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از  کاال  اقســـاطی  فـــروش  و  لیزینـــگ 
ــه  ــای فـــروش کاال اســـت کـ رایج تریـــن روش هـ
بـــه واســـطه آن عـــاوه بـــر این کـــه متقاضـــی 
وارد  می تواننـــد  راحتـــی  بـــه  عرضه کننـــده  و 
کمـــک  تعامـــل شـــوند، بـــه زنجیـــره فـــروش 

می کنـــد. بســـیاری 
تولیدکننـــدگان  حضـــور  تســـهیل  لـــزوم 
کیفیـــت بـــاال در نمایشـــگاه های  داخلـــی بـــا 
ـــی اســـت  عرضـــه مســـتقیم کاال یکـــی از اقدامات
گـــر بـــه درســـتی صـــورت گیـــرد، بـــا ظرفیـــت،  کـــه ا
ــه دارد  ــردی کـ ــوآوری و کارایـــی منحصربه فـ نـ
تولیـــد،  بـــه چرخـــه  توجهـــی  قابـــل  تـــا حـــد 

کمـــک می کنـــد. کاال و خدمـــات،  مصـــرف 
در ایـــن راســـتا بـــرای اولیـــن بـــار بـــه مـــدِت 4 
روز نمایشـــگاه فـــروش اقســـاطی کاالی ایرانـــی 

در یـــزد برگـــزار شـــد. 
ایـــن رویـــداد بـــا حضـــوِر محمدرضـــا علمـــدار 
یـــزدی رییـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن و 
ـــاون  ـــی مع ـــعود عظیم ـــید مس ـــزد، س ـــارت ی تج
ــنی  ــتانداری و حسـ ــادی اسـ ــی اقتصـ هماهنگـ

رییـــس اتـــاق اصنـــاف حضـــور داشـــتند.
داخلـــی  تولیدکننـــدگان  رویـــداد  ایـــن  در 
شـــهر های  از  غرفـــه  از ۳۵  بیـــش  قالـــِب  در 
یـــزد  و  مشـــهد  تبریـــز،  اصفهـــان،  تهـــران، 

حضـــور داشـــتند و تولیـــداِت داخلـــی خـــود را 
در گروه هـــای کاالیـــی از جملـــه لوازم خانگـــی، 
کاالی  موتورســـیکلت،  و  دوچرخـــه  خـــودرو، 
تجهیـــزات  دیجیتـــال،  کاالی  خـــواب، 

کردنـــد. ارائـــه  و...  لوســـتر  ســـاختمانی، 
اصلی تریـــن هـــدِف ایـــن نمایشـــگاه ارائـــه 
شـــرایِط اقســـاطی بـــود کـــه بـــرای تســـهیِل خریـــد 

ـــود. ـــه شـــده ب ـــدگان در نظـــر گرفت بازدیدکنن
گفتنـــی اســـت، اولیـــن نمایشـــگاه فـــروش 
 ۱۱ تـــا  هشـــتم  ایرانـــی  کاالی  اقســـاطی 
تـــا ۲۲ در محـــل  از ســـاعت ۱۷  شـــهریورماه 
دائمـــی نمایشـــگاه های اســـتان برگـــزار شـــد.

وش اقساطی کاالی ایرانی برگزار شد نخستین نمایشگاه فر

ایجاِد تعامل و تکمیِل زنجیره ی فروش 
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فعالیِت بیش از 3000 کارخانه
با تولیِد 1400 قلم کاال در یزد

نمایشــگاه ها پلی اســت میــاِن تولید کننــده، مصرف کننده 
و نخبــگاِن جامعــه و هــر چــه بیشــتر شــاهِد برگــزاری چنیــن 
رویدادهایی باشیم،  شاهِد رونِق اقتصادی هر چه بیشتِر استان 

خواهیم بود.
طبِق آخرین آمار استان یزد با جمعیت حدود ۱ میلیون و ۲00 
هزار نفر، دارای ۳۲60 کارخانه است که ۱400 قلم کاال را در حاِل 
حاضر تولید می کنند و 90 کشور دنیا در حاِل استفاده از 4۱0 قلم  
کاالی تولید شده هستند، در آینده ای نزدیک نیز ۱000 کارخانه 
راه اندازی می شود که این آمار بیانگِر رشِد تولید و ظرفیت های 

توسعه اقتصادی استان است. 
در همین راســتا فــروش کاالی ایرانی به صــورت لیزینگی و 
اقســاطی، یکــی از عنوان هــای نمایشــگاهی جدیــدی بود که 
امســال برای نخســتین بار در تقویم نمایشگاهی جای گرفت 
که خوشبختانه با همکاری بانک ها اتفاقاِت خوبی را هم برای 

