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  مهدی ارجمند
از آخرین باری که محمدآقا را دیدم شش ماه مي گذرد، تا این که جمعه 
هفته پیش در یک مهمانی خانوادگی او را دوباره دیدم. با این که بازنشسته 
است انتظار این است که بیش�تر در جمع های خانوادگی و فامیلی او را 
ببینیم اما آن طور که از زمزمه های دور و بری ها پیداست، این بنده خدا به 
خاطر هزینه های باالیی که عروسی دخترش چند ماه پیش روی دستش 
گذاشت مجبور شده بعد از بازنشستگی هم در دو شیفت کار کند تا بتواند 
هزینه های خود را جبران کند. آن روز و در این مهمانی فرصتی پیش آمد 
تا بعد از شش ماه با هم گفت وگو کنیم. وقتی از او پرسیدم کجایید و مدتی 
است از شما خبری نیست س�ر درددلش باز ش�د و از هزینه های باالی 
عروسی و خصوصاً تأمین جهیزیه دخترش گله کرد و گفت قیمت ها این 
روزها کمر آدم را مي شکند. بعد ش�روع کرد به درددل کردن و گفت: با 

خودم گفتم بعد از یک عمر کار کردن حاال که بازنشسته شده ام مي توانم 
یک مقدار استراحت کنم اما هزینه های تأمین جهیزیه این دختر به حدی 
باال بود که هرچه داشتم و نداشتم، دادم. تازه مقدار زیادی هم رفتم زیر 

قرض و وام، که باید دو شیفت کار کنم تا بتوانم آنها را پرداخت کنم.
محمدآقا که خیلی دلش پر بود، ادامه داد: دخترم از ترس حرف دیگران 
و از ترس این که آبرویش پیش خانواده همسرش حفظ شود فقط دنبال 
لوازم خانگی و وسایل خانه با برند خارجی بود. من و مادرش اول مخالفت 
کردیم اما ترسیدیم که زندگی دخترم به هم بخورد. از طرفی هم وضعیت 
مالی خانواده دامادم خوب است و نخواستیم خدای نکرده دخترم پیش 
آنها خجالت بکشد، برای همین به رغم میل باطنی و ترس از حرف مردم 
تمام لوازم و وسایل و اسباب و اثاثیه ای که الزم داشت را جنس خارجی 

خریدیم که حدود 180 میلیون تومان برایمان آب خورد.

با تعجب س�ؤال کردم 180میلیون تومان؟ ج�واب داد: بله 180 میلیون 
تومان. شما دستت توی کار نیست، نمي دانی. این روزها جنس ها خیلی 
کشیده باال. دو، سه قلم جنس اصل به درد بخور که برمي داری حدود 30 
تا 40 میلیون تومان مي شود. دختر هم که مي دانی خرده ریز جهیزیه اش 
زیاد است... البته اگر مي خواستیم کاالهای ایرانی بخریم 20، 30 میلیون 
تومان بیشتر نمي شد. بعد به فکر فرورفت و گفت: همه مي گویند جنس 
خارجی دوام و کیفیتش بیشتر است. البته فکر نمي کنم جنس های ایرانی 
کیفیت شان بد باشد. ثانیاً همین جنس های خارجی را هم که چند سال 
استفاده کنند دل شان را مي زند و دوست دارند عوض کنند. هرچه فکر 

مي کنم بی خود پول بی زبون را صرف این کاالها کردیم . 
بعد در حالی که استکان چایش را سر مي کش�ید، گفت: کاش بی خیال 

حرف مردم مي شدم ...

