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احمدقافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای
تجاریبینالمللیمنطقهیزد

حمایت از کاالی ایرانی
باید موجب رقابت میان
تولیدکنندگانشود
حمایــت از کاالی ایرانــی رمــز توســعه
اقتصاد کشور است و پشتیبانی از تولید ملی
به منزله حمایت از اشــتغال ،کار و ســرمایه
یشــک این
ملــی و کارگــر ایرانــی اســت و ب 
حمایــت در جامع ـهی تولیدمحــور تحقــق
مییابد.
درواقــع حمایــت از کاالی ایرانــی بایــد
موجــب رقابت میان تولیدکنندگان شــود و
بــا انجام حمایتهای هدفمند ،هوشــمند
و مشــروط ،فضای رقابتی در کشور تقویت
و فضای کسب و کار بهبود یابد .همچنین
باید تالشها برای برنامهریزی و حمایت از
کاالی ایرانی ،ایجاد امکان و ظرفیت خرید
کاالی ایرانی با قیمت و کیفیت قابل رقابت
با مشابه خارجی آن باشد.
ـعار "حداکثــر اســتفاده از تــوان
طبـ ِـق شـ ِ
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی
ـون آن کــه در ســال  ۱۳۹۸به
ایرانــی" و قانـ ِ
تصویــب رســید و تاکیــدات رهبــر معظــم
انقــاب اســامی در این مــورد ،اقداماتی در
ـال انجــام در این راســتا اســت امــا نباید
حـ ِ
فراموش کنیم کهسیاستهابایدبهگونهای
رقــم بخــورد کــه کاال یــا خدمت تولیدشــده
بــرای تولیدکننده جذاب و ســودآور و برای
مصرفکننــده مقــرون بهصرفه و باکیفیت
باشــد ،تنها در این صورت اســت کــه کاال و
ـوان رقابت و
خدمـ ِ
ـات داخلــی ارائه شــده تـ ِ
جایگاه
ـه
ـ
ب
و
کنند
ی
م
ـدا
ـ
ی
پ
پایدار
ـی
مصرفـ
ِ
واقعــی خــود دســت مییابنــد و حتی بــازار
آن خود میکنند که
صادراتــی مطلوبی را از ِ
اصالحات
اعمال برخی
البته این امر جز با
ِ
ِ
فگــذاری
ســاختاری ،هوشــمندی و هد 
جامع امکانپذیر نیست.

یادداشت
سیدمسعودعظیمی
معاونهماهنگیاموراقتصادی
استاندارییزد

نمایشگاهها
حقیقت بازار تولید
جلوهای از
ِ

نمایش ــگاهها جل ــوهای از حقیق ـ ِـت ب ــازار
تولی ــد هس ــتند و یک ــی از رس ــالتهای اصل ــی
صنع ــت نمایش ــگاهی توس ــعه ب ــازار اس ــت.
ب ــه عبارت ــی غرفههای ــی در نمایش ــگاه ایج ــاد
یش ــوند ک ــه آخری ــن محص ــوالت مرا ک ــز
م
تولی ــدی را عرض ــه میکنن ــد و از س ــوی دیگ ــر
بــه واســطه آنهــا مذاکــرات و تعامــات شــکل
وکار
میگی ــرد؛ یعن ــی هم ــان م ـ ِ
ـدل کس ــب ِ
ب ــی ت ــو ب ــی ( )B to Bک ــه در واق ــع مخف ــف
 Business-to-Businessو ب ــه معن ــای
تج ــارت ب ــه تج ــارت اس ــت .در م ــدل ب ــی ت ــو
ب ــی ،تمرک ــز ب ــر ف ــروش محص ــوالت و خدم ــات
ب ــه ش ــرکتهای دیگ ــر اس ــت و ب ــرای ق ــرارداد
ف ــروش در نمایش ــگاه ب ــه نتیج ــه میرس ــیم.
بنابرای ــن الزم اس ــت هم ــواره در چنی ــن
رویدادهای ــی ف ــارغ از انحص ــار ،ن ــگاه ف ــرا
ـرات مثب ـ ِـت آن
اس ــتانی داش ــته باش ــیم ت ــا از اث ـ ِ
ب ــه واس ــطه رقاب ــت در ح ــوزه تولی ــد و توزی ــع
ـداف
بهرهمن ــد ش ــویم ،زی ــرا یک ــی از عم ــده اه ـ ِ
ـک تولیــد بــرای ارتقــاء
ایــن نمایشــگاهها تحریـ ِ
س ــطح کم ــی و کیف ــی آن اس ــت.
ـش تن ــوع
هد 
فگ ــذاری ب ــرای افزای ـ ِ
ـات ارائ ــه ش ــده ،کیفی ـ ِـت
ـ
م
خد
و
ـوالت
محص ـ
ِ
مطل ــوب ،در نظ ــر گرفت ـ ِـن نیازه ــای م ــردم،
ته ــای
بررس ــی و اس ــتفاده درس ــت از ظرفی 
ـترش مرا کــز رفاهی،
صنعـ ِـت نمایشــگاهی و گسـ ِ
تفریح ــی و در نهای ــت اطالعرس ــانی درس ــت
ـتقبال قش ــرهای مختل ــف
جه ــت آ گاه ــی و اس ـ ِ
جامع ــه ،هم ــواره بای ــد م ــورد توج ــه هی ــات
مدی ــره نمایش ــگاهها ق ــرار گی ــرد و ب ــا برگ ــزاری
ـاط ضع ــف را برط ــرف و
جلس ــات مس ــتمر نق ـ ِ
ـاط ق ــوت را ب ــه تعال ــی برس ــانند.
نق ـ ِ
امی ــد ک ــه ب ــا ت ــاش ،در آین ــدهای نزدی ــک
ی ــزد ب ــه جای ــگاه واقع ــی خ ــود در صنع ــت
نمایش ــگاهی دس ــت یاب ــد.