تولیدکننده و هم مصرف کننده رقم زد.
عمــده هــدِف برگــزاری ایــن رویــداد ایــن بــود کــه کاالهای 
مــورد نیــازی که بعضا قدرِت خریِد نقدی از ســوی مــردم برای 
آن هــا وجود نــدارد، با ایجاِد تفاهمی ســه جانبه میــاِن بانک، 
تولیــد کننــده و مصرف کننده به صورِت اقســاط ارائه شــود که 
خوشبختانه طی بازدیدی که روز نخست از این نمایشگاه رخ 
داد، شاهد کیفیت مطلوِب محصوالت، رضایت تولیدکنندگان و 
همچنین مصرف کنندگان بودیم که قطعا جای بسی خرسندی 

است.
الزم بــه ذکــر اســت، ابتــدای هــر ســال تقویــِم مجموعــه 
نمایشــگاهی یــزد در کارگــروِه توســعه و صــادرات غیرنفتــی به 
ریاســت اســتاندارو دبیــری ســازمان صمت اســتان یزد تنظیم 
و طبــِق برنامه  ریــزی صورت گرفته، طی یک ســال حــدودا ۳0 
عنواِن نمایشــگاهی تعریف می شــود کــه عمده ی آن هــا در 6 

ماهه دوم سال برگزار می شود.
بی شــک یکــی از راه هــای مناســِب معرفــی کاالها برگــزاری 
نمایشــگاه ها اســت که خوشــبختانه با تدابیری که اندیشیده 

شده، پیشرفِت خوبی در این مسیر داشته ایم.
البته باید گفت تیم جدید مدیریتی نمایشگاه بین المللی یزد 
سبب ایجاد تحوالِت قابِل لمسی در حوزه زیرساخت ها شده اند 
و باتوجــه بــه ظرفیت هــای این مجموعــه، اهدافــی را تعریف 

کرده اند.
امید که رویدادهایی از این دســت با قدرت در استان ادامه 

پیدا کند.

یادداشت

محمدرضا علمدار یزدی
رییس سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان یزد

حمایت از کاالی ایرانی ویژه نخستین نمایشگاه فروش اقساطی کاالی ایرانی
باید موجب رقابت میان 

تولیدکنندگان شود
توســعه  رمــز  ایرانــی  کاالی  از  حمایــت 
اقتصاد کشور است و پشتیبانی از تولید ملی 
به منزله حمایت از اشــتغال، کار و ســرمایه 
ملــی و کارگــر ایرانــی اســت و بی شــک این 
حمایــت در جامعــه ی تولیدمحــور تحقــق 

می یابد.
بایــد  ایرانــی  کاالی  از  درواقــع حمایــت 
موجــب رقابت میان تولیدکنندگان شــود و 
بــا انجام حمایت های هدفمند، هوشــمند 
و مشــروط، فضای رقابتی در کشور تقویت 
و فضای کسب و کار بهبود یابد. همچنین 
باید تاش ها برای برنامه ریزی و حمایت از 
کاالی ایرانی، ایجاد امکان و ظرفیت خرید 
کاالی ایرانی با قیمت و کیفیت قابل رقابت 

با مشابه خارجی آن باشد.
کثــر اســتفاده از تــوان  طبــِق شــعاِر "حدا
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 
ایرانــی" و قانــوِن آن کــه در ســال ۱۳9۸ به 
کیــدات رهبــر معظــم  تصویــب رســید و تا
انقــاب اســامی در این مــورد، اقداماتی در 
حــاِل انجــام در این راســتا اســت امــا نباید 
فراموش کنیم که سیاست ها باید به گونه ای 
رقــم بخــورد کــه کاال یــا خدمت تولیدشــده 
بــرای تولیدکننده جذاب و ســودآور و برای 
کیفیت  مصرف کننــده مقــرون به صرفه و با
باشــد، تنها در این صورت اســت کــه کاال و 
خدمــاِت داخلــی ارائه شــده تــواِن رقابت و 
مصرفــی پایدار پیــدا می کنند و بــه جایگاِه 
واقعــی خــود دســت می یابنــد و حتی بــازار 
صادراتــی مطلوبی را از آِن خود می کنند که 
البته این امر جز با اعماِل برخی اصاحاِت 
هدف گــذاری  و  هوشــمندی  ســاختاری، 

جامع امکان پذیر نیست.

