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نوزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات منزل برگزار شد

کالس جهانی
حضور برندهای ملی در
ِ
ِ
صفحه 3

عزمملی
ِ
تولید داخلی
رونق ِ
برای ِ

حمایـــت از تولی ــدات داخل ــی ترکیبیســـت
ســـاده ،زیبا و شـــیرین اما ُپرمسئولیت و سنگین.
ســـنگین از آن جهت که نخس ــتین هدف از این
حمایـــت منتفـــع ش ــدن م ــردم اس ــت ک ــه برای
رســـیدن به این مه ــم باید فاکتورهای بســـیاری
را در نظـــر گرفـــت و ش ــیرین ب ــه ای ــن دلی ــل کـــه
موفقیت در این مس ــیر رضای ـ ِـت مصرف کننده را
به دنبـــال دارد.
تاکید موکد ،رویکرد هوش ــمندانه و
بیشـــک ِ
تدابیر ســـازندهی رهبر معظم انقالب در حمایت
ِ
اهمیت این
از تولیـــد ملی ،نیز هم ــواره نش ــان از
ِ
اصـــل و شـــکلگیری عزمی ملی و ج ــدی در این
راســـتا بوده است.
تولیدکننـــدگان باید بدانند ک ــه ارتقاء کیفیت
ســـطح جهانی به منزلهی حضور در بازارهای
در
ِ
ـبد محصول
جهانـــی اســـت و توجه ب ــه تنوع س ـ ِ
ـروش مناســـب و
و ارائـــهی خدمـــات پ ــس از ف ـ ِ
تش ــان.
عامل بقـــا و پایداری فعالی 
مطمئـــن ِ
ـرایط کشـــور
ـ
ش
به
باتوجه
صنعت
هرچند این
ِ
یگ ــذارد ،ام ــا بیشـــک
چالشهایـــی را از َس ــر م 
توســـعه آن در ابعـــاد مل ــی ع ــاوه ب ــر تکلیفـــی
دوش تولیدکنن ــدگان خواه ــد گذاشـــت،
کـــه بـــر
ِ
دستاوردهای ماندگار و قابل توجهی را به دنبال
ـات بههن ــگام و
دارد ،بنابرایـــن اتخ ـ ِـاذ تصمیم ـ ِ
درســـت در ایـــن برهه اهمی ــت بس ــیاری دارد.
باتوجـــه بـــه اینک ــه صنع ـ ِـت نمایش ــگاهی
صنایع مطرح
عنـــوان یکـــی از تاثیرگذارتری ــن
به
ِ
ِ
در حـــوزه اقتصـــاد ب ــه خص ــوص در س ــالهای
ـرف خودکفایی و
اخیـــر،
تـــوان خ ــود را ص ـ ِ
تمـــام ِ
ِ
نـــوآوری در ایـــن ح ــوزه ک ــرده اس ــت ،بنابرایـــن
نمایشـــگاه بینالملل ــی یزد نی ــز در همین راســـتا
تمـــام
عنـــوان بســـتری مناس ــب و قدرتمن ــد
بـــه
ِ
ِ
ایجاد مس ــیری روش ــن برای
تـــاش خود را برای
ِ
ـان ایده ،نخبگان
حضور تولیدکنندگان ،صاحب ـ ِ
ِ
ـاط فع ــاالن ای ــن صنعت با
و متخصصـــان و ارتب ـ ِ
مخاطبـــان انجـــام خواه ــد داد.
ـدگان داخل ــی در ســـایه
امیـــد کـــه تولیدکنن ـ ِ
اتخاذ سیاســـتهای حمایت ــی ،افزایش کیفیت
ِ
و کاهـــش قیمـــت را ب ــه ص ــورت توام ــان مدنظر
قرار دهند.

اولین و تنها مرکز تخصصی فروش مبلمان تخت خوابشو در استان یزد

سبک
چیدمان خانههای امروزی که اکثرا متراژ باالیی ندارندِ ،
ِ
متراژ باالیی ندارد و یا هر
خاص خود را میطلبد ،پس اگر خانهتان ِ
ِ
میزبان مهمانانی هستید که شب را در خانه شما
چند وقت یکبار
ِ
ســپری میکنند و یا نه اگر گاهی ش ـبها هوس خوابیدن جلوی
تلویزیون را میکنید ،این گفتگو را حتما بخوانید:
ابوالفضــل دهقــان طزرجانــی مدیــر مجموعه مبلمــان تخت
خــواب شــو کمجاکده نگیــن کویر ،اولیــن و تنهــا مرکز تخصصی
بشــو در اســتان یزد با  10سال ضمانت
فروش مبلمان تخت خوا 
حاصل نوآوری و
ـو
ـ
ش
ب