نخستین نمایشگاه فروش اقساطی کاالی ایرانی برگزار شد

تکمیل زنجیرهی فروش
ایجاد تعامل و
ِ
ِ

لیزین ــگ و ف ــروش اقس ــاطی کاال از
شه ــای ف ــروش کاال اس ــت ک ــه
رایجتری ــن رو 
نک ــه متقاض ــی
ب ــه واس ــطه آن ع ــاوه ب ــر ای 
و عرضهکنن ــده ب ــه راحت ــی میتوانن ــد وارد
تعام ــل ش ــوند ،ب ــه زنجی ــره ف ــروش کم ــک
بس ــیاری میکن ــد.
ل ــزوم تس ــهیل حض ــور تولیدکنن ــدگان
داخل ــی ب ــا کیفی ــت ب ــاال در نمایش ــگاههای
عرض ــه مس ــتقیم کاال یک ــی از اقدامات ــی اس ــت
کــه ا گــر بــه درســتی صــورت گیــرد ،بــا ظرفیــت،
ن ــوآوری و کارای ــی منحصرب هف ــردی ک ــه دارد
ت ــا ح ــد قاب ــل توجه ــی ب ــه چرخ ــه تولی ــد،

مصـــرف کاال و خدمـــات ،کمـــک میکنـــد.
ـدت 4
در ایــن راســتا بــرای اولیــن بــار بــه مـ ِ
روز نمایش ــگاه ف ــروش اقس ــاطی کاالی ایران ــی
در یــزد برگــزار شــد.
ـور محمدرض ــا علم ــدار
ای ــن روی ــداد ب ــا حض ـ ِ
یـــزدی رییـــس ســـازمان صنعـــت ،معـــدن و
تج ــارت ی ــزد ،س ــید مس ــعود عظیم ــی مع ــاون
هماهنگ ــی اقتص ــادی اس ــتانداری و حس ــنی
ریی ــس ات ــاق اصن ــاف حض ــور داش ــتند.
در ایـــن رویـــداد تولیدکننـــدگان داخلـــی
قالـــب بیـــش از  ۳۵غرفـــه از شـــهرهای
در
ِ
تهـــران ،اصفهـــان ،تبریـــز ،مشـــهد و یـــزد

تولیـــدات داخلـــی خـــود را
حضـــور داشـــتند و
ِ
در گروهه ــای کاالی ــی از جمل ــه لوازمخانگ ــی،
خـــودرو ،دوچرخـــه و موتورســـیکلت ،کاالی
خـــواب ،کاالی دیجیتـــال ،تجهیـــزات
ســـاختمانی ،لوســـتر و ...ارائـــه کردنـــد.
ـدف ای ــن نمایش ــگاه ارائ ــه
اصلیتری ــن ه ـ ِ
ـهیل خریــد
ـ
تس
ـرای
ـ
ب
ـه
ـ
ک
ـرایط اقســاطی بــود
شـ ِ
ِ
بازدیدکنن ــدگان در نظ ــر گرفت ــه ش ــده ب ــود.
گفتن ــی اس ــت ،اولی ــن نمایش ــگاه ف ــروش
اقســـاطی کاالی ایرانـــی هشـــتم تـــا ۱۱
شـــهریورماه از ســـاعت  ۱۷تـــا  ۲۲در محـــل
دائمـــی نمایشـــگاههای اســـتان برگـــزار شـــد.

