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پیام دکتر رازدار مدیرعامل شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی

نمایشگاه بین المللی
 فرصتی برای معرفي توانمندي هاي 

صنعت لوازم خانگي است
2

محسن شکراللهی مدیرکل 
دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت:

از تولید کننده تا مصرف کننده 
لوازم خانگی،  هم سرنوشت 

و یک خانواده هستند 
7

شاهین علیمحمدی رئیس هیئت مدیره ناسیونال ایران

همکاری ناسیونال ایران
 با برند سوزوکی  

در تولید محصوالت لوازم خانگی
4

علیرضا آزمون مدیرعامل شرکت امپرلند پالست: 

حضور چشمگیر
 شرکت امپرلند پالست
 در بازارهای صادراتی 

6

محمدحسن کاظمی مدیرعامل صنایع تولیدی عروس تفلون:

محصوالت عروس تفلون 
در کالس جهانی تولید می شود

4

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

نگذاریم فرصت اوراسیا هم از 
دست برود

امیرحسین الماسی دکترای مدیریت سیاست گذاری بازرگانی:

مسیر توسعه صنعت لوازم 
خانگی از صادرات گذر می کند

14

13

تنها هفته نامه تخصصی صنعت نمایشگاهی ایران 

تیتر خبر

با همکاری روابط عمومی

29 آذر الی 2 دی ماه 1401

بیست ودومین نمایشگاه بین المللیتیتر خبر

لوازم خانگی

صفحه2

مهندس عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی 
در گفت وگو با اقتصاد و نمایشگاه:

برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

 با حضور 715  شرکت داخلی و خارجی

برگزاری بیست و دومین
 نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

 با حضور 517  شرکت داخلی و خارجی

بزرگتریــن رویــداد صنعت لــوازم خانگــی ایران بــا حضــور صنعتگران و 
کارآفرینان داخلی و شــرکت های خارجی فعال در این صنعت در قالب بیست 
و دومین نمایشــگاه بین المللی لوازم خانگــی )HAMEX2022( از 29 آذر 
 تا 2 دی ماه 1401 در محل دائمی نمایشــگاه های بیــن المللی تهران برگزار 

می شود.
در نمایشــگاه بین المللی لوازم خانگی، عالوه بر حضور بیش از 517 شرکت 
داخلی و خارجی در 39 هزارمتر مربع فضای نمایشــگاهی، دعوت از هیات های 
خارجی کشــورهای هدف صادراتی ایران، تمرکز بر بازار کشــورهای اورآسیا و 
اقلیم کردستان، رویداد تجلیل و تقدیر از پیشکســوتان لوازم خانگی نیز انجام 

خواهد شد

1
برگزارکننده:

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

شرکت نیکان تجارت اوستا-سالن35ناسیونال-سالن38لیمون-سالن7دمنده-سالن41امپرلند-سالن10و11

در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی، عالوه بر حضور بیش از 517 شرکت داخلی و خارجی در 39 هزارمتر مربع فضای نمایشگاهی، 
دعوت از هیات های خارجی کشورهای هدف صادراتی ایران، تمرکز بر بازار کشورهای اورآسیا و اقلیم کردستان، رویداد تجلیل و 

تقدیر از پیشکسوتان لوازم خانگی نیز انجام خواهد شد

سالن 38
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بزرگترین رویداد صنعت لوازم خانگی ایران با حضور صنعتگران و کارآفرینان داخلی و شرکت های خارجی فعال 2
در این صنعت در قالب بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی )HAMEX2022( از 92 آذر تا 2 دی ماه 

1041 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

پیام دکتر رازدار 
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

نمایشگاه بین المللی
 فرصتی برای معرفي توانمندي هاي 

صنعت لوازم خانگي است

صنعت لوازم خانگی یکی از صنایع دیرپا در ایران اســت 
که از دهه 70 شمسی تاکنون با فراز و فرودهایی روند رو به 
رشد خود را طی کرده و دچار تحوالت چشمگیر شده است. 
تبدیل سریع صنایع بزرگ و ســخت افزاری به صنایع نرم 
افزاری  مدرن، محصوالت لوازم خانگی را با دنیای دیجیتالی 
امروز مرتبط کرده است. شرکت هاي پیشرو دنیا، با آگاهي 
نســبت به بازار مورد نظر، برای موفقیت هاي مستمر برنامه 
ریزي مي کنند. با تقسیم بندي درست و منطقي بازار هدف 
محصول و شــناخت کافي از هریک از اجزاي بازار هدف و 
تحوالت آن مي توان به آینده برنامــه ریزي ها و اقدامات 
امیدوار بود. در بین انبوه ضروریــات زندگي، لوازم خانگي 
به لحاظ گستردگي و ضرورت استفاده از آنها توسط اقشار 
برخوردار  اهمیت و حساســیت خاصي  از  گوناگون جامعه 

است. 
در همین راستا نقش نمایشگاه ها برای ایجاد فرصت های 
برندسازی و شبکه  بازاریابی،  و اطالعات،  تکنولوژی  انتقال 
سازی بسیار حائز اهمیت است و  بیست و دومین نمایشگاه 
بین المللی لوازم خانگی بعنوان فضایی برای ایجاد تعامل و 
همکاری میان تولیدکنندگان و صاحبان صنایع با شرکتهای 

دانش بنیان، متخصصان و بازرگانان کشور خواهد شد.
سیاست شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بین المللی 
ج.ا.ایران در سال جاری، حمایت هر چه گسترده تر از کلیه 
فعاالن، خدماتی و تجاری در کشــور است که در نهایت به 
رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. همچنین با توجه به 
منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی، برگزاری نمایشگاه 
های تقاضا محور و ارائه نیازهای فناوری دستگاه های بزرگ 
صنعتی و اجرایی کشــور به جامعه دانشگاهی و دانشبنیان 
داخلی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. سیاست 
دیگر شــرکت، کمک به حضور فعال و گســترده کسب و 
کارهای نوپا و شــرکتهای دانش بنیان در نمایشــگاه های 
داخلی و خارجی است که  بیســت و دومین نمایشگاه بین 
المللی لوازم خانگی با برنامه های متنوع خود، این سیاست 

ها را بخوبی دنبال می کند.
در همین راستا بیست ودومین دوره این نمایشگاه با توجه 
به رشد تعداد مشارکت کنندگان و افزایش متراژ نمایشگاه 
با اهــداف: معرفي توانمندي هاي صنعت لــوازم خانگي به 
جامعه، ارائه نوآوري ها و ابتــکارات در چرخه تولید لوازم 
خانگي، ایجاد فضایي براي تحقیــق و ارزیابي صنعتگران، 
متخصصان، کارشناســان و دانش پژوهان از صنعت لوازم 
خانگي، شناســایي نظرات مردم از محصوالت ارائه شــده 
براساس اصول مشتري گرایي، توسعه و تعمیق ارتباط بین 
برگزار می  نهایي و قطعه سازان،  تولیدکنندگان محصوالت 

گردد.
ایران  اسالمی  جمهوری  نمایشــگاههای  سهامی  شرکت 
ضمن ابراز خرسندی از تداوم برگزاری این نمایشگاه توسط 
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، مراتب سپاسگزاری خود 
را از انجمن ها، شــرکت ها و نهادهای دولتی و خصوصی که 
با مشارکت در این نمایشــگاه و عرضه تولیدات و خدمات 
 خود امکان برپایی این رویداد را فراهــم نموده اند، اعالم 

می دارد.            

مهندس عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در گفت وگو با اقتصاد و نمایشگاه:

برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی
 با حضور 517  شرکت داخلی و خارجی

صنعت  رویــداد  بزرگترین 
لوازم خانگی ایــران با حضور 
کارآفرینــان  و  صنعتگــران 
داخلی و شرکت های خارجی 
فعــال در این صنعــت در قالب بیســت و 
دومین نمایشــگاه بین المللی لوازم خانگی 
)HAMEX2022( از 29 آذر تا 2 دی ماه 
1401 در محل دائمی نمایشــگاه های بین 

المللی تهران برگزار می شود.
در نمایشــگاه بین المللی لــوازم خانگی، 
عالوه بر حضور بیش از 517 شرکت داخلی 
و خارجــی در 39 هزارمتــر مربــع فضای 
نمایشــگاهی، دعوت از هیات های خارجی 
کشــورهای هدف صادراتی ایران، تمرکز بر 
بازار کشورهای اورآســیا و اقلیم کردستان، 
رویداد تجلیل و تقدیر از پیشکسوتان لوازم 

خانگی نیز انجام خواهد شد
مهندس عباس هاشــمی، دبیرکل انجمن 
صنایع لوازم خانگــی در گفت وگو با اقتصاد 
و نمایشــگاه با اشــاره به برگزاری بیست و 
دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی با 
گریدA+   در تاریخ 29 آذر تا 2 دی 1401 
گفت: برای رعایت رنکینگ این نمایشــگاه 
شاخص های مختلف از جمله حضور هیات 
های خارجی  رویدادهای نمایشــگاهی نیز 

مورد توجه قرار گرفته است. 
وی افزود: ثبت نام قطعی حضور شــرکت 
هــای داخلی و خارجی در نمایشــگاه لوازم 
خانگی نشــان می دهد که در بخش تولید 
داخلــی، حضور تعــداد 447 شــرکت در 
36700 متر مربع تاکنون قطعی شده است. 
در بخش فضــای باز نمایشــگاه نیز حضور 
30 شــرکت داخلی در فضــای 1700 متر 
مربع حضور خواهند داشــت. همچنین در 
بخش شــرکت های خارجی، برندهای بین 
المللی با 7 شرکت در 230 متر مربع حضور 
دارند و پاویون شــرکت چین نیز به صورت 
اختصاصی با حضور 7 شــرکت در 118 متر 

فضای نمایشگاهی قطعی شده است. 
وی با اشاره به تقاضای نزدیک به 71 هزار 
مترمربع فضای نمایشــگاهی لــوازم خانگی 
حجیم برقی، لوازم خانگــی برقی، کوچک، 
فلزی، پالستیکی و چوبی و...که درخواست 
حضور داشــته اند، افزود: تــالش کرده ایم 
کــه جانمایی هایــی به صــورت تخصصی 
و متمرکــز در رابطه با هر رشــته از فعالیت 
ها داشــته باشــیم تا بازدیدکننــده راحت 
تر باشــد و ســالن ها به صورت تخصصی و 
متمرکز باشــد تا بازدیدکننده برای مراجعه 
به شــرکت های تولیدکننده لــوازم خانگی 
برقی، حجیــم، یخچال و فریــزر، صوتی و 
تصویری و... به ســالن های مرتبــط با آنها 
مراجعه کند.  به عبارت دیگر، بازدیدکننده 
به صورت هدفمند به سالن صوت و تصویر، 
لوازم خانگی کوچک، ســبد کاالیی یخچال، 
فریزر، لباسشویی، لوازم خانگی گاز سوز و... 
به صورت حرفــه ای و تخصصی مراجعه می 
کند و مثلث طالیی قطعه ســازان، مجموعه 
ســازان و تولیدکننده نهایی نیز رعایت شده 
و این فعالیــت ها نزدیک به هم در ســالن 
های نمایشگاهی جانمایی شده اند تا ارتباط 

نزدیک وبهتری داشته باشند. 
  +Aوی بــا اشــاره با توجــه بــه گرید
نمایشــگاه بین المللی لــوازم خانگی گفت: 
برای رعایت شــاخص ها حتمــا باید چند 
رویداد علمی، و حضــور هیات های تجاری 
خارجی را داشته باشیم. سال قبل از لبنان، 
هندوســتان و اقلیم کردســتان سه هیات 
تجاری حضور داشــتند و امسال نیز از چند 
کشــور هیات های تجاری خواهیم داشــت 

و تالش می کنیم که این هیــات ها از بین 
اهداف صادراتی لــوازم خانگی ایران انتخاب 

شوند. 
رونمایی از نمایشگاه در شبکه های 

خارجی 
مهندس عباس هاشمی، گفت: حدود 20 
روز پیش در نشست خبری مفصل با شبکه 
های تصویــری حاضر درایران کــه مجاز به 
فعالیت بوده اند، از برگزاری نمایشــگاه بین 
المللی لوازم خانگی ایــران رونمایی کردیم 
و سه شــبکه از ترکیه، و شــبکه های دیگر 
از چین، روســیه، عراق، آذربایجــان، اقلیم 
کردســتان عراق، در جلســه حاضر شدند و 
اخبار برگزاری نمایشــگاه بین المللی لوازم 
خانگی را در کشــورهای خود و شبکه های 
بین المللی منتشــر کردند و در حال حاضر، 
فعاالن صنعتی در این کشــورها در جریان 
برگزاری نمایشــگاه لــوازم خانگــی ایران 
هســتند.از این طریق، انجمن های متناظر 
و شــرکت های تولیدی مختلــف فعال در 

این کشــورها، می توانند از امکانات موجود 
در پلت فرم نمایشگاهی ایران، جهت معرفی 
توانایــی های خــود و همچنیــن ارتباط با 
شــرکت های داخل ایران و ارتباط بازارهای 
ایران و بازارهای منطقه اســتفاده کنند و با 
حضور آنها در نمایشگاه لوازم خانگی ایران، 
همکاریهــای تجــاری وصنعتــی دو طرف 

گسترش خواهد یافت. 
دبیــرکل انجمــن صنایع لــوازم خانگی 
افزود: به عبارت دیگر، شناســایی قابلیت ها 
و توانمندی های صنعت لوازم خانگی کشور 
در بخش قطعه ســازی، محصــول نهایی، و 
مجموعه ســازها، به کشــورهای منطقه و 
مقصد صادراتی ایران، یکی از اقداماتی است 
که در نشســت های خبری و زمان برگزاری 
نمایشــگاه لوازم خانگی، مورد توجه انجمن 
صنفی لوازم خانگــی و همچنین فعاالن این 