خوا
تخت
مبلمان
اســت ،او معتقد است:
ِ
ِ
کاربرد
خالقیت در زمینهی طراحی تخت خوابهاست که بیشتر
ِ
آن بــرای فضاهای کوچک اســت و مهمترین و اصلیترین مزیت
آنها بهینهسازی فضا است.
ـان تخــت خــواب شــو زیرمجموعــه
دهقــان میگویــد :مبلمـ ِ
لهــای راحتــی و دارای پای ههــای کوتــاه ،دســتههای پهــن و
مب 
نشــیمنگاه نــرم هســتند و معمــوال از وزن ســبکی برخوردارنــد و
درنتیجه استفاده و جابهجایی آنها بسیار راحت است.
ـان تخــت خــواب شــو بــدون شــک یکــی از
بــه گفتــه او ،مبلمـ ِ
نیاز زیادی به آن
امروزی
های
ه
خان
که
است
ُپرکاربردترین وسایلی
ِ
قصد ماندن
شب
که
مهمانانی
از
میزبانی
برای
دارند ،به خصوص
ِ
عرض
در
و
دارد
مجــزا
کاربرد
دو
جا
م
ک
و
راحت
وســیله
دارنــد .این
ِ
ِ
اتاق نشــیمن را بــه فضایی بــرای خواب و اســتراحت
چنــد ثانیــه ِ
تبدیلمیکند.
دهقــان اضافــه میکنــد :کیفیـ ِـت ایــن محصــوالت باتوجه به
ـتقبال بینظیر خانوادهها در سالهای اخیر با مشابه خارجی
اسـ
ِ

تختخوابشو
بهینهسازیفضابامبلمان ِ

خدمــات پس از
آن کامــا برابــری میکنــد و مهمتریــن مزیــت نیز
ِ
فروشــی اســت که تا  10ســال بعد این مبلمان را تحت پوشش قرار
میدهد.
مدیــر مجموعــه مبلمــان تخــت خواب شــو کمجاکــده نگین
کویر در مورد انواع مبل تخت خوابشو میگوید :خوشبختانه در

سالهای اخیر تنوع این مبلمان به قدری افزایش یافته که با هر
قابل تطبیق است ،برای مثال فوتن یک مبل
فضا و دکوراسیونی ِ
تخت خوابشو با ساختاری ساده است که با جمع شدن میتواند
بهعنوان یک صندلی مورد استفاده قرار گیرد و با باز شدن نیز به
شــکل یک تختخــواب راحــت درمیآید .و یا مبلهای بازشــونده

میتوانند بهعنوان یک مبل راحتی سهنفره عمل کنند و بهخوبی
از عهده هر دو وظیفه خود یعنی مبل راحتی و تختخواب برآیند.
ت خوابشو یک نفره میزبان خوبی برای مهمانان است.
مبل تخ 
دهقــان خاطــر نشــان میکنــد :معمــوال در فضــای داخل مبل
تختخوابشــو فضایی باکس مانند وجود دارد که بهعنوان کمد
برای گذاشتن وسایل اضافه بسیار مناسب است.
او یکــی دیگــر از مزیتهــای ایــن نــوع مبلمــان را اســتفاده در
ـان تخت
مکانهــای مختلــف عنــوان میکند؛ بــرای مثال مبلمـ ِ
خواب شــو یکی از گزینههای بســیار مناســب برای زمانی هستند
محل کار بمانید و نیاز به اســتراحت دارید.
که مجبور هســتید در
ِ
بنابرایــن میتوانیــد بــه راحتی در زمــان اســتراحت آن را به تخت
هنگام کار به حالت اول یعنی مبل برگردانید.
تبدیل نمایید و
ِ
بــه طــور خالصــه ،از جملــه ویژگیهای مبــل تختخواب شــو،
زیر نشیمن ،حجم کم،
تلفیق تخت و مبل ،ایجاد فضای باکس ِ
وزن ســبک هنــگام جابجایی در منزل و اســتحکام بــاالی آن به
دلیل استفاده از فلز صنعتی سبک در ساختار آن و قابلیت مونتاژ
و دمونتاژ است.
محصــوالت ایــن مجموعــه دارای  20ماه
گفتنــی اســت ،کلیــه
ِ
ضمانت از تاریخ تولید است به استثناء اسکلت(شاسی کار) که به
دلیل سازه فلزی شامل  10سال ضمانت است.
همچنین چنانچه مدت زمان ضمانت به پایان نرسیده باشد و
خریدار به دالیلی مانند تغییر دکوراسیون مبادرت به تغییر قطعات
یا روکش بنماید ،ســرویسهای انجام شــده در محدوده خدمات
پس از فروش و خارج از ضمانت تعریف میشود.
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مجری برگزاری نوزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی یزد:

