آب 
فرا می گیرد، خنکی و راندمان دستگاه نیز به مراتب افزایش 

می یابد.
کاشول خان در ادامه اذعان می کند: عالوه بر این، کولرها 
دارای مزایا و گزینه های دیگری نسبت به کولرهای قدیمی 
است، برای مثال کولرهای قدیمی تنها دارای دو دوِر کند و 
تند بودند، اما کولرهای نســل جدید، که با استقبال زیادی 
بــه ویــژه در اســتان یــزد رو به رو شــده اســت، دارای ۵0 دور 
اســت، بطوریکه مصرف کننده در زمان های مختلف سال 
که درجه دمای متفاوتی را تجربه می کند، این حق انتخاب 

را دارد که کولر را روی دور یک تا ۵0 قرار دهد.
به گفته او این کولر از قابلیت دور معکوس هم برخوردار 
اســت، که تا به امروز در هیچ کولری مشــاهده نشده است، 
بــه معنــای دیگر چنانچــه بــوی دود و ســوختگی در خانه 
منعکس شــود، کولر مانند یک هود قدرتمند عمل می کند، 
بنابرایــن مصــرف کننــده ایــن امــکان را دارد که بــا ریموت 
کنتــرِل کولــر، بوی دود و ســوختگی را به طــور کامل از بین 
ببــرد، بــه همین دلیل اســت که ایــن محصــول در منازل و 
رستوران ها و مساجد بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

ایــن نماینده انحصــاری فروش کولر شــرکِت نیرو تهویه 
کولــر بــه پمــپ تخلیــه آب  البــزر در اســتان یــزد، تجهیــز 
بــه صــورت خــودکار را از دیگــر قابلیت هــای ایــن سیســتم 
تکنولــوژی  ایــن  بــا  می گویــد:  و  برمی شــمارد  سرمایشــی 
مصرف کننــده در هــوای گــرم بــرای تخلیــه بــه پشــت بــام 
نمــی رود، بلکه بــا زدن دکمه ی کنتــرل در خانه آب تخلیه 
می شود و یا اینکه مجدد پر می شود، و یا اینکه بر روی یک 

زمانبدی مشخص تخلیه و یا ُپر خواهد شد.

َپدهای سلولزی و بدنه پلیمری
تحولی شگفت  در نسل کولرهای ایران »ایـــران در تولیـــد تعـــدادی لـــوازم خانگـــی نظیـــر آون 

توســـتر، جارو برقـــی و اجـــاق گاز و تلویزیـــون بـــه لحـــاظ کیفـــی 
ــته  ــی داشـ ــل توجهـ ــمگیر و قابـ ــتاورد های چشـ ــی دسـ و کمـ
اســـت تـــا جایی کـــه حجـــم تولیـــد ایـــن کاالهـــا جوابگـــوی 
کـــرد.  بـــازار اســـت و می تـــوان بـــه تکنولـــوژی آن اعتمـــاد 
درواقـــع اتخـــاذ رویکـــرد ممنوعیـــت ورود برند هـــای خارجـــی 
گرچـــه رقابـــت بـــرای تولیـــد را  لـــوازم خانگـــی و تحریـــم ا
کمرنـــگ کـــرد امـــا از طـــرف دیگـــر رونـــق تولیـــد و اشـــتغال را 
هـــم در پـــی داشـــت، از طـــرف دیگـــر در چنیـــن شـــرایطی 
ـــد  ـــا خری ـــد کاالی خارجـــی مســـاوی اســـت ب ـــرای خری اصـــرار ب
کـــه بـــه صـــورت  گارانتـــی و تقلبـــی  کاالی قاچـــاق بـــدون 
ــه  ــورت هرگونـ ــرا در صـ ــود، زیـ ــور می شـ ــی وارد کشـ غیرقانونـ
دشـــواری های  بـــا  مصرف کننـــده  کاال  خرابـــی  و  نقـــص 

ــد.«. ــد شـ ــه خواهـ ــر کاال مواجـ ــرای تعمیـ ــادی بـ زیـ
محمـــد جـــواد با کفایـــت یـــک فعـــال در زمینـــه فـــروِش 
لـــوازم خانگـــی در اســـتان یـــزد اســـت، او دربـــاره مقایســـه 
کیفیـــت محصـــوالت مجموعـــه خـــود از جملـــه تلویزیـــون بـــه 
نســـبت برند هـــای مطرحـــی نظیـــر سامســـونگ و ال جـــی 
کـــه بـــه دلیـــل تحریـــم دیگـــر در بـــازار ایـــران وجـــود ندارنـــد، 
ــر  ــا از نظـ ــژه تلویزیون هـ ــه ویـ ــوالت بـ ــن محصـ ــد: ایـ می گویـ
ـــدم  ـــتند، معتق ـــطح هس ـــک س ـــد در ی ـــه دارن ـــی ک قابلیت های
ــا  ــه بـ ــه  ای کـ ــود فاصلـ ــا وجـ ــون بـ ــت تلویزیـ ــران در صنعـ ایـ
برند هایـــی نظیـــر ال جـــی و سامســـونگ دارد، امـــا عملکـــرد 
رو بـــه رشـــد و موفقـــی در ایـــن زمینـــه ارایـــه کـــرده اســـت کـــه 

می تـــوان بـــه آن امیـــدوار بـــود.
او در توضیـــح بیشـــتر پیرامـــون موفقیـــت ایـــران در تولیـــد 
تلویزیـــون بـــه زعـــم خـــودش عنـــوان می کنـــد: بـــرای مثـــال 
تولید کننـــدگان در ایـــران بـــه طـــور نســـبی در مجهـــز کـــردن 
ــه  ــال بـ ــازی و اتصـ ــمند سـ ــوث، هوشـ ــه بلوتـ ــا بـ تلویزیون هـ
گرچـــه بـــا فاصلـــه امـــا هم پـــای ســـایر برند هـــا در  وای فـــای ا
حـــال فعالیـــت هســـتند، درواقـــع معتقـــدم ایـــران در تولیـــد 
گاز، آون توســـتر، جاروبرقـــی  کاالهـــا نظیـــر اجـــاق  برخـــی 
برخـــی  تولیـــِد  در  و  اســـت  کـــرده  ارایـــه  خوبـــی  عملکـــرد 
کاالهـــا نظیـــر دســـتگاه های قهوه ســـاز عملکـــرد مطلوبـــی 
نداشـــتیم. ایـــن درحالـــی اســـت کـــه ایـــران در تولیـــد برخـــی از 
اقـــالم لـــوازِم خانگـــی نظیـــر آون توســـتر، جارو برقـــی، اجـــاق 
ــی  ــل توجهـ ــمگیر و قابـ ــتاورد های چشـ ــون دسـ گاز و تلویزیـ
داشـــته اســـت، تـــا جایـــی کـــه حجـــم تولیـــد ایـــن کاالهـــا 