صنعت قرار گرفته است. 
همچنیــن از طریق اتاق هــای بازرگانی، 
و کارگزاری که داریــم از 10 مقام مختلف 
بخش خصوصی کشــورهای مختلف جهت 
بازدیــد از نمایشــگاه لــوازم خانگی دعوت 

کرده ایم و مختصات نمایشــگاه را به اطالع 
مقامات اتاق های بازرگانی و ســازمان های 
تجاری کشورهای مختلف رســانده ایم تا با 
شرکت خود در نمایشگاه لوازم خانگی ایران، 
در جریان فعالیت ها و همکاری های تجاری 

و صنعتی بین کشورها قرار گیرند.
در مقابل تعدادی از پاســخ های مثبت و 
اعالم آمادگی ها و عالقه مندی های مقامات 
تجاری کشورهای مختلف و بخش خصوصی 
آنها جهــت حضور در نمایشــگاه را دریافت 
کــرده ایم و ما براســاس اهــداف صادراتی 
ایران، برنامــه حضور تعــدادی از هیات ها 
را فراهم خواهیم کرد تا در این نمایشــگاه 
بازدید داشته باشــند و گفت وگوهایی بین 
مقامات و فعاالن تجاری کشورهای مختلف 
با فعاالن تجــاری و صنعتی ایــران صورت 

خواهد گرفت. 
هاشمی اظهار داشــت: در بین کشورهای 
مختلف، عالقه مند هستیم که  به کشورهای 
هــدف صادراتی توجــه کنیم. بــه نظر می 

رسد که ایران در شــرایط کنونی می تواند 
روی بازار روسیه و اقلیم کردستان عراق در 
اربیل، نفوذ بهتری داشــته باشد و همکاری 
های بهتری را با کشــورهای روسیه و اقلیم 
کردســتان عراق داشته باشــد. با توجه به 
بازار270 میلیارد دالری روسیه، در شرایط 
جنگ اوکراین و تحریم روســیه، می توانیم 
نفوذ بهتری داشــته باشــیم و بــازار هدف 
صادراتی روســیه و اقلیم کردستان موقعیت 
مناسبی برای ایران است. در سلیمانیه نفوذ 
بهتری در بازار لوازم خانگی داریم و در اربیل 
با ترک ها رقابت داریم و لــذا برای نفوذ در 
بازار اربیل، همکاری ها با اقلیم کردستان را 

افزایش خواهیم داد. 
 تمرکز بر بازار کشورهای اورآسیا 

عباس هاشمی با اشاره به فرصت مناسب 
نفوذ در بازار اورآســیا گفت: در نمایشــگاه 
لوازم خانگی بــر نفوذ در بازار کشــورهای 
اورآســیا، نیز متمرکز خواهیم شد. زیرا قرار 
است تفاهم نامه های تجارت نامه ترجیحی 
به تفاهم نامه های تجارت آزاد تبدیل شود. 
یعنی قبال حدود 500 قلــم کاال به صورت 

پلکانی تعرفــه ها کاهش مــی یافت اما در 
تجارت نامه آزاد قرار است که بیش از 7500 
ردیف تعرفه کاال به صورت تعرفه صفر برقرار 
شود  و کشورهای روسیه، ایران، ارمنستان، 
آذربایجان، قرقیزستان و بالروس در تجارت 
اورآســیا می تواند بهترین اهداف صادراتی 

برای تولیدکنندگان ایران باشد. 
بازار اورآســیا بیش از 300 میلیارد دالر 
بازار صادراتی دارد که بیش از 270 میلیارد 
دالر آن بازار روســیه به تنهایی اســت که 
با توجــه به تحریــم های روســیه و جنگ 
اوکرایــن، حداقل برای دو ســال آینده می 
تواند بازار مناسبی برای صادرات محصوالت 
ایران باشــد. بهترین فرصــت برای خدمات 
فنی و مهندسی، تولیدکنندگان، صنعتگران، 
قطعه ســازان و مجموعه سازان ایرانی است 
و برندهای ایرانی در روســیه و کشــورهای 
منطقه به خوبی شناســایی شده است و می 
تواند در آینــده از این فرصت صادراتی بهره 
برداری کند و حتی رقبای ترک و آلمانی را 
از بازار خارج کند. وی افــزود: تنها با تفاهم 
نامه های ترجیحی، صادرات ایران به روسیه 
و بازار اورآســیا از 2.5 میلیارد به 5 میلیارد 
دالر افزایش یافته است. در نتیجه می توان 
انتظار داشــت که با تفاهم نامه تجارت آزاد، 
صادرات محصوالت وتجارت بیشتر ایران را 

شاهد باشیم. 
الزامــات افزایش صــادرات در حال آماده 
شدن اســت و اگرچه زیرساخت های حمل 
ونقل ریلی و دریایی آماده نیســت اما نباید 
منتظر ایجــاد زیرســاخت ها باشــیم و با 
افزایش رشد صادرات، قطعا تعداد کشتی ها 
و وســایل حمل و نقل جاده ای و دریایی و 
ریلی بهتر خواهد شــد. راه آهن رشت انزلی 

نیز می تواند کمک زیادی کند. 
بانکی  های  تراکنش  تســهیالت   

برای صادرات ایران 
هاشمی با اشــاره به زمینه ســازی برای 
تراکنــش های مالــی بین ایران و روســیه 
گفت: اخیرا بانک مرکــزی ایران با همکاری 
بانک ملی ایران و کشــور روســیه، با ایجاد 
میربیزنس بنک اقدام هایی انجام داده است.  
شــرکت ســهامی »میر بیزنس بانک« برای 
انجام عملیات بانکی مجوز را از بانک مرکزی 

فدراسیون روسیه دریافت کرده  است.
برای انجــام عملیــات بانکی بــا روبل و 
ارزهای خارجی )همراه با حق سپرده  پذیری 
از اشــخاص حقیقی به پول نقد( و ســپرده 
 پذیری و نگهداری فلــزات گران  بها از بانک 

مرکزی روسیه مجوز دریافت کرده  است.
شرکت ســهامی »میر بیزنس بانک«یک 
بانک روســی با ســرمایۀ خارجی است، که 
فعالیت و عملکردآن را بانک مرکزی روسیه 
تنظیم می  کنــد. تنها ســهامدار این بانک 
»بانک ملی ایران« اســت که 100 درصد از 

سهام آن را در اختیار دارد.
از سوی دیگر، صادرات به صورت ریالی از 
ایران انجام می شود و از طرف روسیه روبل 
دریافت خواهد شــد.فعال امکان گشایش ال 
ســی به خاطر تحریم های ایران و روســیه 
فراهم نیست اما سایر ابزارهای مالی از جمله 

میربیزنس بانک را داریم. 
پیشکســوتان  از  تجلیل  رویداد   

لوازم خانگی 
هاشــمی در مورد رویدادهای نمایشــگاه 
نیز گفت: در حاشیه نمایشگاه لوازم خانگی، 
رویداد تجلیل و تقدیر از پیشکسوتان لوازم 
خانگی را خواهیم داشــت. مراســم یادبود 
درگذشــتگان فعال در صنعت لوازم خانگی، 

برگزار خواهد شد.  
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پیام

 در نمایشگاه 
بین المللی لوازم 

خانگی، عالوه 
بر حضور بیش 

از 517 شرکت 
داخلی و خارجی 
در 39 هزارمتر 

مربع فضای 
نمایشگاهی، دعوت 

از هیات های 
خارجی کشورهای 

هدف صادراتی 
ایران، تمرکز بر 
بازار کشورهای 

اورآسیا و اقلیم 
کردستان، رویداد 
تجلیل و تقدیر از 

پیشکسوتان لوازم 
خانگی نیز انجام 

خواهد شد

تنها با تفاهم نامه 
های ترجیحی، 

صادرات ایران 
به روسیه و 

بازار اورآسیا از 
2.5 میلیارد به 
5 میلیارد دالر 
افزایش یافته 

است. در نتیجه 
می توان انتظار 

داشت که با تفاهم 
نامه تجارت آزاد، 

صادرات محصوالت 
وتجارت بیشتر 
ایران را شاهد 

باشیم

شرکت سهامی 
»میر بیزنس 

بانک«یک بانک 
روسی با سرمایۀ 

خارجی است، 
که فعالیت و 

عملکردآن را بانک 
مرکزی روسیه 

تنظیم می  کند. تنها 
سهامدار این بانک 
»بانک ملی ایران« 

است که 100 
درصد از سهام آن 

را در اختیار دارد

دفتر نشریه: اشرفی اصفهانی، بعد از نیایش،  ابتدای خیابان طالقانی، 
 خیابان شهید سوری، پالک 29، طبقه اول،  تلفن: 44802041   

www.namayeshgahha.ir  - چاپ: هنر سرزمین سبز

با همکاری: 
 روابط عمومی و امور بین الملل 

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 نمایشگاه لوازم خانگی بر نفوذ در بازار کشورهای اورآسیا، 
نیز متمرکز خواهیم شد. زیرا قرار است تفاهم نامه های تجارت 
نامه ترجیحی به تفاهم نامه های تجارت آزاد تبدیل شود. یعنی 
قبال حــدود 500 قلم کاال به صورت پلکانــی تعرفه ها کاهش 
می یافت اما در تجارت نامه آزاد قرار اســت که بیش از 7500 
ردیف تعرفه کاال به صورت تعرفه صفر برقرار شود  و کشورهای 
روسیه، ایران، ارمنســتان، آذربایجان، قرقیزستان و بالروس 
در تجارت اورآســیا می تواند بهترین اهداف صادراتی برای 

تولیدکنندگان ایران باشد
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شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران با بیش از نیم قرن فعالیت با تولید محصوالت باکیفیت  و متنوع  یکی از شرکت ها خوشنام صنعت 
لوازم خانگی ایران شناخته می شود و دارای بیشترین رکورد و افتخارات در عرصه تولید است. این شرکت تاکنون  برای بیش از 22 هزار 

نفر بطور مستقیم اشتغال زایی و بیش از 7 میلیون دستگاه لوازم خانگی کوچک تولید نموده است. ن 
هی

شا
دی

حم
یم

عل

محمدحسن کاظمی مدیرعامل صنایع تولیدی عروس تفلون:

مجموعه تولید عروس تفلون در راستای سیاست گسترش تولیدات داخلی و رقابت با محصوالت خارجی در حوزه لوازم خانگی باالخص ظروف پخت وپز در سال 
1373 تاسیس شد. این شرکت با نزدیک به 3 دهه فعالیت و تولید محصوالت با کیفیت و مطابق با استانداردهای روز دنیا، جزو برندهای خوشنام صنعت لوازم خانگی 
ایران شناخته می شود. تنوع محصوالت صنایع عروس یکی از نقاط قوت  فعالیت های این شرکت تولیدی محسوب می شود و در حال حاضر در حال حاضر ۲۵۹ 
محصول با بیش از ۲۰ نوع تنوع رنگی، در گروه محصوالت کششی، فورج و دایکاست را تولید می نماید. نشریه اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری بیستمین و 

دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی با محمدحسن کاظمی مدیرعامل صنایع تولیدی عروس تفلون گفت و گویی انجام داده است:

محمدحسن 
کاظمی:

 علیرغم تحریم ها 
و محدودیت ها، 

محصوالت صنایع 
عروس به بیش از 
۱۰ کشور منطقه 

صادر می شود 
و  بیش از نیمی 

از این کشورها به 
عنوان بازارهای 

متصل صادراتی 
در دستور کار ما 

قرار دارند.

مدیرعامل صنایع تولیدی عروس 
تفلون با اشاره به سوابق کاری خود 
اظهار داشــت: من فعالیت خود را 
از بازار شــروع کردم و سپس وارد 
عرصه تولید شدم. از سال 1351 در 
صنعت لــوازم خانگی فعالیت مداوم 
داشته ام.  در طی این سال ها عالقه 
شــخصی من به تولیــد و بازدید از 
کارخانه های مختلــف نهایتاً منجر 
به ورودم به مقوله تولید شــد. پس 
از  از چندین فعالیت تولیدی نهایتاً 
تولیدی عروس  سال 1373 صنایع 
را با یک خط تولید ظروف کششی 

نچسب و راه اندازی کردیم.
وی در ادامه با بیان اینکه از اوایل 
دهه نود خط تولید ظروف دایکاست 
تولیدی عروس  در مجموعه صنایع 
تفلون راه اندازی شــد؛ خاطرنشان 
کرد: در حــال حاضر 259 محصول 
با بیش از 20 نوع تنــوع رنگی، در 
فورج  گروه محصــوالت کششــی، 

و دایکاســت در ســبد تولیدات ما 
قــرار دارد. از ســوی دیگــر، تولید 
کارتن ســازی، ریخته گری، ظروف 
دایکاســت و دســته ســاز از دیگر 
فعالیــت هــای مجموعــه تولیدی 

صنایع عروس است.
مدیرعامل صنایع تولیدی عروس 
تفلون با اشاره به طرح های توسعه 
شــرکت تصریح کرد: ظروف فورج 
جدیدترین محصول تولیدی صنایع 
عروس، اســت. پرس فورج 5 هزار 
تنی با تنوع بــاالی طرح و قالب در 
راســتای تکمیل ســبد محصوالت 
تولیدی عروس در دســتور  صنایع 
کار قرار داده شــده است. همچنین 
در آینــده ای نزدیک خــط تولید 
تزریق دایکاست افتتاح می شود که 
کمک شــایانی به تکمیــل زنجیره 
تولیدات محصــوالت صنایع عروس 

