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شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

هفته نامه بین المللی نمایشگاه های ایران
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد زرین پور

در  جهانی  تحوالت 
لوازم  صنعت  زمینه 
خانگــی در چنــد 
چشمگیر  اخیر  دهه 
بوده اســت. تبدیل 
بزرگ  صنایع  سریع 
و ســخت افزاری به 
صنایع نــرم افزاری 
لوکس،  و  شــکیل 
لوازم  محصــوالت 
خانگــی را با دنیای 
امروز  دیجیتالــی 
است.  کرده  مرتبط 
پیشرو  های  شرکت 

دنیا، با آگاهی نســبت به بازار مورد نظر، برای موفقیت 
های مســتمر برنامه ریزی می کنند. با تقســیم بندی 
درست و منطقی بازار هدف محصول و شناخت کافی از 
هریک از اجزای بازار هدف و تحــوالت آن می توان به 
آینده برنامه ریزی ها و اقدامات امیــدوار بود. در بین 
انبوه ضروریات زندگی، لوازم خانگی به لحاظ گستردگی 
و ضرورت استفاده از آنها توسط اقشار گوناکون جامعه 

از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است.
در همین راستا نقش نمایشگاه ها برای ایجاد فرصت 
های انتقال تکنولوژی و اطالعات بازاریابی، برندســازی 
و شبکه ســازی بســیار حائز اهمیت است و بیستمین 
پلتفرم  به عنوان  لوازم خانگی  المللی  بین  نمایشــگاه 
بزرگی برای ایجاد تعامل و همکاری میان تولیدکنندگان 
و صاحبــان صنایع با شــرکت های دانــش بنیان و 
متخصصان در فضایی حرفه ای منجر به خلق ارزش در 

اکوسیستم کارآفرینی کشور خواهد شد.
سیاست شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی 
ج.ا.ایران در ســال جاری، حمایت هرچه گسترده تر از 
کلیه فعاالن تولیدی و خدماتی و تجاری در کشور است 
که در نهایت به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. 
همچنین با توجه به منویات مقام معظم رهبری مدظله 
العالی برگزاری نمایشــگاه های تقاضا محــور و ارائه 
نیازهای فناوری دســتگاه های بزرگ صنعتی و اجرایی 
کشــور به جامعه دانشگاهی و دانشــبنیان داخلی در 
دستور کار این شرکت قرار گرفته است. سیاست دیگر 
شرکت، کمک به حضور فعال وگسترده کسب و کارهای 
نوپا و نوآورانه و همچنین شــرکت های دانش بنیان در 
نمایشــگاه های داخلی و خارجی اســت که بیستمین 
نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی با برنامه های متنوع 

خود، این سیاست ها را بخوبی دنبال می کند.
معتقدم راه برون رفت کشور از شرایط فعلی تکیه به 
توان داخلی و علی الخصــوص به ظرفیت عظیم نیروی 
انسانی داخلی در دانشگاه ها، صنایع، شرکت های دانش 
بنیان و استارتاپ اســت و گذر از اقتصاد سنتی و منبع 
محور به اقتصادی که ستون های آن را فناوری و نوآوری 
تشکیل می دهند. می بایســت سرلوحه اقدامات ما در 

بخشهای دولتی و غیردولتی قرار گیرد.
در همین راســتا بیســتمین دوره این نمایشگاه با 
اهداف: معرفی توانمندی هــای صنعت لوازم خانگی به 
جامعه، ارائه نوآوری ها و ابتکارات در چرخه تولید لوازم 
خانگی، ایجاد فضایی برای تحقیق و ارزیابی صنعتگران، 
متخصصان، کارشناسان و دانش پژوهان از صنعت لوازم 
خانگی، شناسایی نظرات مردم از محصوالت ارائه شده 
بر اساس اصول مشتری گرایی، توسعه و تعمیق ارتباط 
بین تولیدکنندگان محصوالت نهایی و قطعه ســازان، 

برگزار می گردد.
شرکت سهامی نمایشگاه های جمهوری اسالمی ایران 
ضمن ابراز خوشــوقتی از تداوم برپایی این نمایشگاه 
توســط انجمن لوازم خانگی مراتب سپاسگزاری خود 
را از انجمن، شــرکتها و نهادهای دولتی و خصوصی که 
با مشارکت و حضور در این نمایشگاه و عرضه تولیدات 
و خدمات خود امکان برپایــی این رویداد بین المللی را 

فراهم نموه اند، اعالم می دارد.
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درخشش تولید در کشاکش تحریم شعار بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

بیستمین نمایشــگاه بین المللی لوازم خانگی با رعایت کامل 
دستور العملهای بهداشتی، با حضور بازدیدکنندگان تخصصی، 
و بدون حضور شــرکت های خارجی  و بازدیدکنندگان عمومی 

برگزار می شود.
در مراســم اقتتاحیه این نمایشــگاه،  دکتر سعید شیرکوند 
معاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و زیربنایی معــاون اول 
رییس جمهوری، دکتر حسن زمانی مشــاور وزیر و مدیرعامل 
شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ایــران و عبداهلل 
هندیانی معاون پیشــگیری ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

حضور داشتند.
این نمایشــگاه با شــعار »درخشــش تولید در کشــاکش 
تحریم«، پــس از انجــام هماهنگی هــای الزم با ســتاد ملی 
مقابله بــا کرونا، با رعایــت کامل پروتکل ها و دســتور العمل 
های بهداشــتی در فضای نمایشــگاهی به وســعت  16 هزار 
مترمربع و با حضور 17۵ واحد تولیــدی داخلی، بدون حضور 
شــرکت های خارجــی و بازدیدکننــدگان عمومــی و تنها با 
حضــور و بازدید کارشناســان و متخصصان برگزار می شــود.

همچنین  با اســتقرار تونل های ضدعفونی در ورودی سالن ها، 
حضور تیم هــای پزشــکی و اورژانــس، تهیه و تامیــن مواد 
ضدعفونی کننده، الزام به ماســک زدن افراد و همچنین رعایت 
کامل دســتور العمــل های بهداشــتی در زمان غرفه ســازی، 
این نمایشــگاه با رعایت کامل دســتور العمل های بهداشتی 

مدنظر ســتاد ملی مقابله با کرونا برگزار شــده و ناظران برای 
 مدیریت کنترل شــده تعــداد بازدیدکننــدگان در هر لحظه

 حضور دارند.
بیســتمین نمایشــگاه بین المللــی لوازم خانگی بــا حضور 
بازدیدکنندگانــی از صنایــع و واحد های صنعتی تا دوشــنبه 
)هشــتم دی ماه( ادامه خواهد یافت. این نمایشــگاه، با توجه 
به متراژ و حضور واحدها، بزرگترین نمایشــگاه برگزار شده از 

ابتدای امسال تاکنون محسوب می شود.
دکتر حسن زمانی در حاشــیه افتتاحیه بیستمین نمایشگاه 
تخصصی و بیــن المللی لــوازم خانگی و ایران ریتل شــو  بر 
حمایت و همکاری مســتمر با صنایع و تولید کنندگان کشور 
تاکید کرد.دکتر زمانی بــا قدردانی از تالش های صورت گرفته 
برای برگزاری نمایشــگاه های لوازم خانگی و ایران ریتل شــو 
گفت : امروز بــا نهایت دقــت و آرامش  با رعایــت  و اجرای 
پروتکل های بهداشــتی اعالمی از سوی ســتاد ملی کرونا این 
دو نمایشــگاه را  افتتاح کردیم.وی در بازدید از نمایشگاه ایران 
ریتل شــو ) مراکز خرید ، مجتمع های تجاری و صنایع وابسته 
(گفت: نمایشگاه ایران ریتل شــو نماد اراده جوانان کشورمان 
اســت که ثابت کرده اند اگر فضا و زمینــه فعالیت های کالن 
برای آنها محیا شــود می توانند کارهای بزرگــی انجام دهند. 
دکتر زمانی همچنین در حاشــیه افتتاحیه بیستمین نمایشگاه 
لوازم خانگی افزود : صنعت لوازم خانگی با پیشرفت های خوبی 
که در تولید محصوالت لوازم خانگی بدست آورده است توانسته 

رقیب جدی محصوالت خارجی در کشور باشد.
مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه ها اضافه کرد : نمایشگاه 
لوازم خانگی نمایانگر توانمندی صنعت کشور دراستقالل تولید 
است و باید در جهت افزایش صادرات و ارز آوری با برنامه ریزی 

موثر گام های بعدی را برداریم.
 وی با اشــاره به جایگاه صنعــت نمایشــگاهی در حمایت 
از تولید گفت : شــرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی 
دربرگــزاری رویدادهای نمایشــگاهی با تمام تــوان در جهت 
تحقق شعارجهش تولید که از ســوی مقام معظم رهبری برای 
امسال نام گذاری شده اســت با فراهم کردن زمینه برای رونق 

صنعت و به نمایش گذاشتن دســتاوردهای تولید ملی درکنار 
تالش گران صنایع مختلف خواهد بود.