جوابگـــوی نیـــاز بـــازار اســـت. 
ایـــن فعـــال بـــازاِر لـــوازم خانگـــی معتقـــد اســـت کـــه تحریـــم 

ــدری  ــه قـ گرچـ ــا ا ح دنیـ ــر ــای مطـ ــت ورود برند هـ و ممنوعیـ
رقابـــت در عرصـــه تولیـــد لـــوازم خانگـــی را کمرنـــگ کـــرد، 
در عین حـــال متاســـفانه یـــا خوشـــبختانه ســـبب شـــد کـــه 
ــه  ــن اینکـ ــد. ضمـ ــتفاده کننـ ــی اسـ ــای ایرانـ ــردم از برند هـ مـ
ـــم  ـــد را ه ـــق تولی ـــتغالزایی و رون ـــردی اش ـــن رویک ـــاذ چنی اتخ
در پـــی داشـــته اســـت، بـــرای مثـــال همیـــن نمایشـــگاه کـــه 
تمامـــی برند هـــای حاضـــر در آن ایرانـــی هســـتند در حالیکـــه 
در گذشـــته تمامـــی غرفه هـــا در اختیـــار برندهـــای خارجـــی 

قـــرار داشـــت.
گرچـــه مـــدت زمـــان 3 تـــا 4 ســـال فعالیـــت  بـــه گفتـــه او، ا
ــان  ــوازم خانگـــی، زمـ ــرای شـــرکت های ایرانـــی لـ تولیـــدی بـ
ــا  ــاء ســـطح کیفـــی محصـــوالت نیســـت امـ ــرای ارتقـ کافـــی بـ
ـــه  ـــه هـــر حـــال ایـــن صنعـــت در مســـیر پیشـــرفت قـــرار گرفت ب
اســـت. درعیـــن حـــال ایـــن مســـاله هـــم قابـــل توجـــه اســـت 
کاالی غیـــر  کـــه آن روی ســـکه تمایـــل مـــردم بـــه خریـــد 
ــا تقلبـــی اســـت.  ــاق بـــدون گارانتـــی و یـ ایرانـــی، کاالی قاچـ
درواقـــع شـــما یـــا میبایســـت ِتفـــال و فیلیپـــس بـــدون گارانتـــی 
و بـــدون ضمانـــت شـــرکت معتبـــر را خریـــداری کنیـــد کـــه 
مصرف کننـــده در صـــورت هرگونـــه نقصـــی بـــا مشـــکل جـــدی 
ـــه کاالی ایرانـــی  مواجـــه می شـــود درحالیکـــه در صـــورت تهی
مصـــرف کننـــده از خدمـــات پـــس از فـــروش برخـــوردار اســـت.

ــد  ــه ۸0 درصـ ــد کـ ــوان میکنـ ــت عنـ ــا صراحـ ــت بـ ــا کفایـ بـ
نظیـــر  ایـــران  بـــازاِر  در  موجـــود  برند هـــای  بـــا  کاال هایـــی 
فیلیپـــس، بـــوش و …. در حـــاِل حاضـــر تقلبـــی هســـتند و 
ســـایت های  در  ســـاده  جســـت وجوی  یـــک  بـــا  خریـــدار 
کاالیـــی اصـــال  کـــه چنیـــن  آمـــازون متوجـــه خواهـــد شـــد 
ــن  ــا ایـ ــی بـ ــن کاالهایـ ــع چنیـ ــدارد. درواقـ ــی نـ ــود خارجـ وجـ
ـــور  ـــه وف ـــرزی ب ـــهر های م ـــور و ش ـــوب کش ـــخصات در جن مش
وجـــود دارد. متاســـفانه یـــک بـــاور غلـــط در میـــان مـــردم 
وجـــود دارد کـــه تصـــور می کننـــد کاال در شـــهر هایی ماننـــد 
کـــه  گنـــاوه قیمـــت ارزان تـــری دارد، ایـــن درحالـــی اســـت 
هیـــچ کـــس بـــه دنبـــال چرایـــی ایـــن ارزانـــی نیســـت، درواقـــع 
کاالهـــا بـــه دلیـــل آنکـــه غیرقانونـــی وارد شـــده اند و  ایـــن 
ارزان هســـتند، دربســـیاری  هیچگونـــه ضمانتـــی ندارنـــد 
مواقـــع هـــم کـــه تقلبـــی هســـتند. ایـــن مســـائل و باور هـــای 
اشـــتباه بـــه صـــورت گســـترده در بـــازار صنعـــت لـــوازم خانگـــی 
کـــم اســـت؛ از کاالی قاچـــاق گرفتـــه تـــا نـــو کـــردن کاال هـــای  حا
و  بـــوش  ماننـــد  محصوالتـــی  آرم  چســـباندِن  و  اســـتوک 
فیلیپـــس بـــر روی کاال هـــای متفرقـــه کـــه در نهایـــت موجـــب 

ضـــرر و زیـــان مالـــی بـــه مصرف کننـــده می شـــود.  