اتخاذسیاستهایحمایتیاز تولیدکنندهو مصرفکننده
ضرورت
ِ
ِ
نیاز کشور
ِ
تولیدات داخلی؛ پاسخگوی ِ

مجری برگزاری نوزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی یزد با بیان
ترویج استفاده از تولیدات
اینکه حمایت از کاالی داخلی و
ِ
ضرورت ِ
اصل مهم در راســتای توســعه
ـام دنیــا به عنـ ِ
ملــی در تمـ ِ
ـوان یک ِ
اقتصادی در نظر گرفته شده است ،گفت :اما نکته قابل تامل در
خدمات مطمئن و پایدار پس
این میان ارتقاء کیفیت تولیدات و
ِ
از فروش است.
به گفته سید احمد میرزایی ،تنها زمانی میتوان از مردم انتظار
ت محصول
حمایت از تولیدات داخلی را داشــته باشــیم که کیفی 
از نمونــه مشــابه خارجــی آن پایینتر نباشــد ،زیــرا در این صورت
ـاهد رونق کاالی قاچاق خواهیم بود .بیشک وقتی
متاســفانه شـ ِ

کیفیت مطلوب فراهم شود،
تولید لوازم خانگی با
در کشور
ِ
امکان ِ
ِ
حجم باال و در کنـ ِـار آن قاچاق وجود
با
واردات
بــرای
دلیلی
دیگــر
ِ
ندارد.
گسترش فرهنگ استفاده و خرید
برای
ها
ش
تال
به
اشاره
با
وی
ِ
مردم از کاالی ایرانی اظهار داشــت :برای مثال یکی از اصلیترین
ـال کاال
خرید لوازم خانگی ایرانی،
ِ
مزایای ِ
ضمانت بیش از یک سـ ِ
اعتماد مصرف کننده را جلب
حدود بسیاری
است ،این مسئله تا
ِ
ِ
میکند.
میرزایــی اتخـ ِـاذ سیاس ـتهای حمایتــی از تولیدکننــدگان و
صنعــت لــوازم
رشــد
همچنیــن مصرفکننــدگان را عمــده
ِ
عامــل ِ
ِ

رضایــت مصــرف کننــده در این
خانگــی کشــور دانســت و گفــت:
ِ
سیاستها باید در اولویت قرار گیرد.
دلیل برگزاری این نمایشگاه ارائه
وی با بیان اینکه اصلیترین ِ
صنعت لوازم خانگی در کشــور است،
توانمندیها و نوآوریهای
ِ
حضور مردم و ارتباط مستقیم با
دیگر
خاطر نشــان کرد :از ســوی
ِ
نمایندگانتولیدکنندگانداخلیمیتواندراهیباشدبرایدریافت
ِ
پیشــنهادات آنهــا و انتقال بــه تولیدکننــدگان اصلی در
نظــرات و
ِ
خدمات مطلوبتر و ارتقاء کیفیت.
ارائه
ها،
ی
کاست
رفع
ِ
ِ
جهت ِ
مجــری برگــزاری نوزدهمیــن نمایشــگاه لــوازم خانگــی یــزد،
نیاز کشــور
ِ
تولیدات داخلی در بخش لوازم خانگی را پاســخگوی ِ

محدودیت
اعمال
دانســت و گفت :خوشبختانه اخیرا باتوجه به
ِ
ِ
ظرفیت این بخش و ســرمایهگذاری در
واردات کاالهــای خارجی،
ِ
ِ
ســبب افزایش تولید و اشــتغال شده
و
داده
افزایش
را
صنعت
این
ِ
است.
یســازی و به روز
میرزایــی افــزود :تامین قطعات از داخل و بوم 
موارد ُپراهمیتی است
کردن فناوری تولید و دانش فنی نیز از جمله ِ
که بیش از قبل باید به آن توجه شود.

