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حسن جاللی مدیرعامل شرکت صنایع کلور : 

صادرات انواع لوازم خانگی
 ایران شرق نیشابور 

به کشورهای منطقه  و شمال آفریقا
4

امیر شکیبا 
رئیس هیئت مدیره شرکت بهسا پلیمر پارس:

نمایش توانمندی های
 شرکت بهسا پلیمر پارس
 در نمایشگاه لوازم خانگی

7

احمد بستانچی، مدیرعامل شرکت دمنده

 تاسیس بزرگترین آزمایشگاه تولید 
فن های بزرگ در شرکت دمنده 

برای اولین بار در ایران
7

مینا شارقی مدیر عامل شرکت نیکان تجارت اوستا:

اهمیت
 سیاست گذاری مناسب

 در توسعه بازارهای صادراتی

سهم ایران از بازار 3/2 میلیارد 
دالری لوازم خانگی عراق 

چقدر است؟

اهداف حضور در 2 نمایشگاه 
بین المللی گردشگری 2٠23 

تبیین شد

4

13 15

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

مهدی برادران، معاون امور صنایع عمومی وزیر صمت دربازدید 
از بیست و دومین نمایشگاه لوازم خانگی تهران خبر داد:

با حضور 715  شرکت داخلی و خارجی

رشد 8 درصدی تولید
 و افزایش خدمات پس از فروش 

لوازم خانگی به 24 ماه

مهدی برادران، معاون امور صنایع عمومی وزیر صمت در حاشیه بازدید از بیست و دومین 
نمایشــگاه لوازم خانگی تهران از افزایش خدمات پس از فروش لوازم خانگی به 24 ماه خبر 
داد و عنوان کرد: نمایشگاه لوازم خانگی تهران به نوعی کارنامه یک ساله حوزه صنعت لوازم 

خانگی است و در واقع تغییر و تحوالت این صنعت را طی یک سال اخیر نمایش می دهد.
مهدی برادران با اشاره به افزایش تولید 8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه گفت: تمرکز 
صنعت لوازم خانگی در سال گذشته بیش تر بر روی تنوع و رفع نواقص در بخش هایی مانند 

کولر گازی، ساید بای ساید و ماشین ظرفشویی بود.
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برگزارکننده:

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

کلور -سالن38توس چینی -سالن44شرکت نیکان تجارت اوستا-سالن35ناسیونال-سالن38لیمون-سالن7دمنده-سالن41امپرلند-سالن10و11

غرفه داران نمایشگاه بیست و دوم در گفت وگو با اقتصاد و نمایشگاه مطرح کردند:
تولید کننده ها با مشکالت بسیاری ازقبیل بیمه، مالیات و تهیه مواد اولیه رو برو هستند؛ اگر این مشکالت حل شود ما می توانیم 

صادرات را توسعه دهیم و حتی قیمت هارا ثابت نگه داریم چرا که یکی از مشکالت مصرف کنندگان و حتی تولید کنندگان افرایش 
قیمت ها است. از دیگر مشکالت تولید کننده ها می توانیم به عدم همکاری بانک ها برای ارایه تسهیالت اشاره کرد، گرفتن 

تسهیالت از بانک کار ساده ای نیست مخصوصا اینکه اوج کار ما در 3 ماهه پایانی سال است و در این زمان بانک ها از دادن تسهیالت 
خودداری می کنند. امیدوارم دولت به این مشکالت که بارها گفته شده رسیدگی کند.

رضایت حداکثری مشارکت کنندگان  از نحوه برگزاری نمایشگاه 
لوازم خانگی ایران در گفت و گو با اقتصاد و نمایشگاه 
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شرکت کنندگان در این نمایشگاه، با اشاره به فرصت های مناسب نمایشگاه لوازم خانگی برای تبلیغات هدفمند، بازاریابی و گفت وگو با صنعتگران و فروشندگان و 

نمایندگان شرکت های مختلف، به مشکالت موجود صنعت از جمله رشد هزینه ها و مالیات و موانع تولید و صادرات، اشاره کرده و معتقدند که افزایش نرخ ارز، فرصتی 
است که تولیدکنندگان برای صادرات لوازم خانگی به بازار عراق و کشورهای منطقه از آن استفاده کنند و دولت باید به فرصت بزرگ بازارهای صادراتی با توجه به 

قیمت های مناسب لوازم خانگی ایران توجه کند و زمینه های رشد صادرات و رفع موانع را آماده کند

رشد تولید و صادرات
راهکار توسعه صنعت  لوازم خانگی ایران

محسن شمشیری
اجماع نظر کارشناسان صنعت لوازم خانگی، و خرد جمعی در فعاالن این صنعت، 
تاکید دارد که توسعه این صنعت، نیازمند افزایش تیراژ تولید و صرفه های حاصل 
از مقیاس تولید، بهبود کیفیت و افزایش صادرات است تا نام های تجاری ایرانی به 
منطقه و جهان معرفی شود و در شــرایط کنونی اقتصاد ایران بتوان از طریق رشد 
تولید، نه تنها افزایش رفاه خانوارها و قیمت های متناســب با قدرت خرید خانوار 
ایرانی را به همراه داشت بلکه مشکالت محیط کسب وکار و تولید، تحریمها و سایر 

شرکت ها را پشت سر گذاشت. 
اما در صــورت مقیاس پایین تولید، ظرفیت بالاســتفاده، تعدد تولیدکنندگان، 
مشــکالت تحریم و عدم همکاری تامین کنندگان معتبر، وجــود کاالهای قاچاق، 
مداخالت قیمتی دولت و عدم حمایت از ایجاد کنسرســیوم، شرایط نامطلوبی را 
برای این صنعت به وجود می آورد و در چنین شــرایطی که بدنه نحیف و رنجور 
تولید تمام توان خود را برای مبارزه و ادامه حیات در کوران چالش ها و بحران های 
داخلی درگیر کرده، نمی توان انتظار داشت چشم انداز روشنی در کسب بازارهای 
صادراتی پیش رو داشته باشیم. از این رو باید از هر حرکتی در جهت رشد صادرات 

لوازم خانگی حمایت شود. 
در چند دهه اخیر، مداخالت دولتی از قیمت گذاری گرفته تا تشویق به افزایش 
تیراژ تولید برای آمار سازی های کمی، باعث شده صنعت لوازم خانگی داخلی در 

شرایط نامطلوبی قرار بگیرد
همزمان با آغاز دور جدید تحریم ها و خروج شرکت های معتبر بین المللی که به 
تبع آن منجر به لغو قرارداد تامین کنندگان مرتبط با آنها با صنعت لوازم خانگی در 
کشور شد، مشکل جدیدی در روند ادامه فعالیت برای تولید کنندگان این صنعت 
نمایان شد. شناسایی و انعقاد قرارداد با تامین کنندگان معتبر و پایدار و همچنین 
انتقال پول در شرایط تحریمی چالش بزرگی بود که فعالین عرصه تولید را به شدت 

درگیر خود کرد.
در چنین شــرایطی تامین کنندگان معتبر بین المللی، از ترس قرار گرفتن در 
لیســت تحریم ها، تمایلی برای فروش قطعات و مواد اولیه به شــرکت های ایرانی 
نداشتند و از اینرو تولیدکنندگان به ناچار قطعات مورد نیاز برای تکمیل محصول 
را از تامین کنندگان رتبه های بعدی تامین کرده و بسیاری از مشکالت و شکایات 
مصرف کننده، پیرامون کیفیت برندهای داخلی در سه سال اخیر ریشه در استفاده 