خدماِت پس از فروش، برگ برنده  کاالی  ایرانی و شرکتی 
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اسنوا
زمینــه فعالیــت: تولیدکننــده لــوازم خانگــی شــامل اجــاق گاز، کولــر آبــی، ماشــین 

لباسشویی، تلویزیون و یخچال فریزر و....
SNOWA 
Field of activity: manufacturer of household appliances, in-
cluding gas stoves, water coolers, washing machines, televi-
sions, refrigerators, freezers, …
Website: www.snowa.ir

 ویرا حفاظت
زمینــه فعالیــت: کلیه خدمات طراحی و اجرای سیســتم هــای امنیتی،دوربین های 

مداربسته،  دزدگیر، سیستم های نظارتی و امنیتی و....
Vira Security
Field of activity: all design and implementation services of 
security systems, CCTV cameras, burglar alarms, surveillance, 

and security systems, ….
Instagram: @yazd.vira 

میزتلویزیون کارآفرین
زمینه فعالیت: تولید انواع میز تلویزیون،جلو مبلی، میز نهارخوری، میز تلفن و...
Karafarin  
Field of activity: production of TV tables, sofa fronts, din-
ing tables, telephone tables, … Instagram: @karafarin_ta-
bel

امرسان
زمینــه فعالیــت: تولیــد انــواع یخچــال و فریــزر، اجــاق گاز و هــود آشــپزخانه، 

لباسشویی و ماشین ظرفشویی و...
EMERSUN 
Field of activity: production of refrigerators and freezers, 
gas stoves and kitchen hoods, washing machines and dish-
washers, ….

هاوایی
زمینه فعالیت: پنکه سقفی، پنکه پایه بلند، بخاری برقی هالوژنی )فن دار و بدون 

فن( و...
HAWAEI
Field of activity: ceiling fan, long base fan, electric halogen 
heater (with and without fan) and ...
Website: www.hawaei.ir

داتیس جنرال فیت برفاب
زمینــه فعالیــت: داتیــس؛ تولید کننده انواع اجــاق گاز صفحه ای)تــوکار(، هود و فر 

توکار و سینک.
Datees General Fit Barfab 
Field of activity: Datis; Manufacturer of all types of plate gas 
stoves (built-in), built-in hoods and ovens, and sinks.
Website: www.datees.ir

جنرال فیت
زمینــه فعالیــت: اولیــن و تنهاتریــن تولید کننــد جاروبرقی بــا موتــور دو پروانه، جارو 

برقی های سطلی و...
Generalfit
Field of activity: The first and only manufacturer of vacuum 
cleaners with two propeller motors, bucket vacuum cleaners 
and ...
Website: www.Jestbarber.ir

یوتکس
زمینه فعالیت: تولید و پخش یخچال فریزر، ماشــین لباسشویی و ظرفشویی، کولر 

گازی و جارو برقی و…
Utex
Field of activity: production and distribution of refrigerators, 
freezers, washing machines and dishwashers, air conditioners 
and vacuum cleaners, ….
Instagram: @kala.utex

هیمالیا
زمینه فعالیت: تولید یخچال فریزر باال پایین، یخچال فریزر دوقلو، یخچال ســایز 

کوچک و...
HIMALIA
Field of activity: production of top and bottom freezer refriger-
ators, twin freezer refrigerators, small-size refrigerators and...
Website: www.himalia.ir

تاکنوگاز
ح فر، گاز دو فر،  زمینــه فعالیت: تولید، نصب و راه انــدازی انواع اجاق گاز فردار، طر

فر توکار و...
Tacnogas  
Field of activity: production, installation, and commissioning 
of various gas stoves, oven designs, gas double ovens, built-in 
ovens, ...
Website: www.tacnogas.ir

نیرو تهویه البرز
کش صنعتــی، کوره  زمینــه فعالیــت: تولید کولر ســلولزی پلیمــری، پد ســلولزی، هوا

هوای گرم، هیتر برقی،کولر پالستیکی، هیتر مرغداری، گلخانه و..
ALBORZ NIROO TAHVIEH
 Field of activity: production of polymer cellulose coolers, cellu-
lose pads, industrial ventilators, hot air furnaces, electric heat-
ers, plastic coolers, poultry heaters, and greenhouses, …
Website: www.ntalborz.com

دونالکس
گوشــت،  خ  زمینــه فعالیــت: تولیــد انــواع پلــو پــز، زود پز،همــزن، جاروبرقــی، چــر

آبمیوه گیری و....
DONALEX
Field of activity: production of rice cookers, pressure cookers, 
mixers, vacuum cleaners, meat grinders, juicers, ….

ناسیونال
خ گوشــت،  زمینــه فعالیــت: تولیــد، فــروش، تعمیــر انــواع لــوازم خانگــی شــامل، چر

غذاساز، آبمیوه گیری، و.......
National 
Field of activity: production, sale, repair of all kinds of house-
hold appliances, including meat grinder, food processor, juicer, 
etc.
Website: www. neico-electric.com

رویانگ
زمینه فعالیت: تولید کننده، فروشــنده و خدمات دســتگاه ها و ملزومات تخصصی 

صنعتی خیاطی، گلدوزی
Ruyang 
Field of activity: Manufacturer, seller and service of specialized 
sewing and embroidery industrial devices and supplies 
Instagram: @Ruyang_Sewingmachine 

برفاب
زمینه فعالیت: تولید کننده انواع کولر گازی، یخچال، بخاری برقی و...

Barfab  
Field of activity: Manufacturer of air conditioners, refrigera-
tors, electric heaters and...
Website: www.barfab.co

لیموندی
خ خیاطی صنعتی و ریسندگی، میاندوز و... زمینه فعالیت: فروش انواع چر

Limoundi
Field of activity: sale of all kinds of industrial sewing and spin-
ning machines, sewing machines and…
Website: www.zarindoz.ir

تسکو
زمینه فعالیت: فروش و پخش هدست، هدفون و اسپیکر محصوالت شرکت اسکو
TSCO 
Field of activity: sales and distribution of headsets, headphones 
and speakers of Esco products 
Website: www.tsco.ir

آسان
زمینه فعالیت:طراحی نرم افزارهای مالی، حسابداری، انبارداری و …

Asan 
Field of activity: financial software design, accounting, ware-
housing, ….
Website: www.asan7.ir

بازرگانی توس و تقدیس
زمینــه فعالیــت: نمایندگــی فروش و پخــش انــواع آرکوپال ظروف چینــی، خانگی و 