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات منزل برگزار شد

نوزدهمیــن نمایشــگاه تخصصــی لــوازم خانگــی و تجهیزات
منزل با حضور بیش از  ۵۰شرکت تولیدی معتبر داخلی به مدت
 5روز در محل دائمی نمایشگاههای استان یزد برگزار شد.
اصلیترین هدف از برگزاری این نمایشگاه ،رشد و توسعه بازار
کاالهای داخلی ،معرفی جدیدترین تولیدات شرکتهای داخلی
در راستای معرفی و حمایت از تولید داخلی و مقابله با تحریمها
تســازیها،
در حــوزهی لــوازم خانگــی ،اســتفاده بهینه از ظرفی 

کالس جهانی
حضور برندهای ملی در
ِ
ِ

تقویت روحیه تولیدکنندگان است.
حضــور بیــش از  ۵۰شــرکت تولیــدی معتبــر داخلــی در ایــن
رویــداد ،ایــن امــکان را بــه مخاطبــان ایــن صنعــت داد تــا بــا
جدیدتریــن محصــوالت در زمینه لوازم خانگی آشــنا و با بهترین
شرایط خریداری نمایند.
تولیدات کم مصرف با گرید انرژی مناســب و صادارت محور،
تنوع بخشــی بازارهای هدف صادراتی ،تولید محصوالت سازگار

با محیط زیست ،رعایت مقیاس اقتصادی در تولید محصوالت،
ایجــاد برندهــای ملــی معتبــر در کالس جهانــی ،ارتقــاء خدمات
پــس از فــروش و مشــتری مــداری ،خالقیــت و نــوآوری و تعمیق
ســاخت داخــل از جملــه پارامترهــای ذکــر شــده در اســتراتژی
صنعت لوازم خانگی کشــور است .استانهای یزد ،تهران ،البرز،
خراســان رضوی ،اصفهان ،آذربایجان شرقی ،مازندران از جمله
استانهای حاضر در نمایشگاه بودند.

تنوع محصــوالت ،عرضه و معرفی جدیدترین دســتاوردهای
این صنعت و امکان خرید با شــرایط مناسب از مزیتهای قابل
تامل این رویداد بود.
گفتنی اســت ،این نمایشــگاه در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللــی اســتان یــزد و در فضایــی بــه مســاحت بیــش از
5000مترمربــع از تاریــخ  ۹الــی  ۱۳اســفندماه  1400با رعایت کامل
شیوهنامههای بهداشتی میزبان عالقهمندان این صنعت بود.

برای اطالع از رویدادهای نمایشگاه و شرکت در قرعهکشی عدد  1400را به  100090ارسال کنید
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شنبه  14اسفند  1400ویژه نوزدهمين نمايشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات منزل در یزد

جدید کولرهای نیرو تهویه البرز :
نسل
ِ
ِ

َ
ل در کولر
جایگزین پوشا 
سلولزی،
دهای
پ
ِ

پدهای سلولزی و بدنه پلیمری تحولی شگفتانگیز در نسل کولرهای ایران
تقریبا از نیم قرن اخیر ش ــرکت نیرو تهوی ــه البرز طرح متفاوتی
از کولره ــای آبی را در ایران رونمایی کرده اس ــت که نس ــل جدید،
پیش ــرفته و متمایز نس ــبت به کولرهای تولیدی در ایران اس ــت،
بهکارگی ــری پده ــای س ــلولزی ب ــه ج ــای پوش ــالهای قدیمی و
بدنه پلیم ــری ،تنها گوشـ ـهای از این تحول اس ــت ،ای ــن عبارت
توصیف ــی اس ــت ک ــه مجتب ــی کاش ــولخان نماین ــده انحصاری
ـرکت نی ــرو تهوی ــه الب ــرز در اس ــتان ی ــزد ،در معرف ــی
کولره ــای ش ـ ِ
کولره ــای تولی ــدی این ش ــرکت میگوید.
ته ــای کولره ــای نس ــل جدید
کاش ــولخان در تش ــریح قابلی 
میگوی ــد :ط ــی  ۵۰ت ــا  ۶۰س ــال اخی ــر ،روند تولی ــد کول ــر در ایران
دارای س ــبک و طراح ــی یکنواخت ــی ب ــوده اس ــت ،کولره ــا دارای
بدنه فلزی هس ــتند ک ــه در معرض ب ــاد و باران دچ ــار زنگ زدگی
یش ــوند ،ای ــن در حالی اس ــت ک ــه کولرهای
و رس ــوب گرفتگ ــی م 
نس ــل جدید در راس ــتای تحولی قابل توجه به بدنههای پلیمری
مجهز ش ــدهاند ،ک ــه همین تغییر در م ــواد بکار رفت ــه ،مانع زنگ
یش ــود،
زدگ ــی و ِدفرم ــه ش ــدن ش ــکل ظاهری کول ــر جلوگیری م 
ضم ــن اینکه ظاه ــری زیبا و ش ــکیل دارد.
او تصریح میکند :تکنولوژی ش ــگفتانگیز دیگر در تولید این
کولرها جایگزینی پدهای س ــلولزی به جای پوش ــالهای قدیمی
است.
کاش ــولخان در توضی ــح وج ــه تمای ــز پده ــای س ــلولزی ب ــا
پوش ــالهای قدیم ــی میگوی ــد :ای ــن تکنول ــوژی جدی ــد موجب
ط ــول عم ــر و کارایی بیش ــتر ای ــن کولره ــا ش ــده ،بطوریکه مدت
زم ــان کارک ــرد آن به نس ــبت پوش ــال چه ــار براب ــر افزای ــش یافته
اس ــت ،بنابرای ــن دیگ ــر نی ــازی به اینکه س ــالی یک ب ــار تعویض
یش ــوند،
ش ــود ندارن ــد ،بلکه ه ــر چهار س ــال یک ب ــار تعویض م 
از س ــوی دیگر ب ــه دلیل آنکه تمام س ــطح این ِپد س ــلولزی را آب
ف ــرا میگی ــرد ،خنکی و راندمان دس ــتگاه نی ــز به مرات ــب افزایش
مییاب ــد.