سرمقاله

احمد قافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 

تجاری بین المللی منطقه یزد

نمایشگاه ها 
جلوه ای از حقیقِت بازار تولید

بـــازار  حقیقـــِت  از  جلـــوه ای  نمایشـــگاه ها 
تولیـــد هســـتند و یکـــی از رســـالت های اصلـــی 
اســـت.  بـــازار  توســـعه  نمایشـــگاهی  صنعـــت 
بـــه عبارتـــی غرفه هایـــی در نمایشـــگاه ایجـــاد 
کـــز  مرا محصـــوالت  آخریـــن  کـــه  می شـــوند 
ــر  ــوی دیگـ ــد و از سـ ــه می کننـ ــدی را عرضـ تولیـ
کـــرات و تعامـــات شـــکل  بـــه واســـطه آن هـــا مذا
وکاِر  کســـب  مـــدِل  همـــان  یعنـــی  می گیـــرد؛ 
کـــه در واقـــع مخفـــف   )B to B( بـــی تـــو بـــی
معنـــای  بـــه  و    Business-to-Business
ــو  ــارت اســـت. در مـــدل بـــی تـ ــه تجـ ــارت بـ تجـ
بـــی، تمرکـــز بـــر فـــروش محصـــوالت و خدمـــات 
ــرارداد  ــر اســـت و بـــرای قـ بـــه شـــرکت های دیگـ
فـــروش در نمایشـــگاه بـــه نتیجـــه می رســـیم. 
چنیـــن  در  همـــواره  اســـت  الزم  بنابرایـــن 
فـــرا  نـــگاه  انحصـــار،  از  فـــارغ  رویدادهایـــی 
اســـتانی داشـــته باشـــیم تـــا از اثـــراِت مثبـــِت آن 
بـــه واســـطه رقابـــت در حـــوزه تولیـــد و توزیـــع 
بهره منـــد شـــویم، زیـــرا یکـــی از عمـــده اهـــداِف 
ایـــن نمایشـــگاه ها تحریـــِک تولیـــد بـــرای ارتقـــاء 

ســـطح کمـــی و کیفـــی آن اســـت.
تنـــوع  افزایـــِش  بـــرای  هدف گـــذاری 
محصـــوالت و خدمـــاِت ارائـــه شـــده، کیفیـــِت 
گرفتـــِن نیازهـــای مـــردم،  مطلـــوب، در نظـــر 
ظرفیت هـــای  از  درســـت  اســـتفاده  و  بررســـی 
کـــز رفاهی،  صنعـــِت نمایشـــگاهی و گســـترِش مرا
تفریحـــی و در نهایـــت اطاع رســـانی درســـت 
ـــف  ـــرهای مختل ـــتقباِل قش ـــی و اس گاه ـــت آ جه
توجـــه هیـــات  مـــورد  بایـــد  جامعـــه، همـــواره 
ــزاری  ــا برگـ ــرد و بـ ــرار گیـ ــره نمایشـــگاه ها قـ مدیـ
جلســـات مســـتمر نقـــاِط ضعـــف را برطـــرف و 

نقـــاِط قـــوت را بـــه تعالـــی برســـانند.
ــک  ــده ای نزدیـ ــاش، در آینـ ــا تـ ــه بـ ــد کـ امیـ
صنعـــت  در  خـــود  واقعـــی  جایـــگاه  بـــه  یـــزد 

یابـــد. دســـت  نمایشـــگاهی 

یادداشت

سید مسعود عظیمی
معاون هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری یزد
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فیروزه کوبی و میناکاری
ایــن روزها برخــی هنرها به دلیِل طرفداراِن بســیار درآمدزایی 
و اشــتغال زایی باالیــی دارنــد از جملــه این هنرهــا فیروزه کوبی و 
کاری اســت. یکــی از غرفه هــای ایــن دوره از نمایشــگاه به  مینــا
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ترنج اختصاص داشت که عاوه بر 
این دو هنِر ارزشمند، در زمینه آموزش صنایع چوب و فلز، سفال، 

شیشه و چرم هم فعالیت دارد. 

مبلمان تخِت خواب شو
کثــرا متــراژ باالیــی ندارند،  چیدمــاِن خانه هــای امــروزی کــه ا
گــر خانه تان متــراِژ باالیی  ســبِک خــاِص خــود را می طلبد، پس ا
ندارد و یا هر چند وقت یکبار میزباِن مهمانانی هســتید که شب 
گر گاهی شــب ها هوس  را در خانه شــما ســپری می کنند و یا نه ا
خوابیــدن جلوی تلویزیون را می کنید، مبلمان تخِت خواب شــو 

بهترین انتخاب برای شما است. 
ین نوع مبلمان حاصِل نوآوری و خاقیت در زمینه ی طراحی 
تخت خواب هاست که بیشتر کاربرِد آن برای فضاهای کوچک 
اســت و مهم تریــن و اصلی تریــن مزیــت آن ها بهینه ســازی فضا 
اســت. مبلمــاِن تخت خواب شــو زیرمجموعه مبل هــای راحتی 
کوتــاه، دســته های پهــن و نشــیمنگاه نــرم  و دارای پایه هــای 
هستند و معموال از وزن سبکی برخوردارند و درنتیجه استفاده و 

جابه جایی آن ها بسیار راحت است. 
کــده نگیــن کویــر اولیــن و تنهــا مرکز تخصصــی فروش  کمجا

مبلمان تخت خواب شو در استان یزد است که در این نمایشگاه 
شرکت داشت.