یادداشت
محمدرضاعلمداریزدی
رییس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان یزد

فعالیت بیش از  3000کارخانه
ِ
تولید  1400قلم کاال در یزد
با ِ

میــان تولید کننــده ،مصرفکننده
نمایشــگاهها پلی اســت ِ
ـاهد برگــزاری چنیــن
ـ
ش
ـتر
ـ
ش
بی
نخبــگان جامعــه و هــر چــه
و
ِ
ِ
بیشتر استان
رونقاقتصادیهر چه
رویدادهاییباشیمِ ،
ِ
شاهد ِ
خواهیمبود.
طبق آخرین آمار استان یزد با جمعیت حدود 1میلیون و200
ِ
حال
هزار نفر ،دارای  3260کارخانه است که  1400قلم کاال را در ِ
حال استفاده از  410قلم
حاضر تولید میکنند و 90کشور دنیا در ِ
کاالی تولید شده هستند ،در آیندهای نزدیک نیز  1000کارخانه
رشد تولید و ظرفیتهای
راهاندازی میشود که این آمار
بیانگر ِ
ِ
توسعهاقتصادیاستاناست.
در همین راســتا فــروش کاالی ایرانی به صــورت لیزینگی و
اقســاطی ،یکــی از عنوانهــای نمایشــگاهی جدیــدی بود که
امســال برای نخســتین بار در تقویم نمایشگاهی جای گرفت
اتفاقات خوبی را هم برای
که خوشبختانه با همکاری بانکها
ِ
تولیدکنندهوهممصرفکنندهرقمزد.
هــدف برگــزاری ایــن رویــداد ایــن بــود کــه کاالهای
عمــده
ِ
خرید نقدی از ســوی مــردم برای
قدرت
بعضا
که
نیــازی
مــورد
ِ
ِ
ـان بانک،
آنهــا وجود نــدارد ،با
ِ
ایجاد تفاهمی ســه جانبه میـ ِ
صورت اقســاط ارائه شــود که
تولیــد کننــده و مصرف کننده به
ِ
خوشبختانه طی بازدیدی که روز نخست از این نمایشگاه رخ
مطلوبمحصوالت،رضایتتولیدکنندگانو
داد،شاهد کیفیت
ِ
همچنینمصرفکنندگانبودیمکهقطعاجایبسیخرسندی
است.
الزم بــه ذکــر اســت ،ابتــدای هــر ســال تقویـ ِـم مجموعــه
کارگــروه توســعه و صــادرات غیرنفتــی به
نمایشــگاهی یــزد در
ِ
ریاســت اســتاندارو دبیــری ســازمان صمت اســتان یزد تنظیم
طبــق برنامهریــزی صورت گرفته ،طی یک ســال حــدودا 30
و ِ
نهــا در 6
یشــود کــه عمدهی آ 
عنوان نمایشــگاهی تعریف م 
ِ
ماهه دوم سال برگزار میشود.
بیشــک یکــی از راههــای مناسـ ِـب معرفــی کاالها برگــزاری
نمایشــگاهها اســت که خوشــبختانه با تدابیری که اندیشیده
پیشرفتخوبیدر اینمسیر داشتهایم.
شده،
ِ
البتهباید گفتتیمجدیدمدیریتینمایشگاهبینالمللییزد
قابللمسیدر حوزهزیرساختهاشدهاند
سببایجاد
ِ
تحوالت ِ
و باتوجــه بــه ظرفیتهــای این مجموعــه ،اهدافــی را تعریف
کردهاند.
امید که رویدادهایی از این دســت با قدرت در استان ادامه
پیدا کند.
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حمایتاز تولیداتداخلی
اشتغالزایی و رشد اقتصادی را رقم خواهد زد
محمدآقاباقری
یکیازمجریاننمایشگاه

اتفاق
همزمانی نمایشگاه لیزینگ با نمایشــگاه کاالی ایرانی ِ
تسهیل
مبارکی بود که اصلیترین هدف از برگزاری آن را میتوان
ِ
خرید اقشار مختلف جامعه دانست.
ِ
نیاز
براساس
کاالیی
های
ه
گرو
تمام
شــد
ــعی
س
رویداد
این
در
ِ
ِ ِ
شرایط اقساطی برنامهریزی
مردم در نظر گرفته شود تا باتوجه به
ِ
شــده ،آنها بتواننــد خریدی مطمئــن و رضایتبخش را تجربه
کنند.
قابــل ذکر اســت یکــی از مــواردی کــه در این رویــداد اهمیت

کیفیت کاالهای ارائه شده در این نمایشگاه بود
بسیاری داشت،
ِ
تولیدات
ارائه
هــدف
زیرا
بود،
برخــوردار
زیادی
حساســیت
که از
ِ
محصوالت مشــابه
با
ها
ن
آ
رقابت
ـوان
ـ
ت
کردن
ـگ
ـ
ن
پرر
و
ـی
ـ
ل
داخ
ِ
ِ
ِ
ِ
رضایت
وارداتی بود که خوشــبختانه این اقدام تــا حدود زیادی
ِ
بازدیدکنندگان را در پی داشت.
حضور شــهرهای دیگر نیز در این رویداد ،ســبب جلوگیری از
ِ
حس رقابت میان شرکتکنندگان شد.
ایجاد انحصار و ایجاد ِ
تولیدات
بیشتر
رشد هرچه
امید که در آیندهای نزدیک
ِ
شاهد ِ
ِ
ِ
استقبال مردم از این تولیدات باشیم.
داخلی و
ِ
یشــک حمایت از تولیدات داخلی ،اشتغالزایی ،جلوگیری
ب 
از خــروج ارز و رشــد اقتصــادی را در پــی خواهــد داشــت کــه در
صورت حمایـ ِـت دولت و همراهی تولیدکنندگان این امر محقق
ِ
خواهد شد.
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ضرورت ارائه بستههای حمایتی از سوی دولت
ِ
بردن توان رقابت
برای باال ِ
علیرضاحسنی
رییس اتاق اصناف یزد