جاروی مرکزی يک سيستم مكش مركزی است،
برای نظافت ساختمان و ارسال زبالهها از طريق
لولههای داخل ديوار به محلی دور از محل زندگی
شما.برایاینمنظور پريزهایمكندهدر مكانهای
مورد نياز ساختمان نصب شده و توسط لولههای
توكار به دستگاه مكنده مركزی كه در محل مناسب
مانند موتورخانه ،زير زمين ،انباری و يا پاركينگ قرار
اتصال لوله
دارد ،متصل میشود و هنگام نياز با
ِ
خرطومی به پريزهای نصب شده ،سیستم مکنده
توسط مدار فرمان به طور خودکار روشن و امکان
نظافتمحلموردنظر فراهممیشود.سیستمهای
جاروی مرکزی آسایش نقش قابل توجهی در
خانههای "سبز" یعنی همان خانههای دوستدار
محیط زیست دارند ،زیرا با از بین بردن  100درصد
آلودگی و گرد و غبار ،از هوای سالم محیط داخلی
اطمینان حاصل میشود و بیش از درصداز ناراحتی
مبتالیانبهآلرژیمیکاهند.
محمدرضا اکبریپور ،مدیرعامل شرکت جارو
مرکزی آسایش نمایندگی یزد با بیان اینکه این
برند اولین و بزرگترین تولید کننده جاروی مرکزی
استاندارد در ایران است ،میگوید :سهولت در
استفاده،بدوننياز بهجابجايیدستگاهومشكالت
ناشی از ضربه و شكستگی ،امكان استفاده چند نفر
بهصورت همزمان از سيستم جارو ،نداشتن صدا و
هیچگونه آلودگی صوتی ،عمر مفيد باالی دستگاه

او در ادام ــه اذع ــان میکن ــد :ع ــاوه بر ایـــن ،کولرهای نســـل
جدید ش ــرکت نی ــرو تهویه الب ــرز دارای مزایـــا و گزینههای دیگری
نس ــبت به کولره ــای قدیمی اس ــت ،بریا مثال کولرهـــای قدیمی
جدید
دور کن ــد و تن ــد بودنـــد ،اما کولرهای نســـل
ِ
تنه ــا دارای دو ِ
ای ــن ش ــرکت ،که ب ــا اس ــتقبال زیادی بـــه ویژه در اســـتان یـــزد رو
به رو ش ــده اس ــت ،دارای  ۵۰دور اس ــت ،بطوریکـــه مصرف کننده
نه ــای مختلف س ــال ک ــه درجه دمای متفاوتـــی را تجربه
در زما 
میکن ــد ،این ح ــق انتخاب را دارد کـــه کولـــر را روی دور یک تا ۵۰
ق ــرار دهد.
ب ــه گفت ــه او ای ــن کول ــر از قابلی ــت دور معکوس هم برخـــوردار
اس ــت ،ک ــه تا ب ــه ام ــروز در هیچ کولـــری به غیـــر از تولیـــدات این
ش ــرکت مش ــاهده نش ــده اس ــت ،به معنای دیگر چنانچـــه بوی
دود و س ــوختگی در خان ــه منعک ــس شـــود ،کولر ماننـــد یک هود
قدرتمن ــد عم ــل میکن ــد ،بنابراین مصـــرف کننده این امـــکان را