سیستم های گرمایشی و سرمایشی
و  گرمایشــی  سیســتم های  انتخــاِب  در  نکتــه  مهمتریــن 
هــر  احتیاجــات  بــا  متناســب  بایــد  کــه  اســت  ایــن  سرمایشــی 
ساختمانی، متناسب ترین دستگاه ممکن از نظر قیمت، مصرف 
انــرژی، برآورده کردن نیازهای اساســی دمایی و رطوبتی و غیره 

گزینش شود.
ک گســتریزد به عنواِن یکی از حاضراِن این نمایشــگاه در  کوال

این زمینه انواع محصوالت گرمایشی تجاری و خانگی، از جمله 
بخاری هــای فن دار، کم مصرف و بی صدا مخصوص خانه های 
کــن اداری و محصوالت  ویایــی، آپارتمان ها، فروشــگاه هــا و اما
تجــاری با توان گرمایی بســیار باال مخصوص گرمایش اســتخر، 
سالن همایش، کارخانه ها، گلخانه ها، مرغداری و سوله هایی با 

ابعاد بزرگ را تولید می کند.

اطلس نیرو
یکــی از شــرکت کننده های ایــن نمایشــگاه نماینده آسانســور 
گــروه  کــره جنوبــی بــود. ایــن برنــد توســط   GYG  و پلــه برقــی
 Hollister-Whitney Elevator و  جنوبــی  کــره  از   Gumyung
Corporation  از امریــکا تاســیس و به عنــواِن یکی از نمایندگان 
ح است. پیشرو در صنعت تولید آسانسور و پله برقی در دنیا مطر

صنایع چوب 
صنایــِع چوبــی همــواره مــورد اســتقبال قــرار می گیــرد، ایــن 
آنتیک)تولیدکننــده  چــوب  صنایــع  میزبــاِن  نیــز  نمایشــگاه 
میزغذاخــوری، مبلمــان اداری و مبلمان خانگی( و آرشــان مبل 

بود.

کاالی خواب
یکــی از پرطرفدارترین غرفه های نمایشــگاهای فــروِش کاال، 
معموال کاالی خواب مانند تشــک  و بالشــت های طبی هســتند، 

خوشــبختانه به دلیِل بحِث رقابت باتوجه به حضوِر چند غرفه 
مشــابه در این زمینه، کیفیِت این کاال همواره مطلوب اســت. در 

این دوره از نمایشگاه، اوما، برلین و... از جمله حاضران بودند.
دیگــر حاضراِن این نمایشــگاه نیــز در زمینه هــای مختلف از 
جمله تولید شــیرآالت و محصوالِت بهداشــتی ساختمانی، لوله و 
اتصــاالت، دوربین مداربســته و سیســتم های حفاظتی، طراحی 
و اجــرای کابینــت، موتورســیکلت و دوچرخه ومحصــوالت نانو، 
بــازی و سیســتم های  کنســول های  لوســتر و تزئینــاِت منــزل، 
روشــنایی و محصــوالِت آشــپزخانه و ...  محصوالت خــود را ارائه 

دادند.

تولیدمساویبااشتغالزایی
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همزمانی نمایشگاه لیزینگ با نمایشــگاه کاالی ایرانی اتفاِق 
مبارکی بود که اصلی ترین هدف از برگزاری آن را می توان تسهیِل 

خریِد اقشار مختلف جامعه دانست.
در این رویداد ســعی شــد تماِم گروه های کاالیی براساِس نیاِز 
مردم در نظر گرفته شود تا باتوجه به شرایِط اقساطی برنامه ریزی 
شــده، آن ها بتواننــد خریدی مطمئــن و رضایت بخش را تجربه 

کنند.
قابــل ذکر اســت یکــی از مــواردی کــه در این رویــداد اهمیت 

بسیاری داشت، کیفیِت کاالهای ارائه شده در این نمایشگاه بود 
که از حساســیت زیادی برخــوردار بود، زیرا هــدف ارائه تولیداِت 
داخلــی و پررنــگ کردِن تــواِن رقابِت آن ها با محصوالِت مشــابه 
وارداتی بود که خوشــبختانه این اقدام تــا حدود زیادی رضایِت 

بازدیدکنندگان را در پی داشت.
حضوِر شــهرهای دیگر نیز در این رویداد، ســبب جلوگیری از 

ایجاد انحصار و ایجاد حِس رقابت میان شرکت کنندگان شد.
امید که در آینده ای نزدیک شاهِد رشِد هرچه بیشتِر تولیداِت 

داخلی و استقباِل مردم از این تولیدات باشیم.
بی شــک حمایت از تولیدات داخلی، اشتغال زایی، جلوگیری 
از خــروج ارز و رشــد اقتصــادی را در پــی خواهــد داشــت کــه در 
صورِت حمایــِت دولت و همراهی تولیدکنندگان این امر محقق 

خواهد شد. 