بردن
فرهنگســـازی در مـــورد
ِ
مصـــرف کاالی ایرانـــی و بـــاال ِ
توســـط تولید کننده از نخســـتین قدمهایی است
کیفیت کاالها
ِ
کـــه در راســـتای حمایـــت از تولید داخلـــی باید برداشـــت ،زیرا تا
بهبود کیفیـــت محصوالتش
زمانـــی کـــه تولیدکننده مجاب بـــه
ِ
و مصرفکننـــده مجـــاب بـــه اســـتفاده از ایـــن تولیدات نشـــود،
رونق بازار قاچـــاق و کاالهای وارداتـــی مقابله کرد.
نمیتـــوان بـــا ِ
بیشـــک ارائـــه بســـتههای حمایتـــی از ســـوی دولـــت بـــه
حدود بســـیاری میتواند در این زمینه راهگشـــا
تولیدکنندگان تا
ِ

باشـــد ،زیـــرا در شـــرایط فعلـــی قیم ـ ِـت تم ــام ش ــده محص ــوالت
ـازار مناس ــب ،بهصرفه
بـــرای تولیدکننـــدگان بـــه
دلیـــل نب ـ ِ
ـود ب ـ ِ
ِ
توان رقابـــت با کاالهای واردات ــی را از آنها
نیســـت و همین امر ِ
توان
میگیـــرد ،بنابرین در صورت حمایت دول ــت ،تولید کننده ِ
کیفیـــت کاالهای خـــود را پیدا میکند ک ــه این اتفاق
بردن
ِ
بـــاال ِ
واردات بیرویه
پیش زمینهی خوبی اســـت برای جلوگی ــری از
ِ
دنبال آن اس ــتقبال
کاالهـــای مشـــابه ،جلوگیری از قاچ ــاق و به
ِ
مـــردم از کاالهـــای داخلـــی و در نتیج ــه رون ــق تولی ــد و اقتص ــاد
کشـــور که اشـــتغالزایی و توســـعه را رق ــم خواهد زد.
هرچند خوشـــبختانه در همین یک س ــالی که از دولت جدید
گذشـــته قدمهـــای خوبی در حـــوزه اقتصاد برداش ــته ش ــده که
امید اســـت در آینـــدهای نزدیک مردم نتایج مثب ــت آن را لمس
کنیم.

تولید مساوی با اشتغالزایی
این زمینه انواع محصوالت گرمایشی تجاری و خانگی ،از جمله
بخاریهــای فندار ،کممصرف و بیصدا مخصوص خانههای
ویالیــی ،آپارتمانها ،فروشــگاه هــا و اماکــن اداری و محصوالت
تجــاری با توان گرمایی بســیار باال مخصوص گرمایش اســتخر،
سالن همایش ،کارخانهها ،گلخانهها ،مرغداری و سولههایی با
ابعاد بزرگ را تولید میکند.

فیروزهکوبیومیناکاری
طرفداران بســیار درآمدزایی
دلیل
به
هنرها
ایــن روزها برخــی
ِ
ِ
و اشــتغالزایی باالیــی دارنــد از جملــه این هنرهــا فیروزهکوبی و
مینــاکاری اســت .یکــی از غرف ههــای ایــن دوره از نمایشــگاه به
آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد ترنج اختصاص داشت که عالوه بر
هنر ارزشمند ،در زمینه آموزش صنایع چوب و فلز ،سفال،
این دو ِ
شیشه و چرم هم فعالیت دارد.
تختخوابشو
مبلمان ِ
ـان خان ههــای امــروزی کــه اکثــرا متــراژ باالیــی ندارند،
چیدمـ ِ
ـراژ باالیی
سـ ِ
ـاص خــود را میطلبد ،پس ا گــر خانهتان متـ ِ
ـبک خـ ِ
میزبان مهمانانی هســتید که شب
یکبار
وقت
چند
هر
یا
و
ندارد
ِ
را در خانه شــما ســپری میکنند و یا نه اگر گاهی ش ـبها هوس
بشــو
تخت خوا 
خوابیــدن جلوی تلویزیون را میکنید ،مبلمان ِ
بهترین انتخاب برای شما است.
حاصل نوآوری و خالقیت در زمینهی طراحی
ین نوع مبلمان
ِ
کاربرد آن برای فضاهای کوچک
تخت خوابهاست که بیشتر
ِ
اســت و مهمتریــن و اصلیتریــن مزیــت آنها بهین هســازی فضا
لهــای راحتی
ـان تخت خواب شــو زیرمجموعه مب 
اســت .مبلمـ ِ
و دارای پای ههــای کوتــاه ،دســتههای پهــن و نشــیمنگاه نــرم
هستند و معموال از وزن سبکی برخوردارند و درنتیجه استفاده و
جابهجایی آنها بسیار راحت است.
کمجا کــده نگیــن کویــر اولیــن و تنهــا مرکز تخصصــی فروش

