گویش موابیل مسافری یک ماه دیگر مهلت گرفت
رئیـس اتحادیـه فروشـندگان لـوازم صوتـی و تصویـری و گوشـی تلفـن همـراه با
بیـان اینکـه نیـاز بـازار از طریـق کاالی مسـافری تأمیـن میشـود ،گفت :تـا پایان
اردیبهشـت مـاه سـامانه رجیسـتری بـرای واردات و ثبـت تلفـن همـراه مسـافری
باز اسـت.
ابراهیـم درسـتی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،در خصـوص بـا تعـدد باز و بسـته شـدن
سـامانه رجیسـتری تلفـن همـراه با تاکید بر اینکه بازار تلفن همـراه در حال حاضر
از طریق کاالی مسـافری تأمین میشـود ،گفت :در اسـفندماه سـال گذشته سامانه
رجیسـتری تلفن همراه برای چند روزی در راسـتای تغییر شـیوه واردات و تأمین
نیـاز بـازار تلفـن همـراه بسـته شـد کـه در آن مقطع بـا رایزنیهای به عمـل آمده
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مقـرر شـد تـا تأمین بازار به شـیوه سـابق مبنی بـر ثبت تلفن همراه بـا کارت ملی
خریـدار نهایی در سـامانه رجیسـتری تـا پایان فروردین مـاه ادامه یابد.
رئیـس اتحادیـه فروشـندگان لـوازم صوتـی و تصویـری و گوشـی تلفـن همـراه
خاطرنشـان کرد :در چند روز گذشـته به دلیل آنکه این مهلت یک ماهه به پایان
رسـید سـامانه رجیسـتری به روی کاالی مسـافری بسته شـد که در این زمینه بار
دیگـر بـا وزارتخانههـای مرتبط به خصوص وزارت کشـور مذاکراتـی صورت گرفته
و قـرار بـر آن شـد تـا ایـن مهلـت بار دیگر تـا پایان اردیبهشـت ماه تمدید شـود.
وی بیـان کـرد :انتظار اسـت تـا با تأمین ارز واردات تلفن همـراه برای واردکنندگان
رسـمی شـرایط بـه گونـهای رقـم بخورد تا نیاز بـازار به طور کامل تأمین شـود.

خبــر

«الکرتواستیل»  ،انیم آشنا در صنایع برودیت ایران

n e w s

وقتـی چنـد مـاه پیـش دختـر خالـه ام در بحبوحـه خریـد جهیزیه و قیمت های سرسـام آور لوازم خانگـی با من تماس گرفت و گفـت  :یخچال های خارجی خیلی گران هسـتند ،میخواهیم
معصومه جمالی
یخچـال ایرانـی بخریـم و پرسـید «شـما یخچالتـون الکتـرو اسـتیله نـه ؟ ازش راضی هسـتید ؟ الکترو اسـتیل بخریـم؟»  ،مرا به حدود  20سـال قبل بـرد ،به روزهای پر هیجان و شـلوغی
نویسنده
کـه بـا همسـرم دربـاره برندهـای مختلـف و قیمـت هایشـان تحقیـق می کردیم و سـخت مشـغول حسـاب و کتـاب بودیـم ،جالب اینکـه درباره یخچـال خیلـی زود به نتیجه رسـیدیم و
جـذب کیفیـت خـوب و قیمـت مناسـب یخچـال فریـزر الکتـرو اسـتیل شـدیم چراکـه در آن زمـان مـی توان گفت تنهـا برند یخچال ایرانی نوفراسـت یا بـه اصطالح بـدون برفک موجود در بـازار بـود و االن حدود
 20سـال اسـت که مهمان آشـپزخانه ماست.
ماسـت یکی از شـکایت های مشـتریان صدای زیاد برخی دسـتگاه ها
و کیفیـت پائیـن آبسـردکن هـا و سـرد نشـدن آب اسـت و برخی نیز
از سـرعت انجـام خدمـات پـس از فـروش اعالم نارضایتی کـرده اند.