کنترل کولر ،بـــوی دود و ســـوختگی را به طور
دارد کـــه با ریمـــوت
ِ
کامـــل از بیـــن ببـــرد ،به همیـــن دلیل اســـت که این محصـــول در
منازل و رســـتورانها و مســـاجد بســـیار مورد اســـتقبال قـــرار گرفته
است.
شـــرکت نیرو تهویه البزر در
این نماینده انحصاری فروش کولر
ِ
اســـتان یـــزد ،تجهیز کولر به پمـــپ تخلیه آب به صـــورت خودکار
را از دیگـــر قابلیتهـــای این سیســـتم سرمایشـــی برمیشـــمارد و
میگویـــد :بـــا این تکنولـــوژی مصرف کننـــده در هوای گـــرم برای
تخلیه به پشـــت بـــام نمـــیرود ،بلکه بـــا زدن دکمـــهی کنترل در
خانـــه آب تخلیـــه میشـــود و یـــا اینکـــه مجدد پـــر میشـــود ،و یا
اینکه بر روی یک زمانبدی مشـــخص تخلیه و یا ُپر خواهد شـــد.
کاشـــولخان همچنیـــن بـــا بیـــان اینکـــه فروشـــگاه مجتبی از
ســـال  ۱۳۵۵و نزدیـــک بـــه  ۵۰ســـال اســـت کـــه در زمینـــه فروش
محصوالت سرمایشـــی و گرمایشی برای منازل ،سالنها و ارگانها

بـــا بهترین و معتبرتریـــن برندهای ایرانی فعالی ــت دارد ،میگوید:
این فروشـــگاه طرف قرارداد و نماینده ش ــرکتهای بزرگ و معتبر
ایرانـــی همچون شـــرکت انرژی در زمینه محصوالت سرمایش ــی و
گرمایشـــی(کولر آبی ســـلولزی خانگ ــی و صنعتی ،هیت ــر و بخاری
فن دار خانگی صنعتی جهت اســـتفاده س ــالنها ،اماکن عمومی
و غیـــره) و محصـــوالت سرمایشـــی و گرمایش ــی نیرو تهویـــه البرز(
کولـــر پلیمـــری  ۱۵۰۰۰و ۱۸۰۰۰جهـــت مصارف خانگ ــی و صنعتی،
جـــت هیتر و کـــوره هوای گرم جهت س ــالن مرغ ــداری و دامداری
و صنعتـــی) ،محصوالت صنعتی الکترواس ــتیل و آبس ــردکنهای
صنعتـــی ایران زاگرس اســـت.
محصوالت ش ــرکت نی ــرو تهوی ــه البرز
عنـــوان نماینـــده
او بـــه
ِ
ِ
در یـــزد نیز اظهـــار میکنـــد :این ش ــرکت در س ــال  1374فعالیت
عمـــده خـــود را با هـــدف طراحـــی ،مهندس ــی و تولی ــد تجهیزات
گرمایشـــی ،سرمایشـــی و تهویه آغاز کرد و در حال حاضر جزو یکی
از برجســـتهترین تامین کنندگان تجهیزات گرمایشی و سرمایشی
مـــورد نیاز صنعت کشـــاورزی ،دامـــداری ،گلخانهها و س ــالنهای
صنعتـــی در داخل و خارج از کشـــور اس ــت.
کاشـــولخان افـــزود :شـــرکت نی ــرو تهوی ــه الب ــرز با گذش ــت دو
دهـــه از شـــروع فعالیـــت خـــود ،از س ــال  1390ب ــا تکی ــه بـــر تولید
ملـــی ،افتخـــار ملـــی ،بـــا ایجـــاد ش ــاخههایی جدی ــد در زمینهی
تجهیزات گرمایشـــی ،سرمایشـــی و تهویه مطب ــوع فعالیت خود را
گسترش داده و توانسته است ســـهمی از بازار صادرات کشورهای
خاورمیانـــه از جملـــه امـــارات ،قطر ،ترکی ــه ،عراق و افغانس ــتان و
کشـــورهای مشـــترک المنافع باالخص آذربایجان ،تاجیکس ــتان،
ارمنســـتان ،ترکمنستان ،ازبکســـتان ،پاکس ــتان و هند و در گامی
آن خود
فراتـــر صـــادرات به برخی از کشـــورهای اروپای ــی را نی ــز از ِ
کند .این محصوالت به نوعی زیرس ــاختها و ملزومات گرمایشی
و سرمایشـــی در حوزههـــای مختلـــف در صنع ــت تاسیس ــات ب ــه
حســـاب میآید.