مبلمان تخت خوابشو در استان یزد است که در این نمایشگاه
شرکت داشت.
سیستمهایگرمایشیوسرمایشی
ـاب سیســتمهای گرمایشــی و
مهمتریــن نکتــه در انتخـ ِ
سرمایشــی ایــن اســت کــه بایــد متناســب بــا احتیاجــات هــر
ساختمانی ،متناسبترین دستگاه ممکن از نظر قیمت ،مصرف
انــرژی ،برآورده کردن نیازهای اساســی دمایی و رطوبتی و غیره
گزینش شود.
حاضران این نمایشــگاه در
از
یکی
عنوان
ه
ب
ـتریزد
ـ
س
کوال ک گ
ِ
ِ

اطلسنیرو
یکــی از شــرکتکنندههای ایــن نمایشــگاه نماینده آسانســور
و پلــه برقــی  GYGکــره جنوبــی بــود .ایــن برنــد توســط گــروه
 Gumyungاز کــره جنوبــی و Hollister-Whitney Elevator
عنــوان یکی از نمایندگان
 Corporationاز امریــکا تاســیس و به
ِ
پیشرو در صنعت تولید آسانسور و پله برقی در دنیا مطرح است.
صنایعچوب
صنایــع چوبــی همــواره مــورد اســتقبال قــرار میگیــرد ،ایــن
ِ
میزبــان صنایــع چــوب آنتیک(تولیدکننــده
نمایشــگاه نیــز
ِ
میزغذاخــوری ،مبلمــان اداری و مبلمان خانگی) و آرشــان مبل
بود.
کاالی خواب
فــروش کاال،
نمایشــگاهای
های
ه
غرف
پرطرفدارترین
یکــی از
ِ
ک و بالشــتهای طبی هســتند،
معموال کاالی خواب مانند تشــ 