از قطعات همین پیمانکاران متزلزل داشته و دارد.
این چالش در کنار عــدم امکان صادرات محصوالت لــوازم خانگی به بازارهای 
هدف، بحران رکود و عدم رشد متوازن را در این صنعت ایجاد کرده است. در واقع 
تولیدکنندگان ایرانی با این هدف که عالوه بر تامین نیاز داخلی با نشــانه گذاری 
بر بازارهای صادراتی بتوانند حاشیه ســود باالتری کسب کنند، حجم سنگینی از 
سرمایه در گردش خود را صرف افزایش تیراژ تولید کردند اما متاسفانه نه در کسب 
سهم حداکثری از بازار داخلی موفق بودند نه در جذب خریداران بازارهای منطقه. 
اگر چه آمارهایی در خصوص رشد صادرات توسط مسئولین ذیربط منتشر شده اما 

نباید از توجه به دو نکته در تحلیل اعداد و ارقام اعالمی غفلت کرد. 
نخست اینکه اقالم صادراتی ذکر شده در کدام گروه محصولی بوده )لوازم خانگی 
بزرگ یا کوچک( و چه میزان ارزش افزوده به دنبال داشــته و از سوی دیگر میزان 
ذکر شده چه ســهمی از بازار بزرگ وارداتی کشورهای منطقه را به خود اختصاص 

داده است؟
از سوی دیگر ریل گذاری غیر واقع بینانه و غیر کارشناسی دستگاه های مسئول 
در سالهای اخیر، منجر به هجوم کم سابقه سرمایه گذاران و مشتاقان به کسب سود 
های وعده داده شده به سمت این صنعت شد که با توجه به ظرفیت اسمی بسیار 
باالتر تولید نسبت به تقاضای بازار، سهم حداقلی بازار را برای برندهای داخلی، روز 
به روز کم و کمتر کرد. همین کاهش سهم فروش نسبت به حجم سرمایه گذاری 
و انتظار سرمایه گذاران، نتیجه مستقیم خود را بر حاشیه سود و نتیجتاً ضعف در 

بخش تحقیق و توسعه و تبلیغات گذاشت.
هر چه میزان سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه کاهش یابد اثر مستقیم 
بر کیفیت محصول و به تبع آن افزایش کاالهای برگشتی و افزایش شکایات خواهد 
گذاشت. در این میان دولت نیز با قیمت گذاری دستوری مانع برنامه ریزی منظم و 

بلند مدت تولیدکننده شد.
با وجود چند ده تولیدکننده لوازم خانگی وعرض اندام محصوالت لوازم خانگی 
قاچاق، مداخله قیمتی توسط دولت قطعاً معنی پیدا نمی کند. اگر دولت دخالتی در 
قیمت گذاری نمی کرد، قیمت در سطح تعادل عرضه و تقاضا می ایستاد و تولیدکننده 
قدرت مانور بیشتری برای برنامه ریزی تولید و فروش داشت. برای مثال احتماال در 
صورت آزادسازی قیمتی، تولیدکنندگان بزرگ برنامه های فروش اعتباری بیشتری 
را در دستور کار قرار می دادند و تردید نکنیم که تولید کننده نیز افزایش قیمت را 
تا جایی عملیاتی می کند که بازار کشش داشــته باشد و سهم بازار خود را به رقبا 

واگذار نکند.
در سال های اخیر ســرمایه گذاری های هنگفتی در صنعت لوازم خانگی صورت 
گرفته و حاال ظرفیت تولید قابل توجهی وجود دارد. با این حال بازار داخلی،کشش 
چنین عرضــه ای را ندارد و صرفا با انجام صادرات ایــن ظرفیت تولید می تواند به 
صورت اقتصادی عمل کند. در صورتی که تولیدکنندگان داخلی همین حاال هم در 
برآوردن انتظارات مشتریان داخلی به دالیل مختلف به مشکالتی برخورد کرده اند 
و بعید است در آینده نزدیک با وضع موجود امکان ورود به بازارهای صادراتی وجود 

داشته باشد.

مهدی برادران، معاون امور صنایع عمومی وزیر صمت دربازدید از بیست و دومین نمایشگاه لوازم خانگی تهران خبر داد:

رشد 8 درصدی تولید و افزایش خدمات پس از فروش لوازم خانگی به 24 ماه

امور  معــاون  برادران،  مهدی 
صنایع عمومی وزیــر صمت در 
حاشیه بازدید از بیست و دومین 
نمایشــگاه لوازم خانگی تهــران از 
افزایش خدمات پس از فــروش لوازم خانگی به 
24 ماه خبر داد و عنوان کرد: نمایشــگاه لوازم 
خانگی تهران به نوعی کارنامه یک ســاله حوزه 
صنعت لــوازم خانگی اســت و در واقع تغییر و 
تحوالت این صنعت را طی یک سال اخیر نمایش 

می دهد.
مهدی برادران با اشــاره بــه افزایش تولید 8 
درصدی در مقایسه با مدت مشابه گفت: تمرکز 
صنعت لوازم خانگی در سال گذشته بیش تر بر 
روی تنوع و رفع نواقــص در بخش هایی مانند 
کولر گازی، ساید بای ساید و ماشین ظرفشویی 
بود. وی در ادامه ضمن قدردانی از صنعت لوازم 
خانگی و فعالین این حوزه گفت: در نمایشــگاه 
امســال شــاهد رونمایی و معرفی محصوالت 
جدیدی هســتیم کــه ضمن داشــتن کیفیت 
مناســب، از قیمت خوبی برخوردار هســتند و 

قابلیت رقابت دارند.
معاون وزیر صمــت افزود: خوشــبختانه در 
نمایشگاه امسال توجه ویژه ای به دانش بنیان و 
قطعه سازی شــده که می تواند به عمق ساخت 

داخل و رقابت پذیری بیشتر کمک کند.
وی ادامه داد: ما با همــکاری انجمن صنایع 
لوازم خانگی به دنبال اصالح آیین نامه خدمات 
پس از فروش و ارتقــای خدمات از حداقل)  18 
ماه( به 24 ماه هســتیم که طی ماه های اخیر 
اقداماتی از ســوی برخی از شرکت ها به صورت 
داوطلبانه صــورت گرفته و حتــی در برخی از 
محصوالت شــاهد ارائه خدمات سه و یا 5 ساله 

هستیم.
بــرادران در پایــان از همکاری مشــترک با 
برندهای مطــرح جهانی بــرای تولید محصول 
جدید و همچنیــن برنامه هایی بــرای افزایش 

رضایتمندی مشتریان خبر داد.
 کنترل هزینه ها و ممنوعیت واردات 

به رشد صادرات لوازم خانگی کمک کرد
امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت با بیان 
اینکه فعاًل قرار نیست واردات لوازم خانگی آزاد 
شــود گفت: در حال حاضر واردات لوازم خانگی 
به داخل کشور ممنوع است اما در مقابل از نظر 
صادرات لوازم خانگی ایرانی وضعیت خوبی داریم.
امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت درمورد صنعت لوازم خانگی کشور گفت: 
در حال حاضر 4۷۰ پروانه بهره برداری در لوازم 
خانگی صادر شده و چه بسا برای اجاق گاز بیشتر 
و برای تلویزیون کمتر باشــد اما در حوزه لوازم 
خانگی به طور متوسط 2۰۰ تولیدکننده داریم 
که البته حدود 15 برند هســتند که 8۰ درصد 

بازار را در اختیار دارند.
وی با بیان اینکه ورود و خروج صنایع از بازار 
باید آزاد باشــد افزود: اینکه ما به ادعای اشباع 
بازار، جلوی مجوزها را بگیریــم به نوعی مغایر 
بحث بازار رقابتی است چون ممکن است یک نفر 
مجوز بگیرد اما با یک فرآیند مدیریتی و فناوری 