خواهد کرد.
محمدحســن کاظمی با اشاره به 
تحریم های فعلی و محدودیت های 
موجود در بازارهــای منطقه عنوان 
کــرد: علیرغم ایــن محدودیت ها، 
محصوالت صنایع عــروس به بیش 
از 10 کشــور منطقه صادر می شود 
و  بیش از نیمی از این کشــورها به 
عنوان بازارهای متصل صادراتی در 
دســتور کار ما قرار دارند. از سوی 
دیگــر، حضــور در ایــن بازارهای 
مجوز  اخــذ  نیازمنــد  صادراتــی، 
های  گواهینامه  و  اســتاندارد  های 

بین المللی ایزو اســت که به لطف 
پروردگار و همت تیم اجرایی موفق 

در این زمینه موفق بوده ایم.
وی با اشــاره بــه چالــش ها و 
موانــع پیــش روی تولیدکنندگان 
اظهار داشــت: در وهله نخست باید 
شــفاف بگویم که در امر تولید، ما 
در کشــور هیچ چیز کم نداریم، اما 
نیست؛  فراهم  برخی شرایطی  بعضاً 
ازجملــه می توان به اخــذ مجوز از 
وزارت صمــت، محیط زیســت و.. 
اشاره نمایم. فرهنگ کاری، پشتکار 
و ارتباط صنعت و دانشــگاه در رفع 
موانع تولید نقــش کلیدی دارند. ما 
از ارتباط صنعت و دانشگاه استقبال 
می نماییم اما واقعاً چقدر این مهم 
انجام شده است؟ که باید مسئولین 

پاسخگو باشند.
مدیرعامل صنایع تولیدی عروس 
تفلون در پایان با اشــاره به حضور 
فعال این شــرکت در نمایشگاه بین 
المللی صنعت لــوازم خانگی گفت: 
جدیدتریــن گــروه از محصــوالت 
تولیدی صنایع عروس، ظروف فورج 
اســت که در این نمایشــگاه از آن 
رونمایی کرده ایــم. ظروف فورج با 
تنوع باالی سایز و طرح و رنگ بندی 
از جدیدترین محصوالت  متفــاوت 
مــا اســت. همچنیــن جدیدترین 
تابه دو طرفه  محصوالت دایکاست، 
گــرد هم بــرای اولین بــار در این 

رویداد معرفی و رونمایی می شود.

محصوالت عروس تفلون در کالس جهانی تولید می شود

شاهین علیمحمدی رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران:

همکاری ناسیونال ایران با برند سوزوکی  در تولید محصوالت لوازم خانگی
شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران با بیش از نیم قرن فعالیت با تولید محصوالت باکیفیت  و متنوع  یکی از شرکت ها خوشنام صنعت لوازم خانگی ایران شناخته می شود 
و دارای بیشترین رکورد و افتخارات در عرصه تولید است. این شرکت تاکنون  برای بیش از ۲۲ هزار نفر نفر بطور مستقیم اشتغال زایی و بیش از 7 میلیون دستگاه لوازم خانگی 
کوچک تولید نموده است . نشریه اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی ایران با شاهین علیمحمدی رئیس هیئت 

مدیره شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران درباره فعالیت ها و برنامه های آینده این شرکت گفت و گویی انجام داده است:

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال 
ایران با اشاره به تاریخچه فعالیت این شرکت اظهار داشت: 
ناســیونال ایران از بدو تاسیس در ســال 1346 با سرمایه 
گذاری مشترک ماتسوشیتا ژاپن ) پاناسونیک( با هدف تولید 
محصول با کیفیت ژاپنی ، انتقال تکنولوژی و اشتغال زایی 
در استان اصفهان در زمینی به مساحت بیش از 000ر60 

متر مربع و 12 سوله تولیدی واقع شده است.
ناسیونال ایران تا به امروز برای بیش از 000ر22 نفر بطور 
مستقیم اشــتغال زایی و بیش از 7 میلیون دستگاه لوازم 
خانگی کوچک تولید نموده است . شاهین علیمحمدی با 
اعالم این مطلب گفت: این شرکت محصوالتی مانند جارو 
برقی ، چرخ گوشت ، پلوپز ، آب میوه گیری ، انواع فر برقی 
،  پنکه و غیره تولید نموده است که در بعضی از محصوالت 
از جمله پلوپز دارای رکورد تولید در ســطح خاورمیانه می 
باشیم .  وی افزود: از ســال 1397 و همزمان با اوج گیری 
تحریم های کشورهای غربی و ســایر اختالفات در زمینه 
افزایش بومی سازی و انتقال تکنولوژی به ایران ، سهامدار 
خارجی ایران را ترک نموده و ما بعنوان سهامدار ایرانی اقدام 
به خرید سهم نمودیم و به همت مهندسان و جوانان ایرانی 
راه نیم قرن را با برند تولیپس و افزایش ســبد محصوالت 
ادامه دادیم به طوری که از 12 محصول در زمان مشارکت 
ژاپن ، امروز به بیش از تولید 60 محصول  دست یافته ایم . 

او با اشــاره به طرح های توسعه ای شــرکت ناسیونال 
ایران اظهار داشــت:  توجه ویژه به بحــث خدمات پس از 

فروش به صورتی که در ســال 1402 قطعا عنوان بهترین 
شــبکه خدمات پس از فروش لوازم خانگی کوچک یکی 
از اهداف اصلی ما اســت . در حال حاضر بــا بیش از 300 
مرکز خدمات پس از فروش در کشــور فعال هســتیم که 
امیدوارم شاهد رشــد کمی و کیفی 50% برای سال آینده 
باشیم .  بحث دوم و بسیار مهم با همکاری معاونت علمی 
و فنآوری ریاست جمهوری بحث محصوالت دانش بنیان و 
هوشمند سازی محصوالت را داریم به گونه ای که بیش از 
40% محصوالت ما به صورت اینترنتــی و از راه دور در یک 
طرح نوع آورانه فعالیت دارد. توسعه محصول بر اساس نیاز 
مشتریان و با تکیه بر آخرین تکنولوژی هم قطعا از اهداف 
ما اســت و راه اندازی خط مایکروویو و کولر گازی از جمله 
این اهداف است . شاهین علیمحمدی تاکید کرد: در عرصه 
تولید و کیفیت شاید بتوان با قدرت بیان کرد که ناسیونال 
ایران دارای بیشــترین رکورد و افتخارات در 56 سال است 
. از تولید کننده برتر استانی و کشــوری تا باالترین نشان 
های اســتاندارد در طول دهه های مختلــف اما به صورت 
خالصه اشاره ای به دو ســال گذشته است که این شرکت 
دارای گواهی ایزو 9001 – 2015 در زمینه سیستم های 
مدیریت کیفی / ایــزو 14001 – 2015 سیســتم های 
مدیریت محیط زیســت و ...  به همین ترتیب این شرکت 
به عنوان 100 شرکت برتر کشور در سال 1399 و 1400 ، 
100  مدیر برتر کشور ، واحد صنعتی نمونه کشور و غیره 
انتخاب گردیده است. یکی از مهمترین افتخارات ما در سال 
1401 دریافت لوح زرین برند محبوب ایرانی از همایش برند 
محبوب مصرف کننده به میزبانی انجمن حمایت از مصرف 

کنندگان بوده است. 
از دیگر افتخارات ما می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

نشان لیاقت مدیریت ایران سال 1400 از وزارت صمت 
نشان واحد شایسته  سال 1400 از اداره استاندارد ایران .

نشان زرین سال 1400 – وزارت صمت 
نشان واحد شایسته  سال 1400 – وزارت صمت 

نشان واحد شایسته سال 1400 – استاندارد ایران 
نشان واحد شایسته تقدیر سال 1401 

تندیس زرین برند محبوب – سال 1401 انجمن حمایت 

از مصرف کنندگان 
نشان واحد شایسته  سال 1401 

واحد برتر گروه صنایع لوازم خانگی و اداری سال 1401 
– وزارت صمت 

چهره های نامی – صنعــت و معدن و اقتصاد مورخ 23 
آذر ماه 1401 

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: در عرصه صادرات ، ما 
از سال 1399 صادراتی داشــته ایم که با توجه به شرایط 
سیاست خارجی متاســفانه در نوسان و بسیار سخت بوده 
است. از ســوی دیگر، قراردادی با ارمنستان جهت تولید و 
صدور محصوالت و قطعات با حضــور وزیر محترم جناب 

آقای فاطمی امضاء گردیده است .
رئیس هیئت مدیره شــرکت صنایع الکتریکی 
ناســیونال ایران  مشــکل نقدینگی و دســتوری 
بودن قیمت ها و عدم همــکاری بانک ها در تامین 
نقدینگی را از جمله بزرگترین مشــکالت صنعت 
لوازم خانگی برشمرد و افزود: با تورم بیش از %40 
در رشد پرشتاب  قیمت دالر قطعا همه شرکت ها 
نیاز به نقدینگی بیشتر دارند که متاسفانه این مهم 
علیرغم پیگیری های فراوان به علت مشــکل کلی 
که در کشور وجود دارد ، توسط بانک ها بی نتیجه 
مانده و دستور العمل های روزانه بانک مرکزی هم 
فقط شرایط را بدتر می کند .  سایر موارد دیگر مانند 
تحریم ، قاچاق ، رکود حاکم بر بــازار هم مواردی 
هست که فکر می کنم برای همه منابع و صنف ها 
یکسان هستند همه به امید روزهای بهتری هستیم .

نسل دوم تلویزیون های تولیپس . سری جدید آب میوه 
گیری های تمام دیجیتال با برنامه های مختلف .

نسل جدید فرهای برقی سری جدید پنکه های تولیپس 
و در حدود 15 محصول جدید در این نمایشــگاه رونمایی 
شــده اســت . شــاهین علیمحمدی با اعالم این مطلب 
گفت: نوید دیگر ما این اســت که علی رغم کلیه مسایل 
و تحریمهــای موجود، برند بین المللی ســوزوکی بزودی 
با مجموعه ناســیونال جهت عرضه کاال در بــازار داخلی و 

خارجی شروع به تولید خواهید کرد.
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نادر ریوندی رئیس هیئت مدیره شرکت ساتر صنعت الکترونیک باراد:

طراحی و تولید بردهای کنترلی هوشمند لوازم خانگی
 در شرکت ساتر صنعت الکترونیک باراد

علیرضا آزمون مدیرعامل شرکت امپرلند پالست: 

حضور چشمگیر شرکت امپرلند پالست در بازارهای صادراتی 

هیئــت  رئیــس 
مدیره شرکت ساتر 
الکترونیک  صنعت 
بــاراد با اشــاره بــه تاریخچه 
به  شــرکت  این  های  فعالیت 
خبرنگار ما گفت: شرکت ساتر 
صنعت الکترونیک باراد فعالیت 
از ســال 1397 در  را  خــود 
زمینه تولیــد بردهای کنترلی 
هوشــمند لــوازم خانگی آغاز 
کرد و در اولین محصول خود 
را تحت عنوان بــرد همه کاره 
وارد عرصه  لباسشویی  ماشین 
بازار نمود و در حال حاضر این 
شرکت قادر به طراحی و تولید 
هر نوع بردی برای محصوالت 
صنعت لوازم خانگی می باشد. 
همچنین شرکت ساتر صنعت 
الکترونیک باراد از سال 1398 
به عنوان یک شــرکت دانش 
بنیان فعالیت خود را زیر نظر 
پارک علم و فناوری شهرستان 

تربت حیدریه ادامه می دهد.
ســاتر  شــرکت  افزود:  وی 
صنعــت الکترونیک بــاراد در 
ماشــین  بردهای  حاضر  حال 
های ظرفشــویی، دیفراســت 

یخچال را نیز تولید می نماید.
شرکت  مدیره  هیئت  رئیس 

ســاتر صنعت الکترونیک باراد 
با اشــاره به طرح های توسعه 
ای این شــرکت اظهار داشت: 
این شرکت در راستای اجرای 
طرح هــای توســعه ای خود 
بــه دنبــال طراحــی و تولید 
مخصوص  اینورتــر  بردهــای 
گازی،  کولــر  آبــی،  کولــر 
 پکیــج و موتورهــای صنعتی

 است.
از  وی در بخــش دیگــری 
پاســخ  در  صحبت های خود 
به استانداردهای مورد نیاز در 
بردهای لــوازم خانگی تصریح 
محصولی  به  اســتاندارد  کرد: 
کامل تعلق می گیرد و یک برد 
قسمتی از یک محصول است. 
بنابرایــن اســتاندارد اجباری 
وجود ندارد و اســتانداردهای 
مرتبط با برد دارای گواهینامه 
البته  های اختیاری هســتند. 
ها  درخواســت شرکت  به  بنا 
مــا می توانیم اســتانداردها و 
جملــه  از  الزم  گواهی هــای 
EMC و آزمایش های شرایط 
محیطــی را برای مشــتریان 

انجام دهیم.
نادر ریوندی با بیان اینکه در 
بیست و دومین نمایشگاه بین 

خانگی  لــوازم  صنعت  المللی 
تدارک  ای  ویــژه  های  برنامه 
دیده ایم؛ اظهار داشــت: ما در 
این نمایشگاه از دو برد جدید 
ماشــین لباسشــویی شــامل 
بــرد اینورتر تســمه ای و برد 
اینورتر دایرکت درایو رونمایی 
می کنیــم. همچنین ما بردی 
تحت نام الکتــراد پرو که قابل 
نصب بر روی تمامی ماشــین 
های لباسشــویی زغالی است 
و همچنین قابلیــت کنترل از 
راه دور از طریــق اپلیکیشــن 
اندروید دارد را طراحی و تولید 
کرده ایم کــه امیدواریم مورد 

استقبال قرار گیرد.