حضور چند غرفه
بحث رقابت باتوجه به
دلیل ِ
ِ
خوشــبختانه به ِ
کیفیت این کاال همواره مطلوب اســت .در
زمینه،
مشــابه در این
ِ
این دوره از نمایشگاه ،اوما ،برلین و ...از جمله حاضران بودند.
حاضران این نمایشــگاه نیــز در زمین ههــای مختلف از
دیگــر
ِ
محصوالت بهداشــتی ساختمانی ،لوله و
جمله تولید شــیرآالت و
ِ
اتصــاالت ،دوربین مداربســته و سیســتمهای حفاظتی ،طراحی
و اجــرای کابینــت ،موتورســیکلت و دوچرخه ومحصــوالت نانو،
تزئینــات منــزل ،کنســولهای بــازی و سیســتمهای
لوســتر و
ِ
ـوالت آشــپزخانه و  ...محصوالت خــود را ارائه
ـ
ص
مح
و
ـنایی
روشـ
ِ
دادند.
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بازار لوازمخانگی داخلی
قیمت رقابتی سه
نوآوری ،کیفیت و
ِ
معجزهگر ِ
رونق ِ
ِ
ب ــه گفت ــه تولیدکنن ــدگان و عرضهکنن ــدگان ،هم ــواره یک ــی از
ـود حمای ــت
بزرگتری ــن چال 
شه ــای صنع ــت ل ــوازم داخل ــی ،نب ـ ِ
که ــا ب ــوده اس ــت.
درس ــت و کارشناس ــانه از س ــوی دول ــت و بان 
ـورت حمای ـ ِـت
ـاالن ای ــن صنع ـ ِـت س ــرمایهبر معتقدن ــد در ص ـ ِ
فع ـ ِ
ـهیالت مناس ــب ب ــرای تامی ــن س ــرمایه
که ــا و وا گ ــذاری تس ـ
بان 
ِ
ـردن ماشــینآالت،
ـ
ک
روز
ه
ـ
ب
و
ـد
ـ
ی
خر
و
ـت
ـ
ب
ثا
ـرمایه
ـ
س
ـردش،
در گـ
ِ
نه ــا ح ــل خواه ــد ش ــد .یک ــی
ـکالت آ 
ـش زی ــادی از مش ـ ِ
بخ ـ ِ
دیگ ــر از دغدغ هه ــای ای ــن ح ــوزه ک ــه البت ــه ش ــاید بت ــوان
ـوان اصلیتری ــن دغدغ ــه آن را بی ــان ک ــرد ،جلوگی ــری
بهعن ـ ِ
ـاق کاال اس ــت ک ــه علیرغ ـ ِـم
از
ِ
واردات کااله ــای مش ــابه و قاچ ـ ِ
ـدن ای ــن
ـ
ش
ـدود
ـ
ح
م
ـواردی
ـ
م
در
و
ـیار
ـ
س
ب
های
ت
ـ
ـ
س
درخوا
ِ
ـوان چالشــی جــدی بــرای فعــاالن مطــرح
رونــد ،همچنــان بهعنـ ِ
اســت ،هرچنــد از نظـ ِـر خریــداران و حتــی برخــی کارشناســان ایــن
ـور کام ــل رخ ده ــد ک ــه تولیدکنن ــدگان
اتف ــاق بای ــد زمان ــی ب هط ـ ِ
ـال حاض ــر تنه ــا
ـ
ح
در
و
ـد
ـ
ن
ببر
ـاال
ـ
ب
ـدات خ ــود را
کیفی ـ ِـت تولی ـ ِ
ِ
نه ــا را مجب ــور ب ــه ای ــن کار کن ــد.
فض ــای رقابت ــی میتوان ــد آ 
و ام ــا م ــورد آخ ــر اینک ــه در ماهه ــای گذش ــته افزای ــش هزین ــه
حم ــل ونق ــل ،دس ــتمزد نی ــروی کار ،گ ــران ش ــدن ن ــرخ ب ــرق
تجــاری ،افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و نوســات ارزی ســبب شــد
ـدات داخل ــی ب ــا جهش ــی ج ــدی مواج ــه ش ــود ک ــه
قیم ـ ِـت تولی ـ ِ
ـازار ای ــن صنع ــت را ب ــا رک ــود مواج ــه ک ــرد ،ک ــه ای ــن
همی ــن ام ــر ب ـ ِ
نی ــز ب ــه تنهای ــی معضل ــی غیرقاب ــل ان ــکار و ج ــدی اس ــت.
ـود
ب ــا ای ــن تفاس ــیر طب ـ ِـق آماره ــا در س ــالهای اخی ــر باوج ـ ِ
شهــای بیــان شــده ،رونـ ِـد اســتقبال از لــوازم خانگــی
تمــام چال 
ـدود بس ــیاری افزای ــش یافت ــه اس ــت ک ــه
تولی ـ ِـد داخ ــل ت ــا ح ـ ِ
ـاالن ای ــن عرص ــه باش ــد ،ام ــا آی ــا
میتوان ــد خب ـ ِـر خوب ــی ب ــرای فع ـ ِ
تولیدکنن ــدگان داخل ــی در آین ــدهای ن ــه چن ــدان دور خواهن ــد
ـازار ل ــوازم خانگ ــی کش ــور را ب هط ــور کام ــل تامی ــن و
توانس ــت ب ـ ِ
ـور کام ــل جل ــب کنن ــد؟
رضای ـ ِـت خری ــداران را ب ــاز ه ــم ب ــه ط ـ ِ
ـروش اقس ــاطی کاال بانـ ـک
در نخس ــتین نمایش ـ ِ
ـگاه ف ـ ِ
ـوان یک ــی از حامی ــان ای ــن صنع ــت ب ــا فع ــاالن هم ــراه ش ــد
بهعن ـ ِ
ـرایط خری ــد ب ــرای خری ــداران تس ــهیل ش ــود.
ت ــا ش ـ ِ
در ادام ــه در م ــورد برخ ــی برنده ــای صنع ــت ل ــوازم خانگ ــی
ـروش اقس ــاطی کاالی
داخل ــی حاض ــر در نخس ــتین نمایش ـ ِ
ـگاه ف ـ ِ
ایران ــی میخوانی ــم:
مادیران
ـام گ ــروه مادی ــران ب ــا س ــابقه ح ــدود  60س ــاله در ابت ــدا
نـ ِ
ـتیبان محص ــوالت الکترونی ــک
ـوان خدماترس ــان و پش ـ ِ
بهعن ـ ِ
یش ــد ام ــا در ح ــال حاض ــر
و ماش ــینهای اداری ش ــناخته م 
ای ــن ش ــرکت در  3ح ــوزه صنای ــع الکترونی ــک( تولی ــد و مونت ــاژ

الکترواستیل
شـــرکت الکترواســـتیل هم بیش از  50سال است که در زمینه
تولید وســـایل برودتی از جمله یخچال فریزر ،آب س ــرد کن و …
فعالیـــت اســـت و جالب اینکه ســـه اخت ــراع به نام این ش ــرکت
ثبت شـــده است .این شـــرکت قادر به تولید س ــاالنه ( 30000سی
هـــزار) عـــدد انـــواع یخچـــال ،ســـردخانه ،فریزره ــای صنعتی و
پانصـــد هزار عدد یخچـــال و فریزر خانگی میباش ــد.