خدمات پس از فروش محصوالت الکرتو استیل

دیگرمحصوالت
الکترواستیل

از خیال که بیرون آمدم به او گفتم « :آره  ،راضی هسـتیم .فکر خوبی
کردیـد الکتـرو اسـتیل بخرید»؛ و االن که قرار شـد راجـع به یک برند
ایرانـی بنویسـم بـه ایـن فکـر می کنم کـه چقدر خوب که توانسـتم با
اطمینـان بـه او یـک برنـد وطنـی را معرفی کنم و چقدر خـوب تر که
محصـوالت برخـی تولیـد کننـدگان ایرانی در سـطح خیلـی باالیی از
کیفیت قرار دارند  .در این فرصت شـما را با شـرکت الکترو اسـتیل و
تولیداتـش آشـنا مـی کنیم تـا اگر قصد خرید محصول ایرانـی را دارید
بـا چشـم بـاز و آگاهی و خاطری آسـوده تصمیم بـه خرید بگیرید.

نگاهی به رشکت الکرتو استیل

شـرکت الکتـرو اسـتیل با حدود نیم قرن سـابقه فعالیـت  ،در فضایی
بیـش از  200هـزار متـر مربـع با تولید سـاالنه  30000دسـتگاه انواع
یخچال  ،سـردخانه و فریزرهای صنعتی و  500000دسـتگاه یخچال
و فریـزر خانگـی بـرای بیـش از  3000نفـر ایجـاد اشـتغال کـرده و از
سرشناسـان صنایع برودتی کشور محسـوب می شود و دارای مجوزها،
اختراعـات و امتیازهایـی به شـرح زیر اسـت :
دارای اداره مستقل مهندسی و  R&Dبا  60عضو دائم فعال
دارای اختراعات بی شمار در زمینه تولید لوازم خانگی
دارای مجوز آزمایشـگاه اکرودیته صنعتی و خانگی در شـرق کشـور
مجهـز بـه آخرین فنـاوری روز دنیا جهـت آزمایش محصوالت مختلف
خانگی و صنعتی با  17ایسـتگاه مختلف
انجـام طراحـی و تولیـد اواپراتورهـا و کندانسـورها بـا بـه روزتریـن
و جدیدتریـن نـرم افزارهـا و ماشـین آالت در داخـل شـرکت توسـط
زیرمجموعه های شرکت الکترواستیل(حامی صنعت و نگین صنعت).

پرفروش ترین و محبوب ترین مدل های خانیگ

یخچال فریزر آبسرد کن دار الکترواستیل مدل ES32
یخچال فریزر آبسـرد کن دار الکترواسـتیل مدل  ES32دسـتگاهی
مـدرن و شـیک بـا رده مصـرف انرژی  Aبـا وزن  125کیلو و گنجایش
 515لیتـر مناسـب بـرای خانـواده هـای ایرانـی طراحـی شـده و مـی
تـوان حجـم خوبـی از مـواد غذایـی را بـه راحتـی در آن جـای داد .بـه
دلیل آبسـرد کن دار بودن یخچال و جلوگیری از باز و بسـته شـدن
مکـرر در یخچـال ،طـول عمر دسـتگاه افزایش یافتـه و موجب کاهش