هتلی_رستورانی و …
Tos and Taghdis Business
Field of activity: Sales and distribution agency of all kinds of Ar-
copal porcelain, household and hotel/restaurant dishes and …
Instagram: @omidan_company

پاکتین
زمینه فعالیت: تولید انواع جاروبرقی خانگی و صنعتی

Paktin 
Field of activity: production of household and industrial vacu-
um cleaners 
Website: www.paktin.ir

دوو
زمینــه فعالیــت: تولید کننده یخچال فریزر، تلویزیون، ماشــین لباسشــوئی و ســایر 

تجهیزات آشپزخانه
Daewoo
Field of activity: Manufacturer of refrigerators, freezers, televi-
sions, washing machines and other kitchen equipment
Website: www.daewoo.ir

مجتمع تاسیسات یزد )سرماگرما(
زمینه فعالیت: فروش و خدمات ابزار و تجهیزات سرما، گرما و حرارت مطبوع برای 

ساختمان ها
میدان امام علی ، بلوارخامنه ای ، بعد از کوچه 31 ، روبروی دوربین کنترل سرعت 

۰۳۵۳۷۳۳۸۳۳۳
۰۹۱۳۳۵۰۳۷۰۰حسینی

۰۹۱۳۳۵۴۴۳۴۷ طباطبایی

Sarma.Garma. AASA
Field of activity: Sales and services of tools and equipment for 
cooling, heating, and air conditioning for buildings
Instagram: @sarma.garma.aasa

شیرآالت شالله
زمینــه فعالیــت: تولیــد و پخــش انــواع شــیرآالت اهرمــی و کالســیک، دوش حمــام 

شیپوری دوکاره و تک کاره و…
Shiralat Shalaleh 
Field of activity: production and distribution of all kinds of 
lever and classic faucets, double and single-function trum-
pet shower, …
Instagram: @shiralat.shalaleh

بازرگانی آریانا
زمینه فعالیت: فروش و پخش انواع هود، سینک، اجاق گاز، لوازم آشپزخانه 

و..

Ariana Bazargani
Field of activity: sale and distribution of all kinds of hoods, 
sinks, gas stoves, kitchen appliances, …
Instagram: @bazarganiaryanaa

نوین کاال
زمینــه فعالیــت: پخش لوازم و ظروف آشــپزخانه نظیر، ســت لگــن درب دار، 

کاسه پالستیکی، ست الک، قالب ژله، بانکه و….
Novinkalla
Field of activity: Distribution of kitchen utensils and utensils, 
such as basin set with lid, plastic bowl, sieve set, jelly mold, 
container and …. 
Instagram: @novinkalla

صنایع دستی زنجان
زمینه فعالیت:تولید و پخش انواع ظروف و لوازم پذیرایی مسی، زیورآالت مسی و…
Zanjan Handicrafts
Field of activity: production and distribution of all kinds of cop-
per dishes and utensils, copper ornaments and…
Instagram: @mes_zanjan1

صنایع دستی زنجان
زمینه فعالیت: تولید انواع چاقوهای کشاورزی یا پیوند زنی و قلمه زنی، چاقوهای 

آشپزخانه، میوه خوری، ضامن دار و…
Zanjan Handicrafts
Field of activity: production of all kinds of agricultural knives or 
transplanting and cutting knives, kitchen knives, fruit cutters, 
safety knives and …
Website: www.chaghoozanjan.ir

صنایع دستی زنجان
زمینه فعالیت: تولید و عرضه صنایع دســتی زنجان شــامل ظروف اشــپزخانه، انواع 

چاقوهای صنعتی واشپز خانه ومیوه خوری، لوازم پالستیکی و فلزی و….
Zanjan Handicrafts
Production and supply of handicrafts in Zanjan, including 
kitchen utensils, all kinds of industrial knives, kitchen and fruit 
knives, plastic and metal accessories, etc.
Instagram: @mes_zanjan1

صنایع دستی زنجان
زمینــه فعالیــت: تولیــد و پخــش انــواع ظــروف مســی تزئینــی، فــروش چاقــو هــای 

آشپزخانه ای و شکاری و…
Zanjan Handicrafts
Field of activity: production and distribution of all kinds of dec-
orative copper dishes, sale of kitchen and hunting knives, etc.
Instagram: @mes_zanjan1

عود
زمینــه فعالیــت: فــروش انــواع عــود هــای دستســاز و طبیعــی، جاعودی آبشــاری و 

شاخه ای و…
Ouds  
Field of activity: selling all kinds of handmade and natural re-
currence, cascading and branched recurrence and …

صنایع مس زنجان
زمینه فعالیت:تولید و فروش مستقیم انواع ظروف مسی تزئینی و کاربردی

Zanjan Copper Industries
Field of activity: production and direct sale of all kinds of deco-
rative and functional copper dishes 

غذاساز مایسون
زمینه فعالیت: فروش و خدمات پس از فروش غذاساز حرفه ای برقی چند کاره

Myson
Field of activity: sales and after-sales service of multi-function 
professional electric food processor 

شرکت های حاضر در بیستمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی یزد
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فیلتر جاروبرقی
زمینه فعالیت: تولید و پخش انواع فیلتر های جاروبرقی

Vacuum cleaner filter
Field of activity: production and distribution of all kinds of vac-
uum cleaner filters

صنایع ماندگار
زمینه فعالیت:تولید انواع ظروف ســنگی، تزئینات ســنگی، ســاعت ســنگی، گلدان 

سنگی و….
Mandegar
Field of activity: production of all kinds of stone containers, 
stone decorations, stone clocks, stone vases, …

لوستیران
زمینه فعالیت: تولید و پخش انواع لوسترهای سقفی و دیواری و….