نه ــا) ،ل ــوازم خانگـــی (تولیـــد و مونتـــاژ
مانیتوره ــا و تلویزیو 
ـات پ ــس از فـــروش فعالیـــت میکنـــد.
ل ــوازم خانگ ــی) و خدم ـ ِ
گ ــروه مادی ــران در س ــال  1343تحـــت عنـــوان "شـــرکت
امیــری و شــرکاء" بنیــان گــذاری شــد و امــروز صنایــع بســیاری را
از لــوازم خانگــی تــا زیســت تخریــب ،پالســتیک ،ســرمایهگذاری
س ــاختمانی و… پوش ــش میده ــد.
تولیپس
خیل ــی از م ــا نمیدانی ــم ام ــا تولیپـــس یکـــی از برندهـــای
تولی ــد کنن ــده ل ــوازم خانگ ــی ایرانـــی اســـت کـــه تحـــت نظـــر
شــرکت صنایــع الکتریکــی ناســیونال ایــران شــروع بــه کار کــرده و
اولیــن بــار در ســال  1380توســط ایــن برنــد معرفــی شــده اســت.
رضایـ ِـت خریــداران نشــان میدهــد تولیپــس لــوازم بــا کیفیتــی را
ب ــه ب ــازار عرض ــه ک ــرده اس ــت.
جالــب اســت بدانیــد کــه شــرکت صنايــع الکتريکــي ناســيونال
ای ــران یک ــی از قدیمیتری ــن ش ــرکتهای تولی ــدی ایران ــی اس ــت
کــه قدمتــش بــه حــدود نیــم قــرن میرســد و در آخریــن روزهــای
دی م ــاه س ــال  1351ای ــن ش ــرکت بـــا مشـــارکت  70درصـــدی
کمپان ــی ژاپن ــی "ماتسوش ــيتا الکتريـــک" و دریافـــت نمایندگـــی
شــرکت ناســیونال ژاپــن بــا نــام تجــاری ناســيونال فعالیــت خــود
را آغ ــاز ک ــرد.

ناســـیونال ایـــران بـــا اســـتناد بـــه ایـــن ســـابقه ،اقـــدام بـــه
دریاف ــت نمایندگ ــی رس ــمی برن ــد خوشن ــام پاناس ــونیک ک ــرد،
درواقــع نــام محصــول ناســيونال بــا توجــه بــه ارتباطــات جهانــی
و تبليغ ــات در تم ــام دني ــا از ناس ــيونال ب ــه پاناس ــونيک تبدي ــل
ش ــد و از اول س ــال  ۱۳۸۳کلي ــه محص ــوالت ناس ــيونال ب ــا ن ــام
پاناس ــونيک تولي ــد و ب ــه ب ــازار عرض ــه گردی ــد.
ب ــا ای ــن تفاس ــیر احتم ــاال ت ــا ای ــن لحظ ــه ب ــه ای ــن نتیج ــه
رســیدهاید کــه برنــد تولیپــس بــا چــه پشــتوانهای بــه بــازار ایــران
معرف ــی ش ــده اس ــت.

ایکس ویژن
درســـال  1385مادیـــران بـــا راهانـــدازی خـــط تولیـــد
تلویزیونهـــای  X.Visionوارد بـــازار تجهیـــزات صوتـــی و
تصویـــری شـــد.
برنـــد ایرانـــی بـــوده و قیمـــت و کیفیـــت آن بـــه گفتـــه
ایـــن ِ
مصرفکننـــدگان در مقایســـه با برندهـــای خارجـــی قابل قبول
اســـت TCL .نیـــز از برندهایی اســـت که در شـــهریور ماه ۱۳۹۶
گـــروه مادیـــران با آن همکاری خود را شـــروع کـــرد .حضور هر دو
اســـتقبال خوبی قرار
ایـــن برندها(ایکـــس ویـــژن و ) TCLمـــورد
ِ
گرفت.

پاکشوما
پاکشوما در ســـال  1354خورش ــیدی تحت برند لیدی واش
( )Lady Washبـــا طراحـــی صنعت ــی و تولی ــد انواع لباسش ــویی
نیمـــه اتوماتیـــک کار خـــود را شـــروع ک ــرد .در ادام ــه ام ــا ط ــی
همـــکاری با شـــرکت فیلیپـــس ( )Philipsهلن ــد و بع ــد از آن ال
جی ( )LGکره جنوبی ،پاکشـــوما به توس ــعه محصول با آخرین
تکنولوژیهـــای روز دنیا در حوزه لوازم خانگی به ویژه ماش ــین
لباسشـــویی پرداخت .گـــروه پاکش ــوما با همکاری ش ــرکتهای
تولیـــدی لوازمخانگی دنیـــا از جمله های ــر اروپا-ایتالی ــا (Haier
 )Europeکـــه مشـــتمل بـــر برندهای کن ــدی ،ه ــوور و زیرووات
اســـت و همچنین کمپانی مایدیـــا ( ،)Mideaمحصوالت خود را
بـــه بازارهـــای داخلـــی و بینالمللی عرض ــه میکند.
خانـــواده محصـــوالت پاکشـــوما در پن ــچ گ ــروه محص ــول
یخچـــال و فریـــزر ،ماشـــین لباسش ــویی ،ماش ــین ظرفش ــویی،
یش ــوند.
جاروبرقـــی و کولـــرگازی تولیـــد م 