تولیدکنندگان داخلی توانســتند از تحریم ها فرصت 
بسازند

 مهــدی صادقی نیارکی معاون صنایــع وزارت صمت نیز در 
حاشیه افتتاح نمایشگاه لوازم خانگی در جمع خبرنگاران گفت: 
لوازم خانگی از صنایع پیشــران محسوب می شــود چرا که با 
پیوندهای پســین و پیشین بســیار زیادی که دارد باعث رشد 
صنعت کشور می شود. او ادامه داد: امسال رشد باالی 30 درصد 
را در اغلب رشــته فعالیت های این حوزه داشتیم. در یخچال و 
فریزر 2۸ درصد، تلوزیون 60 درصد و در لباسشویی ۵۸ درصد 
رشد تولید نسبت به سال گذشته داشتیم. تنها در کولر آبی به 
دلیل محدودیت های صادرات در ابتدای سال با اُفت 6 درصدی 
مواجه شــدیم ، در حوزه لوازم خانگی کوچک هم رشــد 20 تا 
40 درصد را شرکت ها اعالم می کنند و این نشان از بهبود این 
صنعت دارد؛ با افزایش عمق داخل، استانداردسازی، خالقیت و 
مواردی از این قبیل جایگزین محصوالت وارداتی شود. نیارکی 
گفت: از حدود یک میلیارد و 200 میلیون دالر ارز بری صنعت 
لوازم خانگی حدود 4 میلیارد دالر لوازم خانگی تولید می شود. 
یعنی 3 برابر ارز خارج شــده ارزش افزوده تولید می شــود. در 
صورتی که این اقدام انجام نمی شــد ارزش افزوده از کشــور 
خارج شده و فشار مالی چند برابری به خانواده ها اعمال می شد.

دبیــرکل انجمن صنایع لــوازم خانگی ایــران روز 
دوشنبه اول دی ماه 1399 در گفت و گو با خبرنگاران 
و اصحاب رسانه به ویژگی های بیستمین دوره نمایشگاه 
بین المللی لوازم خانگی  با توجــه به محدودیت های 
ناشی از شیوع ویروس کرونا پرداخته و از این نمایشگاه به عنوان بزرگترین 

نمایشگاه صنعتی کشور در سال مزین به »جهش تولید« یاد کرد.
مهندس عباس هاشمی در جمع خبرنگاران با اعالن شعار نمایشگاه 
»درخشش تولید در کشاکش تحریم« اظهار داشت: بیستمین نمایشگاه 
بین المللی لوازم خانگی پس از انجام هماهنگی های الزم با ســتاد ملی 
مقابله با کرونا، با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی در متراژ 16 هزار 
مترمربع و با حضور 17۵ واحد تولیدی داخلی، بدون حضور خارجی ها 
برگزار می شود. این نمایشگاه چهار روزه از روز جمعه  پنجم دی ماه آغاز 
خواهد شد و با حضور بازدیدکنندگانی از صنایع و واحدهای صنعتی تا 

دوشنبه )هشتم دی ماه( ادامه خواهد یافت.
رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی ویژه در نمایشگاه

 وی همچنین متذکر شد: با اســتقرار تونل های ضدعفونی در ورودی 
سالن ها، استقرار تیم های پزشکی و اورژانس، مواد ضدعفونی کننده، الزام 
به ماسک زدن افراد و همچنین رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در 
زمان غرفه سازی، پروتکل های بهداشتی مدنظر ستاد ملی مقابله با کرونا 
به طور کامل رعایت خواهد شد و حضور ناظران مختلف را برای مدیریت  

وکنترل  تعداد بازدیدکنندگان در هر لحظه خواهیم داشت.
حضور پر رنگ قطعه ســازان و شــرکت های دانش بنیان در 

نمایشگاه امسال
مهندس هاشــمی در پاسخ به ســوال خبرنگاری در خصوص حضور 
پررنگ قطعه سازان این صنعت در نمایشــگاه افزود: از زمان حضور بنده 
در انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، تصمیم بر این بود که بر توســعه 
بخش قطعه سازی تمرکز ویژه ای داشته باشیم.  توسعه پایدار صنعت لوازم 
خانگی تنها با افزایش سطح کیفی قطعه سازها میسر می شود. بنابراین 
می بایست نسبت به انتقال تکنولوژی تولید با کیفیت به این بخش توجه 

ویژه شود. 
در همین راستا دپارتمان قطعه سازی در انجمن صنایع لوازم خانگی 
تأســیس شــده و با برگزاری انتخابات، رئیس و معاونین این دپارتمان 
انتخاب شدند. در حقیقت هدف ما عمق بخشــیدن به ساخت داخل و 
بومی ســازی قطعات  های تک، فراهم کردن بستر همکاری و بهم رسانی 
میان  قطعه سازان و تولیدکنندگان محصول نهایی است. در این جهت 
همکاری هایی نیز با شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران صورت گرفته 
تا ممیزی واحدهای تولیدکننده قطعه انجام شود و سطح کیفی قطعات 

تولیدی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.  
وی در ادامــه اظهــار کــرد: اخیرا بــا معاونــت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری نیز گفت وگوهایی صورت گرفته تا با بررسی وضعیت 
قطعه سازی، برای قطعات وارداتی  های تک برنامه ریزی صورت بگیرد تا 
به سمت بومی سازی این قطعات برویم. تعمیق ساخت داخل  به منظور 
توسعه پایدار صنعت، واقعا الزامی اســت. بنابراین امسال قطعه سازهای 
خوبی که تحت پوشش معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هستند در 
نمایشگاه حضور خواهند داشت.  مهندس هاشمی تأکید کرد: خوشبختانه 
هم اکنون اهمیت قطعه سازی برای مسئوالن بیش از گذشته روشن شده 
است.  در همین راستا و با برگزاری میزهای ساخت داخل که با همکاری 
وزارت صنعت صورت گرفته، تا این لحظــه حدود 220 میلیون دالر در 
بخش تعمیق ساخت داخل صنعت لوازم خانگی کاهش ارزبری صورت 

گرفته است.
نمایشگاه مجازی نیز  برگزار  می کنیم

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران همچنیــن افزود: به دلیل 
محدودیت های پروازها و مشکالت قرنطینه، در نمایشگاه امسال شاهد 
حضور خارجی ها نخواهیم بود و به همین دلیل نمایشــگاه امســال با 

سنوات گذشته کمی متفاوت اســت.  وی متذکر شد: بیشترین انصراف 
شرکت ها مربوط به شرکت ها و برندهای استان ها و شهرستانی بود که به 
دلیل محدودیت های کرونایی و رفت و آمد انصراف دادند. با توجه به عدم 
حضور برخی واحدها با هماهنگی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
ایران، همزمان با برگزاری فیزیکی این نمایشگاه، فضای نمایشگاه مجازی 
برای واحدهایی که موفق به حضور نشــده اند فراهم شده است. از سوی 
دیگر در تالش هستیم تا طی چهار روز برگزاری نمایشگاه، پخش زنده 
این نمایشگاه را در فضای مجازی با حضور مسئوالن و تولیدکنندگان و 

صنعتگران داشته باشیم.