ی مرکزی آسایش
مختصری درباره جاروبرق 

خانهیسبز

به دليل استفاده از قطعات صنعتی مصرف انرژی
كمت و راندمان كاری باال و امكان نظافت تمام نقاط
ساختمان و حتی نظافت خودرو در داخل پاركينگ از
جمله مزایای این جارو مرکزی است.
عمر مفیدجاروبرقیهای
اومعتقداست:باال بودن ِ
دلیل
عمده
العاده
ق
قدرت مکندگی فو
مرکزی و
ِ
ِ

پیشنهادجاروهایبرقیمرکزیاست،همچنیناین
نوع جاروها یک سرمایهگذاری هوشمند برای خانه
شما هستند ،زیرا اکثر صاحبان خانه پس از فروش
خانه سرمایه خود را پس میگیرند.
تفاوت اصلی جاروبرقی مرکزی
مورد
ِ
اکبریپور در ِ
و جاروی قابل حمل میگوید :جاروی مرکزی صدا و

بوی آزاردهندهای که معموال با جاروبرقیهای قابل
حمل همراه است را ندارد .هوا و خانه شما نیز تمیزتر
است ،زیرا گرد و غبار و زبالهها به جای گردش مجدد
در اگزوز به بیرون از محل زندگی منتقل میشوند.
همچنینجاروبرقیهایقابلحملسنگینودست
و پا گیر هستند و به راحتی امکان مانور وجود ندارد،

درحالی که جاروبرقیهای مرکزی از یک شیلنگ
استفادهمیکنند کهبهشماامکانمیدهدخانهخود
را به راحتی و آزادانه تمیز کنید.
او همچنین درباره نحوه جمعآوری گرد و خاک
و زبالهها با جاروی مرکزی اظهار میکند :تمام
زبالههای جارو شده از طریق شیلنگ و لولهها عبور
میکند و سپس در یک فیلتر در واحد جمع آوری
زباله ،جمع میشود .فیلترها گاهی اوقات نیاز به
تعویض دارند ،اما زمان طوالنی برای تعویض این
فیلترها نیاز است .بنابراین فقط چند بار در سال باید
تعویض شوند .هنگامی که زمان تعویض فیلتر فرا
رسید،بهسادگیدربدستگاهمرکزیرابردارید،فیلتر
را جدا کرده و فیلتر جدید را جایگزین کنید.
اکبریپور در جواب به این سوال که آیا آسایش
تمام سطوح مناسب است ،میگوید:
برای تمیزی ِ
جاروهای مرکزی آسایش دارای سریهای مختلف
هستند که هر کدوم مربوط به سطح و فضایی است،
برای مثال برسهای گردگیری ،ابزارهای شکاف و
برسهایمناسببرایپارکتوطی کشیدنهستند
تا بتوانید جاروی مرکزی آسایش خود را با هر کار
تمیزکاری ،از کف تا سقف ،تطبیق دهید .برخی از
دستگاههای جاروهای مرکزی آسایش قابلیت جمع
آوری زبالههای مرطوب را دارند و بهترین انتخاب
برای فضاهایی مثل پارکینگ و یا استخر ،شاه نشین
و روف گاردن هستند.
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دبیر بخش صنعت :احسان افضلیپور تحریریه :مینا وکیلنژاد عکس :محمدابراهیم فالح
سردبیر :مهسا رشتیپور
صاحب امتیاز و مدیرمسئول :سهیل شریعتمداری
تلفن03538248292 :
چاپخانه :سروش یزد نشانی:یزد .صفائیه ،خیابان شهید تیمسار فالحی ،کوچه الدن ،ساختمان پنجم
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در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی یزد