در س��فر به هر ش��هر و دیار یکی از مهم ترین 
موضوعاتی که بی��ش از هر چیز دیگری مورد 
توجه مسافران و گردشگران قرار دارد، سوغات 

آن شهر است.
از قدیم االیام این رسم وجود داشته که وقتی 
افراد به مسافرت مي رفته اند هنگام بازگشت از 
سفر برای خانواده و بستگان خود کادوهایی را 

به عنوان سوغات پیشکش مي آوردند.
سوغاتی هایی که معرف فرهنگ، آداب و رسوم 
مردم آن منطقه اس��ت و معموالً نیز توس��ط 

تولیدکنندگان همان شهر تولید مي شود.
سوغات هر ش��هر کاالها و تولیداتی است که 
توسط تولیدکنندگان آن شهر تولید مي شود 
یا محصوالت کش��اورزی و دام��ي  هر منطقه 
است که به عنوان مواد غذایی خوشمزه در هر 
شهر و دیار برای خودش اسم و رسمي  به هم 
زده و در ش��هرهای مختلف نیز برای خودش 

طرفداران زیادی دارد.
از جمله کاالهای تولید داخلی در ش��هر های 
مختلف مي توان به انواع البسه یا صنایع دستی 
و وس��ایل مختلف اش��اره کرد و محصوالت 
کشاورزی و دامي  نیز ش��امل عسل، زرشک، 
زعفران، کش��مش و... اس��ت که در هر شهر 

طرفداران زیادی دارد.
در سفر به اس��تان آذربایجان ش��رقی و شهر 
تبریز نیز، س��وغات این دیار هم��واره یکی از 
جذاب ترین بخش های سفر بوده است، تنوع 
محصوالت در این شهر به حدی زیاد و در عین 
حال دارای کیفیت و اصالت و زیبایی اس��ت 
که مس��افران در تهیه س��وغات دچار تردید 

مي شوند که کدام سوغات را ببرند؟
در آذربایجان شرقی و خصوصاً شهر تبریز انواع 
صنایع دستی زیبا را مي توان یافت که حاصل 
سرپنجه هنرمندان این دیار است و این صنایع 
دستی که معرف فرهنگ و آداب و رسوم مردم 
این منطقه است ضمن برخورداری از زیبایی 
و اصالت بی نظیر با قدمتی چند هزار ساله به 

خوبی هویت تاریخی ما را بیان مي کند.
در بازار تبریز اما دو محصول از همه معروف تر 
هستند، یکی کفش چرم تبریز و دیگری فرش 
و تابلوفرش و گردشگرانی که به این شهر سفر 
مي کنند با حضور در بازار سنتی و زیبای تبریز 
برای س��وغات مي توانند این دو کاالی زیبا را 
انتخاب کنند. از اینها که بگذریم ش��یرینی و 
ش��کالت های تبریز هم شهرت خاصی دارند. 
این محصوالت خوشمزه نه تنها در تبریز بلکه 
در سایر استان های کش��ور نیز مشتری های 
خودش را دارد و حتی در کشورهای مختلف 
نیز وقتی ای��ن محصوالت صادر مي ش��ود تا 
مدت ها طعم��ش زیر دن��دان خارجی ها مزه 
مي کند تا همیشه طعم شیرینی و شکالت های 

تبریز را به یاد داشته باشند.
در رژیم غذایی سنتی استان آذربایجان شرقی، 
تن��وع بی نظی��ر و حیرت انگی��زی از ان��واع 
شیرینی های بومي  و سنتی مشاهده می شود 
که هرکدام ب��ا توجه ب��ه اقلیم و م��واد اولیه  
در دس��ترس تهیه می ش��ود. ش��یرینی های 
تبریز خ��ودش دنیای��ی دارد. از نوق��ا گرفته 
ک��ه یک��ی از پرطرفدارترین ش��یرینی ها در 
دیار آذربایجان اس��ت تا قرابیه تبریز، باقلوا، 
اریس، راحت الحلقوم، ش��یرینی لطیفه، نان 
زنجبیلی، پیچ انگش��تی، چوروتمه، شیرینی 
رشته ختایی و لوز زعفرانی تبریز که با ترکیب 
ش��کر، آب، بادام، پ��ودر قند، زعف��ران، کره 
 و پس��ته کوبیده درس��ت مي ش��ود و شهرت 

جهانی دارند.
این شیرینی ها حتی کسانی را که دیابت دارند 

وسوس��ه مي کند تا برای دقایقی هم که شده 
بیماری خود را فراموش کنند.