با پیشرفت چشمگیر تکنولوژی و استفاده روزافزون از دستگاه های الکترونیکی ، اهمیت طراحی و تولید محصوالت الکترونیکی با کیفیت باال و عملکرد مطلوب بیش از پیش 
مورد نیاز است. برد الکترونیکی لوازم خانگی با توجه به نیاز روزافزون صنایع به بردهای الکترونیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شرکت دانش بنیان ساتر صنعت 
الکترونیک باراد، یکی از نام های شاخص در زمینه تولید بردهای لوازم خانگی است. این شرکت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی ایران که از 
۲۹ آذر تا ۲ دی ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود، حضور چشمگیری دارد. به همین مناسبت نشریه اقتصاد و نمایشگاه با 

نادر ریوندی رئیس هیئت مدیره شرکت ساتر صنعت الکترونیک باراد درباره فعالیت های این شرکت گفت و گویی انجام داده است:

بزرگ ترین رویداد صنعت لوازم خانگی ایران با حضور صنعتگران و کارآفرینان داخلی و شرکت های خارجی فعال در این صنعت در قالب بیست و دومین نمایشگاه 
بین المللی لوازم خانگی )HAMEX2022( از ۲۹ آذر تا ۲ دی ماه 14۰1 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است. شرکت های فعال در 
زمینه تولید لوازم خانه و آشپزخانه در این رویداد حضور دارند. یکی از شرکت های مطرح در این حوزه، شرکت امپرلند پالست است که با رونمایی از آخرین محصوالت 

و توانمندی های خود در این رویداد مشارکت کرده است.
شرکت امپرلند پالست تولید کننده لوازم خانه و آشپزخانه با به کار گیری دانش فنی روز و رعایت استانداردهای الزم فعالیت خود را تداوم بخشیده و در تولیدات خود 

زیبایی، ظرافت، استحکام, تنوع رنگ و طرح را مورد توجه قرار داده تا عالوه بر رفع نیاز بازار داخلی در بازارهای صادراتی نیز حضور داشته باشد.
نشریه اقتصاد و نمایشگاه به مناسب برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی با علیرضا آزمون مدیرعامل شرکت امپرلند پالست درباره فعالیت ها و برنامه های این شرکت 

گفت و گویی انجام داده است که می خوانید:

نادر ریوندی:
ما در این نمایشگاه 

از دو برد جدید 
ماشین لباسشویی 

شامل برد اینورتر 
تسمه ای و برد 

اینورتر دایرکت 
درایو رونمایی می 

کنیم. همچنین 
ما بردی تحت نام 

الکتراد پرو که 
قابل نصب بر روی 

تمامی ماشین های 
لباسشویی زغالی 
است و همچنین 
قابلیت کنترل از 
راه دور از طریق 

اپلیکیشن اندروید 
دارد را طراحی و 

تولید کرده ایم

علیرضا آزمون:
اهداف پیش روی 

امپرلند پالست 
در ابتدا گسترش 

خط تولید به همراه 
باال بردن کیفیت 

محصوالت، افزایش 
رضایت مصرف 

کنندگان گرامی و 
همچنین کمک به 

توسعه و پیشبرد 
صنعت لوازم 

آشپزخانه ایران در 
سطح بین المللی 

است.

مدیرعامل شــرکت امپرلند 
پالســت با اشــاره به فعالیت 
های این شرکت اظهار داشت: 
امپرلند پالست توانسته است 
با ســال ها تجربه فعالیت در 
عرصه تولیــد لــوازم خانه و 
آشــپزخانه با توجه به سلیقه 
مشــتری و ادغام کــردن آن 
با اســتانداردهای روز، سطح 
کیفــی محصــوالت تولیدی 
خــود را افزایش دهــد و در 
جهت رعایــت حقوق مصرف 
کننــدگان، اســتفاده از مواد 
مرغوب  و  بهداشــتی  اولیــه 
همــراه با چاشــنی خالقیت 
ســرلوحه  را  طراحــی  در 

 تمــام تولیــدات خــود قرار 
دهد.

اکنــون  هــم  افــزود:  وی 
محصــوالت باکیفیت امپرلند 
تمام  پالســت در دســترس 
و  ایرانــی  مصرف کننــدگان 
برون مرزی قــرار دارد و این 
برند توانسته است با صادرات 
محصــوالت باکیفیت، جایگاه 
محصوالت ایرانی را در سطح 
بیــن المللی بیــش از پیش 

تقویت نماید.
مدیرعامل شــرکت امپرلند 
پالست با اشــاره به طرح های 
تصریح  شرکت  این  توسعه ای 
پیش  اهــداف  امــروزه  کرد: 
در  پالســت  امپرلنــد  روی 
ابتدا گســترش خط تولید به 
همراه باال بردن بیش از پیش 
افزایش  محصــوالت،  کیفیت 
کنندگان  مصــرف  رضایــت 
گرامــی و همچنین کمک به 
توسعه و پیشبرد صنعت لوازم 
آشپزخانه ایران در سطح بین 

المللی است.
از مهــم تریــن دســتاورد 

به  امپرلند می تــوان  هــای 
افزایش سطح رضایت مصرف 
محصــوالت  از  کننــدگان 
امپرلند اشــاره نمود. علیرضا 
آزمون بــا بیان ایــن مطلب 
اعالم کــرد: موفق شــده ایم 
بــا افزایش مســتمر کیفیت 
تولیدی شــرکت،  محصوالت 
بــازار  در  را  خــود  حضــور 
کشــورهای منطقه خاورمیانه 
محصوالت  دهیم.  گســترش 
ما بــه کشــورهایی از جمله 
تاجیکستان ، ازبکستان ،عراق 
، پاکســتان و امارات متحده 

عربی صادر می شود.
وی در پایــان با اشــاره به 
امپرلند  شــرکت  مشــارکت 
پالســت در نمایشــگاه لوازم 
خانگی اظهار داشــت: در این 
لوازم  مهم صنعــت  رویــداد 
خانگــی از آخرین محصوالت 
خــود از جمله،جــا حبوبات 
چهارگوش، درب چوبی، ست 
های بهداشتی، جا ادویه های 
اســتنددار و... رونمایــی می 

کنیم.

هم اکنون محصوالت باکیفیت امپرلند پالست در دسترس تمام مصرف کنندگان ایرانی و برون مرزی قرار 
دارد و این برند توانسته است با صادرات محصوالت باکیفیت، جایگاه محصوالت ایرانی را در سطح بین المللی 

بیش از پیش تقویت نماید ضا 
یر

عل
ون

زم
آ
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در نمایشگاه باید به یادگیری های جدید و روشهای جدید تولید و فروش و صادرات توجه شود. چرخه یادگیری و برنامه ریزی باید از استراتژی 
جایگزینی واردات به سمت استراتژی توسعه صادرات و روش های تولید با همکاری های مشترک و ارتقای دانش فنی حرکت کند. ما به دنبال 

بازار تصادفی و صادرات به صورت تصادفی نیستیم بلکه باید به دنبال بازارسازی و نفوذ در بازارها و ثبات حضور خود در بازارهای منطقه 
باشیم و مزیت های نسبی خود را تقویت کنیم و به خصوص مزیت های ایران در ارتباط با بازار عراق و اقلیم کردستان تقویت شود.
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محسن شکراللهی مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

از تولید کننده تا مصرف کننده لوازم خانگی هم سرنوشت و یک خانواده هستند

از افزایش تولید تا افزایش کیفیت

تحلیلی بر صنعت لوازم خانگی ایرانی

 آلتون رای در کنار ده ها عامل فروش، 4۲ نماینده رســمی این شــرکت در اقصی نقاط کشور، و با 
ارائه یک گارانتی فوق العاده از سال 13۹۹ وارد بازار های صادراتی شده و در حال حاضر چراغ های 

روشنایی LED خود را به کشــور های مختلف از جمله ترکیه و عراق و ... صادر می کند و  در سطوح 
مختلف فرآیند صادرات، در این بازار ها  فعالیت دارد. برای موفقیــت در بازار های داخلی و خارجی 

 گواهی نامه ها و اعتبار نامه های متعددی از جمله ایزوها و اســتاندارد ایران و اروپا CE را دریافت
 کرده است

وزارت صمت و 
دفتر تخصصی 

لوازم خانگی 
وزارت صنعت، 

معدن و تجارت، 
به دنبال تحول 

در حوزه های 
مختلف صنعت 

لوازم خانگی 
است و برنامه 
های متعددی 
را برای تحقق 

آن در نظر دارد تا 
روش های جدید 
در تولید، تامین 
مالی، فروش و 
خدمات پس از 
فروش در همه 

زمینه ها ارتقایابد. 
با کمک خود 

تولیدکنندگان، 
باید از بازی های 

کوچک و واگرا 
فاصله گرفته و به 
سمت بازی های 

بزرگ و همگرا 
حرکت کنیم.

از سال۹۷ دو عامل 
جهش نرخ ارز و 
تحدید واردات 

شرایط جدیدی را 
برای صنعت لوازم 

خانگی داخلی 
پدید آورد. از یک 
طرف جهش نرخ 
ارز موجب گران 

شدن محصوالت 
خارجی شد 
و همچنین 

محدودیت واردات 
فروش رسمی 
و خدمات پس 

از فروش کاالی 
داخلی را مختل 

کرد؛ ولی از طرفی 
کاهش قدرت 

خرید مردم هم 
باعث شد تا لوازم 
خانگی خارجی از 
دسترس بسیاری 
از مردم خارج شود

مهندس محســن شــکراللهی مدیرکل دفتــر صنایع 
لوازم خانگــی و اداری وزارت صنعت، معــدن و تجارت در 
گفت وگو با نشریه اقتصاد و نمایشــگاه، با اشاره به مزیت 
های برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی گفت: نمایشگاه لوازم 
خانگی فرصت خوبی برای واحدهای تولیدی و شرکت های 
لوازم خانگی اســت تا از آخرین توانمندی ها، دستاوردها و 
ابتکارات خود جهت بازدید عمومی رونمایی کنند و مردم 
عزیز، نخبگان و متخصصان از آخرین دستاوردهای صنعت 
لوازم خانگی بازدید نمایند و بــازار کاالها و لوازم خانگی با 
آخرین فناوری ها و محصوالت تولید شده و به روز دنیا و 

ساخت داخل آشنا شود. 
وی افــزود: یکی از مزیت های نمایشــگاه لوازم خانگی، 
فرصت تعامــل و  گفتگوهای دوجانبــه و چندجانبه بین 
صنعتگران و اشتراک گذاری تجربه های موفق و همچنین 
تجارب ناموفق صنعتگران در طی سال های اخیر است. این 
گفت وگوها موجب می شود که محیط هم افزا کننده برای 
پیشبرد عمومی صنعت در حوزه های مختلف تقویت شود 
و روشهای تولید، آسیب شناسی روش ها، سیاست گذاری ها، 
تنظیم گری و اقدامات مختلف در پروژه های اجرایی مورد 

بررسی و ارزیابی کارشناسان قرار گیرد.
وی ادامه داد:  در نمایشگاه باید به یادگیری های جدید و 
روشهای جدید تولید و فروش و صادرات توجه شود. چرخه 
یادگیری و برنامه ریزی باید از استراتژی جایگزینی واردات 
به سمت استراتژی توســعه صادرات و روش های تولید با 
همکاری های مشترک و ارتقای دانش فنی حرکت کند. ما 
به دنبال بازار تصادفی و صادرات به صورت تصادفی نیستیم 
بلکه باید به دنبال بازارسازی و نفوذ در بازارها و ثبات حضور 
خود در بازارهای منطقه باشیم و مزیت های نسبی خود را 
تقویت کنیم و به خصوص مزیت هــای ایران در ارتباط با 

بازار عراق و اقلیم کردستان تقویت شود.
 مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تصریح کرد:  از نگاه وزارت صمت، صنایع 
لوازم خانگی صنایع زیســتی و مرتبط با معیشــت مردم، 
رفاه خانوار و متن زندگی در جامعه است و هر نوع توسعه، 
یشرفت و جهش فوق العاده  در سطح  صنعت لوازم خانگی، 
در مجمــوع موجب بهبود و ارتقای ســطح زندگی مردم، 
قدرت خرید و رفاه خانوارها می شــود و مردم با هر سطح 
قدرت خرید و درآمدی، می توانند محصوالت مورد نظر را 

خریداری نمایند و از محصوالت عادی تا محصوالت کیفی 
و با شاخص های مختلف را در بازار مشاهده کنند و براین 
اساس،  برخورداری صنعت لوازم خانگی از تنوع محصول و 
قیمت ها و کیفیت مناسب، موجب می شود تا خانوار ایرانی 
از امکانات و رفاه عمومی متناسب برخوردار شود. همچنین 
در بازارهــای خارجی و منطقه نیــز، محصوالت با کفیت 
ایرانی مورد اســتقبال مردم کشــورهای مختلف قرار می 
گیرد. اقتصاد و جامعه نیز از اشتغال، گردش مالی، درآمد 
و سود موجود در این صنعت بهره مند خواهد شد و جنبه 
های مختلف سرمایه اجتماعی، رفاه عمومی و منافع ملی و 

اقتصاد ایران از آن سود خواهد برد. 
وی افزود: از این رو ما بــا یک نگاه اجتماعی به صنعت 
لوازم خانگی نگاه می کنیــم و ارتقای کیفی صنعت لوازم 
خانگی، منجر به جلــب رضایت مردم، تقویت ســرمایه 
اجتماعی و حمایت از تولید ملی می شود و برعکس آن، در 
صورتی که به کیفیت در لوازم خانگی توجه نکنیم موجب از 
دست رفتن فرصت های اجتماعی و سرمایه انسانی خواهد 
شــد. لذا حرکت صنعت لوازم خانگی باید در لبه دانش و 
فناوری برای تامین رضایت مصرف کننده، خانوار ایرانی، و 
بازار داخلی باشد و همچنین منجر به حضور پررنگ در بازار 
منطقه ای شود. زیرا بهبود رضایت مردم و افزایش کیفیت 
راهی جز شــتاب صادرات لوازم خانگی و ایجاد تحول در 
تولید ندارد و در صورتی که صنایع و شــرکت های ایرانی 
بتوانند صادرات به کشورهای منطقه داشته باشند در آن 
صورت از مقیاس تولید مناسب و به صرفه اقتصادی استفاده 

خواهند کرد و تولید باکیفیت افزایش خواهد یافت.
 به عبارت دیگر تولید با کیفیت نیازمنــد نوآوری و به 
روز شدن تولید، بهبود فناوری و تولید در مقیاس به صرفه 
اقتصادی اســت و بدون افزایش کمی تولیــد، نمی توان 
انتظار تحقیق و توسعه، طراحی مناسب، تنوع محصول و 
تولید عالی و با کیفیت را داشــت. لذا باید تولید کنندگان 
تشویق شوند که صادرات خود را افزایش دهند تا تیراژ تولید 
بیشتر شود و از این طریق امکان توسعه محصوالت و بهبود 
کیفیت را داشته باشــند. زیرا با تیراژ اندک و بازار کوچک 

نمی توان انتظار تولید محصوالت با کیفیت باال را داشت. 