مصرف برق میشـود .این دسـتگاه دارای السـتیک دور درب جذب با
خاصیـت ضـد باکتری بوده و مجهز به سیسـتم کنتـرل الکترونیکی و
مصرف اقتصادی اسـت.از طریق صفحه نمایشـگر لمسـی و کلید های
کنترلـی دیجیتـال تعبیـه شـده روی بدنه یخچال مـی توانید عملکرد
دسـتگاه را بـه دلخـواه تنظیـم کنیـد .میزان صـدای این دسـتگاه 38
دسـی بل است.
یخچال و فریزر دوقلوی الکترواستیل مدل ES23
یخچـال و فریـزر دوقلـوی الکترواسـتیل مـدل  ES23بـا رده مصـرف
انـرژی  Aمحصولـی بـا  154کیلـو گـرم وزن و طراحـی سـاده و زیبـا
کـه در نظرسـنجی مصـرف کنندگان امتیاز عالی را کسـب کـرده و در
عیـن حـال کاربـردی اسـت و بـا توجه به جـدا بودن فضـای یخچال و
فریـزر حجـم خوبـی از مـواد غذایـی مختلـف به میزان مجمـوع 635
لیتر را در خود جای می دهد و برای اسـتفاده در منزل کامال مناسـب
اسـت ،ایـن یخچـال مجهز به سیسـتم جریان هوای خنـک چند گانه
جهـت حفـظ تازگـی مـواد غذایـی بـوده و به کمـک ولوم ترموسـتات
داخلـی بـه شـما امـکان تنظیم دمای سـرمایش دسـتگاه را بـه میزان
دلخواهتـان خواهـد داد .همچنین دارای آبسـرد کـن ،قفل کودک و
سیسـتم هشـدار دهنده باز ماندن در یخچال نیز اسـت .میزان صدای
این دسـتگاه  39دسـی بل اسـت.

مزایا و معایب محصوالت الکرتو استیل

الکترو اسـتیل جزو آن دسـته از برندهای ایرانی اسـت که با برندهای
خارجـی رقابـت میکننـد  ،بعضی از یخچال فریزرهـای ایرانی از لحاظ
ظاهـر  ،فیزیـک و ابعـاد و بهره وری انرژی دسـت کمی از یخچالهای
خارجـی ندارنـد  ،امـا از نظـر داخلـی و از لحـاظ موتـور و دینـام در
سـطح برندهـای خارجـی نیسـتند  ،امـا از آنجـا کـه طـول عمـر قابل
توجهـی دارنـد و از لحـاظ قیمـت مقـرون بـه صرفه هسـتند  ،با توجه
بـه جنـگ اقتصادی که علیه کشـور مـا در حال وقوع اسـت باید گفت
در مجمـوع برندهـای داخلـی چیـزی از برندهـای خارجی کـم ندارند
و بـه لحـاظ ظاهـری نیـز تقریبـا باب سـلیقه مـردم هسـتند و از همه
مهمتـر محصـوالت داخلـی از گارانتی ( تضمین قطعـات ) مطمئن تر
و قابل دسـترس تری برخوردار هسـتند .البته ایرادات را هم نمی توان
نادیـده گرفـت  ،در خصـوص محصوالت الکترو اسـتیل که بحث امروز

یخچال ،فریزر،
یخچالفریزر،
یخچال فریزر دوقلو
و یخچال فریزر
ساید بای ساید
جهت مصارف
خانگی،یخچال
فریزرفروشگاهی
و صنعتی ،کولرهای
آبی در مدل های
مختلف با برند
الکترواستیل،
آبگرمکن گازی و
برقی در مدل های
زمینی و دیواری با
حجم های متنوع
با نام گرمان گاز،
یخچالدوقلو
پالدیوم،یخچالهای
سایز کوچک ( 7و
 14فوت) و ساید
بای ساید پالدیوم
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چیـزی کـه پـس از خریـد یـک محصـول آنهـم محصـوالت ویـژه و
خاصـی کـه جـزو ضروریـات زندگـی هسـتند باعـث آرامـش خاطر و
رضایـت مصـرف کننـده می شـود ،خدمات پس از فروش و پشـتیبانی
محصـول توسـط تولیـد کننـده آن اسـت .در هنـگام خریـد یخچـال
بودجـه شـخصی  ،نیـاز مصرفـی خانـوار  ،برچسـب انـرژی  ،کیفیـت
کندانسـور و خدمـات پـس از فـروش جـزو مهـم تریـن ویژگـی هـا
هسـتند کـه بـا در نظـر گرفتن مجموع آن ها می توان خرید مناسـبی
داشـت  .محصوالت الکترو اسـتیل شـامل خدمات نصب رایگان و 40
مـاه خدمـات پـس از تولیـد رایگان برای محصوالت خانگی اسـت که
ایـن مـدت مـی توانـد اعتماد مـا را به ایـن محصوالت بیشـتر کند .در
بخـش ارتبـاط با مشـتری سـایت الکترو اسـتیل مـی خوانید:

مشا دیگر تهنا نیستید ،کارشناسان ما اب مشا
هستند

همراهـان گرامـی الکتـرو اسـتیل ،واحـد ارتباط با مشـتریان
«
ِ
الکتـرو اسـتیل همـه روزه پاسـخگوی تمامـی نیازها و پرسـش
هـای شـما در ارتبـاط بـا محصـوالت و خدمـات پشـتیبانی آن
اسـت .شـما می توانید همه آنچه را که نیاز به بررسـی دارد یا
رضایتـی از نتیجـه آن حاصـل نگردیده اسـت را بـا این واحد در
میـان بگذاریـد و تا دسـتیابی بـه نتیجه دلخـواه و کامل حضور
مـا را در کنـار خـود احسـاس کنیـد .در صـورت نبـود رضایـت
از عملکـرد همـکاران مـا در واحـد خدمـات پـس از فـروش بـا
ذکر شـماره سـریال دسـتگاه خود ،از طریق ارتباط با مشـتریان
مسـئله را پیگیـری تـا در اولیـن فرصـت مـورد رسـیدگی واقع
امین ماسـت؛ بی
گردد .پیشـنهادات وانتقادات شـما راهگشـای ِ
واسـطه با الکترواسـتیل باشید»

دیگر محصوالت الکرتو استیل

شـرکت الکتـرو اسـتیل در زمینـه هـای مختلف تولیـدی وارد فعالیت
شـده و محصـوالت زیـر را در حـوزه سرمایشـی وگرمایشـی بـه بـازار
عرضـه مـی کند.
یخچـال ،فریـزر ،یخچال فریزر ،یخچال فریـزر دوقلو و یخچال فریزر
سـاید بای سـاید جهت مصارف خانگی
یخچال فریزر فروشگاهی و صنعتی
شـرکت آران با همکاری شـرکت خوشـنام و با اعتبار الکترواسـتیل
مشـهد اقـدام بـه تولیـد و فروش کولرهـای آبی در مـدل های مختلف
بـا برند الکترو اسـتیل کرده اسـت .
در سـال هـای اخیـر الکترو اسـتیل با گسـترش فعالیت خـود اقدام
بـه تولیـد آبگرمکـن گازی و برقـی در مـدل های زمینـی و دیواری با
حجـم هـای متنـوع با نـام گرمان گاز ( الکترو اسـتیل) کرده اسـت.
پالدیـوم ( ،)Pladiumبرنـد تـازه وارد یخچـال و فریزرهـای خانگـی
اسـت که در شـرکت الکترواسـتیل تولید می شـود .قابل پیش بینی
اسـت کـه یخچـال دوقلو پالدیوم،یخچال های سـایز کوچـک ( 7و 14
فـوت) و سـاید بـای سـاید پالدیوم از خوش اسـتقبال تریـن کاالهای
ایـن برند باشـند .محصـوالت پالدیوم هیچ تفاوتی به لحـاظ ظاهری و
فنـی با محصـوالت الکترواسـتیل ندارند .

افزایش  ۳ات  ۸میلیون توماین
قیمت مسند /دان ابالی صد
میلیون جا خوش کرد

سـمند  EF7بـا افزایشـی در حـدود  ۴میلیـون تومـان بـه
 ۸۵میلیـون و  ۹۰۰هـزار تومـان رسـیده اسـت .سـمند EF7
دو گانـه سـوز در دو کـد  ۱۰و  ۱۶بـه ترتیـب  ۸۷میلیـون
و  ۷۰۰و  ۹۰میلیـون تومـان قیمـت خـورده اسـت .قیمـت
پیشـنهادی فروشـندگان بـرای سـمند سـورن نیـز بیـش از
 ۱۰۱میلیـون تومـان بوده اسـت .سـمند سـورن توربـو نیز با
قیمـت  ۱۱۵تـا  ۱۱۶میلیـون تومان به فروش گذاشـته شـده
اسـت .دنـا تیـپ یـک نیز امـروز بیـش از  ۱۱۰میلیـون تومان
بـرای فـروش عرضه شـده اسـت .دنـا تیپ دو بـه قیمت ۱۱۳
میلیـون تومـان ،دنـا پلاس ایربـگ دو  ۱۴۳میلیـون تومان و
دنـا پلاس توربـو دو ایربـگ نیـز  ۱۵۷میلیـون و  ۵۰۰هـزار
تومـان قیمـت دارد.