فرهنگ ســـازی در مـــورد مصـــرِف کاالی ایرانـــی و بـــاال بردِن 
کیفیت کاالها توســـِط تولید کننده از نخســـتین قدم هایی است 
کـــه در راســـتای حمایـــت از تولید داخلـــی باید برداشـــت، زیرا تا 
زمانـــی کـــه تولیدکننده مجاب بـــه بهبوِد کیفیـــت محصوالتش 
و مصرف کننـــده مجـــاب بـــه اســـتفاده از ایـــن تولیدات نشـــود، 
نمی تـــوان بـــا رونِق بازار قاچـــاق و کاالهای وارداتـــی مقابله کرد.
بـــه  از ســـوی دولـــت  ارائـــه بســـته های حمایتـــی  بی شـــک 
تولیدکنندگان تا حدوِد بســـیاری می تواند در این زمینه راه گشـــا 

باشـــد، زیـــرا در شـــرایط فعلـــی قیمـــِت تمـــام شـــده محصـــوالت 
بـــرای تولیدکننـــدگان بـــه دلیـــِل نبـــوِد بـــازاِر مناســـب، به صرفه 
نیســـت و همین امر تواِن رقابـــت با کاالهای وارداتـــی را از آن ها 
می گیـــرد، بنابرین در صورت حمایت دولـــت، تولید کننده تواِن 
بـــاال بردِن کیفیـــِت کاالهای خـــود را پیدا می کند کـــه این اتفاق 
پیش زمینه ی خوبی اســـت برای جلوگیـــری از وارداِت بی رویه 
کاالهـــای مشـــابه، جلوگیری از قاچـــاق و به دنباِل آن اســـتقبال 
مـــردم از کاالهـــای داخلـــی و در نتیجـــه رونـــق تولیـــد و اقتصـــاد 

کشـــور که اشـــتغال زایی و توســـعه را رقـــم خواهد زد.
هرچند خوشـــبختانه در همین یک ســـالی که از دولت جدید 
گذشـــته قدم هـــای خوبی در حـــوزه اقتصاد برداشـــته شـــده که 
امید اســـت در آینـــده ای نزدیک مردم نتایج مثبـــت آن را لمس 

. کنیم

حمایت از تولیدات داخلی
اشتغال زایی و رشد اقتصادی را رقم خواهد زد

ضرورِت ارائه بسته های حمایتی از سوی دولت 
برای باال بردِن توان رقابت

علیرضا حسنی
رییس اتاق اصناف یزد

محمد آقاباقری
یکی از مجریان نمایشگاه
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نوآوری، کیفیت و قیمِت رقابتی سه معجزه  گِر رونِق  بازاِر لوازم خانگی داخلی
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بـــه گفتـــه تولیدکننـــدگان و عرضه کننـــدگان، همـــواره یکـــی از 
بزرگ تریـــن چالش هـــای صنعـــت لـــوازم داخلـــی، نبـــوِد حمایـــت 
درســـت و کارشناســـانه از ســـوی دولـــت و بانک هـــا بـــوده اســـت. 
فعـــاالِن ایـــن صنعـــِت ســـرمایه بر معتقدنـــد در صـــورِت حمایـــِت 
گـــذاری تســـهیاِت مناســـب بـــرای تامیـــن ســـرمایه  بانک هـــا و وا
در گـــردش، ســـرمایه ثابـــت و خریـــد و بـــه روز کـــردِن ماشـــین آالت، 
بخـــِش زیـــادی از مشـــکاِت آن هـــا حـــل خواهـــد شـــد. یکـــی 
بتـــوان  شـــاید  البتـــه  کـــه  حـــوزه  ایـــن  دغدغه هـــای  از  دیگـــر 
کـــرد، جلوگیـــری  بیـــان  را  به عنـــواِن اصلی تریـــن دغدغـــه آن 
ــِم  ــه علی رغـ ــت کـ ــاِق کاال اسـ ــابه و قاچـ ــای مشـ از وارداِت کاالهـ
ایـــن  شـــدِن  محـــدود  مـــواردی  در  و  بســـیار  درخواســـت های 
ح  رونـــد، همچنـــان به عنـــواِن چالشـــی جـــدی بـــرای فعـــاالن مطـــر
اســـت، هرچنـــد از نظـــِر خریـــداران و حتـــی برخـــی کارشناســـان ایـــن 
خ دهـــد کـــه تولیدکننـــدگان  اتفـــاق بایـــد زمانـــی به طـــوِر کامـــل ر
کیفیـــِت تولیـــداِت خـــود را بـــاال ببرنـــد و در حـــاِل حاضـــر تنهـــا 
فضـــای رقابتـــی می توانـــد آن هـــا را مجبـــور بـــه ایـــن کار کنـــد. 
و امـــا مـــورد آخـــر اینکـــه در ماه هـــای گذشـــته افزایـــش هزینـــه 
خ بـــرق  گـــران شـــدن نـــر حمـــل ونقـــل، دســـتمزد نیـــروی کار، 
تجـــاری، افزایـــش قیمـــت مـــواد اولیـــه و نوســـات ارزی ســـبب شـــد 
ــا جهشـــی جـــدی مواجـــه شـــود کـــه  قیمـــِت تولیـــداِت داخلـــی بـ
ـــا رکـــود مواجـــه کـــرد، کـــه ایـــن  ـــازاِر ایـــن صنعـــت را ب همیـــن امـــر ب