وی در ادامه درباره نحوه تعیین قیمت لوازم خانگی، با اشاره به مجوز 
سازمان حمایت در اوایل ســال جاری برای افزایش 20 درصدی قیمت 
تلویزیون و 2۵ درصدی چهار قلم دیگر از کاالهای اساســی این بخش 
یعنی یخچال، فریزر، لباسشــویی و اجاق گاز، گفت: در همان جلسه با 
سازمان حمایت توافق کردیم که با توجه به تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد 
اولیه و سایر مولفه های تاثیرگذار بر قیمت لوازم خانگی این افزایش قیمت 
در حال حاضر پذیرفته می شود، اما هرگونه تغییر در نهاده های تولید این 
حق را برای واحدهای تولیدی محفوظ می دارد که قیمت محصوالت خود 

را متناسب با قیمت نهاده های تولید افزایش دهند یا تعدیل کند.
وی افــزود: بنابراین میزان 20 و 2۵ درصــد افزایش قیمت به عنوان 
اساس تغییر قیمت در سال جاری و متناسب با نرخ ارز در مقطع زمانی 
تعیین شده بود، اما در همین مدت نرخ دالر از 1۸ هزار تومان به 29 هزار 

تومان هم رسید.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه نرخ ارز نیمایی با نرخ سایر 
روش های تامین ارز مثل ارز متقاضی و اشــخاص تفاوت چندانی ندارد 
گفت: به طور کلی در حال حاضر واحدهای تولیدی برای اعالم قیمت های 
جدید از طریق انجمن اقدام می کنند و انجمن لوازم خانگی قیمت ها را به 
سازمان حمایت منعکس می کند. با توجه به اینکه سازمان سابقه زیادی 
به ویژه در قیمت  کاالهای جدید ندارد این اطالعات برای آنها به صورت 
یک منبع است و از طرف دیگر اطالعات قیمت مواد اولیه در بورس قابل 
بررسی است، عموما آنها را می پذیرند و فرآیند تعیین قیمت کوتاه تر شده 

است.
البته به گفته  این مقام مسئول، تولیدکنندگان لوازم خانگی طی یک 

ماه و نیم اخیر افزایش قیمتی نداشته اند.
وی همچنین نســبت به مصوبه ســتاد هماهنگی دولت و همچنین 
موافقــت بانک مرکزی علی رغم میــل خود با آن برای اســتفاده از ارز 
متقاضی، اشــخاص، حاصل از صــادرات و حتی بدون انتقــال ارز ابراز 
خشنودی کرد و گفت که اجرای این مصوبه وضعیت تامین مواد اولیه و به 

طور کلی به بخش تولید کمک کرده است.
چه کسی مقصر گرانی لوازم خانگی است؟

وی همچنین در پاســخ به این ســوال که گران فروشی لوازم خانگی 
از ســوی تولیدکنندگان اتفــاق می افتد یا فروشــندگان، تصریح کرد: 
تولیدکنندگان قیمت اقــالم خود را در ســامانه 124 ثبت می کنند و 
امکان گرانفروشــی برای آنها وجود ندارد. فروشندگان عضو اتحادیه نیز 
تحت کنترل و نظارت اتحادیه قرار دارند. به عبارتی علت اصلی افزایش 
قیمت لوازم خانگی افزایش قیمت مواد اولیه در پی افزایش نرخ ارز و در 
مواردی مشکالتی اســت که در تامین مواد اولیه به ویژه ورق فوالدی و 
مواد پتروشیمی ایجاد شده به طوری که برای مثال در مواردی برخی مواد 
پتروشــیمی که در بورس به تولیدکننده نمیرسد در بورس کیلویی 2۸ 

هزار تومان و در بازار آزاد 130 هزار تومان عرضه می شود.
بنابراین به گفته این مقام صنفی در چنین شرایطی بهتر است ستاد 
تنظیم بازار به جای تنظیم بخشنامه های جدید و در موارد متناقض با 
هم و نظارت بر 600 واحد تولیدی و 10 هزار واحد صنفی، توزیع و قیمت 
مواد اولیه را ساماندهی کند. به عبارت دیگر اگر مواد اولیه با قیمت جهانی 

تامین می شود و به عبارتی اقتصاد آزاد در کشور پذیرفته شده، نمی توانیم 
قیمت محصوالت را کنتــرل کنیم. در حال حاضر هــم قیمت فوالد و 
پتروشیمی بر اساس قیمت های جهانی و نرخ ارز در کشور تعیین می شود.

هاشمی همچنین در باره کاهش قیمت در پی عرضه اختصاصی فوالد 
به تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: قیمت لوازم خانگی به قیمت مواد 
اولیه بســتگی دارد. بنابراین می توان گفت الزامــا کاهش قیمت اتفاق 
نمی افتد، اما بر بازار بی اثر نیست. به عبارت دیگر تامین مستمر ورق فوالد 
برای تولیدکنندگان منجر به کاهش التهاب و احتماال کاهش قیمت در 

دراز مدت خواهد شد.
عمق ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی چقدر است؟

هاشــمی در ادامه با بیان اینکه تاکنون با برگزاری میزهای ســاخت 
داخل در وزارت صنعت معدن و تجارت حدود 220 میلیون دالر داخلی 
ســازی در صنعت لوازم خانگی اتفاق افتاده، اظهار کرد: انجمن صنایع 
لوازم خانگی ایران با تشکیل دپارتمان قطعه سازی به دنبال توسعه این 
بخش است و تاکنون هم در بحث برد های الکترونیک و موتور جاروبرقی 

پیشرفت های خوبی داشتیم.
به گفته وی به طور کلی میزان عمق ســاخت داخل بســته به نوع 
محصول متفاوت است اما به طور میانگین در صنعت لوازم خانگی 70 تا 
7۵ درصد عمق ساخت داخل داریم. به طور مثال عمق ساخت داخل در 
یخچال و فریزر 7۵ درصد، لباسشویی 70 تا 7۵ درصد، بخاری گازی 9۵ 
تا 100 درصد و در کولر آبی 100 درصد است، اما در تلویزیون پایین ترین 
عمق ساخت داخل معادل 3۵ درصد ایجاد شده است که این مسئله در 
تمام دنیا صادق اســت، چراکه ۵0 تا 60 درصد ارزش تلویزیون مربوط 
به صفحه ماژول آن است که فقط سه یا چهار تولید کننده در دنیا دارد 
و سرمایه گذاری برای تیراژهای پایین در این بخش اقتصادی نیست. با 
این حال اخیراً اخباری از راه اندازی تولید صفحه ماژول در کشور شنیده 

شده است.
ساخت خط مونتاژ در کشورهای همسایه

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران همچنین با بیان اینکه میزان 
ساخت داخل در صنایع جدید مثل اسپلیت یونیت و مایکروفر کمتر است، 
صادرت لوازم خانگی را به طور میانگین ساالنه 2۵0 میلیون دالر عنوان 
کرد و گفت: برخی واحدهای صنعتی در صادرات تا حدی پیشرفت کردند 
که خط مونتاژ تولید خود را در چند کشور همسایه مستقر کرده و قطعات 
را به صورت منفصل )سی کی دی( صادر، در خط مونتاژ تولید و عرضه 

می کنند.
وی با بیان اینکه برای رشــد پایدار صادرات باید برخی زیرساخت ها و 
قوانین اصالح شود و به سمت صادرات اقالم با ارزش افزوده باالتر حرکت 
کنیم، تصریح کرد: در حال حاضر ایران در بین کشورهای همسایه،   سی 
آی اس و آسیای میانه به لحاظ تکنولوژی تولید لوازم خانگی به موازات 

ترکیه ارجحیت دارد و پتانسیل افزایش صادرات در کشور وجود دارد.
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محمد حسین حدادیان مدیرعامل شرکت »مکث الکترونیک مهدیشهر«:

خدمات گسترده پس از فروش »مکث الکترونیک مهدیشهر« همه شهرهای ایران را پوشش می دهد

مکث چه جایگاهی 
در بازار لوازم خانگی 

دارد؟  
حضــور در بازارهای 
داخلــی و خارجی، ارتقــا علمی و 
فنی نیروی انســانی، بهبود کیفیت 
محصــوالت و خودکفایی در تولید 
قطعات و لوازم جانبی تنها بخشــی 
از خط مشــی شــرکت ما است .ما 
امیدواریم تا با به کارگیری و بومی 
سازی دانش و تکنولوژی روز دنیا و 
با همت نیروهای متخصص داخلی، 
سهم خود را در خودکفایی تولیدات 

ملی و اشتغال زایی ادا نماییم.
خوشبختانه هرسال که می گذرد 

بخاطر کیفیت محصوالت و شناخت 
و اگاهی مردم نســبت بــه برند و 
کیفیت محصــوالت ما،  هرســال 
رشــد بهتری در بازارهای داخلی و 
خارجی داشته ایم و با افتخار اعالم 
رضایت  ما  تبلیغات  بهترین  میکنم 
مصرف کننده و مشــتریان ما بوده 
که همین امر باعث پیشــرفت روز 

افزون ما شده است.
محصوالت مکــث چه ویژگی 
به  نســبت  متمایزی  هایــی 
محصوالت مشابه در بازار دارد؟

مکث عالوه برکیفیت باال و قیمت 
مناســب دارای خدمات گســترده 
ایران  از فروش همه شهرهای  پس 

را پوشــش می دهد. از سوی دیگر 
ما مشــتری مــداری را در اولویت 
قرارداه ایم و همه محصوالت مکث 
دارای یک سال گارانتی و پنج سال 
خدمات پس از فروش هســتند از 
ما  تمامی محصوالت  دیگر  ســوی 
گواهینامه استاندارد را دارا هستند.