گردش��گرانی که پ��ا به ب��ازار س��نتی تبریز 
مي گذارند مي توانند این ش��یرینی ها را تهیه 
کنند اما تنها اینها سوغات تبریز نیست بلکه 
این شهر در حوزه خشکبار و آجیل هم سرآمد 
بسیاری از شهرهای دیگر است. لبنیات تبریز 
و از همه مهمتر پنیر لیق��وان تبریز که برای 
خیلی از گردشگران داخلی و خارجی زبانزد 
است و عس��ل آذربایجان ش��رقی نیز شهرت 

فراوانی دارد.
ام��ا از همه اینها که بگذریم ش��اید البس��ه و 
پوشاک یکی از مهم ترین سوغاتی هایی باشد 
که گردش��گران در سفر به هر ش��هر و دیار با 
گشت و گذاری در بازار های مختلف به خرید 

پوشاک به عنوان سوغاتی مي پردازند.
آذربایجان شرقی نیز در حوزه پوشاک یکی از 
استان های دارای ظرفیت است و در این شهر 
به مدد تولیدکنندگان داخلی انواع پوش��اک 
به تولید و فروش مي رس��د اما در س��ال های 
گذش��ته و بر اس��اس یک فرهنگ اشتباه در 
مصرف کاالی خارجی شاهد احداث چندین 
پاس��اژ و مجتمع فروشگاهی هس��تیم که در 
ش��هر اولین ها، پوش��اک با برند خارجی و از 
جمله ترکیه مي فروش��ند. اقدام��ي  که اوالً با 
فرهنگ دیرینه مردم تبریز در تضاد اس��ت و 
ثانیاً ضربه مهلکی به اقتص��اد و تولید داخلی 

وارد مي کند.
اگرچ��ه نگرانی هایی در تبری��ز در خصوص 
فروش و عرضه برخی محصوالت خارجی در 
حوزه های مختلف وجود دارد اما بازار کفش و 
پوشاک تبریز به عنوان دو بازار مهم، بیشتر از 

سایر حوزه ها در معرض این تهدید هستند.
البته به همت جوانان و مردم با ایجاد کمپینی 
در مخالفت با فروش اجناس خارجی و حمایت 
از تولیدات داخلی در تبریز شاهد هستیم که 
در ب��ازار کفش فروش های این ش��هر فقط و 
فقط و البته با افتخ��ار جنس ایرانی به فروش 
مي رسد، موضوعی که گس��ترش آن به سایر 
بازاره��ا ضروری اس��ت و در بازار پوش��اک و 
البس��ه نیز نیازمند هس��تیم تا ای��ن کمپین 

راه اندازي شود.
لباس ه��ای تولید داخ��ل در آذربایجان هیچ 
چیز از لباس های تولی��د در ترکیه کم ندارد، 
ام��ا فرهن��گ اش��تباه در مص��رف کاالهای 
خارجی باعث ش��ده تا هنر دس��ت و زحمت 

تولیدکنندگان داخلی کمتر به چشم آید. 
وجود پاس��اژهای مختلف و عرضه پوشاک با 
برند ترکیه در شهری مثل تبریز که در تولید 
انواع البسه و پوش��اک ید طوالیی دارد هیچ 
توجیهی ندارد و در این می��ان ایجاد کمپین 
برای ممنوعیت خرید و فروش کاالی خارجی 
و حمایت از کاالی ایران��ی و تولیدات داخلی 

ضرورت دارد.
نکته جالب اینکه وضعیت مشابه شهر تبریز را 
در بسیاری دیگر از شهرها شاهدیم. به عنوان 
مثال اللجین ش��هر سفال اس��ت و بهترین و 
مرغوب ترین محصوالت سفال دنیا در تنوع و 
رنگ های مختلف در این شهر عرضه مي شود، 
اما متأسفانه ظروف بدل و بی کیفیت چینی به 
بازار س��فال همدان نفوذ کرده و قصد دارد با 

عرضه ارزان جایی برای خود باز کند.
در ای��ن زمینه بی ش��ک باید راه ه��ای ورود 
کاالهای خارجی را بس��ت ت��ا فرهنگ خرید 
مردم م��ا به س��مت اجناس خارجی س��وق 
 پیدا نکن��د و آنچه را خ��ود داری��م از بیگانه 

تمنا نکنیم.