شــکرالهی تاکید کرد: مردم و مصرف کنندگان چه در 
بازار منطقه و چه در بــازار داخلی محصوالت باکیفیت را 
می شناســند و محصوالت با کیفیت و برند های معتبر را 
حمایت می کنند بر این اساس در نظر داریم که با مشارکت 
خانوارهای ایرانی نســبت به بهبود بهره وری صنایع لوازم 
خانگی و تشویق برندهای معتبر و تنوع محصوالت و شرکت 
هایی که کاالی با کیفیت و با قیمت مناسب ارائه می دهند،  
اقدام کرده و با رتبه بندی فعالین صنعت و نام ها و نشان 
های مطرح در صنعت لوازم خانگی بهبود کیفیت و رضایت 

مردم را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: در کنار تولید کنندگان نســبت به بهبود 
کیفی و کمی محصــوالت اقدام کــرده و رضایت مصرف 
کنندگان را ارتقا مــی دهیم و در مقابل با خرید و حمایت 
مصرف کنندگان، شــرکت های تولید کننده حمایت می 
شــوند.  زیرا معتقدیم که ما هم سرنوشت هستیم و یک 

خانواده هســتیم  و مصرف کنندگان باید از تولید کننده 
حمایت کرده و تولید کننده بایــد رضایت مصرف کننده 
را جلب کند. زیرا این اقدام باعث دلگرمی و نشاط اعضای 
جامعه می شود و تولید کننده و مصرف کننده از آن سود 

خواهند برد.
شــکرالهی با اشــاره به برنامه های وزارت صمت گفت: 
وزارت صمت و دفتر تخصصی لوازم خانگی وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت، به دنبال تحــول در حوزه های مختلف 
صنعت لوازم خانگی اســت و برنامه های متعددی را برای 
تحقق آن در نظر دارد تا روش های جدید در تولید، تامین 
مالی، فــروش و خدمات پس از فــروش در همه زمینه ها 

ارتقایابد.
با کمک خود تولیدکنندگان، باید از بازی های کوچک 
و واگرا فاصله گرفته و به سمت بازی های بزرگ و همگرا 

حرکت کنیم.

برزین جعفرتاش امیری
از نظر اقتصاد ســاختارگرایی جدیــد، در اغلب 
مــوارد سیاســت  های صنعتــی به علت اشــتباه 
اســتراتژیک در انتخاب اهداف ناســازگار با سطح 
توســعه  یافتگی کشــور و ســاختار برخورداری از 
عوامل تولید شکســت می  خورند. به زبان ســاده 
یعنی تالش برای صنایع پیچیده  ای که نســبتی با 
سطح توسعه  یافتگی اقتصاد ندارد و خطر شکست 
را باال می  برد. با توجه بــه درس  هایی که از تجربه 
انتخــاب اهــداف غیرواقع  گرایانه به دســت   آمده، 
اســتراتژی  های اقتصادی  ای توصیه می  شود که با 
مزیت نســبی کشور )تعیین شــده توسط ساختار 
برخــورداری از عوامــل تولیــد در لحظه طراحی 
استراتژی( ســازگار باشــد. این گزاره سنگ  بنای 

اقتصاد ساختارگرایی جدید است.
بر این اســاس صنعت لوازم خانگی یک صنعت 
میان  رده محســوب می  شــود. به این معنی که از 

منظر فناوری نه آن چنان پیچیده اســت که تولید 
آن نســبتی با قابلیت  های تولیدی کشور نداشته 
باشــند )مانند تجهیزات الکترونیکــی و تا حدی 
خودروســازی( و نه آن قدر ســاده است که ارزش 
افزوده چندانی در پی نداشــته باشد )مانند تولید 
پوشاک ارزان  قیمت(. از این رو صنعت لوازم خانگی 
برای کشــورهای در حال توسعه با درآمد متوسط 
بسیار جذاب است. از طرفی این صنعت در کشور 
ما ســابقه طوالنی داشته و انباشــت دانش قابل 
توجهی در بخش های مختلف زنجیره تولید لوازم 
خانگی در این سال ها انباشت شده است. به عبارت 
دیگر قابلیت  های خوبــی در بخش های فلزکاری، 
تــراش، قالب  ســازی، تزریق پالســتیک، قطعات 
الکترونیکی، رنگ و تکمیل در کشــور وجود دارد 

که امکان موفقیت این صنعت را بیشتر می  کند.
از ســال97 دو عامل جهش نــرخ ارز و تحدید 
واردات شــرایط جدیــدی را برای صنعــت لوازم 

خانگی داخلــی پدید آورد. از یــک طرف جهش 
نرخ ارز موجب گران شــدن محصــوالت خارجی 
شد و همچنین محدودیت واردات فروش رسمی و 
خدمات پس از فروش کاالی داخلی را مختل کرد؛ 
ولی از طرفی کاهش قدرت خرید مردم هم باعث 
شــد تا لوازم خانگی خارجی از دسترس بسیاری 
از مردم خارج شــود. هرچند لوازم خانگی خارجی 
به صورت قاچاق به وفور وارد کشــور می  شود و به 
راحتی از طریق فروشگاه های اینترنتی و مغازه های 
لوازم خانگی قابل تهیه است، ولی به دلیل افزایش 
قیمت و همچنیــن نبود ضمانت نامــه و خدمات 
پس از فروش رســمی آن جذابیت گذشته را برای 

مصرف  کننده ندارد.
 در چنین شرایطی، صنعت لوازم خانگی داخلی، 
به ویــژه تولیدکنندگان ماشــین لباس  شــویی و 
یخچــال و فریزر بــه موفقیت  های خوبی دســت 
یافتند؛ به طوری که در ســال1395، ســهم لوازم 

خانگــی ایرانی از بازار داخلــی 30درصد بود، این 
سهم در سال1400 به 70درصد رسید. همان طور 
که در نمودار آمار تولید ماشــین لباس شــویی و 
یخچال و فریزر مشــاهده می  کنید، تولید ماشین 
لباس شــویی از نیم میلیــون در ســال 1397 به 
یک ونیم میلیون در ســال1400 و تولید یخچال 
و فریزر از کمتر از یک میلیون در ســال1397 به 
بیش از 2میلیون و 200  هزار در سال1400 رسید. 
این اتفاق در لوازم خانگی کوچــک هم تقریبا به 

همین نسبت رخ داده است.
در ایــن برهــه، برخــی از برندهــای بــزرگ 
تولیدکننده لوازم خانگی ســعی کردند با افزایش 
کیفیت، بهبود طراحــی و در نظر گرفتن خدمات 
پس از فروش مناسب، نظر مصرف  کنندگان داخلی 
را جلب کنند. با این حال کاستی  های بسیاری چه 
از حیث کیفیت محصول و چــه از حیث خدمات 
پس از فــروش در صنعت لــوازم خانگی ایرانی به 
چشم می  خورد. نکته اینجاســت که دولت بیشتر 
از اینکه دغدغه بهبود کیفیت محصوالت تولیدی 
را داشته باشــد، به فکر کنترل قیمت محصوالت 
اســت. درصورتی کــه کنترل دســتوری قیمت  ها 
خــود به دلیلــی برای کم  فروشــی و کاســتن از 
کیفیت محصول می  شود. از طرف دیگر مداخالت 
دولتی مانع ســودآوری صنعت می شــود و دست 
تولیدکننده را برای ســرمایه  گذاری برای ارتقای 

کیفیت محصول می  بندد.
نکته دیگر فقدان سیاســت  های حامی یادگیری 
اســت. به دالیل مختلف بخــش خصوصی انگیزه 
کافــی برای ســرمایه  گذاری در یادگیــری ندارد. 
اقتصاددانان از این پدیده به عنوان شکست قرارداد 
یادگیری یــاد می  کنند. بــرای مثــال بنگاه ها از 
ترس از دســت دادن نیروی آموزش دیده معموال 
سرمایه  گذاری چندانی در ارتقای تخصص نیروی 
انسانی نمی  کنند. از این رو جا دارد تا سیاستگذار 
بــرای انتقال دانــش و تربیــت نیروی انســانی 
متخصص تدابیری در نظر بگیرد. ولی متاســفانه 
در کشــور سیاســت حمایتی در اختصــاص وام 
ارزان  قیمت خالصه شده و تالشــی برای حمایت 
از ارتقای قابلیت  های بنگاه هــای تولیدی دیده به 

چشم نمی  خورد.
در فقدان سیاســت  های حامی یادگیری و عدم 

ارتقای کیفــی و بهره  وری صنعت لــوازم خانگی، 
خطر تســخیر دوباره بــازار لوازم خانگی توســط 
محصــوالت خارجــی دور از ذهن نیســت. عدم 
رضایــت مصرف  کننــده از لوازم خانگــی داخلی، 
تثبیت نســبی نرخ ارز به رغم تورم باال )که موجب 
نزدیک شدن قیمت لوازم خانگی داخلی با رقبای 
خارجی می  شــود( و تســهیل واردات )در صورت 
بهبــود ذخایر ارزی( از مهم تریــن تهدیدات لوازم 
خانگی داخلی به شمار می  رود. در چنین شرایطی 
نهادهای متولی می  توانند به جای تمرکز بر کنترل 
قیمت و ایفای نقش تعزیراتی، به توسعه و ارتقای 
کیفیت تولیــدات داخل کمک کننــد. با کاهش 
قدرت خرید مردم پس از بحران ارزی ســال 97، 
رویکرد کلــی هر دو دولت دوازدهم و ســیزدهم، 
مداخالت قیمتی و کنترلی در ســمت عرضه بوده 
است. رویکردی که به ضرر و زیان تولیدکنندگان 
انجامیده و به یکی از موانع توســعه بخش صنعت 
مبدل شده اســت. این یادداشت با برجسته کردن 
مشــکل اصلی یعنی کاهش قــدرت خرید مردم، 
دو دسته سیاست را برای تغییر رویکرد اقتصادی 
دولــت توصیــه می کنــد. دســته اول مربوط به 
سیاســت های حمایت از مصرف کننده می شود که 
بر دو مســاله تســهیل خرید اعتباری و نظارت بر 
کیفیت و خدمات پس از فروش کاال متمرکز است. 
دسته دوم مربوط به سیاست های حمایت از تولید 
می شود که در سه جنبه سیاست تجاری، سیاست 
ارزی و سیاســت های حمایت از یادگیری خالصه 

می شود.
نکته مهم و پایانی این است که با توجه به تمایل 
دولت به تثبیــت نرخ ارز و همچنیــن تورم باال و 
افزایش حقوق   ها، پنجره فرصــت برای حمایت از 
صنایع داخلی در حال بســته شدن است و هرچه 
زودتر باید نسبت به تدوین و اجرای سیاست های 
تهاجمــی حمایت از تولید بخصوص در راســتای 
حمایــت از یادگیری و انتقال فنــاوری در صنعت 
لوازم خانگی همت گمــارد. در صورت ادامه وضع 
موجود و با توجه به شــاخص   های اقتصادی، هیچ 
بعید نیســت که در صــورت عدم حمایت جدی از 
این صنعت، در انتهای ســال 1401 صنعت لوازم 
خانگی داخلــی رقابت   پذیری خود را به طور کامل 

نسبت به محصوالت خارجی از دست دهد.
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گزارش تصویری 

www.namayeshgahha.ir در بیســت و دومین نمایشــگاه لوازم خانگی، شــرکت های داخلی و
نمایندگان شرکت های خارجی، از آخرین دستاوردهای فناوری، تولیدی، 
کسب رضایت مشتریان، بازاریابی، تنوع تولید و بسته بندی خود رونمایی 
 کرده و آخرین محصــوالت تولیدی خود را به مشــتریان خود معرفی 

کرده اند. 
عالوه بر حضور مسووالن شرکت سهامی نمایشــگاه های کشور، مسووالن اقتصادی، 
وزرا، معاونان وزیر، مدیران مرتبط با نمایشگاه در وزارتخانه های اقتصادی و زیربنایی، 
جمع بزرگی از متخصصان، عالقه مندان به آشــنایی با آخرین دســتاوردهای فناوری و 
تولید و بازاریابی و مشــتریان حرفه ای شرکت ها در سراسر کشور به همراه متخصصان 
و کارشناسان، مسووالن اتحادیه ها و تشــکل های صنفی مرتبط نیز از نمایشگاه بازدید 

کرده اند. 
در حاشــیه این نمایشــگاه، تعدادی از مهمانــان خارجی، نمایندگی ها و فروشــگاه 
های سراسر کشــور، بازاریابان و متخصصان فروش در سراســر کشور، ضمن گفت 