بهتر، محصولی باکیفیت و ارزان تر تولید کند.
ســخنگوی وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
خاطر نشان کرد: بخشــی از لوازم خانگی شامل 
یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی و تلویزیون 
که پر مصرف هستند مشــمول قیمت گذاری 
پیشینی هستند و قیمت به آن ها داده می شود 
و باید طبق ضوابط ســتاد تنظیم بازار به فروش 
برسند. قالیباف ادامه داد: یک سری از کاالهای 
لوازم خانگی نیز مشمول قیمت گذاری پسینی 
هستند یعنی خود تولیدکنندگان و البته تحت 
نظر ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف 

کنندگان قیمت می دهند.
وی با بیان اینکه شــاخص تورم تولیدکننده، 
هزینه و تغییرات قیمت مواد اولیه تولید را اندازه 
می گیرد عنوان کرد: شاخص تورم تولیدکننده در 
تابستان امسال برای لوازم خانگی 2. ۷ درصد و 

تورم مصرف کننده در هر ماه باالی 4 درصد بود 
که این نشان می دهد وزارت صمت هزینه تولید 

را تا حدی کنترل کرده است.
ســخنگوی وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
تصریح کرد: اگرچه تــورم در اقتصاد ما، قدرت 
رقابت را در تولید کننده داخلی به مرور ضعیف 
تر می کند اما نکته مهــم و مزیتی که تولیدات 
داخلی دارند شبکه خدمات پس از فروش است 
که می تواند محصول داخلی را از قاچاق متمایز 
کند و دوم اینکه با افزایش نرخ ارز، قیمت لوازم 
خانگی قاچاق به همان نسبت باال می رود اما در 

کاالی داخلی اینطور نیست.
قالیباف با بیان اینکه فعاًل قرار نیست واردات 
لوازم خانگی آزاد شــود گفــت: در حال حاضر 
واردات لوازم خانگی به داخل کشور ممنوع است 
اما در مقابل از نظر صــادرات لوازم خانگی ایران 

وضعیت خوبی داریم.
رضایت حداکثری مشارکت کنندگان  
از نحوه برگزاری نمایشــگاه لوازم خانگی 

ایران
بزرگترین رویداد صنعت لوازم خانگی ایران با 
حضور صنعتگران و کارآفرینان داخلی و شرکت 
های خارجی فعال در این صنعت در قالب بیست 
و دومین نمایشــگاه بین المللی لــوازم خانگی 

)HAMEX2022از روز سه شنبه 29 آذرماه 
به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشگاه های بین 

المللی تهران در حال برگزاری است.
به گــزارش اقتصاد و نمایشــگاه، این رویداد 
بــزرگ فعاالن صنعت لــوازم خانگی ایــران، با  
استقبال حداکثری و حضور 51۷ شرکت شامل، 
15 شــرکت و نمایندگی خارجی از کشورهای 
امارات متحده عربی، برزیل، تایوان، ترکیه، چین، 
روســیه، کره جنوبی و رومانــی در ۳9 هزارمتر 
مربع فضای نمایشگاهی برپا شده است .افزایش 
سطح تولید و حجم مبادالت بازرگانی خارجی، 
توسعه همکاری های اقتصادی، ایجاد رقابت های 
ســالم داخلی و بین المللی، تبــادل اطالعات و 
دانش فنی، انتقال فناوری و توســعه و گسترش 
ارتباطات بین المللــی از اهداف برگــزاری این 

نمایشگاه بین المللی است.
در این نمایشــگاه، برتریــن برندهای صنعت 
لوازم خانگی ایران گرد هم آمــده اند تا آخرین 
دســتاوردها و توانمندی های خود را در معرض 

دید بازدیدکنندگان قرار دهند.
بیست و دومین نمایشــگاه بین المللی صنعت 
لوازم خانگی، فرصت مناســبی برای آشــنایی 
با آخریــن تولیدات، تجهیــزات و خدمات ارائه 
شده در این صنعت اســت. در جریان برگزاری 
این رویداد خبرنگاران گروه رســانه ای صنعت 
نمایشگاهی با حضور در غرفه های شرکت های 
شاخص صنعت لوازم خانگی نظرات آن ها را در 

رابطه با این رویداد جویا شدند.
شرکت کنندگان در این نمایشــگاه، با اشاره 
به فرصت های مناســب نمایشگاه لوازم خانگی 
برای تبلیغات هدفمنــد، بازاریابی و گفت وگو با 
صنعتگران و فروشــندگان و نمایندگان شرکت 
های مختلف، به مشــکالت موجــود صنعت از 

جمله رشــد هزینه ها و مالیات و موانع تولید و 
صادرات، اشــاره کرده و معتقدنــد که افزایش 
نرخ ارز، فرصتی اســت که تولیدکنندگان برای 
صادرات لوازم خانگی به بازار عراق و کشورهای 

منطقه از آن استفاده کنند. 
 نمایشــگاه لــوازم خانگی فرصتی 

مناسب برای تبلیغات هدفمند
جواد مشــکانی مدیرعامل شــرکت سپیدار 
صنعت مدرن با برند اختصاصی هایا با اشاره به 
اهمیت برگزاری نمایشــگاه لوازم خانگی اظهار 
داشت: نمایشــگاه ها فرصت بسیار خوبی برای 
شــرکت ها از لحاظ تبلیغاتی اســت. ما ازسال 
99 در نمایشــگاه تاسیســات حضور داشتیم و 
امسال اولین سالی اســت که به نمایشگاه لوازم 
خانگی آمده ایم. نمایشــگاه فضای فوق العاده ای 
دارد و از کل کشــور و حتی کشورهای خارجی 
بازدیدکننده داشتیم . این فضا برای تولید کننده 
ها جنبه تبلیغاتی فــوق العــاده ای دارد که با 
تبلیغات دیگر در سایر پلت فرم های تبلیغاتی، 
قابل مقایســه نیست. شــرکت ما تا کنون وارد 
عرصه صادرات نشــده و تولید ما تنها جوابگوی 
نیاز داخــل بوده اما امســال بــا صحبت هایی 
که با چند مشــتری خارجی داشتیم بنا شد تا 
اگر حمایت های الزم صــورت بگیرد به عرصه 

صادرات ورود کنیم. وی با اشاره به فعالیت های 
شرکت سپیدار صنعت مدرن گفت:   شرکت هایا 
تولید کننده محصوالت سرمایشی، گرمایشی و 
هواساز با کیفیت بسیار باال است. از محصوالت 
این شرکت می توان به کولر آبی ایستاده، پشت 
بامی، زیرســقفی، کوره هوای گــرم، فن کویل، 
داکت اسپلیت و ... اشاره کرد. یکی از مهمترین 
اهداف ما خدمات پس از فروش بوده که در این 
زمینه بسیار منسجم و فعال هستیم.محصوالتی 
که شرکت ما تولید می کند ویژگی بارزی نسبت 
به نمونه های مشابه بازار از لحاظ کیفیت بدنه و 
سیستم های موتور دارد و سعی شده محصوالت 

با کیفیت و لوکس تولید کنیم.
عمده مشــتریان ما در مناطق کویری است و 
محصوالت شــرکت هایا به دلیل راندمان باالیی 
کــه دارد جوابگــوی آب و هوای ایــن منطقه 
است. خوشبختانه بیش از9۰ درصد محصوالت 
ما تولید داخل بوده و ســعی کردیم مواد اولیه 
را نیز از داخــل تهیه کنیم. وی بــا بیان اینکه 
تولید کننده ها با مشــکالت بســیاری ازقبیل 
بیمه، مالیات و تهیه مواد اولیه رو برو هســتند؛ 
خاطرنشان ساخت: اگر این مشکالت حل شود ما 
می توانیم صادرات را توسعه دهیم و حتی قیمت 
هارا ثابت نگه داریم چرا که یکی از مشــکالت 
مصرف کنندگان و حتی تولید کنندگان افرایش 
قیمت ها است. از دیگر مشکالت تولید کننده ها 
می توانیم به عدم همــکاری بانک ها برای ارایه 
تسهیالت اشاره کرد، گرفتن تسهیالت از بانک 
کار ساده ای نیست مخصوصا اینکه اوج کار ما در 
۳ ماهه پایانی سال است و در این زمان بانک ها 
از دادن تسهیالت خودداری می کنند. امیدوارم 
دولــت به این مشــکالت که بارها گفته شــده 

رسیدگی کند.