چــه برنامه هــا و طرح های 
توســعه ای در دســت اقدام 

دارید؟
ما تولیــدات خود را با ماشــین 
لباسشــویی دوقلو شــروع  هــای 
کردیم واالن با گســترش و افزایش 
چندین خط تولید از جمله ماشین 
اتوماتیک  فــول  لباسشــویی  هــا 

وظرفشــویی و جاروبرقی  گسترش 
دادیم.و پروژه هــای جدید دیگری 

هم در دست اقدام داریم.
زمینه  در  مکــث  شــرکت 
افزایش اســتغال چه اقداماتی 

انجام داده است؟
یکی از برنامه هــای ما در مکث 
بحث توجه بــه اشــتغالزایی برای 
نیروهای مختصص و جوان اســت 
و در این زمینه شــرکت ما اقدامات 
قابل توجه ای انجام داده اســت ما 
درســال ۸۵ با ۵ نفر فعالیت مان را 
آغاز کردیم و امروز بالغ بر 300 نفر 

در مجموعه ما فعالیت می کنند.
چه  مداری  مشتری  زمینه  در 

اقداماتی انجام می دهید؟
مــا در مجموعــه مکث بــا ارائه 
محصــوالت بــا کیفیــت و قیمت 
خوب همــراه با خدمات مناســب، 
گارانتی یک ساله و خدمات پس از 
فروش ۵ ســاله توجه به مشتری را 
سرلوحه برنامه های خود قرار داده 
انتقادات،  بــه  ایم، همچنین توجه 
انعکاس  و  بازخوردهای مشــتریان 
نظرات مشتری و ارائه به موقع کاال 
به مشتری  در شرایط سخت تحریم 
از دیگر اقدامات مــا در این زمینه 

بوده است.
در بحث صــادرات مکث چه 

اقداماتی انجام داده است؟
هم اکنــون ما به همه کشــورها 
همسایه و برخی کشــورها اروپایی 
صادرات داریم و امیدواریم در آینده 
نزدیک ۵0 درصد از ســهم بازارها 
کشــورها همســایه در حوزه لوازَم 

خانگی را تامین کنیم.
شــرکت با چه موانعی روبرو 
اســت و چه برنامه هایی برای 

رفع آن دارید؟
عدم  گمرگــی،  ســخت  قوانین 
قوانیــن مشــخص بــرای واردات 
قطعات و فرآینــد پیچیده واردات 
قطعــات ، فرایند پیچیــده خرید 
مــواد اولیــه و بــورس و کاهش 
تورم  بخاطر  مــردم  توانایی خرید 
قیمتها بازار از مشــکالت عمده ما 
اســت. و برای حل این مشــکالت 
نیازمند وضع قوانین مشخص برای 
و  بانــک مرکزی  واردات، حمایت 
کنندگان  تولید  از  بخش گمرکات 

هســتیم. همچنیــن دولــت می 
تواند نیاز شــرکت را کارشناســی 
کند و با حذف واســطه محصوالت 
پتروشــیمی را مســتقیم بــه ما 
بفروشد. از ســوی دیگر با افزایس 
قیمــت دالر مواد اولیه هم رشــد 
قیمتی باال داشــته اند با اینکه در 
ایران تولیــد میشــود و ربطی به 

قیمت دالر ندارد.  
نمایشــگاه  در  دوره  چنــد 
و چه  ایــد  شــرکت کــرده 
لوازم  نمایشــگاه  از  انتظاراتی 

خانگی دارید؟
مکــث تاکنــون در شــش دوره 
خانگی  لوازم  المللی  بین  نمایشگاه 
مورد  در  اســت.  کــرده  شــرکت 
انتظارات با توجه به شرایط سخت 
کویید 19ما امید خود را از دســت 
ندادیــم و در نمایشــگاه شــرکت 
کردیــم و امیدواریم بــه کمک هم 
کرونا را شکســت دهیم و دوباره به 

بازار خوب برگردیم.

مکث الکترونیک مهدیشــهر یکی از برندهای مطرح تولید کننده لوازم خانگی است که فعالیت 
خود را از سال 85 شروع کرده است. کیفیت، قیمت منظقی و خدمات پس از فروش از ویژگی های 
رقابتی این شرکت است. مکث با اولویت قرار دادن نیازهای مصرف کننده، اقدام به تولید و عرضه 
محصوالت خود می نماید از جمله تولیدات می توان به ماشــین های لباسشویی های دو قلو و تک 

قلو، تمام اتوماتیک، مینی واش و انواع جارو برقی با سه برند مکث، پارس آنیل و اینترناسیونال آنیل 
اشاره کرد به مناسبت برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی ایران مصاحبه 
 ای با محمد حسین حدادیان مدیرعامل شــرکت مکث الکترونیک مهدیشهر داشتیم که در ادامه 

خوانید:
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 در گفت وگو با احسان وحیدی فرد مدیرعامل  شرکت پارس الکتریک مطرح شد 

سهم بازار برند پارس الکتریک بعد از تحریم ها افزایش یافت 
شرکت پارس الکتریک را 
مرحوم محمدتقی برخوردار 
اوایــل دهه 40 شمســی 
تاســیس کرد؛ پس از چند 
ســال فعالیت پارس الکتریک به شرکت 
سهامی عام تبدیل شد تا وارد بازار سرمایه 
شــود. بعد از انقالب سهامداران عمده این 
شــرکت به تناوب نهادهای دولتی جابه جا 
شــدند و اکنون هلدینگ صنایع عمومی 
از زیرمجموعه های ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شســتا( ســهامدار عمده این 
شرکت محسوب می شود. سرمایه ثبت شده 
این شــرکت 30 میلیارد تومان است و از 
گذشته محصوالتی در حوزه لوازم صوتی 
و تصویری مانند تلویزیون، مانیتور، رادیو، 
رادیوپخش و ... تولید می کرده که در حال 
در حوزه تصویــر و مانیتور تولیدات را ارائه 

می کند.
شــرکت پارس الکتریــک 10۵ نیروی 
انسانی متخصص دارد و خطوط تولید این 
شرکت در شــهرک صنعتی البرز استان 
قزوین به  صورت فعــال و جاده مخصوص 
تهران به  صورت غیرفعال قرار دارد. دو خط 

تولید این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی 
ســیرجان قرار دارد که به  زودی وارد فاز 
تولید محصوالت دانش بنیان خواهد شد. 
فعالیت این شرکت در بازار سرمایه متناسب 
با رونــق و رکودهایی کــه در تولید لوازم 
الکتریکی در سال های مختلف اتفاق افتاده 
دارای فرازوفرود بوده، اما در پی تالش هایی 
که در ســال های گذشــته صورت گرفته 
ارزش هر سهم آن با افزایش همراه بوده  که  
بخشی از این رشد مربوط به کلیت بازار و 
بخش بزرگ تر مربوط به شروع مجدد تولید 

در این شرکت است. 
احسان وحیدی فرد مدیرعامل  شرکت 
پارس الکتریک با اشــاره به بــازار صنایع 
الکترونیک ایران و حضور رقیبان قدرتمند 
آسیای شرقی دراین بازار تاکید کرد: پیش 
از تحریم ها سهم بازار در اختیار شرکت های 
خارجــی بود و رقابــت با ایــن برندها در 
شرایطی که رقبا یکه تاز این عرصه بودند، 
ســخت بود؛ اما بعد از خــروج این برندها 
از بــازار و بــا توجه بــه هدف گذاری های 
انجام شده پیش بینی می شود سهم شرکت 
افزایش  بازار مصرف کننــدگان داخلی  از 

یافته اســت. برند پارس الکتریک برندی 
قدیمی اســت و مردم با این برند آشــنا 
هستند بنابراین به دست آوردن سهم بازار با 
برنامه ریزی های انجام شده در هیات مدیره 
و ساختار سازمانی شرکت پارس الکتریک 

چندان سخت نیست.
وی خاطر نشان می کند: برنامه ریزی برای 
با طرف های تامین کننده  مذاکره مستمر 
کاال در خــارج از کشــور می تواند رشــد 
فوق العاده ای برای شــرکت رقــم بزند و 
با توجــه به اینکــه اکنون کشــش بازار 
پاســخگوی این برنامه ریزی است، نگرانی 
بابت فروش محصوالت به بازار مطالبه گر 
وجود ندارد. پــارس الکتریــک در حوزه 
تولید محصوالت کیفی برندی معتبر است 
و با برنامه ریزی هایی که توســط مدیران 
صورت گرفته این شــرکت در تالش است 
تولیدات خود را با معیــار کیفیت تقویت 
و با تاکید بر همین موضــوع جنس قابل 
قبولی را همچنــان به بــازار عرضه کند. 
قطعا در نبود رقبای سرســخت خارجی 
این برنامه ها به پیش خواهنــد رفت. این 
در حالی اســت که تلویزیــون محصولی 
دانش محور اســت که نمی توان در تولید 
آن از فناوری هــای قدیمی اســتفاده کرد 
و الزمه این صنعت به روزرســانی فناوری 
تولید و اســتفاده از آخرین دستاوردها و 
تکنولوژی جهان است. بر این اساس الزم 
است با الگوگیری از آخرین تکنولوژی روز 
دنیا محصوالت بسیار باکیفیتی تولید کرد. 
وحیدی فرد می گوید: ســال گذشته یک 
نوع محصول ال ای دی هوشمند وارد بازار 
کردیم که با اســتقبال خوبی روبه رو شد و 
اتفاقا در دوره کرونا بســیار مفید و کارآمد 
بود. استفاده از امکانات اینترنت، برنامه های 
کاربردی نصب شده روی سیستم، استفاده 
از ظرفیت های فضای مجــازی و ... از همه 