Lusteiran
Field of activity: production and distribution of ceiling and wall 
chandeliers and …
Instagram: @lusteiran

بالین
زمینه فعالیت:فروش انواع پتو، تشك، روتختی، بالشت، حوله، روفرشی و…

Baalin 
Field of activity: selling all kinds of blankets, mattresses, bed-
spreads, pillows, towels, rugs, ….
Instagram: @kalayekhab.baalin

بازرگانی سعیدی
زمینه فعالیت: فروش دستگاه آسیاب صنعتی، دستگاه آسیاب ادویه جات و…

Saidi Trading
Field of activity: sale of industrial grinding machine, spice 
grinding machine and …

الماس شهر
زمینــه فعالیــت: عرضــه انــواع چینــی و بلــور هــای اصفهان، لــوازم خانگــی، ظروف 

آشپزخانه و… 
Almashahr
Field of activity: supply of Isfahan porcelain and crystals, house-
hold appliances, kitchen utensils and …

گالری جم
زمینه فعالیت: فروش انواع تشک مسافرتی، تشک سنتی، بالش و….

Jam Gallery
Field of activity: selling all kinds of travel mattresses, traditional 
mattresses, pillows, …

بتامکس
زمینه فعالیت: تولید و پخش انواع لوازم مصرفی خانه و آشپزخانه، جهیزیه و….

Betamax
Field of activity: production and distribution of all kinds of 
home and kitchen consumables, dowry, …

نانو دوست وندی
زمینــه فعالیت: فروش شــوینده نانو، نانو خودرو، چســب، 

دستمال نانو، وسایل کمک کننده نظافت و….
Nano  Dostvandi
Field of activity: sale of nano detergent, nano 
car, glue, nano napkin • cleaning aids and….
Instagram: @nanoproduct.ir

صنایع دستی اصفهان
زمینه فعالیت:تولید و فروش انواع خاتم کاری، مینا کاری، 

ظروف قلم زنی، کاشی کاری و…
Handicrafts of Isfahan
Field of activity: production and sale of all 
kinds of inlay work, enamel work, writing 
utensils, tile work, …

دست بافت های عباسی
زمینه فعالیت: تولید و فروش انواع فرش و گلیم های دست بافت

Abbasid handlooms
Field of activity: production and sale of all kinds of handwoven 
carpets and rugs

نانوگستران
زمینــه فعالیــت: فروش محصــوالت مبتنی بــر فناوری نانــو در حوزه هــای خانگی، 

خودرو، بهداشتی و صنعتی و…
Nanogostaran
Field of activity: sale of products based on nanotechnology in 
the fields of household, automotive, health and industrial, …

بازرگانی الماس کویر
پخش عمده لوازم جانبی موبایل و کامپیوتر

شماره تماس مشاوران فروش
۰۹۱۳۴۴۵۸66۳
۰۹۱۳۴۴۵۸662
۰۹۱۳۴۴۵۸66۱

مدیریت
۰۹۱۳۵2۵۳2۱۴

دفتر فروش
2-۳2۳۴۸۸۳۰-۰۳۵

میبد،خیابان امام، زیر بانک توسعه تعاون

حوله نگین تبریز
زمینه فعالیت: تولید و پخش حوله لباسی، بچه گانه،دستی،هتلی،تن پوش و…

Nagin Tabriz Towel
Field of activity: production and distribution of cloth towels, 
children’s towels, hand towels, hotel towels, bodysuits, etc.
Instagram: @tabriz_negin_towem 

صنایع چوبی آنتیک
زمینــه فعالیت: تولید و پخش انواع میز غذاخوری، مبلمان اداری، مبلمان خانگی 

و ….
Antiquechob 
Field of activity: production and distribution of dining tables, 
office furniture, home furniture and….
Website: www.antiquechob.com

نانو سان
زمینــه فعالیــت: نمایندگــی فــروش محصــوالت نانــو شــامل اســپری لکه بــر فرش و 

مبلمان،جرم گیر شیرآالت و….
Nano Sun
Field of activity: sales agent of nano products, including carpet 
and furniture stain remover sprays, faucet cleaners, …

گالری نفیس
زمینه فعالیت: تولید و فروش انواع تابلوهای نوری

Nafis Gallery
Field of activity: production and sale of all kinds of light boards

محقق
زمینه فعالیت: فروش انواع لوازم آشپزخانه، جهیزیه عروس و …

Mohaghegh
Field of activity: sale of all kinds of kitchen appliances, bride’s 
dowry, …

آرتیکل
زمینه فعالیت: فروش انواع لوازم آشپزخانه، ظروف و…

Article
Field of activity: selling all kinds of kitchen appliances, dishes 
and…

کاالی تک
زمینه فعالیت: فروش انواع رنده های آسیاب صنعتی و غیرصنعتی

Tak Kala
Field of activity: sale of all kinds of industrial and non-industrial 
grinding grates

پازل
زمینه فعالیت: فروش وخدمات پس فروش دستگاه های تصفیه آب

Puzzle
Field of activity: sales and after-sales services of water purifi-
cation devices
Website: www.pzlco.ir

الیونزا
خ خیاطی، آبمیوه گیری و… زمینه فعالیت: فروش انواع جاروبرقی،چر

Livenza
Fie Field of activity: selling all kinds of vacuum cleaners, sewing 
wheels, juicers,ld of activity: selling all kinds of vacuum clean-
ers, sewing wheels, juicers,
Website: www.livenza.ir

بازرگانی فالح زاده
زمینه فعالیت: فروشگاه لوازم خانگی

Fallahzadeh Business
Field of activity: home appliance store

بلوریجات یکتا صنعت
زمینه فعالیت: تولید و پخش انواع ظروف شیشــه ای و بلور نظیر ســرویس فنجان 

نعلبکی، بطری آب، ...
The unique crystals of the industry
Field of activity: production and distribution of all kinds of glass 
and crystal containers, such as cups, saucers, water bottles, …

لوازم برقی چرخ گردون
زمینه فعالیت: فروشگاه انواع لوازم خانگی 

Charkhegardon electrical appliances
Field of activity: All kinds of household appliances store

آدونیس_فری جنرال
زمینه فعالیت: آدنیس، تولید لوازم خانگی، بخاری، بخاری شومینه گازی و...

Adonis Free General
Field of activity: production of household appliances, heaters, 
gas fireplace heaters and...