موضوع  صنعت  مشکالت  مهمترین   
مالیات است

قاسمی مدیر صنایع دستی هنر سازان صنعت 
کار  به خبرنگار ما گفت: این شرکت از مشهد در 
این نمایشگاه حضور پیدا کرده است.کار شرکت 
ما رنگ آمیزی و نقاشــی و چینــی و بلورهای 
ایرانی است .ما شیشه و بلور و چینی را ازشرکت 
های دیگر مثل نوری و تازه و کاپه میخریم و با 
فرایندهای مختلفی که روی آن انجام میدهیم 

محصول را به بازار عرضه می کنیم.
این شــرکت حدود دوازده سال است که کار 
خود را شروع کرده و تقریبا 9 سال است که در 
نمایشگاه حضور دارد و به خاطر شناخت مشتری 

و بازار،  الزم است که در نمایشگاه شرکت کنیم.
 نمایشگاه لوازم خانگی بهترین فرصت برای 
تولید کننده اســت. همه تولیدکنندگان داخلی 
باید در این فضا حضور داشته باشند و محصوالت 
خــود را عرضه کننــد. هزینه یــک فضای ۳۶ 
متری در نمایشــگاه حدود 1۰۰ میلیون است 
امــا بازخوردهایی که تولیدکننــده ها میگیرند 
چندین برابر است . البته شاید در همان سال این 
بازخورد را نبیند اما ما مشتری هایی داشتیم که 
از بازدیدکنندگان یکی دو ســال قبل بوده اند و 
ما را پیدا کردند و به خاطر همین میتوانم بگویم 

نمایشگاه خیلی عالی است.
شــرکت ما در حوزه صادرات هم بسیار موفق 
بوده و عمده صادراتمان به کشــورهای آسیای 
میانه و عراق است  با توجه به قیمت دالر خرید از 

کشور ما برای آنها بسیار به صرفه است.
ما هیچ حمایتی از دولت نمی خواهیم بلکه تنها 
خواسته ما این است که سد راه ما نشده و جلوی 
پایمان سنگ اندازی نکنند. مهمترین مشکالت 
ما مالیات و دارایی اســت چرا باید دولت از من 
که ارزآوری برای کشور دارم و برای چندین نفر 

اشتغالزایی کرده ام مالیات  بگیرد . 
همین موضوع باعث شد ما نتوانیم کارمان را 
توسعه دهیم در حالی که توان تولید داریم و بازار 
داخلی و خارجی هم از محصوالت ما اســتقبال 

می کند.
تامین  در  دولــت  حمایت  ضرورت   

نقدینگی و هزینه واردات مواد اولیه 
نعیمی مســئول بازرگانی و فروش شــرکت 
لیمون چینی نیــز در گفت و گو بــا اقتصاد و 
نمایشگاه گفت: لیمون چینی، تولید کننده انواع 
ظروف آشپزخانه دکوری و فانتزی چینی فعالیت 
خود را از سال 9۳ در شهرک صنعتی توس مشهد 
آغاز کرد و از همان ســال نیز ما در نمایشــگاه 
حضور داشتیم. در یکی دو ســال اول که ما در 
نمایشگاه حضور داشتیم کسی ما را نمیشناخت 
اما اکنون شرکت لیمون چینی یکی از برندهای 
مطرح بازار است و از دالیل شناخته شدن ما نیز 
همین حضور مستمر در نمایشــگاه بوده است. 
اکنون کارخانه ما مشــتری ها و نمایندگی های 
خاص خود را دارد و مــا نمایندگی جدید نمی 
پذیریم اما به خاطر مشتری های قدیمی و عرضه 
محصوالت جدید در نمایشــگاه حضــور داریم. 
حدود نیمی از محصوالت کارخانه لیمون چینی 
صادر می شود اما با وجود اینکه هم بازار داخل و 
هم بازار خارج ظرفیت باالیــی دارد اما به دلیل 
مشکالتی که وجود دارد ما نمیتوانیم پاسخگوی 
نیاز مشــتری ها باشــیم. الزم اســت دولت و 
مسووالن اقتصادی این فضا را ایجاد کنند اکنون 
شرکت ما برای بیش از هزار نفر اشتغالزایی کرده 
و اگر فضــا و حمایت الزم صــورت بگیرد قطعا 
این تعداد نیروی کار دو تا ســه برابر می شود و 
کارخانه های لیمون چینی می تواند بار بزرگی 
از روی مشکل اشتغال بردارند.  سیاست گذاران 
اقتصادی، تولیــد را باید به صورت مالی و تامین 
نقدینگی حمایت کنند. حــدود پنجاه درصد از 
مواد اولیه تولید ما وارداتی است، دولت می تواند 
به ما یارانه دهد و بعد از تولید و فروش ما آن را به 
دولت برگردانیم اما همین کار هم از تولیدکننده 

دریغ می شود.

یادداشت

  سیاست گذاران 
اقتصادی، تولید 

را باید به صورت 
مالی و تامین 

نقدینگی حمایت 
کنند. حدود پنجاه 

درصد از مواد 
اولیه تولید ما 

وارداتی است، 
دولت می تواند 

به ما یارانه دهد 
و بعد از تولید و 

فروش ما آن را به 
دولت برگردانیم 
اما همین کار هم 

از تولیدکننده 
دریغ می شود.

نمایشگاه لوازم 
خانگی بهترین 

فرصت برای تولید 
کننده است. همه 

تولیدکنندگان 
داخلی باید در 

این فضا حضور 
داشته باشند و 

محصوالت خود را 
عرضه کنند. منافع 

و بازخوردهایی 
که تولیدکننده ها 

میگیرند چندین 
برابر هزینه فضای 

نمایشگاه است . 
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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

رضایت حداکثری مشارکت کنندگان  از نحوه برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی ایران
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مینا شارقی مدیر عامل شرکت نیکان تجارت اوستا:حسن جاللی مدیرعامل شرکت صنایع کلور :

شرایط کنونی اقتصاد ایران، نیازمند افزایش تولید و صادرات است و شرکت ها و مجموعه های ســرمایه گذاری که در زمینه رشد تولید، بهبود کیفیت و افزایش 
صادرات اقدام می کنند، قادر خواهند بود که ضمن کمک به برنامه تولید ملی، و افزایش صادرات و ارزآوری، رشد ارزش افزوده و زنجیره های ارزش پسین و پیشین 

و قطعه سازی ها و شبکه فروش و خدمات پس از فروش را نیز توسعه دهند.  