نظر برای مصرف کننــده مفید بود. از نظر 
کیفیت پنل های تصویر در بازار قابل رقابت 
هســتند و در اینچ های مختلــف نیز این 
محصوالت تولیدشده و به بازار عرضه شده 
است. به گفته مدیرعامل پارس الکتریک، 
تولید باید دارای ســودی معقول باشد تا 
تولیدکننده بتواند برنامه های توسعه ای خود 
را با توجه به مدیریت قیمت ها و بازار پیش 
ببرد. تولید همراه با زیان یا سود سربه سر 
برای سهامداران توجیهی ندارد به همین 
دلیل در کنــار تولید کیفی محصول برای 
کســب رضایت مصرف کننده الزم است 
سودی معقول برای توسعه تولید و رضایت 

سهامداران در نظر گرفته شود.
 فضــای مجازی؛ کانــال ارتباط با 

مشتری
وی می افزاید: دراین بین موضوع ارتباط 
با مشــتری از اهمیت زیــادی برخوردار 
اســت. هر تولیدکننده ای تــالش دارد تا 
ایــرادات تولید خــود را به طــور منطقی 
شناســایی کند و بازخوردهــای الزم را از 
این موضوع دریافــت کند؛ بنابراین فضای 
بازخورد از محصول بسیار مهم است و هر 
تولیدکننده ای نیازمند استفاده از آن است. 
این شرکت مجموعه ای گسترده به عنوان 
خدمات پس از فروش در کشور ایجاد کرده 
اســت که خدمات موردنیاز به مشتریان 
را ارائه می کننــد. نمایندگی هایی هم که 
عملیات نصب، خدمات و تعمیر را بر عهده 
 دارند تقریبا در تمام نقاط کشور به صورت 

مویرگی وجود دارند..
مشکالت تامین مواد اولیه

مدیرعامل پارس الکتریــک می گوید: در 
بحث تامین مواد اولیــه تولید، آنچه اکنون 
بیشتر مشــکالت را در حوزه صنایع صوت 
و تصویر شــامل شده به مشــکالت داخل 
کشور برمی گردد. به دلیل شرایط تحریم ها 

و مشــکالت انتقال ارز یا معضــالت ورود 
قطعات به کشور نگرانی هایی همیشه برای 
تولید وجــود دارد، اما باید گفت مشــکل 
بزرگ تر در بین دستگاه ها و نهادهای متولی 
امر در داخل اعــم از گمرک، بانک مرکزی، 
وزارت صمت و ... اســت که هماهنگی های 
الزم را باهــم ندارند.  وی با ابراز تاســف از 
اینکه در این صنعت خــود تحریمی بیش 
از تحریم ها اثر منفی داشته است و عبور از 
تحریم ها هزینه های زیــادی به همراه دارد 
که تولیدکننده آن را می پردازد، خاطرنشان 
می کند: اینکه به محض ورود ماده اولیه به 
کشور مشکالت جدیدی در داخل به واسطه 
عدم هماهنگی و یکپارچگی ســطح ارائه 
خدمات عمومی و نظــارت دولتی همچون 
»عدم ترخیص به هنــگام کاال در گمرک« 
یا »عــدم تخصیص ارز مناســب در بانک 
مرکزی« ایجاد شــود، قابل قبول نیســت. 
پیشــنهاد تولیدکنندگان این اســت که 
متولیان امر به جای مچ گیری دست صنایع 
را بگیرند تا بتوانیم از این پیچ خطرناک در 
تاریخ اقتصادی ایران عبور کنیم. ما خواستار 
توجه به آرای بخش خصوصی و بازتعریف 
منطقی روابط بین اجزای حاکمیتی هستیم 

و در غیر این صورت نمی توان انتظار رونق 
و جهش تولید را داشــت. بــه عقیده وی 
مجموعه سازمان ها، وزارتخانه ها و بخش های 
دولتی مرتبط نیازمند ارتبــاط کافی برای 
رفع مشکالت هســتند و اگر این تعامالت 
ساده اتفاق نیفتد تامین نیاز مردم با مشکل 
اساسی روبه رو می شــود. امروزه تلویزیون 
از ملزومــات اصلی زندگی ایرانیان اســت 
که تامین آن بر عهــده تولیدکننده بخش 

خصوصی است.
وی در پایان تاکید کرد: با حمایت های بی 
بدیل هیات مدیره شرکت پارس الکتریک،  
آقایان محمد جلیلیان و سعید اله بداشتی 
و همچنین با تکیه بــر دانش متخصصان 
حوزه الکترونیک کشــور بــه دنبال تولید 
محصوالت منطبق بر نیاز مصرف کنندگان 
ایرانی هســتیم تا بدون نیاز به خارج شدن 
ارز از کشــور بتوانیم تولید مستمر داشته 
باشیم. قطعا سطح دانش مهندسان خوب 
ایرانی بــرای تولید محصــوالت رده میانی 
بازار می تواند راه گشای ما در برون رفت از 
بحران های دوره تحریم باشــد. یقین داریم 
توسعه تولیدات داخلی، رمز بازگشت به اوج 

صنعت الکترونیک است.
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با همکاری روابط عمومی

برگزارکننده:

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

 5 تا  8 دی 99

بیستمین نمایشگاه بین المللی

1لوازم خانگی

عروس تفلون 

Non-stick Cookware Manufacturer

 محمود قیاسی معاون توسعه برند شرکت صنایع امرسان

نوآوری در تولید محصول با قیمت مناسب، سیاست محوری امرسان است 

بــرای  را  خــود   
مخاطبان نشریه ی اقتصاد 

و نمایشگاه معرفی کنید 
محمود قیاســی هســتم 
معاون توســعه برند شــرکت صنایع امرسان و 
درحدود 14 سال اســت که با مجموعه امرسان 

همکاری می کنم.
 شــرکت امرســان یک نام آشنا در 
ایران و منطقه  امروز  لوازم خانگی  صنعت 
است، این شرکت فعالیت خود را از چه سالی 
آغاز کرده و در حال حاضر در چه مسیری 

حرکت می کند؟
صنایع امرسان یک شــرکت 36 ساله است و 
فعالیت خود را با  تولیــد انواع یخچال و یخچال 
فریزر صنعتــی آغاز کرده و ســپس محصوالت 
یخچال و فریزر خانگی  را در دستور کار قرار داده 

است. 
کارخانه امرســان از ســال 1390 به سایت 

یکی از شرکت های صاحب نام و شناخته شده در صنعت لوازم خانگی ایران، 
شرکت امرسان است که به خصوص در تولید یخچال و فریزر سرآمد و شناخته 
شده اســت و محصوالت آن تقریبا در تمام فروشگاه های کشور به چشم می 

خورد.  
شرکت امرسان عالوه بر سال ها تولید یخچال و فریزر، در تولید سبد کاملی 
از محصوالت لوازم خانگی، وارد عمل شــده و در حال حاضر بسیاری از لوازم 

خانگی مانند جاروبرقی، ، لباسشویی، ظرفشویی، کولر گازی و لوازم پخت و پز 
مانند اجاق گاز، هود و فر را نیز تولید می کند و هر سال با حضور در نمایشگاه 
لوازم خانگی، از نزدیک با مشتریان و متخصصان و فروشندگان و کارشناسان 
صنایع مختلف ارتباط برقرار می کند و آخرین دستاوردهای خود را برای بازدید 
کنندگان به نمایش می گذارد . در این زمینه با محمود قیاسی معاون توسعه برند 

شرکت صنایع امرسان گفت وگویی انجام داده ایم که می خوانید:

ما شاید جزو 
معدود شرکت 

های ایرانی باشیم 
که در حدود 

هفت الی هشت 
درصد محصوالت 

خود را از طریق 
فضای مجازی 

و کانال های 
موجود به صورت 
آنالین به فروش 

می رسانیم. 
نوآوری، حضور 

در فضای مجازی 
و صادرات  برنامه 

های اصلی 
فعالیت هایی 

باشد که ما در 
این سالها انجام 

داده ایم

جدید، شــهرک صنعتی عباس آباد انتقال یافت 
که بزرگترین کارخانه ی لوازم خانگی آن شهرک 
صنعتی محســوب می شود. از ســال 90 که به 
محل جدید انتقال یافتیم چند رویکرد جدید هم 
به شرکت اضافه کردیم و وارد فضای تولید انواع 
لوازم خانگی شــدیم و به عنوان سبد کاال عالوه 
بر یخچال فریزر، لباسشــویی، ظرفشویی، جارو 
برقی، کولر گازی و لــوازم پخت و پز مانند اجاق 
گاز، هود و فر را نیز به سبد خود  اضافه کرده ایم. 
در این سالها و مســیری که طی کرده ایم سعی 
شــده که در مجموعه ی ما نوآوری حرف اول را 
بزند و هرسال در نمایشگاه با محصوالت جدید 

حاضر می شویم.
 نوآوری در محصوالت جدید با قیمت 
برای رضایت  امرسان  اصلی  مناسب شعار 

مشتریان است
 برای این که مــردم توانایی های تولید داخل 
را بهتر ببینند. چند رویکرد اصلی داریم که یکی 

از آنها نوآوری بوده اســت، دوم حضور در فضای 
آی تــی و فضای مجــازی بوده تا بــا معرفی و 
فروش آنالین به مردم، مصرف کننده در جریان 
محصوالت و بازار ما باشــد و این موضوع رشــد 

بسیاری داشته است.
 میزان فروش در فضای مجازی چقدر 

است؟
 ما شاید جزو معدود شرکت های ایرانی باشیم 
که در حدود هفت الی هشت درصد محصوالت 
خود را از طریــق فضای مجــازی و کانال های 
موجود به صورت آنالین به فروش می رســانیم. 
نوآوری، حضــور در فضای مجــازی و صادرات  
برنامه های اصلی فعالیت هایی باشد که ما در این 

سالها انجام داده ایم.
 بفرمایید که شرکت شما تاکنون موفق 
به کسب چه دســت آورد ها و افتخاراتی 

شده است؟ 
یکی از مسائل اصلی که دنبال می کنیم بحث 
گرید انرژی و کاهش مصرف انرژی اســت. ما در 
گرید انرژی اولین شــرکتی بوده ایم که به گرید 
ای تری پالس رسیدیم، این قضیه برای ما خیلی 
مهم است تقریبا همه ی لوازم ما گرید انرژی ای 
به باال را دارند شاید در بین شرکت های داخلی 
همچنین مســئله ای کمتر دیده شــود. عرض 
کردم گرید انــرژی برای ما خیلی مهم اســت، 
مسائل طراحی و طراحی براساس نیاز بازار داخل 
مخصوصا روی محصول ساید بای ساید که امسال 
ما چهار عدد محصول ساید بای ساید به نمایشگاه 
آوردیم به صورت جدید اضافه کردیم از قبل هم 
داشــتیم ولی خب نواوری کردیم . تغییر دادیم 
نسبت به سلیقه ی ایرانی و محصوالتی که سازگار 

با محیط زیست هستند اصالحاتی را انجام دادیم. 
  این قضیه هم برای ما خیلی مهم اســت که 
محصوالت ما توانســته اند  نشان سبز را دریافت 
کنند و مجوز سی ای برای صادرات به اروپا را نیز 
توانسته ایم دریافت کنیم و این امر محقق شد و 
ما توانستیم به اروپا صادرات داشته باشیم و این 
هم جزو موفقیت هایی بود که طی این چندسال 

به آن رسیدیم.
 بفرمایید که امرسان در حال حاضر 
با چه تعداد نیرو به صورت مستقیم و غیر 
مســتقیم همکاری می کند و برنامه های 
شرکت امرسان برای افزایش اشتغالزایی در 

سال های آینده چیست؟ 
ما در حال حاضــر نزدیک به هشــتصد نفر 
پرســنل داریم و با توجه به طرح و برنامه ای که 
دوســتان دارند برای افزایش ظرفیت تولید در 
حوزه لباسشــویی، ظرفشــویی و کولر گازی تا 
انتهای همین ســال این عدد به هزار هم خواهد 
رسید و برنامه ی ما برای سالهای آتی همچنان 
تکمیل سبد محصولمان است مثال ما در حوزه 
یخچال باالترین تنــوع کاالیــی را داریم، مثال 
نزدیک به ســی مدل یخچال مختلــف داریم 
تولیــد می کنیم که در شــرکت هــای داخلی 
همچین چیزی نیست ولی خب در محصوالتی 
مثل لباسشویی، کولرگازی و ظرفشویی هرکدام 

چهار مدل بیشتر نیستند تصمیم ما بر این است 
که محصوالتی را که جدیدا به سبد خود اضافه 
کردیم را متنوع تر کنیم و ظرفیت تولید را در آن 

حوزه باال ببریم.
های  ویژگی  امرسان چه   محصوالت 
متمایز و منحصر به فردی نسبت به نمونه 
های مشابه در بازار داخلی دارد و اساسا در 
مقایسه با برند های خارجی که نکته ای برای 

ارائه دارد؟
اصــوالً نکته ی اصلی محصوالت ما تناســب 
قیمت و کیفیت اســت ما بخاطر ظرفیت خوب 
تولیدی خود همیشه سعی کرده ایم قیمت تمام 
شده در سطحی باشد که محبوب مردم باشیم و 

متناسب با قدرت خرید و انتخاب مردم باشد. 
تنوع کاالیی ما نیز بینظیر است این ها مزیت 
رقابتی ماســت، گرید انرژی مــا مزیت رقابتی 
محسوب می شود که در سایر محصوالت وجود 
ندارد. نسبت به محصوالت خارجی اگر عرض کنم 
این اســت که ما طراحی که داریم بر اساس نیاز 
داخل اســت محصولی که از خارج وارد می شود 
شاید زیاد بر اساس سلیقه ی مردم ساخته نشده 
باشد در صورتی که محصول ما بر اساس سلیقه 
ی ایرانی است و تناسب قیمت و کیفیت برای ما 
بسیار مهم است که مشتری ها با حداقل هزینه 

بتوانند بهترین محصول را خریداری بکنند

 با چه مشــکالت و موانعی رو به رو 
هســتید با توجه به این که ما در چندماه 
اخیر هم شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی 
بودیم طی صحبت هایی که با شرکت های 
دیگر داشتیم خیلی ها از کمبود مواد اولیه 
بحث  می کردند،  مناسب صحبت  قیمت  با 
تحریم ها، و کرونا و...  بزرگترین دغدغه ی 
امرسان چیست و چه برنامه هایی را برای 

رفع آن پیشنهاد می دهید؟
اگر بخواهم یک مشکل را اسم ببرم بله 
تامین مواد اولیه واقعا اصلی ترین مشکل 
ما اســت و مســائل تحریمی و مســائل 
کرونایی در آن تاثیر دارد و بعضی انحصار 
طلبی های داخلی، ما در تامین مواد اولیه 
ای که تولید داخل است هم امسال مشکل 
داشــتیم به طور مثال ورق فوالدی و ای 
بی اس این ها چیزهایی هستند که تولید 
داخل هستند و از خارج ایران مواد اولیه ی 
آنها وارد نمی شود! ولی همچنان تامین آنها 
مشکل است. در عرضه آنها وقفه می افتد 
که باعث می شود قیمت آن پنج الی شش 
برابر افزایش پیدا کنــد به علت آن وقفه، 
کرونا به صادرات ضربه زد و خیلی از کشور 
ها خوب عمل نکردند چون یا بازار ها بسته 

بود یا مرز ها...
 کرونا تا چه حد به صادرات ضربه زده 
است، و امرسان اکنون چقدر صادرات دارد؟

ما برنامه ریزی داشتیم که امسال بیست و پنج 
درصد فروش را از طریق صــادرات تأمین کنیم 
ولی فکر می کنم عددی که محقق شده در حدود 
پانزده الی بیســت درصد باشــد چون بازار های 
منطقه تعطیل شــد همان طور که در ایران هم 
چند هفته با تعطیلی مواجه شدیم، هرچند کوتاه 
ولی ما هم تجربه کردیم ولی بازار های دیگر مثال 
کشور آذربایجان که ما خیلی امید داشتیم امسال 
به آن، پارسال صادرات خود را شروع کرده بودیم 
کال بسته بود یا مثال کردستان عراق کامال بسته 

بود این به ما ضربه زد.