نیـــز بـــه تنهایـــی معضلـــی غیرقابـــل انـــکار و جـــدی اســـت. 
ــوِد  ــر باوجـ ــال های اخیـ ــا در سـ ــِق آمارهـ ــیر طبـ ــن تفاسـ ــا ایـ بـ
ـــوازم خانگـــی  تمـــام چالش هـــای بیـــان شـــده، رونـــِد اســـتقبال از ل
کـــه  تولیـــِد داخـــل تـــا حـــدوِد بســـیاری افزایـــش یافتـــه اســـت 
ـــا  ـــا آی ـــاالِن ایـــن عرصـــه باشـــد، ام ـــرای فع ـــی ب ـــِر خوب ـــد خب می توان
ــد  ــدان دور خواهنـ ــه چنـ ــده  ای نـ ــی در آینـ ــدگان داخلـ تولیدکننـ
ــور کامـــل تامیـــن و  ــور را به طـ ــوازم خانگـــی کشـ ــازاِر لـ توانســـت بـ

رضایـــِت خریـــداران را بـــاز هـــم بـــه طـــوِر کامـــل جلـــب کننـــد؟
بانـــک   کاال  اقســـاطی  فـــروِش  نمایشـــگاِه  نخســـتین  در   
ـــا فعـــاالن همـــراه شـــد  ـــان ایـــن صنعـــت ب ـــواِن یکـــی از حامی به عن

تـــا شـــرایِط خریـــد بـــرای خریـــداران تســـهیل شـــود.
در ادامـــه در مـــورد برخـــی برندهـــای صنعـــت لـــوازم خانگـــی 
داخلـــی حاضـــر در نخســـتین نمایشـــگاِه فـــروِش اقســـاطی کاالی 

ایرانـــی می خوانیـــم:

   مادیران
گـــروه مادیـــران بـــا ســـابقه حـــدود 60 ســـاله در ابتـــدا  نـــاِم 
ــوالت الکترونیـــک  ــتیباِن محصـ ــان و پشـ ــواِن خدمات رسـ به عنـ
امـــا در حـــال حاضـــر  و ماشـــین های اداری شـــناخته می شـــد 
ــاژ  ــد و مونتـ ــع الکترونیـــک) تولیـ ــوزه صنایـ ــرکت در ۳ حـ ــن شـ ایـ

مونتـــاژ  و  )تولیـــد  خانگـــی  لـــوازم  تلویزیون هـــا(،  و  مانیتورهـــا 
لـــوازم خانگـــی( و خدمـــاِت پـــس از فـــروش فعالیـــت می کنـــد.

"شـــرکت  عنـــوان  تحـــت   ۱۳4۳ ســـال  در  مادیـــران  گـــروه 
امیـــری و شـــرکاء" بنیـــان گـــذاری شـــد و امـــروز صنایـــع بســـیاری را 
ـــوازم خانگـــی تـــا زیســـت تخریـــب، پاســـتیک، ســـرمایه گذاری  از ل

ســـاختمانی و… پوشـــش می دهـــد.

  تولیپس
از برندهـــای  امـــا تولیپـــس یکـــی  مـــا نمی دانیـــم  از  خیلـــی 
کـــه تحـــت نظـــر  کننـــده لـــوازم خانگـــی ایرانـــی اســـت  تولیـــد 
شـــرکت صنایـــع الکتریکـــی ناســـیونال ایـــران شـــروع بـــه کار کـــرده و 
اولیـــن بـــار در ســـال ۱۳۸0 توســـط ایـــن برنـــد معرفـــی شـــده اســـت. 
رضایـــِت خریـــداران نشـــان می دهـــد تولیپـــس لـــوازم بـــا کیفیتـــی را 

بـــه بـــازار عرضـــه کـــرده اســـت.
جالـــب اســـت بدانیـــد کـــه شـــرکت صنایـــع الکتریکـــي ناســـیونال 
ـــت  ـــی اس ـــدی ایران ـــرکت های تولی ـــن ش ـــی از قدیمی تری ـــران یک ای
کـــه قدمتـــش بـــه حـــدود نیـــم قـــرن می رســـد و در آخریـــن روزهـــای 
دی مـــاه ســـال ۱۳۵۱ ایـــن شـــرکت بـــا مشـــارکت ۷0 درصـــدی 
کمپانـــی ژاپنـــی "ماتسوشـــیتا الکتریـــک" و دریافـــت نمایندگـــی 
شـــرکت ناســـیونال ژاپـــن بـــا نـــام تجـــاری ناســـیونال فعالیـــت خـــود 

را آغـــاز کـــرد. 