وگو و مذاکره با مدیران شــرکت هــا، قراردادهــای مختلفی برای خریــد و توزیع و 
فروش محصــوالت به امضا رســانده و زمینه همکاری شــرکت های بــزرگ تولیدی 
 با نمایندگان فروش در سراســر کشــور و همچنین خریداران خارجی فراهم شــده 

است.
در حاشیه نمایشگاه همچنین نشست های تخصصی در مورد محورهای اصلی نمایشگاه و 
صنعت برگزار شده و متخصصان در مورد محورهای مورد نظر، مسائل و مشکالت وچالش 
های صنعت، به بحث و تبادل نظر پرداخته و آخرین دستاوردها، برنامه های دولت و سازمان 

همجوار تولید در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. 
همچنین در این نمایشگاه، نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه به صورت تخصصی در گفت 
وگو با مدیران شرکت های حاضر در نمایشــگاه، مخاطبان را از آخرین اخبار و تحوالت 
نمایشگاهی و دستاوردهای شرکت های تولیدی با خبر ســاخته و به صورت رایگان در 
روزهای برگزاری نمایشــگاه  از طریق ســالن های محل برگزاری نمایشگاه در اختیار 

بازدیدکنندگان و غرفه داران قرار می گیرد. 
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قاچاق کاال یکی از عمده ترین و اساسی ترین مشکالت این بخش است و همان طور که پیش از این اشاره شد یک سوم کاالهای 
موجود در بازارهای کشور را به خود اختصاص می دهد. همین اتفاق باعث شده که تولیدات ملی به شکل های مختلف آسیب 

ببینند. این در حالی است که با خروج برندهای خارجی از  کشور بعد از اعمال تحریم ها، تولیدکنندگان داخلی به سرعت خأل ایجاد 
شده در بازار را پر کرده و کیفیت تولیدات را نیز باالتر بردند

حمید رجبی / روزنامه نگار
صنعت لوازم خانگی ایران دست کم در طول یک دهه اخیر پیشرفت های قابل مالحظه ای داشته و توانسته با افزایش تولید ملی، بخش زیادی از نیاز مصرف کنندگان داخلی 
را تامین کند. این در حالی است که طبق برخی آمارهای منتشر شده از سوی وزارتخانه صمت، کارخانه ها و واحدهای تولیدی داخل در سال 14۰۰ تنها در بخش لوازم  خانگی 

بزرگ شامل تلویزیون، یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و کولر آبی، موفق به تولید بیش از ۲/ ۶ میلیون دستگاه شدند.

این صنعت که اشتغال زایی باالیی در کشور 
به خود اختصاص داده و برخی آمارها حکایت 
از این دارد که بیش از 300 هزار نفر به صورت 
مستقیم در آن مشغول به کار هستند یکی از 
صنایع مولد و اثر گذار در جهان است. گردش 
مالی این صنعت در ایران ساالنه به 6 میلیارد 
دالر می رسد که تقریبا یک سوم آن از طریق 
قاچاق وارد بازارهای کشــور می شود. اما به 
موازات همین پیشرفت ها و تولیداتی که حاال 
باعث شــده بخش زیادی از بازار در اختیار 
تولیدکننــدگان داخلی باشــد، این صنعت 
خصوصا طی ســال های اخیر با مشــکالت 
متعددی مواجه شــده که در مجموع باعث 
شــده این بازار بزرگ در ماه های اخیر وارد 
رکود شود. در ادامه ســه مشکل عمده این 
صنعت یعنی قاچاق، قیمت گذاری دستوری 
و رکود که اثرات نامطلوبــی برای آن در پی 

داشته بررسی می شود.
و  عمده تریــن  از  یکــی  کاال  قاچــاق 
اساســی ترین مشــکالت این بخش است و 
همان طور که پیش از این اشاره شد یک سوم 
کاالهای موجــود در بازارهای کشــور را به 
خود اختصاص می دهــد. همین اتفاق باعث 
شده که تولیدات ملی به شکل های مختلف 
آسیب ببینند. این در حالی است که با خروج 
برندهای خارجی از کشــور بعــد از اعمال 
تحریم ها، تولیدکنندگان داخلی به ســرعت 
خأل ایجاد شده در بازار را پر کرده و کیفیت 

تولیدات را نیز باالتر بردند.
با این حال ورود لوازم قاچاق به دلیل اینکه 
قیمت پایین تری دارنــد بازهم بخش زیادی 
از بازار فروش لوازم خانگی را تســخیر کرد. 
عجیب اینکه برخی از همین کاالهای قاچاق 
توسط برخی از شــرکت های بی نام و نشان 

و بی اعتبار داخلی مــورد ضمانت و گارانتی 
قرار می گیرند. ضمانتی که از دید بســیاری 
از مســووالن و کارشناسان این بازار اعتباری 
برای خریدار نداشته و کمکی به آنها نمی کند. 
گفته می شــود عمده این کاالهای قاچاق از 
کشورهای حوزه خلیج فارس وارد بنادر شده 
و به عنــوان کاالی ته لنجــی وارد بازارهای 
کشور می شوند. بخشی دیگر از این کاالها نیز 
توسط قاچاقچی ها به مرزهای کشور رسیده 
و توســط افرادی که برای این کار دستمزد 
می گیرند حمل شده و وارد کشور می شوند. 
به اعتقاد کارشناســان این قبیل کاالها هم 
تولید داخل را کم می کند و هم اینکه با ورود 
کاالهای تقلبی یا بی کیفیت ســبب افزایش 
بی اعتمــادی مردم و مصرف کننــده در این 

خصوص خواهند شد.
در حالی شــاهد این اتفاق ها هستیم که 
از سال 98 بارها موضوع مبارزه با قاچاق در 
سطح کالن مطرح شده اما همچنان به نظر 
می رســد عزم جدی برای این موضوع وجود 
ندارد. نکته جالب   توجه ایــن بوده که طبق 

قانون بایــد کلیه اجناس موجود در کشــور 
دارای شناسه مخصوصی باشــند، تا امکان 
اصالت کاال فراهم شــود. براین  اساس مطابق 
آیین  نامه اجرایی شناسه  های کاال و رهگیری 
کاال موضوع ماده )13( قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، وزارت صمــت با همکاری گمرک 
باید اقداماتی را در این زمینه انجام دهد، به 
بیانی دیگر کلیه تولیدکننــدگان داخلی در 
کنار کلیه کاال  های وارداتی باید دارای شناسه 
مخصوصی باشند و فروشندگان نیز مجاز به 

فروش کاالی فاقد شناسه نیستند.
معضل بعــدی که بســیاری از تولیدات و 
به خصوص صنعت لــوازم خانگــی ایران را 
گرفتــار کرده، شــیوه قیمت گذاری اســت 
که این مــورد در برخــی مواقــع به روش 
»قیمت گذاری دستوری« ختم می شود. این 
در حالی اســت که اقتصاد کشور باید صرفا 
براســاس تئوری  های علمی اقتصاد حرکت 
کند و نظام قیمت گذاری بر اساس مولفه هایی 
مثل رقابت، کیفیــت تولید یا عرضه و تقاضا 

مشخص شود.

ابراهیم رحیم زادگان مدیر عامل شرکت ندا  ارتباطات آسیا:عوامل تضعیف جایگاه صنعت لوازم خانگی

عرضه محصوالت شرکت ندا ارتباطات آسیا 
با باالترین کیفیت و استاندارد  در بازارهای داخلی

مدیر عامل شــرکت 
آســیا  ارتباطات  نــدا 
تاریخچه  به  اشــاره  با 
فعالیت های این شــرکت 
اظهار داشت: فعالیت ما از سال 1395 
با تولید انواع کولر های گازی تحت 
نام برند های میلــون و کولیران آغاز 
شد و در طی این سال ها موفق شده 
ایم محصــوالت خود را بــا باالترین 
کیفیت تحت نام این برنــد ها با به 
بازار عرضه نماییــم و رضایت کامل 

مشتریان را جلب نماییم.
وی افزود: در حال حاضر به دنبال 
تولید انواع محصوالت لوازم خانگی با 
برند ابکازو هستیم. برندهای شرکت 
ندا ارتباطات آســیا در سطح کشور 
شناخته شده است و محصوالت آن از 
جایگاه مناسبی در بازار لوازم خانگی 

برخوردار است. 
در ابتدای فعالیت شرکت ارتباطات 
ندا آســیا بالغ بــر پنجــاه نیروی 
متخصص در مجموعه مشــغول به 
فعالیت شدند؛ ابراهیم رحیم زادگان 
با بیان ایــن مطلب اعالم کــرد: با 
اجرای برنامه های توسعه ای شرکت 
ارتباطات ندا آســیا به دنبال ایجاد 
اشــتغالزایی برای بالغ بر صد نیروی 

جدید است.
ابراهیم رحیم زادگان با اشــاره به 
وضعیت صنعت لــوازم خانگی ایران 

ایران،  گفت: صنعت لوازم خانگــی 
دارد  چند ده ســاله  سابقه ی فعالیت 
و توانسته در انبوه مشکالت داخلی 
و خارجی، روی پای خود بایســتد، 
تولیــدات صنعت لــوازم خانگی در 
سطح کشــور به طور دائم در حال 
پیشرفت و توسعه است و شاهد ورود  
برند های جدیدی به بازار هستیم. با 
توجه به رشد نیاز مصرف کنندگان 
داخلــی و برنامه توســعه صادرات 
محصــوالت ایرانی به کشــور های 
منطقه، در آینده شــاهد پیشرفت و 
ترقی بیشــتر این صنعــت خواهیم 
بود، خوشبختانه در حال حاضر برند 
های مطرحی در سطح کشور در حال 
تولید و عرضه محصوالت با کیفیت 
به بازار های داخلــی و هم خارجی 
هستند و می توان برای این صنعت 

چشم انداز مثبتی را متصور شد.
وی در ادامــه بــا تاکید بــر لزوم 
حمایت نهادهای سیاســت گذار از 
صنعت لوازم خانگــی تصریح کرد: 
افزایش حمایت دولت در این عرصه 
از تولیدکنندگان و تولیدات داخلی 
باعث رشــد روز افــزون این صنعت 
می شود. محصوالت ایرانی به دلیل 
کیفیت باال، قابل رقابــت با برترین 
برندهای خارجی هستند و در صورت 
حمایت بیشتر شاهد توســعه بازار 

لوازم خانگی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه نمایشــگاه لوازم 
خانگــی نقــش مهمی در توســعه 
برندینگ شــرکت های این صنعت 
ایفا می کند؛ خاطرنشــان ســاخت:  
نمایشگاه تاثیر مهمی بر روی عرضه 
محصــوالت در بازار داخلــی دارد و 
انواع  با  بازدیدکنندگان می تواننــد 
محصوالت و دستاوردها و توانمندی 
های صنعت آشنا شوند و از نزدیک در 

جریان فعالیت شرکت ها قرار گیرند.
ابراهیم رحیــم زادگان در پایان از 
برنامه های گســترده این شرکت در 
بیست دومین نمایشگاه بین المللی 
صنعت لــوازم خانگی خبــر داد و 
گفت: ما در این نمایشگاه محصوالت 
جدید شــرکت ارتباطات ندا آسیا را 
در معــرض دیــد بازدیدکنندگان و 

مخاطبان قرار می دهیم.

شرکت ندا ارتباطات آســیا توجه به نیازهای داخلی در زمینه تهویه مطبوع، فعالیت خود را در زمینه تولید انواع کولر های گازی با برند های میلون و کولیران آغاز کرد و 
محصوالت خود را با باالترین کیفیت و استاندارد، قابل رقابت با برترین نمونه های خارجی، تحت نام این برند ها به بازار عرضه و رضایت کامل مشتریان را جلب کرده 
است. این شرکت اخیرا در راستای توسعه فعالیت های خود اقدام به تولید سبد متنوعی از محصوالت لوازم خانگی کرده است. نشریه اقتصاد و نمایشگاه با ابراهیم رحیم 

زادگان مدیر عامل شرکت ندا ارتباطات آسیا گفت و گویی انجام داده است که در ادامه می خوانید:

ابراهیم رحیم 
زادگان:

نمایشگاه 
تاثیر مهمی 

بر روی عرضه 
محصوالت در 

بازار داخلی دارد 
و بازدیدکنندگان 

می توانند با 
انواع محصوالت 

و دستاوردها و 
توانمندی های 

صنعت آشنا شوند 
و از نزدیک در 

جریان فعالیت 
شرکت ها قرار 

گیرند.
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صادرات می تواند نجات بخش صنعت لوازم  خانگی باشد. به شرطی که حمایت و سیاست های الزم دولت در زمینه 
توسعه صادرات انجام شود. یکی از مسائل مهم در به وجود آمدن مشکالت صادرات و واردات، افزایش هزینه ارز 

است. این مساله، نوسانات اقتصادی بازار ایران را افزایش می دهد و سهم بازار جهانی را برای عرضه و فروش 
کاالی ایرانی متزلزل می کند.

امیرحسین الماسی دکترای مدیریت سیاست گذاری بازرگانی:

مسیر توسعه صنعت لوازم خانگی  از صادرات گذر می کند
صنعت لوازم خانگی در ایران از سابقه قابل توجهی برخوردار بوده و توانسته در شرایط بسیار سخت همچون دوران دفاع 
مقدس و جنگ تحمیلی نیز به استقالل الزم برسد. پیشرفت این صنعت در حالی رخ داده که ایران در سخت ترین شرایط 

خود از نظر مشکالت داخلی و خارجی قرار داشته است. در دهه اخیر شرایط تحمیلی بر ایران باعث شده سرعت رشد صنعت 
لوازم خانگی نسبت به سایر کاالهای وارداتی کند شود. از این رو سران دولت، برنامه ها و تکنیک های مختلفی را برای مرتفع 

کردن چنین مشکالتی در نظر می گیرند. پیش از ارائه و بهره مندی از این نوع تکنیک ها و برنامه ها، ابتدا باید بدانیم چرا در 
سال های اخیر صنعت لوازم خانگی به جای پیشرفت و ترقی با رکود و اشکال مواجه شده است.