قیر «حکم طال» پیدا کرده است

علـی اصغـر کمـالزاده :یـک تـن قیر هـم اکنون سـه میلیون
و  ۴۰۰هـزار تومـان اسـت کـه بـا ارزش افـزوده ،قیمـت تمام
شـده آن بـه چهـار میلیـون تومـان هـم میرسـد .در شـرایط
موجـود قیـر حکـم طلا را بـه خـود گرفته چون بـدون تأمین
آن تکمیـل بسـیاری از پروژههـای عمرانـی مدیری شـهری به
مشـکل میخـورد .گرانـی قیـر باعـث گرانـی هزینه آسـفالت
معابـر و خیابانهـا شـده و ایـن موضـوع را بـه عنـوان یکـی از
مطالبـات جـدی شـهروندان تبدیل کرده اسـت /.ایسـنا

ازسامانههسمیهبندیکاالهای
اسایس چه زماین رومنایی
یمشود؟


اکبریـان رئیـس کمیسـیون صنایع و معادن مجلـس :در جریان
بررسـی بودجـه سـال  98کل کشـور مجلس مصوب کـرد تا 14
میلیـارد دالر ارز بـا نـرخ ترجیحـی ،برای تأمین کاالهای اساسـی
از طریـق کاالبـرگ الکترونیکـی اختصـاص داده شـود کـه بانک
مرکـزی اخیـرا ً اعلام کـرده ایـن سـامانه را آمـاده کـرده اسـت.
احتماال ظرف یک یا  2ماه آینده سـامانه سـهمیهبندی کاالهای
اساسـی نهایی و رونمایی شـود/.جیبم

تسویه کامل سود هسام عدالت
همه ممشوالن ات چند روز دیگر

سـازمان خصوصی سـازی اعالم کرد :پرداخت سـود سهام عدالت
عملکـرد سـال  ۹۶مشـموالن سـهام عدالت طی روزهـای جاری
خاتمـه مـی یابـد.در ایـن مرحله حـدود  ٢میلیون نفـر از آخرین
سـری از مشـموالن سـهام عدالـت سـایر گروههـا سـود سـهام
عدالـت خـود را در مجمـوع به ارزش بالغ بـر  ١۶۵میلیارد تومان
دریافت خواهند کرد/.تسـنیم

بیمه منازل اب ماهی
 ۵۰۰۰تومان

رئیـس کل بیمـه مرکزی :در صورت تصویب الیحه صندوق بیمه
حوادث طبیعی ۳۰ ،میلیون واحد مسـکونی تا سـقف  ۳۰میلیون
تومـان بیمـه میشـوند کـه هزینـه ایـن بیمهنامهها حـدود ۱۲۰
هـزار تومـان اسـت کـه نیمـی از آن را دولـت پرداخـت میکند و
نیـم دیگر را مـردم ماهانه  ۵۰۰۰تومـان میپردازند.

بررسی اصول کاربردی برای کسب و کار اینرتنتی موفق

اولین قدم های رشوع یک کسب و کار اینرتنتی
بـا توجـه بـه پیشـرفته شـدن دنیـای
سودهقدیمی
الکترونیکی و ورود اینترنت به همه فضاهای
مترجم
زندگی روزمره ،کسـب و کارهای اینترنتی و
مجـازی نیـز بخـش مهمی از دنیـای تجارت و خرید و فروش را امروزه تشـکیل
مـی دهنـد و بـه دلیـل سـهولت در خریـد و فـروش و دیگـر مزایـا روز بـه روز
پرطرفدارتـر هـم مـی شـوند .اگر شـما ذهن کارآفرین و خالقی داشـته باشـید
ممکـن اسـت بـه ایـن فکر بیفتید که شـما نیز یک کسـب و کار اینترنتی برای
خـود دسـت و پـا کنید  .برای اینکه بتوانید فروشـگاه مجازی خـود را راه اندازی
کنیـد بایـد بـه چند اصـل اولیه که برای آغاز کار نیاز اسـت واقف باشـید .دخل
و خـرج امـروز بـا تشـریح چندیـن گام شـما را در ایـن امر راهنمایـی میکند.