هیمالیا
عنـــوان یکـــی از برندهای ش ــناخته ش ــده ایرانی
ه
هیمالیـــا ب
ِ
بـــازار لـــوازم خانگـــی ایـــران ،کار خ ــود را از ده ــه  50ب ــا تولید
در
ِ
یخچـــال فریـــزر آغـــاز کـــرد و بعـــد از آن در ده ــه  60فعالی ــت ب ــا
عرضـــه یخچالهـــای صنعتـــی و تولی ــد فریزره ــای صندوق ــی
خانگـــی فعالیتـــش را گســـترش داد ،ام ــا ده ــه  70نقطه عطف
ایـــن برنـــد بـــود و دوران طالیـــیاش نی ــز ده ــه  .80در کارنام ــه
کاری ای ــن برند طی این ده ــه همکاری با ش ــرکت  AEGآلمان
و بتاکو ایتالیا ،تجهیز خطوط تولید به دس ــتگاههای پیش ــرفته
و هوشـــمند ،توســـعه شـــبکه خدمات پ ــس از ف ــروش و ارائه 30
یش ــود .ای ــن برن ــد از
مـــاه گارانتـــی بـــرای محصـــوالت دی ده م 
دهـــه نود تا به امروز بیشـــتر بر روی توس ــعه کارخان ــه و تکمیل
کردن ســـبد محصـــوالت خـــود تمرکز کرده اس ــت.
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بیشک حمایت از کاالی ایرانی بايد محور سياستهای اقتصادی قرار گیرد اما در
حس رقابت
صورتیکه این حمایت منجر به ِ
رشد اشتغالزایی ،افزایش تولید ،ایجاد ِ
استقبال مردم شود.
و
رضایت
نهایت
کیفیت کاالهای داخلی و در
رشد
ِ
و ِ
ِ
کیفیت
رفتن
باال
صورت
در
حاضرند
جامعه
درصد
60
حدود
بود
آمده
گزارشــی
در
ِ
ِ
ِ
کاالهــای ایرانــی از آنهــا حمایــت کننــد ،همین باعث شــد کنجــکاو شــویم و در این
ســراغ برخی بازدیدکننــدگان برویم و بــا آنها صحبت کنیــم .در ادامه
نمایشــگاه بــه
ِ
نظرات برخی از آنها را میخوانیم:
ِ
قصد خرید جهیزیه دخترش به این
یکــی از بازدیــد کنندگانی که به گفته خودش به ِ
نمایشــگاه آمده بود میگفت :خرید اقســاطی در این شرایط اقتصادی گزینه خوبیست
بهخصوص برای کسانی که قصد خرید جهیزیه دارند ،هرچند پرداخت اقساط هم خود
مسئلهای جداست که سختیهای خود را دارد.
کیفیت کاالها تاکید داشت و از نظرش اگر کیفیت
یکی دیگر از بازدیدکنندگان هم روی
ِ
تولیدکنندگان داخلی خواهد بود زیرا قطعا مردم از محصوالتشان بیشتر
نفع
ِ
باال باشد ،به ِ
استقبال خواهند کرد.
خاطر کارمزدشــان
بازدیــده کننــده دیگــر میگفــت :معموال خریدهــای اقســاطی را به
ِ
خاطر قیمتهای باالی کاال از آن استقبال میکنم.
دوست ندارم اما این روزها به
ِ
تمام برندهای
بازدیدکننده دیگر هم از تنوع کاال در نمایشگاه گفت ،او معتقد بود باید ِ
انتخاب خریداران باال رود.
قدرت
ایرانی در چنین نمایشگاههایی شرکت کنند تا ِ
ِ
محمد ،پسرش هم معتقد بود :اگر تعداد شرکت کنندهها بیشتر باشد رقابت بهوجود
میآید و این امر روی قیمتها تاثیر میگذارد.
خانم حسینی دبیر بازنشسته آموزش و پرورش هم میگفت :نسبت به گذشته تنوع
کاالهای ایرانی خیلی خوب شده است آن زمانها انتخابها خیلی محدود بود.
یک بازدیده کننده دیگر هم از شــرایط اقســاطی راضی بود و تنوع کاالها را هم قابل
قبول دانست.
مدیرعامــل یکــی شــرکت تولیــدی هم بــه شــوخی میگفت :همســرم
آقــای رضایــی
ِ
عالقه زیادی به خرید دارد ،تمام نمایشــگاهها رار صد میکند و اکثر آنها را حضور پیدا
میکنیم .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 راحتتر کرده چون امکان مقایسه وجود دارد.
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