کشور ایران با 
چالش های اقتصادی 

بسیار مواجه بوده و 
این موضوع بر روند 
صادرات و واردات 

کشور تاثیر بسیاری 
دارد. لوازم خانگی 

ایران توانسته اند در 
مقطع زمانی خاص، 
رشد مناسبی داشته 
باشند. برای تثبیت 
موقعیت صادرات 
این لوازم در بازار 

جهانی، باید تدابیر 
مختلفی همچون 

افزایش کیفیت 
محصوالت، تامین 
مواد اولیه، از بین 

بردن محدودیت های 
تجاری و… را در 
نظر داشت. در 

واقع انتخاب الگوی 
مناسب برای توسعه 

و گسترش تولید 
محصوالت می تواند 
وضعیت صادرات را 

به وضعیت پایدار 
و بهینه برساند و 

سوددهی الزم را به 
همراه داشته باشد.

 وضعیت نابه سامان اقتصاد در ایران
متاسفانه ایران به دلیل موقعیت منطقه ای و استراتژیک 
امنیتی خود با تحریم های مختلفی مواجه شــده است. 
مساله تحریم، مشکالت بسیاری همچون تهیه مواد اولیه 
مورد نیاز برای تولید، عدم تنوع و خالقیت در محصوالت، 
عدم امکان ســرمایه گذاری برای گســترش و توســعه 
محصوالت، افزایش قیمت تولید محصول، باال رفتن نرخ 
ارز، نامطمئن بودن از آینده محصوالت و رکود اقتصادی 
برای صادرات لوازم خانگی را به همراه داشــته است. در 
واقع ایران اکنون به عنوان کشــوری در سطح منطقه و 
جهان فعالیت می کند که آینــده اقتصادی مبهمی دارد 
و همین مســاله روند تولید لوازم منزل و صادرات آن را 

نامطمئن کرده است.
 صادرات؛ حالل مشکالت صنعت لوازم خانگی

اگرچه بسیاری از کارشناســان اقتصاد و سران دولت، 
صادرات و فعالیت در ســطح منطقه و وسعت جهانی را 
کلید حل مشکالت تولید لوازم خانگی می دانند اما این 
موضوع نیاز به بررسی و تحلیل موشکافانه دارد. صنعت 
لوازم خانگی ایران توانست به شکل مقطعی همزمان با 
سایر رقبا در تولید این محصوالت پیش برود و تکنولوژی 
خود را ارتقاء بخشــد اما بعد از گذشــت مدتی، از سایر 
رقبای لوازم خانگی عقب افتاد. ضمن اینکه بخش قابل 
توجهی از بازار داخلی و خارجی خود را از دست داد. در 
چنین شــرایطی، برندهای معروف، معتبر و قدیمی در 
عرصه این تولیدات از بین رفتند و برندهای جدیدی وارد 

بازار شدند.
این برندها تولیدکننده های خوبی برای محصوالت 
بودند و توانســتند بخش قابل توجهی از بازار را در 
اختیار بگیرند. همچنین توانستند صادرات گسترده ای 
نیز در سطح جهانی به وجود آورند. این موضوع نشان 
می دهد که صنعت لوازم خانگی هنوز فعال و پویاست 
و می تواند به شکل مستمر به فعالیت خود ادامه دهد. 
برای اینکه بتوانید به پیشرفت قابل توجهی در تولید 

لوازم منزل برســیم، باید صادرات پویا داشته باشیم. 
برای به دست آوردن صادرات پویا نیز رسیدن به بازار 
مطمئن برای فروش محصوالت، عدم تکیه به اقتصاد 
نفت، بهبود وضعیت تولید کاالهای داخلی، تکیه بر 
اقتصاد قابل رقابت و پایدار در بازار جهانی و ... اهمیت 

دارد.
 توسعه لوازم خانگی با صادرات هدفمند

صادرات می تواند نجات بخش صنعــت لوازم  خانگی 
باشد. به شــرطی که حمایت و سیاست های الزم دولت 
در زمینه توسعه صادرات انجام شود. یکی از مسائل مهم 
در به وجود آمدن مشــکالت صادرات و واردات، افزایش 
هزینه ارز است. این مساله، نوسانات اقتصادی بازار ایران 
را افزایش می دهد و ســهم بازار جهانی را برای عرضه و 

فروش کاالی ایرانی متزلزل می کند.
برای پیشــرفت در صادرات، بخشــی از اقدامات باید 
توسط سران دولت و وزیران اقتصاد انجام شود. البته بهبود 
کیفیت کاالهای داخلی نیز در افزایش صادرات لوازم تاثیر 
قابل توجهی دارد. برای اینکه بتوانیم کاالهای متناسب 
با ســطح رقابت جهانی تولید کنیم، باید از کارشناسان 
متخصــص و باتجربــه بهره مند شــویم. کارشناســان 
وظیفه شناس می توانند محصوالت با کیفیت و بهینه را به 

بازار جهانی عرضه کنند.
خوشبختانه کشــور ایران در زمینه تولید انبوه لوازم 
منزل جایگاه مناســبی دارد اما این لــوازم هنوز از نظر 
کیفیت نیاز به ارتقاء دارند. از مشــکالت دیگری که سد 
راه صادرات ایران شــده باید به عــدم بهره مندی از مواد 
اولیه ارزان اشاره کرد. برای حل این مشکل، ایران باید از 

کشورهای مجاز برای وارد کردن مواد اولیه کمک بگیرد.
 ارزش صادرات لوازم خانگی

در حال حاضــر ارزش صــادرات در صنعت لوازم 
خانگی به حدود 300 میلیون دالر می رســد. کشور 
ایران در سال های گذشته بخش قابل توجهی از لوازم 
منزل را به کشــورهای اتحادیه اروپــا به ویژه ایتالیا، 

افغانستان، عراق، شــمال آفریقا و ... صادر کرده اما 
حدود 60 درصد این صادرات به کشــور عراق بوده 
است. نهادینه کردن شــبکه خدمات بعد از فروش 
در بازارهای داخلی و خارجی، بهبود کیفیت تولید و 
رقابتی کردن قیمت ها می تواند بازارهای مختلفی را 

برای عرضه و فروش لوازم منزل فراهم آورد.
در چنین شــرایطی برای حفظ موقعیت تولیدات در 
بازار داخلی و خارجی، باید از قاچاق، پایین آمدن کیفیت 
محصوالت و تولید، عدم توجه بــه بازارهای صادراتی و 
ســلب امتیاز از رقابت پذیری جلوگیری کرد. این عوامل 
می توانند تاثیر نامطلوبی بر روی جریان صادرات داشته 

باشند.
 ممنوعیت ها را کنار بگذارید

ممنوعیت ها تاثیر قابل توجهی بر روی روند صادرات 
دارند. نبود قطعات، تکنولــوژی ضعیف و نوآوری، رقابت 
با سایر کشورها برای تولید لوازم خانگی اهمیت بسیاری 
دارد. بســیاری از این قطعات در بازار داخلی کشور یافت 
نمی شوند. ضمن اینکه تولید آنها نیاز به صرف هزینه و 
زمان بســیاری دارد. از این رو خرید این قطعات مقرون 
به صرفه تر از تولید آنهاســت. برای توسعه صنعت لوازم 
خانگی و پیدا کردن بازار مناسب، باید ممنوعیت ها علیه 
ایران تعدیل شــوند. همچنین باید تولیدکنندگان ایران 

بازارهای محصوالت خود را بشناســند و روابط خود را با 
آنها گسترش دهند.

عراق یکی از مهم ترین بازارها بــرای ارائه محصوالت 
مختلــف ایرانی به ویژه لوازم منزل اســت. بهتر اســت 
برای عرضه محصوالت به عــراق از تکنیک های جدید 
و تحلیل هــای بازار کمک بگیریم. در این صورت ســود 
بیشتری از صادرات لوازم خانگی به دست می آوریم. یکی 
از تکنیک های مهم برای صدور کاال بــه عراق می تواند 
راه اندازی شــرکت های لیزینگ برای فــروش و عرضه 
کاالهــای ایرانی باشــد. این موضوع در راســتای تولید 

محصوالت منزل نیز حائز اهمیت است.
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واردات روسیه بیش از 250 میلیارد دالر برآورد می شود که در گذشته 50 درصد آن از اروپا تامین می شد و 
اکنون به دلیل تحریم ها سهم اروپا از واردات روسیه کاهش یافته و بنابراین فرصت خوبی برای ایران مهیا شده 
است. تکمیل راه آهن رشت – انزلی و راه اندازی شرکت های صادرات محور برای ساماندهی صادرات به اتحادیه 

اوراسیا از اقدامات ضروری است

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران

نگذاریم  فرصت  اوراسیا  هم  از  دست  برود

 یکی از اصول مورد 
توافق در حوزه تعرفه 

ترجیحی این است 
که اصالت کاال باید 

برای کشور طرف 
قرارداد باشد. باید 
هوشمندانه بر این 

موضوع نظارت کرد 
و اجازه نداد حتی که 
کاالیی اصالت آن در 

کشور طرف قرارداد 
هست، از کشور 
دیگری وارد شده 

باشد

اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران 
در بیســت وپنجمین گردهمایی خود، ضمــن بازدید از 
واحد خدمات پس از فــروش مجموعه صنعتی گلدیران، 
فرصت های حضور در بازار کشــورهای اوراســیا و آخرین 
تحوالت موافقت نامه ترجیحی و تجارت آزاد با این اتحادیه 

را مورد بررسی قرار دادند.
 رشد صنعت لوازم خانگی به رغم تحریم ها

در این رویداد که با حضور عباس هاشمی، دبیر انجمن 
صنایع لوازم خانگی همراه بود، حسین تنهایی، قائم مقام 
شرکت گلدیران ضمن اشاره به دستاوردهای این شرکت 
در حوزه تولید لوازم خانگی گفت: به رغم تشدید تحریم ها 
تولید در این مجموعه رشد پیدا کرده و عالوه بر تنوع بخشی 
به محصوالت، کیفیت نیز ارتقا یافته است. البته این تنها 
دستاورد مجموعه صنعتی گلدیران نبوده و همزمان با رشد 

تولید، خدمات پس از فروش نیز توسعه پیدا کرده است.
 جزئیاتی از مذاکره برای تجارت آزاد با اورسیا

پس از توضیحات توضیحات قائم مقام گلدیران، مشاور 
امور بین الملل سازمان توسعه تجارت و مذاکره کننده توافق 
ایران و اوراسیا، به تشریح پتانسیل های این توافق نامه و روند 

دستیابی به تجارت آزاد با این اتحادیه پرداخت.
میرهادی سیدی با اشاره به حدود به چهار سال مذاکرات 
صورت گرفته با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: این اتحادیه 
متشکل از پنج کشور، در سال 2015 شکل نهایی به خود 
گرفت و یک ســال بعد از آن مذاکره برای الحاق ایران به 
آن آغاز شــد. حدود دو ســال و نیم بعد از آغاز مذاکرات، 
یک موافقت نامه ترجیحی با این اتحادیه منعقد شد که به 
موجب آن 400 قلم کاال از هر دو طرف برای اعمال تعرفه 

ترجیحی مورد پذیرش قرار گرفت.
ســیدی با بیان اینکه این موافقت نامه از ســال 1398 
اجرایی شده است، ادامه داد: در مرحله بعد تالش کردیم که 
سطح این موافقت نامه را از تجارت ترجیحی به تجارت آزاد 
ارتقا دهیم که به موجب آن، حــدود 80 درصد از کدهای 
تعرفه به تدریج صفر خواهد شــد. مذاکرات این بخش نیز 
حدود یک ســال و نیم به طول انجامید و در هفته آینده، 
آخرین دور مذاکرات برگزار می شــود و پــس از آن، متن 

موافقت نامه برای امضای مقامات آماده خواهد شد.

مشاور امور بین الملل سازمان توسعه تجارت ادامه داد که 
در سال نخست اجرای توافق نامه ترجیحی اوراسیا، صادرات 
اقالمی که در این آن گنجانده شــده بود، 82 درصد رشد 
پیدا کرد. البته در ســال های بعد این رشد کاهش یافت اما 
به کمتر از 40 درصد نرســید. در عین حــال، صادرات به 
کشورهای عضو اتحادیه اوراســیا پیش از اجرای توافق نامه 
2.5 میلیارد دالر بود که اکنــون به 5 میلیارد دالر افزایش 
یافته است. این نویدی است که ما با بازار بزرگی مواجهیم 
که تجارت با آن به کاهش موانع تجاری حســاس اســت. 
ســیدی حضور در این بازار را به مسابقه دو امدادی تشبیه 
کرد و گفت: دنیا در طول ســه دهه گذشته دچار تحوالت 
بسیاری شده و کشــور ما به لحاظ سیســتماتیک از این 
تحوالت محروم بوده است. یکی از مهمترین تحوالت، روی 
آوردن کشورها به توافق های تجاری است؛ چنانکه در سال 
1995 حدود 70 الی 80 توافق نامه تجاری در جهان منعقد 
شده بود و اکنون تعداد این پیمان های تجاری بیش از 600 
مورد است. این مقام سازمان توسعه تجارت به سبدکاالیی 
واردات روسیه در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: نباید 
از این بازارها غافل شویم و ضرورت دارد که فعاالن اقتصادی 
شانس خود را برای حضور در این بازار مورد ارزیابی عالمانه 
قرار دهند. به گفته سیدی اگر اقدامات مقدماتی برای حضور 
در بازارهای اتحادیه اوراسیا همین امروز آغاز شود، ممکن 
است دو سال بعد به نتیجه برسد. بنابراین، شرکت ها نباید 
زمان را از دســت بدهند و از هم اکنون برای یافتن شرکا و 
حضور در نمایشگاه ها اقدام کنند. اما چنانچه متن توافق نامه 
به زودی امضا شــود، اجرای آن حدود یک سال  ونیم زمان 

خواهد برد.
مدیریت  شــرکت های  شکل گیری  ضرورت   

صادرات
در ادامه این جلســه، رئیس کمیســیون بهبود محیط 
کســب وکار و رفع موانع تولیــد اتاق بازرگانــی تهران به 
دستاوردهای حضور شرکت های قطعه سازی در نمایشگاه 
مسکو اشاره کرد و گفت: بزرگ ترین غرفه در این نمایشگاه 
متعلق به ایران بود و شــرکت های حاضر در این نمایشگاه 
توانستند تفاهم نامه هایی به ارزش 700 میلیون دالر برای 

قطعات و 300 میلیون دالر برای خودرو امضا کنند.