اصول  :انم  ،لوگو

هـر دو اینهـا دو اصـل اولیه اما بسـیار مهمی هسـتند که قالـب اولیه کار

شـما را شـکل مـی دهنـد .بهتریـن نام تجاری  ،نامی اسـت کـه به راحتی
در ذهن بماند و قبال توسـط شـرکت یا فروشـگاه دیگری اسـتفاده نشـده
باشـد و همچنین نام انتخابی باید با زمینه کاری شـما مرتبط باشـد .پس
از انتخـاب نـام مـی توانید آن را به ثبت برسـانید.
لوگـوی طراحـی شـده بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه فروشـگاه یا شـرکت
شـما را در نـگاه اول معرفـی کند.زمـان بگذاریـد زیرا نام و شـکل ظاهری
لوگـو تاثیـر مهمـی در ایجـاد ذهنیـت اولیه از فروشـگاه مجازی شـما در
نگاه بیننـده دارد.

انتخاب نوع محصول و اتمین منابع

اولیـن قـدم بـرای آغـاز یـک کسـب و کار اینترنتـی دانسـتن ایـن اسـت
کـه چـه محصولـی مـی خواهیـد بـه فـروش برسـانید .دو راه بـرای ایـن
کار وجـود دارد .راه اول ایـن اسـت کـه شـما یـک محصـول خالقانه را که

بـه دسـت خودتـان ابـداع شـده اسـت به فـروش می رسـانید مثـل انواع
کارهـای هنـری یـا کاالهایی که ایده اولیه سـاخت آن منحصر به خودتان
اسـت .راه دوم اینکـه از دیگـر کاالهـای موجود در بازار اسـتفاده کرده و در
فروشـگاه خـود آنهـا را بـه فروش می رسـانید .

طرح و برانمه بنویسید

اکنـون کـه محصـول خـود را یافتـه ایـد ،ظرفیـت آن برای فـروش در
بـازار ارزیابـی کنیـد .فضـای رقابتـی بـازار موجـود را در نظـر بگیرید و
بررسـی کنید.

راه اندازی وب سایت

قـدم بعـدی ایجـاد مـکان یـا جایی بـرای دسترسـی کاربـران آن الین
اسـت که بتوانند محصوالت شـما را ببینند ،بررسـی کنند و در صورت

تمایـل از آن خریـد کننـد و خریـد و فـروش هـا در همـان جـا اتفـاق
بیفتـد .پـس شـما بـه یـک وب سـایت احتیـاج داریـد  .از آنجایـی که
اگـر کاربـران هنـگام بازدیـد از وب سـایت شـما در پیـدا کـردن آنچـه
نیـاز دارنـد بـه مشـکل برخـورد کننـد ممکـن اسـت به راحتی سـایت
را تـرک کننـد ؛ پـس وب سـایت شـما بایـد بـه گونه ای طراحی شـده
باشـد کـه خرید را آسـان تر سـازد.

ابزاریایب

در ایـن مرحلـه بایـد راهـی پیـدا کنید تا برای وب سـایت خـود مخاطب
جـذب کنیـد و بازدیدکننـدگان سـایت را تبدیـل بـه خریدار کنیـد .باید
کشـف کنیـد کاربـران بـه عنـوان یـک مخاطب یـا خریـدار هدفمند کجا
زمـان خـود را آنالیـن مـی گذراننـد  ،بیشـتر بـه دنبـال چـه محصوالتی
هسـتند و چـه مـواردی آنهـا را ترغیـب به خریدمـی کند.