شرکت نیکان تجارت اوستا در سال ۱3۵۷ فعالیت خود را در زمینه تولید اجاق گاز آغاز کرد.این شرکت به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تولید محصوالت 
برودتی فعالیت دارد و بازار هدف آن تولید محصوالت با کیفیت برای اقشار با سطح درآمدی متوسط است.

مینا شارقی مدیر عامل شرکت نیکان تجارت اوستا با بیان این مطالب گفت: از جمله اهدافی که شرکت نیکان تجارت اوستا ایجاد بنکداری در مراکز استان ها است 
تا با ایجاد زیرساخت های الزم در تمامی شهرها، کاال را با کمترین هزینه ممکن به دست مصرف کننده نهایی برساند.

وی با بیان اینکه این شرکت در زمینه ایجاد اشتغالزایی برای جوانان و متخصصان گام های مهمی را برداشته است؛ اظهار داشت:  در مجموعه ما بالغ بر ۵٠٠ نیرو 
به صورت مستقیم و 3 هزار نفر به صورت غیرمستقیم فعالیت می کنند.

حسن جاللی:
بیشتر صادرات ما 
در مجموعه ایران 

شرق نیشابور 
است که انواع 

مدلهای بخاری 
گازی و شومینه و 

بخاری برقی صادر 
می شود، همچنین 

کولر آبی، به عراق 
و افغانستان و 

پاکستان و بخاری 
برقی به کشورهای 
پاکستان، الجزایر، 
لیبی و تاجیکستان 

صادر می شود.

مینا شارقی:
با توجه به 

توانمندی های 
شرکت های 

ایرانی، حمایت 
دولت و ایجاد 

بستری مناسب 
برای حضور 

تولیدکنندگان 
در بازارهای 

منطقه، می تواند 
نقش مهمی را در 
افزایش صادرات 

ایفا نماید.

شــرکت صنایــع کلــور یکی از 
شــرکت هایی اســت که در زمینه 
تولید لوازم خانگی، سرمایه گذاری 
های قابل توجهــی در زمینه تولید 
و صادرات داشته اســت و با هدف 
تولید انواع لوازم خانگی در ســطح 
جهانی در ســال 1۳92 در شهرک 
نیشابور  شهرســتان  خیام  صنعتی 
قدم بــه عرصه تولید گذاشــته و با 
رشد و توسعه فعالیت خود در سال 
94 محصول یخچال، و فریزر خود 

را به تولید انبوه رسانیده است. 
حســن جاللی مدیریت مجموعه 
های ایران شرق نیشــابور واقع در 
کلور   صنایع  نیشــابور،  شهرستان 
مســتقر در شــهرک صنعتی خیام 
نیشــابور و مجموعه پگاه شعله در 
شــهرک صنعتی طوس مشــهد را 
برعهــده دارد. در ایــن ســه واحد 
تولیدی بالغ بر18۰۰ نفر به صورت 

مستقیم مشغول به فعالیت هستند.
اقتصاد و نمایشــگاه به  نشــریه 
بین  نمایشگاه  برگزاری  مناســبت 
با  لــوازم خانگی،  المللی صنعــت 
حســن جاللی مدیرعامل شــرکت 
صنایــع کلور دربــاره فعالیت های 
این سه واحد تولیدی گفت و گویی 

داشته است که می خوانید:
حســن جاللــی بــا اشــاره به 
محصــوالت تولیدی در ســه واحد 
تحت مدیریت خود اظهار داشــت: 
نیشابور،  ایران شــرق  در مجموعه 
کولر آبــی، بخاری برقــی، بخاری 
گازی، آبگرمکــن دیــواری و انواع 
شــومینه و بخاری گازی تولید می 
شــود. در شــرکت صنایع کلور نیز 
انــواع مدلهای یخچــال و یخچال 
فریزر و لباسشویی و در پگاه شعله، 
چاپ عکس برگــردان و خط تولید 
چینی کادویی تولیــد و عرضه می 
شــود و اخیرا نیز خطوط تلویزیون 
و یخچال ساید بای ساید به مرحله 

بهره برداری رسیده است.
وی با اشــاره به وضعیت صادرات 
این شرکت ها گفت: بیشتر صادرات 
ایران شرق نیشابور  ما در مجموعه 
اســت که در این مجموعــه انواع 
مدلهــای بخاری گازی و شــومینه 
و بخاری برقــی صادر می شــود، 
همچنیــن کولــر آبی، بــه عراق و 
افغانستان و پاکستان و بخاری برقی 
به کشــورهای پاکســتان، الجزایر، 

لیبی و تاجیکستان صادر می شود.
وی با اشــاره به مشکالت پیش 
برای  داخلی  تولیدکننــدگان  روی 
حضور فعــال در عرصــه صادرات 
گفت: بــه اعتقــاد مــن دولت در 
پروسه حرکت صادرات صنعت لوازم 
خانگی باید نقش حمایتی فعالتری 
داشته باشد و مقداری از ارز حاصل 
از صــادرات را در اختیــار تولیــد 
کنندگان قرار دهد. مســئوالن باید 
با آماده ســازی بســترهای مناسب 
زمینه های الزم را برای ورود فعالتر 
تولیدکنندگان ایرانــی به بازارهای 

جهانی، فراهم نمایند.
وی بــا انتقاد از تاریــخ برگزاری 
نمایشــگاه بین المللی لوازم خانگی 
زمان  متاســفانه  داشــت:  اظهــار 
مناســبی بــرای برگزاری بیســت 
المللی  بیــن  و دومین نمایشــگاه 
انتخاب نشــده بود، زیــرا مصادف 
با مراســم شــب یلدا بود. بسیاری 
از دوســتان و همــکاران ما که می 
خواستند از اقصی نقاط ایران جهت 
بازدید به نمایشــگاه بیایند به دلیل 

این موضوع به مشکل برخوردند.
ما با هــدف ایجاد هــم افزایی و 
با  ارتباط بیشــتر  افزایش تعامل و 
نماینــدگان خود  و  ها  فروشــنده 
در سراســر کشــور و همچنین در  
تعامل بیشتر با مشــتریان خود در 
کشورهای عراق و افغانستان در این 

رویداد مشارکت کرده ایم.

مینا شــارقی در ادامه با اشــاره به 
در  فعال  تولیدکننــدگان  مشــکالت 
صنعت لــوازم خانگی یادآور شــد: از 
جمله مشــکالتی کــه تولیدکنندگان 
و فعــاالن صنعت لــوازم خانگی با آن 
دســت و پنجه نرم مــی کنند، بحث 
نوسانات ارزی، عدم ثبات قیمت مواد 
اولیــه و عــدم حمایت هــای الزم از 
سوی دولت اســت. در نتیجه علیرغم 
سرمایه گذاری هنگفت در این صنعت 
خروجی مطلوبــی را مشــاهده نمی 

کنیم.
وی افزود:  به نظــر من باید یکی از 
اولویت های اساسی کشور حمایت از 
تولید کاالی  در جهت  تولیدکنندگان 
باکیفیت ایرانی است و این حمایت و 
تداوم آن باعث ایجــاد رونق در همه 
زمینه ها و عرصه های اقتصادی کشور 

خواهد شد.
با بیــان اینکــه قاچــاق کاال  وی 
معضــل بزرگی بــرای تولیدکنندگان 

داخلی اســت؛ تصریح کرد: بخشی از 
معضل قاچاق کاال از شــهرهای مرزی 
سرچشــمه می گیرد که این موضوع 
باید کنتــرل شــود تا جلــوی ورود 
کاالهای بی کیفیت و بدون ضمانت به 
بازار گرفته شــود. قاچاق کاال صدمات 
جبران ناپذیری را به تولید کنندگان و 