ناســـیونال ایـــران بـــا اســـتناد بـــه ایـــن ســـابقه، اقـــدام بـــه 
ــرد،  ــام پاناســـونیک کـ دریافـــت نمایندگـــی رســـمی برنـــد خوش نـ
درواقـــع نـــام محصـــول ناســـیونال بـــا توجـــه بـــه ارتباطـــات جهانـــی 
و تبلیغـــات در تمـــام دنیـــا از ناســـیونال بـــه پاناســـونیک تبدیـــل 
ــام  ــا نـ ــیونال بـ ــوالت ناسـ ــه محصـ ــال ۱۳۸۳ کلیـ ــد و از اول سـ شـ

ــازار عرضـــه گردیـــد. پاناســـونیک تولیـــد و بـــه بـ
بـــا ایـــن تفاســـیر احتمـــاال تـــا ایـــن لحظـــه بـــه ایـــن نتیجـــه 
رســـیده اید کـــه برنـــد تولیپـــس بـــا چـــه پشـــتوانه ای بـــه بـــازار ایـــران 

معرفـــی شـــده اســـت.

  ایکس ویژن
تولیـــد  خـــط  راه انـــدازی  بـــا  مادیـــران   ۱۳۸۵ درســـال 
و  صوتـــی  تجهیـــزات  بـــازار  وارد    X.Vision تلویزیون هـــای 

شـــد. تصویـــری 
ایـــن برنـــِد ایرانـــی بـــوده و قیمـــت و کیفیـــت آن بـــه گفتـــه 
مصرف کننـــدگان در مقایســـه با برندهـــای خارجـــی قابل قبول 
اســـت. TCL  نیـــز از برندهایی اســـت که در شـــهریور ماه ۱۳96 
گـــروه مادیـــران با آن همکاری خود را شـــروع کـــرد. حضور هر دو 
ایـــن برندها)ایکـــس ویـــژن و TCL (مـــورد اســـتقباِل خوبی قرار 

. فت گر

 الکترو استیل
شـــرکت الکترواســـتیل هم بیش از ۵0 سال است که در زمینه 
تولید وســـایل برودتی از جمله یخچال فریزر، آب ســـرد کن و … 
فعالیـــت اســـت و جالب این که ســـه اختـــراع به نام این شـــرکت 
ثبت شـــده است. این شـــرکت قادر به تولید ســـاالنه ۳0000 )سی 
هـــزار( عـــدد انـــواع یخچـــال، ســـردخانه، فریزرهـــای صنعتی و 

پانصـــد هزار عدد یخچـــال و فریزر خانگی می باشـــد. 

  پاکشوما
کشوما در ســـال ۱۳۵4 خورشـــیدی تحت برند لیدی واش  پا
)Lady Wash( بـــا طراحـــی صنعتـــی و تولیـــد انواع لباسشـــویی 
کـــرد. در ادامـــه امـــا طـــی  نیمـــه اتوماتیـــک کار خـــود را شـــروع 
همـــکاری با شـــرکت فیلیپـــس )Philips( هلنـــد و بعـــد از آن ال 
کشـــوما به توســـعه محصول با آخرین  جی )LG( کره جنوبی، پا
تکنولوژی هـــای روز دنیا در حوزه لوازم خانگی به ویژه ماشـــین 
کشـــوما با همکاری شـــرکت های  لباسشـــویی پرداخت. گـــروه پا
 Haier( تولیـــدی لوازم خانگی دنیـــا از جمله هایـــر اروپا-ایتالیـــا
Europe( کـــه مشـــتمل بـــر برندهای کنـــدی، هـــوور و زیرووات 
اســـت و همچنین کمپانی مایدیـــا )Midea(، محصوالت خود را 

بـــه بازارهـــای داخلـــی و بین المللی عرضـــه می کند.
محصـــول  گـــروه  پنـــچ  در  کشـــوما  پا محصـــوالت  خانـــواده 
یخچـــال و فریـــزر، ماشـــین لباسشـــویی، ماشـــین ظرفشـــویی، 