بازرگانی خلیلی
Khalili Business
Instagram: @lavazem_khanegi_khalili

لوازم برقی آدونیس
Adonis Electrical Appliances

لوازم برقی الدیز
زمینه فعالیت: فروشگاه الدیز، فروش انواع آبگرمکن برقی، ایستاده، دیواری انواع 

هیتر، کولر، کولر گازی، شومینه ...
Ladiz Electrical Appliances
Field of activity: Ladiz store, selling all kinds of electric water 
heaters, standing, wall heaters, coolers, gas coolers, fireplaces, 
…

ماهرشو)دیسمان(
Mahersho (Disman)
Website: www.dismangroup.ir

تحلیل ارقام
زمینــه فعالیــت: طراحی و پیاده ســازی سیســتم های حســابداری، مدیریت مالی و 

مدیریتی
Tahlileargham 
Field of activity: design and implementation of accounting sys-
tems, financial management, and management 
Website: www.tahlileargham.com

MGS ظروف آشپزخانه
)STEEL(،یونیــک  اســتیل  شــامل   آشــپزخانه  ظــروف  فــروش  فعالیــت:  زمینــه 

)Unique(، دسینی )Dessini( و...
MGS kitchen utensils
Field of activity: sale of kitchen utensils including STEEL,Unique, 
Dessini and...
Website: www.mgsiri.com

خردکن برقی سبحانی
زمینه فعالیت: ارائه دهنده ی لوازم خانگی، لوازم آشپزخانه، خردکن و...

Sobhani electric shredder
Field of activity: provider of household appliances, kitchen ap-
pliances, shredders and...

ملحفه روشن
زمینه فعالیت: تولید و پخش انواع ملحفه، تشک، بالشت و...

Rooshan Shop
Field of activity: production and distribution of 
all types of sheets, mattresses, pillows, ….

وسایل آشپزخانه متین
زمینه فعالیت: تولید و پخش کننده تجهیزات مدرن آشــپزخانه 

و ظروف آشپزخانه
Modest Kitchen Appliances
Field of activity: producer and distributor of mod-
ern kitchen equipment and kitchen dishes 
Instagram: @matin_shop12

ظروف مدرن
زمینــه فعالیــت: فــروش انــواع  کننــده مســتقیم ظــروف چوبــی، 

ظروف تزیینی، آشپزخانه، لوازم خانگی و... 
Modern  Kitchen Appliances
Field of activity: direct sales of various types of wooden dishes, 
decorative dishes, kitchen, household appliances and ...
Instagram: @lavazem_khanegy_ali

کاالی خواب بلین
Belin Sleep
Website: www.belinsleep.ir
Instagram: @toshakebelin

سرویس آشپزخانه صداوی
زمینه فعالیت: فروش انواع سرویس آشپزخانه

Sadavi kitchen Appliances
Field of activity: selling all kinds of kitchen services
Instagram: @yazdebtekar

ترمه آریا مد یزد
زمینه فعالیت: تولید و فروش انواع ترمه

Aria Terme
Field of activity: production and sale of all kinds of cashews
Instagram: @terme_ariya_mod
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ما را در اینستاگرام دنبال کنید
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»بــازاِر اســپیکر از جذاب ترین و پرتنوع ترین بازارهایی اســت که 
بــا انبــوه مخاطبــان با ســلیقه های متفــاوت مواجه اســت. یکــی از 
مزیت های این بازار پوشــِش هر نیاز و سلیقه با هر توان مالی برای 
خریــد اســت، این اتفــاق زمانــی رخ داد که حتی برخــی از برندهای 
مطرِح اسپیکر در دنیا، به عرضه نمونه  های ارزان قیمت و باکیفیت 
ایــن نــوع محصول پرداختند، همین امر هم ســبب شــد برندهای 
شــناخته نشــده تر نیز برای عرضه اندام در این بازاِر رقابتی و جلِب 
مشتری، وادار به باال بردِن کیفیِت و افزایِش قابلیت های محصوالِت 
خود شــوند، که خوشبختانه سبب شد در ســال های اخیر بتوانیم 
بیــش از گذشــته ایــن بــازار را رونــق دهیــم و پاســخگوی نیازهای 
متفــاوِت مخاطباِن خود باشــیم.« این ها را ســیدمحمدرضا توکلی 
مدیرعامل بازرگانی الماس کویر به عنوان پخش لوازم جانبی موبایل 

و کامپیوتر و انواع اسپیکر در استان یزد می گوید.
به عقیده او، هر کدام از برندهای فعال در این حوزه درصدی از 
بازار را به خود اختصاص داده اند و مخاطباِن خاِص خود را دارند. ما 
نیز سعی کرده ایم با بررسی این بازار، تماِم سلیقه ها، نیازها و هر تواِن 
مالی را پوشــش دهیم که خوشبختانه در این زمینه تا امروز موفق 

عمل کرده ایم.
سیدمحمدرضا توکلی درباره مخاطباِن این بازار می گوید: این بازار 
کاربــراِن حرفه ای، نیمه حرفه ای، مبتدی و عام دارد که با توجه به 
نیاز، هر کدام به دنباِل برند و محصوِل مورد استفاده شان هستند. 
دسته اول کاربراِن حرفه ای هستند که بی شک محصولی باکیفیت 
و ایده آل را می پســندند، کاربراِن حرفه ای معموال به تفاوت صدای 

گاه هستند و  پخش شــده از اســپیکرهای حرفه ای و غیرحرفه ای آ
وضوح و قدرت صدا برایشان آنقدر اهمیت دارد که ترجیح می دهند 
بهای بیشــتری صرف خرید یک اســپیکرکنند. دســته دوم کاربراِن 
نیمه حرفه ای هســتند که آن ها نیز آپشــن های اسپیکرها برایشان 
اهمیت دارد و باتوجه به فعالیتی که انجام می دهند اســپیکر خود 
را از میاِن اسپیکرهای نسبتا حرفه ای انتخاب می کنند. و اما دسته 
ســوم بــه مخاطباِن عام اختصــاص دارد، این  گــروه به دلیِل اینکه 
نیازی به استفاده حرفه ای از اسپیکرها ندارند، می توانند باتوجه به 
تنوعی که در این بازار وجود دارد و تواِن خریدشــان، انتخابی مورد 
قبول داشته باشند. به گفته او، قیمت ها در حال حاضر متوسط بین 