مصرف کنندگان وارد می نماید.
مدیر عامل شــرکت نیکان تجارت 
اوستا با بیان اینکه یکی از برنامه های 
اصلی ما توســعه بازارهــای صادراتی 
است؛ عنوان کرد: بر اساس تحقیقاتی 
که انجام دادم به دلیل تبلیغات منفی 
و عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان، 
بســیاری از فعاالن و شرکت ها موفق 
بــه ورود در عرصه صــادرات به بازار 
کشــورهای همجوار نشــده اند؛ مثال 
در عراق فقط از کاالهــای ایتالیایی و 
ترکیه ای اســتقبال می شود. یکی از 
دالیل آن مــی تواند عدم سیاســت 
گذاری مناســب باشــد. بــا توجه به 
ایرانی،  توانمندی های شــرکت های 

حمایــت دولــت و ایجــاد بســتری 
تولیدکنندگان  حضور  برای  مناســب 
در بازارهای منطقه، مــی تواند نقش 
مهمــی را در افزایــش صــادرات ایفا 

نماید.
وی با اشــاره به اهمیــت برگزاری 
نمایشــگاه لوازم خانگی اظهار داشت: 
این نمایشــگاه بــرای تولیدکنندگان 
برگزاری   دارد،  زیادی  دســتاوردهای 
نمایشــگاه باعــث حذف واســطه ها 
خواهــد شــد و مشــارکت کنندگان 
در نمایشــگاه در بازه کوتاه برگزاری 
رویــداد، می تواننــد با ســایر تولید 
کنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان 
خود ارتبــاط فعــال برقــرار نمایند. 
از ســوی دیگر، برگزاری نمایشــگاه 
باعث افزایش راندمان شــرکت ها و به 
حرکت درآمدن چرخ تولید می شود. 
نمایشگاه بستری مناسب برای افزایش 
و توسعه ارتباطات و تعامالت تجاری، 
شناســایی پتانســیل های بازار و نیاز 

سنجی مصرف کنندگان نهایی است.

صادرات انواع لوازم خانگی ایران شرق نیشابور 
به کشورهای منطقه و شمال آفریقا

اهمیت سیاست گذاری مناسب در توسعه بازارهای صادراتی

در مجموعه ایران شرق نیشابور، کولر آبی، بخاری برقی، بخاری گازی، آبگرمکن دیواری و انواع شومینه و 
بخاری گازی تولید می شود. در شرکت صنایع کلور نیز انواع مدلهای یخچال و یخچال فریزر و لباسشویی و در 

پگاه شعله، چاپ عکس برگردان و خط تولید چینی کادویی تولید و عرضه می شود و اخیرا نیز خطوط تلویزیون و 
یخچال ساید بای ساید به مرحله بهره برداری رسیده است
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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 
۱3۷3 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 2۵۹ 
محصول با بیش از 2٠ 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 1۳51 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 1۳۷۳ 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 2۰ 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 1۰ 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

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.

ن 
س

دح
حم

م
می

اظ
ک

علیرضا آزمون مدیرعامل شرکت امپرلند پالست: 

حضور چشمگیر شرکت امپرلند پالست در بازارهای صادراتی 
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 2۹ آذر تا 2 دی ماه ۱4٠۱ 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:

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.
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امیر شکیبا رئیس هیئت مدیره شرکت بهسا پلیمر پارس:احمد بستانچی، مدیرعامل شرکت دمنده خبر داد:

یکی از نیازهای صنایع و خدمات ایران، تامین قطعات بزرگ صنعتی برای مکان های عمومی، و فضاهای بزرگ است. از جمله تولید فن های بزرگ موضوعی است 
که از گذشته در ایران وجود داشته و برخی صنعتگران، توانسته اند قطعات و ماشین آالت بزرگ در این زمینه را تولید نمایند.

شرکت بهسا پلیمر پارس در سال ۱3۹3 با هدف ایجاد تحول در تولید آلیاژهای پلیمری مهندسی ، مستربچ ها و افزودنی  های مورد نیاز صنایع پالستیک و نیز پلیمرها 
و افزودنی های زیست تخریب پذیر توسط جمعی از اساتید دانشگاه ، نخبگان و فارغ التحصیالن دانشگاهی پایه نهاده شد. التزام به کیفیت ، اعتقاد به نوآوری ، 
تعهد به  کارآفرینی دانش محور در راستای توسعه پایدار ، ارزش افزایی برای مشتریان و فروش منتج به نتیجه برد- برد برای فروشنده و مصرف کننده شده است.
شرایط ویژه در تولید محصوالت خاص  پلیمری اعم از تکنولوژی اختالط و فرموالسیون های پیشرفته مستلزم دستیابی به تکنولوژی های برتر بوده است. بر این 

اساس با تکیه بر تخصص داخلی و الهام از آخرین تکنولوژی های روز دنیا اولین دستگاه نیدر غیر متقارن در جهان در این شرکت طراحی و ساخته شد.
نشریه اقتصاد و نمایشگاه به مناسبت برگزاری بیست و دومین نمایشــگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی با امیر شکیبا رئیس هیئت مدیره شرکت بهسا پلیمر 

پارس گفت و گویی انجام داده است:*

احمد بستانچی:
 بیش از سه سال 
است که شرکت 

دمنده روی فن 
های لوازم خانگی 

فعالیت هایی را 
انجام داده و فن 

های خانگی، اون 
تستر و فن های 
اگزاست پکیج 

خانگی را تولید می 
نماید. براساس 
این طراحی ها و 

تولید محصوالت، 
ضمن تامین 
نیازهای بازار 

داخلی، از ارزبری 
جلوگیری شده 

است

امیر شکیبا:
هدف ما از حضور 
در نمایشگاه برای 
نمایش توانمندی 
ها و قابلیت های 

شرکت و ایجاد 
بستری مناسب 

جهت ارتقاء 
کاالهای لوازم 

خانگی از لحاظ 
فیزیکی و کیفی 

است

اخیرا شــرکت دمنده که یکی از 
شرکت های خوشنام و با سابقه در 
زمینه تولید فن و هواکش اســت، 
از طریق احداث آزمایشــگاه بزرگی 
توانســت، موضوع تولیــد فن های 
بزرگ را بــرای تونل ها و شــرکت 
های مختلف آغــاز کند و این خبر، 
می توانــد از لحاظ کاهــش هزینه 
شرکت ها و همچنین تامین قطعات 
مورد نیاز سازمان ها و دستگاه های 

اجرایی بسیار موثر و مناسب باشد.
شرکت دمنده سابقه 5۰ ساله در 
تولید فن و هواکــش و الکتروموتور 
دارد و بــه گفتــه مدیرعامــل این 
شــرکت، علی رغم وجود مشکالت، 
همیشــه در حال رشــد و پیشرفت 
بوده  و محصــوالت جدید را به بازار 
ارائه نموده است. امســال نیز وارد 
بخش تولیــد کولر گازی شــده  و 
کولــرگازی وارد ســبد محصوالت 
این شــرکت شــده اســت.  احمد 
بستانچی، مدیرعامل شرکت دمنده 