می شـــوند. تولیـــد  کولـــرگازی  و  جاروبرقـــی 

  هیمالیا
هیمالیـــا به عنـــواِن یکـــی از برندهای شـــناخته شـــده ایرانی 
در بـــازاِر لـــوازم خانگـــی ایـــران، کار خـــود را از دهـــه ۵0 بـــا تولید 
یخچـــال فریـــزر آغـــاز کـــرد و بعـــد از آن در دهـــه 60 فعالیـــت بـــا 
عرضـــه یخچال هـــای صنعتـــی و تولیـــد فریزرهـــای صندوقـــی 
خانگـــی فعالیتـــش را گســـترش داد، امـــا دهـــه ۷0 نقطه عطف 
ایـــن برنـــد بـــود و دوران طایـــی اش نیـــز دهـــه ۸0. در کارنامـــه 
کاری ایـــن برند طی این دهـــه همکاری با شـــرکت AEG آلمان 
کو ایتالیا، تجهیز خطوط تولید به دســـتگاه های پیشـــرفته  و بتا
و هوشـــمند، توســـعه شـــبکه خدمات پـــس از فـــروش و ارائه ۳0 
مـــاه گارانتـــی بـــرای محصـــوالت دی ده می شـــود. ایـــن برنـــد از 
دهـــه نود تا به امروز بیشـــتر بر روی توســـعه کارخانـــه و تکمیل 

کردن ســـبد محصـــوالت خـــود تمرکز کرده اســـت.
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ویژه نخستین نمایشگاه فروش اقساطی کاالی ایرانی

 ما را دنبال کنید:

www.yazdfair.com
  Yazd.fair  :گرام صفحه اینستا

یکــی از بازدیــد کنندگانی که به گفته خودش به قصِد خرید جهیزیه دخترش به این 
نمایشــگاه آمده بود می گفت: خرید اقســاطی در این شرایط اقتصادی گزینه خوبی ست 
به خصوص برای کسانی که قصد خرید جهیزیه دارند، هرچند پرداخت اقساط هم خود 

مسئله ای جداست که سختی های خود را دارد.

گر کیفیت  کید داشت و از نظرش ا یکی دیگر از بازدیدکنندگان هم روی کیفیِت کاالها تا
باال باشد، به نفِع تولیدکنندگاِن داخلی خواهد بود زیرا قطعا مردم از محصوالتشان بیشتر 

استقبال خواهند کرد.

بازدیــده کننــده دیگــر می گفــت: معموال خریدهــای اقســاطی را به خاطِر کارمزدشــان 
دوست ندارم اما این روزها به خاطِر قیمت های باالی کاال از آن استقبال می کنم.

بازدیدکننده دیگر هم از تنوع کاال در نمایشگاه گفت، او معتقد بود باید تماِم برندهای 
ایرانی در چنین نمایشگاه هایی شرکت کنند تا قدرِت انتخاِب خریداران باال رود.

گر تعداد شرکت کننده ها بیشتر باشد رقابت به وجود  محمد، پسرش هم معتقد بود: ا
می آید و این امر روی قیمت ها تاثیر می گذارد.

خانم حسینی دبیر بازنشسته آموزش و پرورش هم می گفت: نسبت به گذشته تنوع 
کاالهای ایرانی خیلی خوب شده است آن زمان ها انتخاب ها خیلی محدود بود.

یک بازدیده کننده دیگر هم از شــرایط اقســاطی راضی بود و تنوع کاالها را هم قابل 
قبول دانست.

آقــای رضایــی مدیرعامــِل یکــی شــرکت تولیــدی هم بــه شــوخی می گفت: همســرم 
کثر آن ها را حضور پیدا  عاقه زیادی به خرید دارد، تمام نمایشــگاه ها رار صد می کند و ا

می کنیم. امروز هم چند قلم خرید داشتیم.

یــک بازدیــد کننــده دیگر هم بهتریــن مزیت این نمایشــگاه را حضــور تولیدکنندگان 
مختلف در یک فضا دانست که خرید را راحت تر کرده چون امکان مقایسه وجود دارد.

بی شک حمايت از کاالی ایرانی بايد محور سیاست های اقتصادی قرار گیرد اما در 
صورتی که این حمايت منجر به رشِد اشتغال زایی، افزايش تولید، ايجاد حِس رقابت 

و رشِد کیفیِت کاالهای داخلی و در نهايت رضايت و استقباِل مردم شود.
در گزارشــی آمده بود حدود 60 درصد جامعه حاضرند در صورِت باال رفتِن کیفیِت 
کاالهــای ایرانــی از آن هــا حمايــت کننــد، همین باعث شــد کنجــکاو شــويم و در این 
نمايشــگاه بــه ســراِغ برخی بازديدکننــدگان برويم و بــا آن ها صحبت کنیــم. در ادامه 

نظراِت برخی از آن ها را می خوانیم: 