 شکالت های خارجی زیره است 
و ایران ما کرمان!

سبک خرید سبک مصرف

یک فروشنده لوازم خانگی: نسبت قیمت و 
کیفیت و خدمات پس از فروش کاالی ایرانی 
مناس�ب تر و به صرفه تر از کاالی خارجی 
اس�ت. در لوازم و کااله�ای خارجی فقط 
متریال و مواد ساخت کمي  از کیفیت بهتری 
برخوردار اس�ت، اما آن هم تفاوت زیادی 
ندارد. به نظر من یک جو روانی باعث شده 
خریداران کاالی خارجی قدرت تشخیص 
کیفیت جن�س ایرانی را از دس�ت بدهند

خارجی بخرها قدرت تشخیص کیفیت کاالی ایرانی را از دست داده اند

تهیه جهیزیه 180 میلیونی به خاطرحرف مردم!

   حسین گل محمدی
این روزها که بحث گرانی و کمبود ارز داغ شده یک پرسش خیلی مهم دغدغه بسیاری 
از کارشناس�ان شده اس�ت؛ اینکه وقتی بس�یاری از کاالها با کیفیتی بسیار عالی در 
کشور خودمان تولید مي ش�ود چه معنی دارد که میلیون ها دالر ارز را صرف واردات 
کاالهایی کنیم که مشابهش را خودمان داریم. ایران از دیرباز سرزمین صنایع دستی و 
سوغات بوده و کشور ما در رده سه کشور اول دنیا در تنوع غذا و خوراک است. فکرش 
را بکنید در چنین شرایطی هر ساله صدها هزار تن اقالم غذایی و خوراکی از شکالت 
و بیسکویت و شیرینی گرفته تا آب معدنی و میوه و انواع نوشابه و... وارد مي کنیم که 
حکایت ضرب المثل زیره و کرمان است. این در حالی است که گردشگران خارجی وقتی 
وارد سرزمین ما مي شوند شیفته خوراکی های سنتی ایران مي شوند و ساالنه بیش از 
250 میلیون دالر به صورت چمدانی س�وغات و صنایع دس�تی از ایران به کشورهای 
دیگر مي رود که اگر این رقم را با صادرات رس�مي  صنایع دستی و سوغات جمع کنیم 
بالغ بر 550 میلیون دالر مي شود. سری به بسیاری از بازارهای بزرگ و سنتی شهرهای 
کشورمان بزنیم در برابر دنیایی از سوغات قرار مي گیریم که هر کدام شان به صدها نمونه 
مشابه خارجی مي ارزد. به عنوان نمونه چند ساعت در بازار بزرگ تبریز قدم بزنید شاید 

دیگر هیچ وقت خرید هوس شیرینی و شکالت خارجی به سرتان نزند.

ان
جو

س: 
عک

 گارانتی معتبر، پشتوانه کاالی ایرانی
تصمیم مي گیرم س��ری هم به فروشگاه های 
لوازم خانگی داخلی بزنم، برای همین راهی 
امین حضور مي شوم. اینجا مرکز لوازم خانگی 
در قلب تهران است. فروشگاه های کوچک و 
بزرگ در این منطقه هم��ه نوع لوازم خانگی 
دارند و اینجا حتی کاالهای خارجی هم به چشم مي خورد، 
اما برای پیگیری هرچه بهتر گزارش س��راغ یک فروش��گاه 
لوازم خانگی ایرانی مي روم. وارد فروشگاه که مي شوم انواع 
اجناس و کاالهای ایرانی را مي بینم که دور تا دور فروشگاه 
چیده شده است. اینجا هم تلویزیون ها روشن است و با پخش 
تصایر رنگارنگ از طبیعت زیبا و یا نشان دادن گل های زیبای 
فوتبال از پشت شیشه فروشگاه مشتری ها را برای بازدید از 