سیلوان- سالن38
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با صدور حکمی از سوی دکتر حسن زمانی مشــاور وزیر صمت، رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران ، محمد جواد قنبری 

به سمت معاون امور نمایشگاهی این شرکت منصوب و مشغول کار شد.
قنبری دارای مدرک کارشناســی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق بین 
الملل است . وی از مدیران باسابقه شرکت نمایشگاههای بین المللی است که 
پیشتر سالهای متمادی در همین سمت مشغول به کار بوده است .  دبیری 
هیات مدیره ، مدیریت امور اداری ، مدیر بخش حقوقی و قراردادها و ریاست 
اداره تدارکات و خدمات ، از دیگر سوابق مدیریتی قنبری در شرکت سهامی 

نمایشگاههای بین المللی است.

با صدور حکمی از سوی دکتر حســن زمانی مشاور وزیر ، رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل نمایشــگاه بین المللی ج.ا.ایران ، مهندس 
سید حسین میرظفرجویان به سمت معاون امور فنی و مهندسی این 
شرکت منصوب شد. سید حسین میرظفرجویان فارغ التحصیل رشته 
مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی و 
مدیریت دولتی از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیران در مقطع 
کارشناسی ارشد بوده و هم اکنون دانشجوی ترم آخر دکتری رشته 
مدیریت گردشگری است. ظفرجویان دارای دو گواهینامه بین المللی 
EMD )مدیریت پروژه و مدیریت بازاریابی نمایشگاهی و مدیریت 
نمایشگاهی ( از دانشــگاه روانزبورگ آلمان مورد تائید اتحادیه نمایشــگاههای بین المللی و نیز 
گواهینامه تربیت مدرسین و مربیان کارآفرینی از دانشگاه تهران است. معاونت امور فنی و مهندسی 
، معاونت امور نمایشگاهی و معاونت اداری و مالی نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران ، از جمله سوابق 

مدیریتی او است.

محمد جواد قنبری معاون امور نمایشگاهی شد

سید حسین میرظفرجویان معاون امور فنی 
و مهندسی نمایشگاه بین المللی شد

در راستای برنامه ریزی ، سازماندهی و همکاری نهادها و دستگاه های زیربط کشور پیرامون 
مشارکت ایران در این رویداد جهانی ، حسن زمانی به عنوان کمیسر ژنرال ج.ا.ایران معرفی شد.

طی معرفی نامه ای که از سوی علیرضا رزم حسینی وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت 
صادر گردید، حســن زمانی مشــاور وزیر ، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی 
نمایشگاه ها به نمایندگی از ایران به عنوان کمیســر ژنرال جمهوری اسالمی ایران در اکسپو 

2020 دوبی به ستاد اکسپو امارات معرفی شد.
طبق مصوبه هیأت محترم وزیران تمام دستگاه ها و وزارتخانه ها ملزم به همکاری با شرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران می باشند که به عنوان مسئول سازماندهی ، اجرا و 
نیز برپایی پاویون جمهوری اسالمی ایران در اکسپو 2020 دوبی- امارات متحده عربی تعیین 

گردیده است.

دکتر حسن زمانی به عنوان کمیسر ژنرال جمهوری اسالمی 
ایران در اکسپو 2020 دوبی-امارات متحده عربی

 تعیین گردید 

در نشست مدیر روابط عمومی نمایشگاه های بین المللی و اصحاب رسانه 

فصلی تازه در رابطه نمایشگاه بین المللی و رسانه های تخصصی آغاز شد 
 در نشست مدیر روابط عمومی نمایشگاه 
های بین المللی و اصحاب رسانه  که در تاالر 
اصفهان برگزار شــد، حمیدرضا آملی، مدیر 
روابط عمومی نمایشگاه بین المللی جمهوری 
اسالمی ایران با بیان اینکه به دنبال تخصصی 
کردن روابط عمومی نمایشگاه ها است افزود: 
در بحث رســانه انعکاس خبری نمایشگاه ها 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و قبل از 
برگزاری هر نمایشگاهی نشست خبری برگزار 

خواهد شد.
موضوع برگزاری رویدادهای نمایشــگاهی، 
همواره به حضور رســانه های تخصصی نیاز 
دارد بنابراین در مقطعی که حضور دارم فضای 
تعامل با تکیه بر خرد جمعی، در دستور کار 
قرار دارد. بخشی از کار  مربوط به ما و بخشی 
دیگر مربوط به اهالی رســانه ها است که در 
این زمینه، انعکاس خبری دقیق و بی واسطه 
رویدادهای نمایشــگاهی از اهمیت ویزه ای 
برخوردار اســت.  وی ادامه داد: از نظر زمان 
بندی ســه زمان را برای بحث های رســانه 
ای داریم که مربوط به قبــل، حین و بعد از 
برگزاری نمایشگاه ها می شود. در کشورهای 

خارجی که نمایشگاه داشتیم می دانیم که آن 
ها بعد از برگزاری نمایشگاه یک سری اقدامات 
انجام می دهند. برداشت آن ها در حقیقت بعد 

از برگزاری نمایشگاه است.
آملی افزود: قبل از برگزاری نمایشگاه حتما 
باید نشست های خبری برگزار شود تا دست 
انــدرکاران و مجریان نمایشــگاه برنامه ها و 
اقدامات خود پیرامون نمایشگاه ها را به اطالع 
رسانه ها برسانند که چه کاری قرار است انجام 
دهند و چه اتفاق جدیدی قرار است رخ دهد. 

آملی با تاکید بر این که هر نمایشگاهی باید 
شعار داشته باشد افزود: مطالب به خوبی باید 
به رسانه گفته شود تا مردم از جزئیات آن با 

خبر شوند.
وی ادامه داد: نمایشــگاه فقــط چیدن و 
برچیدن کاال نیست بلکه برای ایجاد رویکرد 
و اتفاقات جدید است، بحث پوستر نمایشگاه 
و اعالم شعار و برنامه ها قبل از برگزاری باید 

انجام شود.
وی با اشاره به بحث انعکاس خبری در دو 
مقطع زمانی دیگر گفت: هنگام برگزاری باید 
اقداماتی که رسانه انجام دهد بیشتر مرتبط به 

این باشد که تاثیرگذار ترین افراد را بتوانیم به 
نمایشگاه بیاوریم. دست اندرکاران باید اطالع 
رســانی جامع انجام دهند تــا بازدید کننده 
متخصص از نمایشــگاه بازدید کند. این کار 
می تواند از طریق بحث رونمایی از یک کاالی 
خاص یا اتفاق مهم باشــد.  بعــد از برگزاری 
نمایشگاه نیز مهمترین مورد بررسی منصفانه 

آن رویداد است. نیاز است که مشخص شود 
آیا آنچه قبل از برگزاری اظهار شد تحقق پیدا 
کرد یا خیر؟  باید آسیب شناسی انجام شود 

و نقاط قوت و ضعف نمایشگاه شناخته شود. 
در ادامه این نشســت خبرنگاران صنعت 
نمایشگاه ها پیرامون مسائل مختلف صنعت 

نمایشگاهی صحبت کردند.

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران با اتاق تعاون کل کشور تفاهم نامه مشترک همکاری امضا 

کردند.
مراســم امضای تفاهم نامه مشــترک میان شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران با اتاق تعاون 
کل کشور با حضور حسن زمانی مشاور وزیر صمت، و مدیر عامل 
شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران و بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران در تاالر اصفهان 

برگزار شد.
در این نشست دکتر حسن زمانی با اشــاره به ظرفیت ها و 
توانمندی های صنعت نمایشگاهی گفت: صنعت نمایشگاهی 

باید جایگاه خود را در اقتصاد کشور پویاتر کند.
مدیر عامل شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی  با 
اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر صنعت نمایشگاهی و ایجاد 

چالش هایی در روند برگزاری نمایشگاه ها ابراز امیدواری کرد 
که تا پایان سال جاری تبعات شیوع این ویروس به پایان برسد 
و سال آینده شاهد باشیم که مردم عزیز ما به صورت آزاد و بدون 

محدودیت های کنونی به فعالیت های خود بپردازند.

دکتــر زمانــی در مــورد برنامــه های شــرکت ســهامی 
نمایشــگاهها برای ســال آینده گفت:  حداقــل 100 رویداد 
نمایشــگاهی داخلی افزون بر 20 نمایشــگاه خارجی را پیش 
بینی کرده ایــم. و آمادگی داریم که در پروســه برگزاری این 
 رویــداد ها از ظرفیــت و توانمندی هــای اتاق تعــاون ایران 

استفاده کنیم.
وی در ادامه با اشاره به  اکســپوی 2020 دبی گفت: پاویون 
ایران در حال ساخت اســت و در این زمینه جلسات متعددی 
با کمیته های مرتبط داشته ایم تا بتوانیم حضور باشکوهی در 

اکسپوی 2020 داشته باشیم.
زمانی در پایان گفت: امروز را به عنــوان روز فرخنده ای در 
تاریخ صنعت نمایشــگاهی و اتاق تعاون ثبــت خواهیم کرد و 
امیدواریم که نتیجه این نشســت برای هر دو طرف مثمر ثمر 

باشد.