حال خوب
ِ
کتاب خوبِ ،

بهــا حاصــل تجرب ههــا و افكار انســانهای ارزشــمند
" کتا 
هســتند و درآمیختــن بــا کتــاب و از هــر کداماندیش ـهای نــو
فراگرفتــن ،آغازگـ ِـر رویش اســت" .ابوالفضل مجنونــی ،یکی از
کتاب یزد در شــهرک نمایشــگاههای
مسـ
ـام ِ
ـئولین غرف ـهی بـ ِ
ِ
بینالمللی یزد صحبتهایش را با این جمالت آغاز میکند.
ـال  96فعالیت خود را با تاســیس
ـام ِ
کتاب یزد حوالی سـ ِ
"بـ ِ
ـک کتابخوانــی و کتــاب فروشــی در چنــد
غرف ههــای کوچـ ِ
نقطه از شــهر آغاز کرد و گســترش داد و اینگونه بود که عرصه
مآمن ما" .ایــن جمالت را هم
فرهنــگ و کتاب تبدیل شــد به ِ
محمدحســین رزمــی یکــی دیگــر از مســئولین غرفــه عنــوان
میکند.
ـاب یزد در نمایشــگاه لوازم خانگی آشــنا شــدیم؛
ـ
ت
ک
بام
ِ
بــا ِ
موضوع نمایشــگاه ،کــه کتاب و
با
ـط
ـ
ب
غیرمرت
ـا
ـ
م
کا
ای
غرف ـه
ِ
استقبال خوبی هم
اتفاقا
و
کرد
ی
م
عرضه
فرهنگی
محصوالت
ِ
ِ
از آن شده است.
مجنونی میگوید :یکسال بعد از ورود به این عرصه شروع
پ آنها کردیم و بهصورت
به ترجمه کتابهای روز دنیا و چا 
عمده در کتابفروش ـیها توزیع و در این میان هم چند غرفه

ـهر کــرج و همچنین کرمان
کتابخوانی و کتابفروشــی در شـ ِ
راهاندازی کردیم.
ـاب یــزد رســالت اصلی کســب وکار فرهنگــی خود را
ـام کتـ ِ
بـ ِ
نزدیک کردن هر چه بیشــتر کتاب به مردم ،کاهش هزینهی
خرید کتاب و ارائهی کتاب باکیفیت قرار داده است.
ِ
او ادامــه میدهــد :متاســفانه بــا شــروع کرونا به طــور کامل
کردن تمام
فعالیت ما به ِ
حالت تعلیق درآمد و مجبور به جمع ِ
ـوالت فرهنگیمــان در یزد،
ـ
ص
مح
و
ـاب
ـ
ت
ک
غرف ههــای عرضه
ِ
گذشــت یکســال دوباره
از
بعد
تقریبا
اما
ـدیم،
کرمان و کرج شـ
ِ
فعالیتمان را شروع کردیم ،البته از صفر.
رزمی معتقد اســت ،حضورشــان در شــهرک نمایشگاههای
دلیل نزدیک کــردن کتاب به مردم و
بینالمللــی یزد صرفا به ِ
آشــنایی آنها با کتابهای خوب اســت و همکاری مسئوالن
نمایشــگاه باعث شده تا برای ادامهی این فعالیت راغبتر و
دلگرمتر شوند.
کتاب یزد قرار است همواره و تا زمانی که از آن
بام ِ
غرفهی ِ
یشــود ،در شهرک نمایشگاههای بینالمللی یزد و
استقبال م 
همراه با رویدادهای برگزار شده در آن ،بر پا باشد.

اسامی غرفهها
جارو مرکزی دشتی
جارو مرکزی آسایش
جارو مرکزی کسری
گروه فنی مهندسیهایپر دوربین
شیرآ الت بهداشتی شالله
توس چینی
جهیزه سرای یاس
بهاز کاال
تجهیزات آشپزخانه قاسمی
صنایع دستی زنجان
ماه سبحان
تک ستاره
صنایع دستی اصفهان  -آوا
الماس شهر
گالری جم
گالری نفیس
شرایتون
بازرگانی میخک
بازرگانی کریمی
هرمیت
بازرگانی بحری
پروما

صنایع دستی زنجان
گروه تولیدی پارسینا
صنایع دستی کرچال بندپی
صنایع دستی زنجان
MGS
نوین ویستا
ایده آل
جواهر
شرکت تعاونی چاقوسازان و مسگران زنجان

فروشگاه حرارتی برودتی پارسیان
Nalinoلوازم خانگی گرندیس  -نمایندگی انحصاری
صنایع دستی وارلی
اورمزد
Homeket
فرش وزراء
تشک ماوی
تشک هنر
تشک برلین

 La Vitaالویتا
تشک ماریون
تشک اوما
آبسال
نیرو تهویه البرز  -فروشگاه مجتبی
کی تاز
تاکنو گاز
Simerسیمر
صنایع لوستر شفق
گروه تولیدی الماس کویر
لوستر مجلل
 Daewoo Electronicsدوو الکترونیک
دنیای کاال فالح زاده
 Snowaاسنوا
هیمالیا
امرسان
lifeland
بازرگانی اقتصادی
لوازم خانگی امیر  -مولینکس
مبلمان تختخوابشو کمجا کده
نهارخوری آنتیک
گروه صنعتی پارس خواب