فروشگاه و خرید دعوت مي کنند.
وقتی وارد فروشگاه مي شوم مش��تری هایی را مي بینم که 
برای خرید آمده اند و بعضی های ش��ان برای تهیه جهیزیه. 
یکی از مشتری ها خانواده داماد است که برای تهیه چند قلم 
کاالی اساسی زندگی به این  فروشگاه آمده اند. در البه الی 
صحبت های شان متوجه مي شوم از کیفیت و قیمت اجناس 
راضی هس��تند و تمایل برای خرید دارن��د. ظاهراً اجناس 
مورد نظر خ��ود را انتخاب هم کرده اند.  یک��ی از کارمندان 
فروش به مش��تری ها درباره کیفیت اجناس و امکاناتی که 
دارند توضیح مي ده��د. فرصت را غنیمت مي ش��مارم و با 
همان کارمند فروش س��ر صحبت را ب��از مي کنم. خودم را 
مش��تری معرفی مي کنم که به دنبال یک ال ای دی است، 
اما بین خرید جنس ایرانی و جنس خارجی تردید دارم. او 
درباره کیفیت برندی که در فروشگاه دارد توضیح مي دهد و 
مي گوید: این مدل از تلویزیون این امکانات را دارد، کیفیت 
تصویرش فوق العاده اس��ت و جزو کارهای پرفروش ماست. 
24 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش دارد، نصب و  تنظیم 

آن هم رایگان است. 
بعد شروع مي کند به نشان دادن سایر مدل های تلویزیون و 
مي گوید: اگر دنبال خرید ال ای دی هستی به نظر من بي خود 
پولت را دور نریز و دنبال برندهای خارجی نرو که الکی گران 
است. همین کاالهای تولید داخل واقعاً کیفیت شان خوب 
اس��ت. تلویزیون هایی ک��ه در ایران تولید مي ش��ود حتی 
خیلی هاي شان صادراتی هس��تند و واقعاً مي گویم کیفیت 

خیلی خوبی دارند.

به عنوان یک مشتری یکی از مدل های ال ای دی را انتخاب 
مي کنم و او دوباره شروع مي کند از امکانات این مدل برایم 
تعریف مي کند. آخر سر هم مي پرسم واقعاً کیفیتش تضمین 
است؟ از یک شرکت گارانتی معتبر نام مي برد و مي گوید: اگر 
کیفیتش خوب نبود این شرکت گارانتی اش نمي کرد. پس 
مطمئن باش که کیفیتش خوب اس��ت.جوابش قانع کننده 
اس��ت و حرف دیگری برایم باقی نمي گذارد. خوش و بشی 

مي کنم و از فروشگاه بیرون مي آیم.
در بین مسیر آمارهای تولید و مصرف بازار لوازم خانگی را با 
خود مرور مي کنم. آمارهای جالبی است. ساالنه در ایران 3 
میلیون یخچال فریزر تولید مي شود، 3 میلیون لباسشویی 
و 3.5 میلیون تلویزیون. حدود یک میلیون اجاق گاز نیز در 
داخل تولید مي شود. بخش��ی از این تولیدات بازار مصرفی 

داخلی دارد اما برخی دیگر صادر مي شود. 
محصوالت تولید داخل به کشورهای مختلف صادر مي شود 
و لوازم خانگی ایرانی از کش��ورهای همسایه از افغانستان و 
پاکستان گرفته تا کش��ورهای اروپایی مثل ترکیه و ایتالیا 

مشتری دارد.
ساالنه بیش از 300 میلیون دالر لوازم خانگی از ایران صادر 
مي شود پس به این ترتیب لوازم خانگی و کاالهای ایرانی 

در کشورهای مختلف طرفداران زیادی دارد.
دوباره به یاد محمدآقا مي افتم و هزینه سرس��ام آوری که 
برای جهیزیه دخترش کرده است. یاد جمله آخر محمدآقا 

مي افتم: کاش بی خیال حرف مردم مي شدم ...