امضای تفاهم نامه همکاری بین  اتاق تعاون و شرکت نمایشگاه های بین المللی

با صدور حکمی از سوی دکتر حســن زمانی مشاور وزیر صمت، 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران ، حمید 
رضا آملی به ســمت مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل این 

شرکت منصوب شد.
حمید رضا آملی متولد سال 1347 در شهر کاشان و دارای مدرک 
کارشناسی امور نمایشــگاهی اســت .  وی پیش از این در سالهای 
90 و 91 در همین سمت مشــغول به کار بوده است . مدیریت امور 
نمایشــگاههای داخلی ، ریاســت اداره تدارکات و خدمات ، ریاست 
اداره امور اداری و منابع انســانی ، ریاست واحد خدمات و دبیرخانه 
نمایشگاه بین المللی همچنین مدیریت فروشــگاههای زنجیره ای سازمان شهر و روستا از جمله 

سوابق مدیریتی آملی است.

حمید رضا آملی مدیر روابط عمومی
 و امور بین الملل نمایشگاه بین المللی شد

بازدید متخصصان از بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی

با حضور دکتر زمانی مشــاور وزیرو 
مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاه 
های بین المللی دومین دوره گشایش 
نمایشگاه ایران ریتل شو )مراکز خرید، 
مجتمع هــای تجــاری، رویکردهای 
صنعت خرده فروشی و صنایع وابسته 
(افتتاح شــد. 40 شــرکت پیشرو در 
این حوزه خدمات خود را که شــامل 
فروشگاه های زنجیره ای، فروشگاه های 
آنالین و اســتارت آپ ها و تکنولوژی 
ساخت مراکز تجاری و خرید می باشد 

در معرض بازدیدکنندگان تخصصی نمایشگاه قرار دادند.
برپایی این دو نمایشگاه تخصصی برای بازدیدکنندگان متخصص با رعایت باالترین سطح پروتکل 
های بهداشتی و بصورت مجازی برای عموم مردم آغاز بکار کرد.گفتنی است؛  بازدیدکنندگان تخصصی 
می توانند با  داشــتن کارت دعوت از تاریخ ۵ لغایت ۸ دی ماه از ساعت 9 الی 17  از این دو نمایشگاه 

بازدید کنند.

دومین نمایشگاه بین المللی ریتل شو در محل 
دائمی نمایشگاه بین المللی تهران بر پا شد
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محمدحسن کاظمی، بنیانگذار صنایع تولیدی »عروس تفلون«: 

نوآوری در صنایع تولیدی عروس حرف اول را می زند 

درباره  مختصــری  شــرخ  لطفاً   
تاریخچه فعالیت صنایع تولیدی عروس 

توضیح دهید.
مجموعه عروس تفلون در سال 1373 و با 
نشان عروس در حالی وارد بازار لوازم خانگی 
کشور شد که به قطعیت می توان گفت کم تر 
کسی انتظار داشت در مدت زمان اندک خط 
تولید کارخانــه در قیاس با رقبــای داخلی 
رشــد چشــم گیری داشته باشــد و مترصد 
گذر ار سطح تولید و کیفیت رقبای خارجی 
پرتوان خود باشــد. در واقع در تمام سال های 
ابتدایی همواره دنبال بهره گیری از دانش روز 
در امر تولید با جذب نیروی کار متخصص و 
کارآزموده بوده ایم. در مسیر توسعه عالوه بر 
دریافت گواهینامه های معتبر داخلی در زمینه 
کنترل کیفیت، موفــق به دریافت گواهینامه 
ISO 9001 از کشور انگلستان شدیم و اخذ 
گواهینامه هــای 14000 و 1۸000 هم در 
دستور کار مجموعه قرار گرفت. در سال های 
۸1 تا ۸۵ موفق شــدیم عنــوان واحد نمونه 
اســتان را به خود اختصاص دهیم. همچنین 
با دریافت لوح کارآفرین برتــر )امیرکبیر( و 
تندیس بلورین اقتصاد ســبز موفق شــدیم 
نام صنایع تولیدی عروس را در میان ســایر 
تولیدکنندگان ظروف نچسب متمایز کنیم. 
در سال ۸7 تاییدیه صالحیت فنی آزمایشگاه 
همکار ملی را از موسسه اســتاندارد دریافت 
کنیم و در سال ۸۸ موفق شدیم مدیران برتر 
را به افتخارات مجموعه اضافه کنیم. با شروع 
دهه 90 و آغاز تولید ظروف دایکاست )چدن( 

هم گواهینامه CE را دریافت کردیم. 

 در حال حاضر شــرکت شما چه 
کاالها و خدماتی ارائه می دهد؟

خط تولیدات کارخانه عــروس به صورت 
نیمه اتوماتیک بود. با بهره گیری از فناوری های 
نوین در امر تولید و کنترل کیفیت و حرکت 
به سمت تمام اتوماتیک کردن خط تولید در 
آینده ای نزدیک شاهد رشد بیش تر در تولید 
محصوالت تفلون، دایکاست و ... خواهیم بود. 
البته خودکفایی در ساخت قید و دسته ظروف 
هم از دیگر محاســن تولید یکپارچه صنایع 
عروس اســت که با هدف باال بــردن کیفیت 

محصوالت در دستور کار قرار گرفت. 
 محصوالت و خدمات شرکت شما 

چه مزیت و ویژگی دارد؟
نوآوری در صنایع تولیــدی عروس حرف 
اول را می زنــد. همان طور که مســتحضرید 
تنوع رنگ و اقالم تولیــدی در این مجموعه 
از بارزتریــن ویژگی های عــروس تفلون در 
میان مشــتریان اســت. ما همواره ســعی 
کرده ایم با حفظ اســتانداردهای بین المللی 
تولید پاســخ گوی نیازهــای بــازار داخل و 
خارج از کشــور باشیم. به نظر بنده پشتکار و 
برنامه ریزی از اساسی ترین رموز موفقیت هر 
شخص و بنگاه اقتصادی اســت. من همواره 
برای انجــام برنامه های تولید نخســت فکر 
می کنم و برنامه ریــزی می کنم و هنگامی که 
به قطعیت اجرا رســیدم، تمام تــوان خود و 
 مجموعه را برای رســیدن به هدف متمرکز 

می کنم. 
 برای توسعه و گسترش فعالیت های 
خود چه برنامه  و طرح هایی را در دست 

اقدام دارید؟
ســود بردن از دانــش و تجربه های موفق 
دیگران را عامل مهمــی در موفقیت می دانم. 
در دوران مدیریتــم همواره ســعی کردم با 
بهره گیری از دانش و تجربه متخصصان داخلی 
و همچنین سفر به کشورهای صنعتی دانش 
روز دنیــا را به مجموعه خــودم منتقل کنم. 
همواره می کوشم تا با به کارگیری دانش روز 
تولیــدات بهتر و با کیفیــت مطلوب تری در 
اختیار مصرف کننده قرار دهم. البته در راستای 
برنامه های تولید موضوع تمام اتوماتیک کردن 
تولید از مهم تریــن مباحث مجموعه عروس 
اســت که با تمام توان به دنبال اجرایی کردن 
آن هســتیم. توســعه گرایی و عدم توقف را 
دلیل رشــد بنگاه اقتصــادی می دانم که در 
همین راستا صنایع تولیدی عروس برنامه های 
بلندمدت بــه منظور توســعه کمی و کیفی 

تنظیم کرده است. 

مجموعه »عــروس تفلــون« فعالیت خود را از ســال 1373  با 
ماموریت اولیــه و آغازین ارائه محصوالت خــاص و ویژه در حوزه 
صنعت لوازم خانه و آشپزخانه  و تولید ظروف پخت و پز که در ابتدا 
ظروف  تفلون و سپس افزودن شــدن محصوالت دایکاست )چدن( 
بود، آغاز کرد. در ادامه با افزایش چشــم گیر توسعه محصوالت و 

گستردگي توزیع محصوالت، افزایش انتظارات مشتریان و همچنین 
توسعه سخت افزاري و نرم افزاري فرآیندهاي عملیاتي و پشتیباني 
شرکت، خدمات جدیدي نیز به حوزه ماموریت سازمان اضافه شد. 
با محمدحســن کاظمی، بنیانگذار توانمند و موفق صنایع تولیدی 

عروس گفتگو کرده ایم که می خوانید.
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