در گفت وگــو بــا نشــریه اقتصاد و 
نمایشــگاه گفت: من از سال 1۳41 
وارد صنعت تأسیســات شــدم و از 
سال 1۳4۶ تا امروز، به طور مستقل 
مشــغول به فعالیت هستم. در طی 
این سال ها، به مرور به سمت تولید 
فن و هواکش رفتــم و بیش از 5۰ 
سال است که در این زمینه مشغول 
به فعالیت هســتم. پیش از انقالب 
که محدودیــت واردات الکتروموتور 
وجود داشــت، الکتروموتور و سپس 
فن ها را تولید کردیم. پس از انقالب 
هم وارد حوزه تولید فن های خانگی 
شــدیم و با توجه به نیاز بازار، انواع 
فن ها را تولید و روانــه بازار کردیم. 
بیش از سه ســال است که شرکت 
دمنده روی فن هــای لوازم خانگی 
فعالیــت هایی را انجــام داده و فن 
های خانگی، اون تســتر و فن های 
اگزاســت پکیج خانگی را تولید می 
نماید. براســاس ایــن طراحی ها و 
تامین  ضمــن  محصــوالت،  تولید 
نیازهای بــازار داخلــی، از ارزبری 

جلوگیری شده است
وی افزود: در حال حاضر ســیزده 
هکتار فضای کار و هزار نفر پرسنل 
داریم کــه در کنار هم مشــغول به 
کار هســتیم و چهارصد نوع فن در 
مانند  و صنعتی  خانگی  کاربردهای 
فن های تونل ، فن هــای ضد حریق 

و… را تولید می کنیم.
احمد بســتانچی با اشاره به روند 
رو به رشد شــرکت دمنده، عنوان 

مشــکالت،  وجود  علی رغــم  کرد: 
همیشــه در حال رشــد و پیشرفت 
بوده ایــم و محصــوالت جدید را به 
بازار ارائه نموده ایــم. اخیراً نیز وارد 
بخش تولید کولر گازی شــده ایم و 
ســال آینده نیز این محصول وارد 
سبد شــرکت می شــود. همچنین 
آزمایشــگاه بزرگی را بــرای تولید 
فن های بزرگ ساخته ایم که چنین 
فضایــی در ایــران تاکنــون وجود 

نداشته است.
چنــد  در  داشــت:  اظهــار  وی 
سال اخیر، مشــکالت زیادی برای 
تولیدکننده ها ایجاد شده است و اگر 
مسئولین حمایت نکنند، این مسائل 
موجــب نابــودی تولیدکننــدگان 
می شــوند و اقتصاد کشور به شدت 
تدبیری  امیدوارم  می بیند.  آســیب 
اندیشیده شود تا صنعتگران بتوانند 
با خیالی آسوده تر به کار خود ادامه 
دهند و مشکالت واحدهای تولیدی 
کاهش یابد. مســووالن باید در این 
زمینه، ضمن بهبود فضای کســب 
وکار و تولید، کاهش تورم و هزینه، 
ثبات اقتصــاد و نــرخ ارز و هزینه 
هــا، در تامین نیازهــای واحدهای 
تولیدی نیز همت کنند و مشکالت 
واحدهای تولیدی نیز به تدریج حل 

شود.
برخی واحدهــای تولیدی در این 
شــرایط قادر به ادامه کار نیستند و 
با مشکالت متعددی مواجه هستند 

که باید حل شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت بهسا پلیمر 
پارس با اشاره به فعالیت های این شرکت 
اظهار داشت: شــرکت دانش بنیان بهسا 
پلیمر پارس در زمینه تولید مســتربچ، 
کامپاند و افزودنی های پلیمری از ســال 
1۳9۳ فعالیت خــود را آغاز کرد.  در این 
مجموعه جمعی از متخصصین و نخبگان 
گرد هــم آمده اند و با تالش و پشــتوانه 
علمی، محصــوالت کیفی بــا باالترین 
استانداردهای روز جهانی را تولید و به بازار 

عرضه می نمایند.
وی افزود: محصوالت اصلی بهسا پلیمر 
پارس، افزودنی های پلیمری اســت. این 
افزودنی ها با خواص ویــژه برای پلیمر، 
افزودنی های رنگی، کامپاند ها و آلیاژهای 

پلیمری استفاده می شود.
امیر شکیبا با اشاره به هدف این شرکت 
از حضــور در رویداد صنعت لوازم خانگی 
ایران تاکید کرد: هدف مــا از حضور در 
نمایشــگاه برای نمایش توانمندی ها و 

قابلیت های شــرکت و ایجاد بســتری 
مناسب جهت ارتقاء کاالهای لوازم خانگی 

از لحاظ فیزیکی و کیفی است.
وی افــزود: محصوالت این شــرکت 
می تواند تاثیر شگرفی در زمینه زیبایی 
شــناختی محصول نهایی لوازم خانگی 
داشته باشد. از سوی دیگر محصوالت ما از 
لحاظ خواص فیزیکی و شیمیایی می تواند 
خواصی ویژه مثل ضربه پذیری، پذیرش 
حرارت هــای باالتر و عدم ســاییدگی 
قطعات پلیمــری را در محصوالت نهایی 

لوازم خانگی اضافه نماید.
شرکت ما به واســطه تولید ماشین 
آالت خاص صنایع پلیمــری، به عنوان 
یک شــرکت دانــش بنیان شــناخته 
شــد؛ وی با بیان این مطلب اعالم کرد: 
ماشینی که در مجموعه ما ساخته شد؛ 
می تواند خواصی به پلیمر اضافه نماید 
که ماشــین آالت قدیمی تر و ماشین 
های معمول در بازار فاقد آن هستند و 
ما برای اولین بار در ایران اقدام به ساخت 

این ماشین نمودیم.
رئیس هیئت مدیره شــرکت بهســا 
پلیمر پارس خاطرنشــان ســاخت: پس 
از ممنوعیت واردات مــواد لوازم خانگی، 
فرصتی طالیی برای کل فعاالن صنعت 
لوازم خانگی ایجاد شد. ما موفق شدیم در 
این بازه زمانی دو ساله، توانایی های خود 
را در بســیاری از زمینه ها محک بزنیم. 
در حــال حاضر بســیاری از قطعات این 
صنعت در داخل کشور تولید می شود و 
این موضوع باعث ایجاد شکوفایی و رونق 
کسب و کار فعاالن صنعت لوازم خانگی 

کشور شده است.
وی در پایــان عنوان کرد: بیســت و 
دومین نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم 
خانگی، نقطه عطفی بــرای این صنعت 
محسوب می شود. صنعت لوازم خانگی 
ایران در حال حاضر به مرحله خودکفایی 
رسیده اســت و در صورت حفظ و ارتقاء 
بازارهای  این وضعیت شــاهد توســعه 

صادراتی نیز خواهیم بود.

 تاسیس بزرگترین آزمایشگاه تولید فن های بزرگ در شرکت دمنده 
برای اولین بار در ایران

نمایش توانمندی های شرکت بهسا پلیمر پارس در نمایشگاه لوازم خانگی

 بیش از سه سال است که شرکت دمنده روی فن های لوازم خانگی فعالیت هایی را انجام داده و فن های 
خانگی، اون تستر و فن های اگزاست پکیج خانگی را تولید می نماید. براساس این طراحی ها و تولید 

محصوالت، ضمن تامین نیازهای بازار داخلی، از ارزبری جلوگیری شده است

مد
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www.namayeshgahha.ir
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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. 

لیمون-سالن7

فرادید افزار گستر-سالن4۱

پارس گوهرسان- سالن4۰

ساتر صنعت الکترونیک باراد-سالن4۱

لیمون-سالن7

عروس تفلون-سالن6

بهسا پلیمر پارس-سالن۱۰و۱۱

شرکت نیکان تجارت اوستا-سالن35

توس چینی-سالن44

امپرلند-سالن۱۰و۱۱

دمنده-سالن4۱

ناسیونال-سالن38

ندا ارتباطات آسیا-سالن35

کلور-سالن38
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گروه صنعتی فرادید افزار الکترونیکس به عنوان اولین شرکت در خاورمیانه محسوب می شود که با تکنولوژی 
منحصر به فرد و با ثبت اختراع خود ،  صفحات نمایشگر ال ای دی به صورت سفارشی و قابل نصب روی بردهای 

الکترونیک )Custom LED Module Displays( را در حوزه های لوازم خانگی ، پزشکی و خودرو را طراحی و تولید 
می نماید .