عطش استفاده از کاالهای خارجی
قصه محمدآق��ا و تهیه جهیزیه دخترش 
قصه یکی است از هزاران. قصه پرغصه ای 
که ای��ن روزه��ا زیر آس��مان ش��هر کم 
نمي بینیم. عطش اس��تفاده از کاالهای 
خارجی و عدم اعتماد به کیفیت کاالهای 
ایرانی باعث ش��ده تا افراد برای تهی��ه یک یا چند 
قلم کاال و لوازم خانگی هزینه های بس��یار گزافی 
بپردازند، در حالی که واقعیت این است که اجناس 
ایرانی با برندهای مختلف کیفیت و استاندارد های 
الزم را دارند و مي توان ب��ه عنوان یک کاالی مورد 
اعتماد از آنها اس��تفاده کرد. متأس��فانه این روزها 
در گوشه گوشه خیابان های ش��لوغ تهران و سایر 
شهرها شاهد افتتاح فروشگاه های بزرگ و پرزرق 
و برق لوازم خانگی و اجناس خارجی هستیم که با 

برندهای مختلف در بازار ایران جا باز کرده اند.
این همه در حالی اس��ت که ایران در حوزه تولید 
لوازم خانگی سابقه زیادی دارد و قدیمي ترین لوازم 

خانگی در ایران تولید مي ش��ود و هنوز هم برخی 
از این برندها در بازار وجود دارد و مورد اس��تقبال 
مش��تری هایی اس��ت که چند دهه با این برندها 

خاطره دارند.
مقام معظم رهبری امسال را سال »حمایت از کاالی 
ایرانی« نامگذاری کردند تا این نامگذاری انگیزه ای 
شود برای استفاده هرچه بیشتر از کاالی ایرانی و 
حمایت همه جانبه از کاالی تولید داخل. با این حال 
از آن جایی که خواب برخی مسئوالن و دستگاه های 
اجرایی مثل همیشه سنگین است، هنوز هم شاهد 
ورود رسمي  و غیررس��مي  انواع کاالهای خارجی 
با برندهای مختلف هس��تیم. کاالهای خارجی با 
برندهای مختلف در فروشگاه های بزرگ و شیک در 
شهرهای مختلف طوری چیده شده است که برق 
مي زنند و کاالهای ایرانی که به همت جوانان این 
مرز و بوم تولید شده و از محل تولید همین کاالها 
هزاران خانواده نان مي خورند، غریبانه در گوش��ه 

فروشگاه ها به انتظار مشتری است. 

کیفیت بسیاری از کاالهای ایرانی تضمین است
کارشناسان تولید بر این اعتقاد هستند 
که کیفیت بسیاری از کاالهای ایرانی 
تضمین اس��ت و برندهایی که به اسم 
ایران تولید مي شود بی کیفیت نیست. 
این مس��ئله را حتی کارشناس فروش 
یکی از برندهای ل��وازم خانگی معروف خارجی هم 
تأیید مي کند. او که در شعبه مرکزی یکی از برندهای 
معروف لوازم خانگی در شمال شهر تهران مشغول 
فعالیت است تأیید مي کند که کیفیت کاالی ایرانی 

در بسیاری از مواقع تضمین است.
 در این جا و در این فروشگاه در باالی شهر پایتخت 
تا دلت بخواهد انواع لوازم خانگی با یک برند معروف 
خارجی به چشم مي خورد. ال ای دی ها و تلویزیون ها 
در مدل های مختلف پش��ت شیش��ه این فروشگاه 
بزرگ روشن اس��ت و  یخچال های بزرگ و بلند در 
رنگ ها و طرح های مختلف کنار هم قد کشیده اند. 
آن طرف تر انواع ماشین های لباسشویی قرار دارد و 
کمي آن طرف تر هم انواع گاز و فر و در کنار آنها نیز 