محمدرضا نجفی منش در ادامه گفت: واردات روســیه 
بیش از 250 میلیارد دالر برآورد می شــود که در گذشته 
50 درصــد آن از اروپا تامین می شــد و اکنــون به دلیل 
تحریم ها سهم اروپا از واردات روسیه کاهش یافته و بنابراین 
فرصت خوبی برای ایران مهیا شــده است. تکمیل راه آهن 
رشت – انزلی و راه اندازی شرکت های صادرات محور برای 
ساماندهی صادرات به اتحادیه اوراسیا از اقدامات ضروری 

است.
 اوراسیا و شروط افزایش صادرات لوازم خانگی

اخیرا رئیس ســازمان توســعه تجارت گفته بود که با 
دریافت مصوبه ســران قوا، ممنوعیت هــای واردات ایران 
در رابطه با کشورهای اوراسیا، لغو خواهد شد. در رابطه با 
تاثیر این موضوع بر واردات و صادرات لوازم خانگی، عباس 
هاشــمی اظهار کرد: این موضوع در حــوزه لوازم خانگی 

هم مطرح شــده، اما قرار است به شکل تهاتر و تعرفه های 
ترجیحی بین کشورها انجام شــود. برای تجارت با اوراسیا 
قرار اســت تعرفه ها در برخی موارد صفر شود.وی افزود: با 
توجه به اینکه کشورهای اوراسیا در حوزه لوازم خانگی و به 
خصوص اجزا و قطعات خیلی صاحب نام نیستند، این توافق 
نامه به نفع کشورخواهد بود. به عبارت دقیق تر صفر شدن 
تعرفه های ترجیحی با کشورهای اوراسیا در قطعات لوازم 
خانگی می تواند منجر به افزایش صادرات شود. همچنین 
به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران به دلیل 
تحریم های غرب، خیلی از برندهــای معتبر لوازم خانگی 
از این کشورها خارج شــدند و با توجه به این جای خالی، 
می توان در کشورهای اوراســیا نفوذ و طی دو تا سه سال 
برنامه ریزی جا خوش کرد. بنابراین در حوزه لوازم خانگی 

امکان کاهش یا صفر شدن تعرفه ها وجود دارد.

 باید بر اصالت کاال نظارت شود
هاشمی در پاسخ به اینکه آیا با این توافق احتمال واردات لوازم 
خانگی برندهای معروف از کشورهای اوراسیا به ایران وجود دارد؟ 
تصریح کرد: یکی از اصول مورد توافق در حوزه تعرفه ترجیحی 
این است که اصالت کاال باید برای کشور طرف قرارداد باشد. باید 
هوشــمندانه بر این موضوع نظارت کرد و اجازه نداد حتی که 
کاالیی اصالت آن در کشور طرف قرارداد هست، از کشور دیگری 
وارد شده باشــد. وی همچنین در پاسخ به اینکه این توافقنامه 
چقدر ظرفیت افزایش صادرات برای کشور ایجاد خواهد کرد؟ 
گفت: بازار اوراســیا بازار بزرگی است. با توجه به جمعیت، بازار 
منطقه میلیاردها دالر امکان صادرات دارد. حاکمیت و سازمان 
توسعه تجارت باید برنامه ریزی درستی داشته باشد و کمک کنند 
تا هوشــمندانه بهره برداری کنیم. در این شرایط ایران می تواند 

حضور موثری در حوزه لوازم خانگی داشته باشد.
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بر اساس پیش بینی  AMR Globex تا سال 2024، بازار نمایشگاه های جهانی، نزدیک به 97 درصد از اندازه ی خود در سال 
2019 را بازیابی خواهد کرد.

با توجه به چشم انداز جهانی صنعت نمایشگاهی و علیرغم اینکه دنیا همچنان درگیر پاندمی کرونا است و صنعت نمایشگاهی 
همچنان کم  رونق است، پیش بینی می شود تا سال 2024، بازار نمایشگاه های جهانی، در حدود 97 درصد از اندازه ی خود در 

سال 2019 را بازیابی نماید.

پیش بینی بازیابی 97 درصدی صنعت نمایشگاهی تا سال 2024
بر اساس پیش بینی  AMR Globex تا سال 2024، 
بازار نمایشگاه های جهانی، نزدیک به 97 درصد از اندازه ی 

خود در سال 2019 را بازیابی خواهد کرد.
با توجه به چشم انداز جهانی صنعت نمایشگاهی و علیرغم 
اینکه دنیا همچنان درگیر پاندمی کرونا اســت و صنعت 
نمایشگاهی همچنان کم  رونق است، پیش بینی می شود تا 
سال 2024، بازار نمایشگاه های جهانی، در حدود 97 درصد 

از اندازه ی خود در سال 2019 را بازیابی نماید.
بازار سازماندهی نمایشــگاه های جهانی )Globex(، در 
چهاردهمین سالگرد خود، ارزیابی ها و پیش بینی هایی در 
خصوص شرایط رشد نمایشگاه ها تا ســال 2024 مطرح 
کرد. الزم به ذکر است که Globex، یک منبع اطالعاتی 
قابل اعتماد است که توسط برگزارکنندگان نمایشگاه ها و 
سرمایه گذاران، و با هدف تعیین استراتژی و بهبود کیفیت 
و عملکــرد نمایشــگاه ها، اداره می شــود. پیش بینی های 
AMR Globex در ســال گذشته، چشم انداز مثبتی را 
برای نمایشگاه های جهانی نشــان داد. از آن زمان تاکنون، 
اتفاقات زیادی افتاده است؛ مانند حمله ی روسیه به اوکراین 
که موجب افزایش قیمت انرژی و ایجاد مشکل در زنجیره 
تأمین آن در اروپا شــد. در این بازه زمانی نیز در بسیاری 
از کشــورها، میزان تورم اقتصادی دو برابر شد و چین هم 
همچنان به دنبال سیاســت های خود برای مقابله با کرونا 
است-دولت چین اخیرا از سیاست کووید صفر عقب نشینی 
کرده است- در مجموع، به دلیل بروز این شرایط دشوار و 
همچنین عدم اطمینان به وضعیت اقتصادی، روند بهبود و 
برگزاری برخی از نمایشگاه های بزرگ، با مشکل مواجه شده 

است.

 Globex یکی از سردبیران ،)Athan Siah( آتان سیاه
2022، گفت: »انتظار داریم که در ســال 2022، وضعیت 
نمایشــگاه ها تا حد زیادی بهبــود یابد؛ زیرا بســیاری از 
نمایشگاه های بزرگ دنیا مانند اروپای غربی و آمریکا، دیگر 
محدودیت هــای کرونایی ندارنــد و رویدادهای می توانند 
مانند سابق برگزار شوند. البته با توجه به میزان اثرگذاری 
کرونا بر اقتصاد کشورها شرایط برای برگزاری نمایشگاه ها 
در کشــورهای مختلف، متفاوت اســت و این موضوع به 
عواملی مانند محدودیت در سفرهای بین المللی، پیشرفت 
واکسیناسیون و شرایط اقتصادی آن کشور نیز وابسته است. 
در برخی از کشورها مانند آمریکا و انگلستان، شرایط برای 
فعالیت نمایشگاه های بین المللی و داخلی، به روال عادی 

گذشته، بازگشته است. از ســوی دیگر، کشورهایی مانند 
آلمان و کشــورهای جنوب شرقی آسیا نیز از سال 2021، 

به شدت در حال بازسازی خود هستند.

گردهمایی متخصصان و بهره برداران
 بخش کشاورزی در اصفهان

این نمایشــگاه با حضور 90 شــرکت فعال در حــوزه صنایع مکانیزاســیون، آبیاری، 
زراعــت و باغبانــی طــی چهــار روز برگــزاری میزبــان کارشناســان، صنعت گــران، 
 متخصصــان بخش هــای مختلــف صنعــت کشــاورزی و کشــاورزان خواهــد بــود.

در بیســت و یکمیــن نمایشــگاه بین المللــی جامــع کشــاورزی اســتان های تهران، 
اصفهان، خراســان رضوی، گلســتان، مازنــدران، آذربایجان شــرقی، اســتان مرکزی، 
 خوزســتان و فارس به عنوان مشــارکت کنندگان این رویداد نمایشــگاهی حضور دارند.

این نمایشــگاه در فضایی بالغ بــر 10 هزار متــر مربــع از روز چهارشــنبه، 30 آذرماه 
لغایت تا ســوم دی مــاه در محــل برگــزاری نمایشــگاه بین المللی اصفهــان با حضور 
 مقامــات کشــوری، اســتانی و صنعت گــران کشــاورزی آغــاز بــه کار خواهــد کرد.
با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و برگزاری جلســات هم اندیشی با فعاالن صنعت 
کشاورزی و مدیران جهاد کشاورزی استان، هماهنگی جهت بازدید 2 هزار نفر از کشاورزان 
نمونه اســتان اصفهان از این رویداد نمایشــگاهی در طول چهار روز برگزاری نمایشــگاه 
کشاورزی برنامه ریزی شده اســت. همچنین در این نمایشگاه و در جهت افزایش کیفیت 
و ترویج آموزش های کاربردی برای کشــاورزان، نشست های تخصصی و آموزشی با حضور 
 اساتید دانشگاه و کارشناسان این حوزه به عنوان برنامه های جنبی برنامه ریزی شده است.

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی جامع کشــاورزی از روز 30 آذر تا 3 دی ماه و ساعت 
بازدید 15 تا 21 واقع در کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت، نمایشگاه بین المللی 
اصفهان میزبان کشاورزان، تولید کنندگان تجهیزات کشاورزی، گلخانه داران، کارشناسان 

صنایع مکانیزاسیون، آبیاری، زراعت، باغبانی و عموم شهروندان خواهد بود.
نمایشگاه صنعت خودرو از فردا در اهواز برپا می شود.

صنعت نمایشگاهی

برگزاری هجدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات و مجموعه خودرویی اهواز
برگزاری هجدهمین نمایشــگاه خودرو، قطعات و مجموعه 
خودرویی اهواز از 29 آذرمــاه آغاز به کار می کند و تا 2 دی ماه 
ادامــه دارد. از اهداف برگزاری این نمایشــگاه می توان به ایجاد 
بستری مناسب جهت ارتباط بین تولیدکننده و مصرف کننده 
و همچنین ارائه آخرین دستاوردها در زمینه تولیدات خودرو و 
قطعات یدکی خودرو اشاره کرد. این نمایشگاه دارای 70 غرفه 
اســت که با حضور 10 استان کشور شــامل تهران، آذربایجان 
شــرقی، خوزســتان، البرز، قزوین، مازندران، خراسان رضوی، 

کرمــان، اصفهان و فــارس در اهواز در محــل دائمی برگزاری 
نمایشگاه های استان خوزستان برگزار می شود.

کاالهایی که در نمایشگاه تخصصی خودرو عرضه می شوند، در 
زمینه قطعات، لوازم یدکی و تجهیزات تعمیرگاهی است.

هجدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو با حضور شرکت های 
خودرویی گروه بهمن، مدیران خودرو، خودروسازی فردا، کرمان 
موتور، شــایان دیزل، ایران کاور، ســایپا، ایران خودرو و ایساکو 

برگزار می شود.

اگرچه هر کشور، به طور متفاوتی به همه گیری کرونا واکنش نشان داده است، اما Globex، بازار هایی را شناسایی کرده که انتظار 
می رود روند بهبودی مشابهی داشته باشند:

- انتظار می رود تا سال 2024، بازارهای انگلستان، آمریکا و فرانسه، از اندازه ی خود در سال 2019 فراتر رفته و رشد 105 تا 110 
درصدی را نسبت به باالترین حد خود قبل از کرونا، تجربه نمایند. با توجه به تورم ایجاد شده در این کشورها، بخش عمده ای از رشد 

بازارها، قیمت محور خواهد بود.
- پیش بینی می شود که بازارهای نوظهوری مانند برزیل و مکزیک نیز بهبودی چشمگیر شامل رشد 105 درصدی نسبت به سال 
2019 را تا سال آینده تجربه کنند. این رشد، ترکیبی از بهبود حجم بازار و بروز تورم در این کشورها است. - پیش بینی می شود تا 
سال 2024، بازارهای چین و هنگ کنگ، به 90 درصد از اندازه ی خود در سال 2019 برسند؛ البته تحقق این امر، به میزان شیوع 

مجدد کرونا در آینده و واکنش دولت چین به آن بستگی دارد.
-  AMR Globexپیش بینی می کند که روسیه، کمترین رشد را در بازارهای مالی و نمایشگاهی خود تجربه نماید و تا سال 
2024، تنها به 70 درصد از اندازه ی خود در سال 2019 و پیش از کرونا برسد. رشد کم بازارهای روسیه، ناشی از تأثیرات جنگ در 

اوکراین و تحریم های بین المللی است.

Globex نکات مهم درمورد تحلیل
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