1۲0 هزارتومان تا 1۸ تا ۲0 میلیون تومان است.
اسپیکرها هر کدام برای هدِف خاصی طراحی شده اند، استفاده از 
آن ها اما این روزها به صورِت خانگی بسیار طرفدار پیدا کرده است، 
به گفته ســیدمحمدرضا توکلی، خوشــبختانه برای خرید سیستم 
صوتــی خانگی گزینه های متنوعی وجــود دارد اما این تنوع باعث 
می شود اکثر مواقع در انتخاب سردرگم شوید. پس برای یک خرید 
مطمئن الزم اســت برخی نکات را در نظر داشته باشید. برای مثال 
فرقی ندارد که شــما یک موسیقی دان یا شنونده حرفه ای باشید یا 
نــه، گوش دادن به موزیک مورد عالقه تان با یک اســپیکر خانگی 
باکیفیت بسیار جذاب است، زیرا برای دقایقی هم که شده حس و 
حاِل بسیار خوبی را به شما منتقل می کند. او پیشنهاد می کند که اگر 
از آن دسته افرادی هستید که عاشق موزیک گوش دادن هستید، 
اســپیکر جفتــی تهیه کنید تــا بتوانید نهایــت لذت را از پلی لیســت 

آهنگ های مورد عالقه تان ببرید.

هرچهفضابزرگتر،اسپیکرهاقویتر
ســیدمحمدرضا توکلــی ادامــه می دهــد: قبل 
از خریــِد اســپیکر حتمــا بایــد بــه فضــای اتــاِق 
موردنظرتان فکر کنید. هرچه فضای شما بزرگتر 
باشــد به اســپیکرهای قدرتمندتری نیــاز دارید. 
بــه عنوان مثال، آیا اســپیکر را بــرای اتاق خواب 
می خواهیــد یا تصمیــم دارید ســینمای  خانگی 

هزار فوت مربعی خلق کنید؟ یک بلندگو خانگی هوشــمند ممکن 
است برای مورد اولی کافی باشد. اما برای مورد دوم به یک اسپیکر 
پرقدرت با حداقل یک سابووفر نیاز دارید. در هر صورت باند های 
مختلفی در بازار موجود اســت که تشخیص و انتخاب بهترین آن 
با توجه به نیاز شما است. بنبابراین در اولین مرحله باید مشخص 
کنید سیســتم را برای چه کاری الزم دارید، آیا در حال ســاخت یک 
سینما با کیفیت در منزلتان هستید؟ آیا به دنبال یک سیستم صوتی 
خانگــی اتــاق مــی گردید که رویای یک سیســتم صدای اســتریو با 
کیفیت باال را داشته باشید؟ شاید هم تصمیم دارید حین آشپزی و 
انجام فعالیت های روزمره به موســیقی گوش دهید و صبح خود را 

با انگیزه آغاز کنید.

انتخابیکباندخانگیباکیفیت
به گفته او، بهترین اسپیکرها، صدا را همانطور که ضبط شده اند 

باز تولید می کنند. همچنین برای مثال در صدای باال نویز و صدای 
ناهنجار شنیده نشود، بیس باالیی داشته باشد، تیوتر قوی، جنس 
بدنه مقاوم داشته باشد، گارانتی داشته باشد و جنس باند ها دارای 

مقاومت باال باشد.
ســیدمحمدرضا توکلی معتقد اســت: خوشــبختانه بازار اسپیکر 
از بازارهایی اســت که با تنوع زیــادی از لحاظ برند، مدل، طراحی و 
حتی رنگ مواجه است و همگام با پیشرفِت تکنولوژی و به سرعت 

قابلیت های خود را افزایش می دهد.
بازرگانی الماس کویر نخســتین بار اســت که در این نمایشــگاه 
شــرکت می کنــد و نقطه قوتــش فــروِش برندهای معتبر اســپیکر و 

شرایِط اقساطی فروش است.
سیدمحمدرضا توکلی مدیرعامل این بازرگانی، کیفیِت برگزاری 
این دوره از نمایشــگاه را مطلوب ارزیابی می کند و از اســتقباِل مردم 

راضی است. 

تجربه ی لذتی دوچندان از گوش سپردن به موسیقی

 »تحریـــم و ممنوعیـــت ورود برخـــی کاالها نظیـــر کولر های 
گازی سامســـونگ و ال جی اگرچه در ابتدا خوشـــایند نبود اما 
ســـبب شـــد پای برند هایی نظیـــر Green، ASR، و جنرال گلد 
ASR بـــه ســـبِد خرید ایرانی هـــا راه یابـــد، پنج برند کـــه دارای 
گارانتی شـــرکتی هســـتند. همیـــن مســـاله می توانـــد گواهی بر 
کیفیت محصول باشـــد. درواقع گارانتی شـــرکتی به این معنی 
اســـت که تمامـــی این برند هـــا ۵ ســـال گارانتی کمپرســـور، 1۸ 
مـــاه گارانتی قطعـــات و 10 ســـال گارانتی پس از فـــروش دارند، 
امکانـــی کـــه باعـــث آرامـــش خاطـــر و حـــِس خوشـــایند بـــرای 
مشـــتری می شـــود تـــا بـــدون دغدغـــه و با خیـــال راحـــت این 
برندهـــا  را خریـــداری کنـــد و جای خالـــی برندهایی کـــه زمانی 
برای نبودشـــان ناراحت بود را احساس نکند.« اینها بخشی از 
صحبت های محســـن حســـینی از مدیران مجتمع تاسیسات 

ســـرما و گرما یزد، ارائـــه دهنده پنج برند کولر 
گازی در ایـــن اســـتان اســـت. مشـــروح ایـــن 