جاروبرقی و سایر لوازم خانگی.
بیشتر مشتری های این فروشگاه افرادی هستند که 
به ظاهر وضعیت مالی مناسبی دارند. بعضی ها هم 
افراد عادی و طبقه متوس��ط جامعه اند، با این حال 
عطش اس��تفاده از کاالهای خارجی آنه��ا را به این 

فروشگاه کشانده است.
وقتی با کارشناس ارشد این شرکت صحبت مي کنم 

مي گوید: راستش را بخواهید من خودم هم در منزل 
فقط یکی دو کاالی اساس��ی که مص��رف مي کنم 
جنس خارجی است و بقیه لوازمي که دارم اجناس 

ایرانی است.
وقتی از او درباره علت استفاده از کاالهای ایرانی به 
جای خارجی سؤال مي کنم، مي گوید: خب علتش 
کاماًل مشخص است، من که خودم فروشنده هستم 
خوب مي دانم که نسبت قیمت و کیفیت و خدمات 
پس از فروش کاالی ایرانی مناسب تر و به صرفه تر از 
کاالی خارجی است. اصوالً فرق زیادی بین ایرانی 
و خارجی نیس��ت همه تقریباً به ی��ک روش تولید 
مي شوند. در لوازم و کاالهای خارجی فقط متریال و 
مواد ساخت کمي  از کیفیت بهتری برخوردار است، 
اما آن هم تفاوت زیادی ن��دارد. به نظر من یک جو 
روانی باعث ش��ده خریداران کاالی خارجی قدرت 

تشخیص کیفیت جنس ایرانی را از دست بدهند.
این کارش��ناس ارش��د فروش مي افزاید: خیلی از 
افراد ابت��دا برای خرید ل��وازم خانگ��ی خارجی به 
فروشگاه های ما در سطح ش��هر مراجعه مي کنند 
اما در نهایت وقتی کیفیت و قیم��ت کاالی ایرانی 
و خارجی را با هم مقایس��ه مي کنند به سراغ لوازم 

خانگی ایرانی مي روند.
وقتی از او درباره قیمت باالی ل��وازم خانگی خارجی 
سؤال مي کنم، مي گوید: از من نشنیده بگیرید اما خیلی 
از برندهای خارجی فقط نان اسم ش��ان را مي خورند 

وگرنه در حالت کلی تفاوت زیادی با هم ندارند.

 مصرف کاالی ایرانی، نیازمند همدلی ملی
با نامگذاری امس��ال از س��وی رهبر 
فرزانه انقالب با عنوان »سال حمایت 
از کاالی ایرانی« برخی از دستگاه ها 
در بخشنامه ای خرید هرگونه وسایل 
و لوازم خارجی را ممن��وع کرده اند و 
بس��یاری از هموطنان نیز با هدف حمایت از کاالی 
تولید داخ��ل فقط و فق��ط کاالی ایران��ی مصرف 
مي کنند، اما کاماًل مسلم است که استفاده همگانی 

از کاالی ایران��ی و خرید حداقل��ی کاالی خارجی 
نیازمند وحدت همگانی و عزم و همدلی ملی است و 
امید مي رود با ترویج و فرهنگ سازی شاهد استفاده 
حداکثری مردم از اجناس و لوازم خانگی و کاالهای 
ایرانی باشیم. شایسته نیست در خانواده ایرانی که 
مزین به اخ��الق و فرهنگ و آداب و رس��وم زیبای 
ایرانی- اسالمي  است، کاالهایی وجود داشته باشد و 
مورد استفاده قرار گیرد که ساخت کشورهای بیگانه 

و متناسب با فرهنگ و سبک زندگی آنهاست.

فروش�گاه های بزرگ و پرزرق و برق لوازم 
خانگ�ی و اجن�اس خارج�ی ب�ا برندهای 
مختلف در بازار ایران جا باز کرده اند. این 
در حالی اس�ت که ایران در ح�وزه تولید 
لوازم خانگی س�ابقه زی�ادی دارد و هنوز 
هم برخ�ی از ای�ن برندها در ب�ازار وجود 
دارد و مورد استقبال مشتری هایی است 
که چند ده�ه با این برنده�ا خاطره دارند