گفت وگـــو را در ادامـــه می خوانید.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بخـــش اعظمـــی از 
کشـــور از جملـــه اســـتان اصفهـــان و یـــزد بـــا 
معضـــل کمبـــود منابع آبی مواجه هســـتند و 
اســـتفاده از کولرهای آبی در فصل تابســـتان 
میـــزان مصـــرف آب را نیز افزایـــش می دهد، 
گرچـــه  بـــه همیـــن دلیـــل کولر هـــای گازی ا
مصرف بـــرق قابل توجهی دارند، طی ســـال های اخیر بســـیار 
مـــورد توجه قرار گرفته اند. عالوه بر مســـائلی مانند مصرف آب 
و برق در وســـایل سرمایشی، کیفیت و ایمنی آن ها، تکنولوژی 
و کم مصـــرف بودن آنها نیز از اهمیت خاصی برخوردار اســـت 
زیرا به گفته کارشناســـان، برخـــی کولرهای تقلبی یا بی کیفیت 
موجـــود در بازار عالوه هزینـــه زیادی که بـــه خانوارها تحمیل 

می کنـــد، تاثیـــر چندانی در خنـــک کردن خانـــه ندارند.
محســـن حســـینی در حاشـــیه بیســـتمین نمایشـــگاه لوازم 
خانگـــی در شـــهرک نمایشـــگاه های بین المللی یـــزد می گوید: 
طـــی ۷ ســـال فعالیـــت، تمامـــی برندهای بـــا کیفیـــت موجود 
در بـــازار را بـــه نحـــوی مـــورد ارزیابـــی قـــرار دادیم تـــا برندی با 
کیفیـــت را در اختیار مردم قرار دهیم. بـــرای مثال جی پالس و 
هایســـنس دو برندی هســـتند که در حال حاضـــر عموم مردم 

بـــا آن آشـــنایی دارند و دارای قیمت مناســـب، کمپرســـور های 
قدرتمنـــد و از گاِز R410 ســـازگار بـــا محیـــط زیســـت برخـــوردار 
هســـتند و به واسطه همین کیفیت اســـت که ما بازخورد های 
مردمـــی خوبـــی را از فروش این محصـــوالت دریافت کرده ایم.

او بـــا اشـــاره بـــه ممنوعیـــت ورود برند هایـــی نظیـــر ال جی  
و سامســـونگ اضافـــه می کنـــد: در غیـــاب چنیـــن برند هایی، 
هایســـنس و جی پالس به خوبی خأل ناشـــی از این محصوالت 
را پـــر کردند، بطوریکه می  توان با اطمینان گفت که اســـتقبال 

از ایـــن برند هـــا رضایت بخش بوده اســـت.
حسینی برند Green، ASR، و جنرال گلد ASR را به عنواِن 
برندهـــای مونتـــاژ شـــده در داخل ایـــران و بـــا کیفیت مطلوب 
معرفـــی می کنـــد و می گویـــد: خوشـــبختانه بـــا ایـــن 3 شـــرکت 
تعامـــل خوبـــی برقـــرار شـــده اســـت و بـــرای ســـهولت در خرید 
مـــردم با بانـــک مهر هـــم قـــرارداد 1۲ ماهـــه منعقـــد کرده ایم. 
درواقـــع با توجه به اینکه مشـــتری از مـــا پیش فاکتور دریافت 
می کند بانـــک در فاصله زمانی نهایت یک تـــا دو روز اقدامات 

مربـــوط به تســـهیالت کاال و خریـــد آن را انجـــام می دهد.
حســـینی معتقد اســـت که بـــرای خریـــد اقالمی نظیـــر کولر 
گازی میبایســـت قبل از خرید از فروشـــندگان مجاز این کاالها 
مشـــاوره فنـــی دریافـــت کـــرد، زیـــرا مشـــاوره پیش نیـــاز خریـــد 
گاهانـــه اســـت. او در اینباره توضیح می دهد: مشـــاوره گرفتن  آ
از مـــا به معنی بازدید از محل اســـت، درواقـــع کولر گازی طبق 

ظرفیتـــی کـــه هـــر مـــکان نیـــاز دارد پیشـــنهاد می شـــود. برای 
مثـــال برای متـــراژ 60 متـــر ۲4 هزار و متـــراژ باالتـــر ظرفیت 30 
هزار پیشـــنهاد می شود تا مشـــتری با خیالت راحت و انتخابی 

گاهانـــه محصـــوِل مورد نظـــر خود را انتخـــاب  کند. آ
او دربـــاره تولیـــدات پرطرفـــدار کولـــر گازی می گویـــد: کلیـــه 
ایـــن کولرها دارای گارانتی شـــرکتی هســـتند. گارانتی شـــرکتی 
بـــه این معنی اســـت که تمامـــی این برند هـــا ۵ ســـال گارانتی 
کمپرســـور، 1۸ مـــاه گارانتی قطعـــات و 10 ســـال گارانتی پس از 
فـــروش دارد که همین مســـاله موجـــب آرامش خاطـــر و حِس 
خوشـــایند بـــرای مشـــتری می شـــود کـــه با خیـــال راحـــت این 
برنـــد  را خریداری کنـــد. درواقع تمامی کاال هـــای این مجموعه 
دارای شناســـه هســـتند، بطوریکه با یک جســـت و جوی ساده 
مشـــتری متوجه می شـــود که کاال وارداتی اســـت یا خیر، عالوه 
برایـــن جزئیاتـــی از ایـــن طریق ارایه می شـــود کـــه او به راحتی 
بـــه مرغوب بـــودن یا نبـــودن کاال پی  می برد. درواقع همیشـــه 
ســـعی کردیـــم کـــه شـــرایط مطلـــوب و رضایت بخشـــی را برای 

کنیم. مشـــتری فراهم 
محسن حســـینی در بخش دیگر از این گفت و گو نوسانات 
نـــرخ ارز را چالش های پیـــش روی این فعالیت و دشـــواری در 
خریـــد ایـــن کاال معرفـــی و تصریح می کنـــد: با این وجود ســـعی 
کرده ایـــم در هر شـــرایطی این محصـــول را به موقـــع در اختیار 

مشـــتری قرار دهیم.

کوِچ برند های مطرح لوازم خانگی از ایران 
محصوالتی که دیگر جایشان خالی نیست