سید حامد عظیمی مدیر عامل گروه صنعتی فرادید افزار الکترونیکس : 

برنامه گروه صنعتی فرادید افزار الکترونیکس؛ رایزنی برای گسترش ، نفوذ و تصاحب بازارهای صادراتی است  

سید حامد 
عظیمی:

گروه صنعتی فرادید 
افزار الکترونیکس 

نخستین تولید 
کننده صفحات 

نمایشگر ال ای دی 
به صورت سفارشی 

و قابل نصب روی 
بردهای الکترونیک 

 Custom(
 LED Module
Displays(  در 
حوزه های لوازم 

خانگی و پزشکی ، 
خودرو و ... 

ســید حامد عظیمی مدیــر عامل گروه 
صنعتی فرادید افزار الکترونیکس با اشــاره 
به تاریخچه فعالیت های این شرکت اظهار 
داشت: شرکت ما فعالیت خود را به صورت 
رسمی از سال 1۳82 آغاز نموده است .  در 
ابتدا فعالیت ما در حوزه اتوماسیون خانگی 
و ســاختمانی )BMS( بود و محصوالت 
حوزه های مذکور را تولیــد و پروژه ها را 
اجرا می کردیم. ایــن بخش از فعالیت ما تا 
سال 88 به صورت جدی  به طول انجامید 
و پس از این ســال وارد عرصــه تولید برد 
های لوازم خانگی شــدیم. با گذشت  پنج 
سال از این بازه زمانی، عمال عمده فعالیت 
های ما بــه بحث تولید و توســعه کمی و 
کیفی بردهای محصوالت در حوزه مذکور 
معطوف شــد و با توجه به سیاست خود و 
همچنین نیاز جهت طرح توسعه بازار ، به 
غیر از برد های لوازم خانگی از سال 88 تا 
کنون، شــروع به طراحی و تولید بردهای 
دیگــر در صنایع روشــنایی ، پزشــکی ، 

صنعتی و خودرو نموده ایم . 
وی بــا اشــاره به رونــد اجــرای پروژه 

ها توســط گروه صنعتــی فرادیــد افزار 
الکترونیکــس گفــت: پــروژه از ســمت 
مشــتری ایده پردازی شــده و در شرکت 
بررسی می شود. ما صفر تا صد یک پروژه 
را در مجموعــه اجــرا می نماییــم؛ برای 
مثــال، بخش مکانیکــی، طراحی صنعتی 
، الکترونیکی ) نرم افزار و ســخت افزار ( 
و.... در شــرکت بررســی و اجرا می گردد 
تا  محصول متولد شود. الزم به ذکر است   
تیم منسجم R&D  بســیار قوی که بالغ 
بر 18 نفر هســتند ، در تعریــف و اجرای 
پروژه به نحو احســن نقش کلیدی را ایفا 

می نمایند . 
سید حامد عظیمی در ادامه افزود: گروه 
صنعتی فرادید افــزار الکترونیکس خطوط 
تولید به روزی را مســتقر نموده است که 
متناســب با فناوری روز جهان  و شــامل 
خطوط مونتاژ SMD اســت کــه قادر به 
مونتاژ 11۰ هزار قطعه در ساعت می باشد 
. همچنین خط تمام رباتیک coating  را 
در سال 1۳98 به مجموعه اضافه نمودیم 
که جزو معــدود خطوط از این قســم در 
ایران می باشــد و می تواند برد را به طور 
کامل از رطوبــت و دمای نامتعارف به طور 
کامل محافظت نماید که جهت اســتفاده 
درمحصوالت بسیاری از صنوف پر کاربرد 
و الزام می باشد . این مهم موجب می شود 
بردهای تولیدی ما در بحث اســتاندارد و 
کارکرد دارای عملکــرد بلند مدت و پایدار 
گردد . از دیگــر بخش های شــرکت ما  
تزریق پالستیک می باشــد و الزم به ذکر 
است و در راســتای  خودکفایی امور قالب 
سازی را نیز پیش می بریم که این موضوع 
باعث می شود کلیه نیازهای مشتریان نیز 
در این حوزه به طور کامل برطرف شــود 

. الزم به ذکر است بســیاری از این پروژه 
ها را بــه تولید انبوه می رســانیم و برخی 
دیگر  نیز از طراحی تا نمونه ســازی اولیه 
نمونه انجام می پذیــرد . همچنین ممکن 
است مشتری بخواهد پروژه ای را در کشور 
دیگری تولید کند و در واقع گروه صنعتی 
فرادید افــزار الکترونیکــس در این زمینه 
پروژه، تولیــد پایلوت را اجــرا نموده و با 
تحویل مســتندات مربوطه ، تولید انبوه به 
اختیار مشتری حتی در کشور دیگر ادامه 

می یابد  . 
سید حامد عظیمی در ادامه خاطرنشان 
ســاخت: گــروه صنعتــی فرادیــد افزار 
الکترونیکــس به عنــوان اولین شــرکت 
در خاورمیانه محســوب می شــود که با 
تکنولوژی منحصر به فرد و با ثبت اختراع 
خــود ،  صفحات نمایشــگر ال ای دی به 
صورت سفارشی و قابل نصب روی بردهای 
 Custom LED Module( الکترونیک
Displays( را در حوزه های لوازم خانگی 
، پزشــکی و خــودرو را طراحــی و تولید 
می نماید . شــرکت ما با دراختیار داشتن 
تجهیــزات کامل اقدام بــه  این طراحی و 
تولید شامل قالب سازی ، مباحث در حوزه 
شیمی و مواد و قســمت های الکترونیکی 
 LED( نمایشــگر  صفحــات  ایــن  
Display( می نماید و با توجه به قیمت 
تمام شده و کیفیت مطلوب ، قابلیت رقابت 
با رقبای خارجی و حتی صادرات را در این 

محصول پیش رو خواهد داشت . 
مدیر عامــل گروه صنعتــی فرادید افزار 
الکترونیکس تصریح کرد: مجموعه ما از ۳ 
ســال پیش در حوزه روشنایی نیز فعالیت 
قــوی خود را آغــاز نمــوده و محصوالتی 
شامل پنل های ســقفی  ۶۰x۶۰ ، چراغ 

های خیابانی و چراغ های قابل استفاده در  
فضای سبز و مشــاعات ، همچنین هالوژن 
های سقفی ساختمانی و.. را تولید و عرضه 

می نماید .
از دیگــر محصــوالت جدید ایــن گروه 
، پنل های لمســی هوشــمند در ســایز 
هــای 55 تا 8۶ اینچ اســت کــه ابتدا به 
صورت CKD اقدام بــه تولید نمودیم  و 
در حال حاضــر طبق برنامــه طرح ریزی 
شده در حال ســاخت قالب های مربوطه 
و انتقــال تکنولوژی به گــروه فرادید افزار 

الکترونیکس هستیم . 
وی در پایان اظهار داشت: برنامه اصلی و 
کالن ما در نمایشــگاه امسال صنعت لوازم 
خانگی، رایزنــی برای نفــوذ در بازارهای 
صادراتی و تصاحب این بازار در کوتاه مدت 
اســت .  موضوعی که بیشترین انرژی تیم 

بازاریابی و فــروش را معطوف به آن نموده 
و بخش جدیــدی را در چارت ســازمانی 
ایجاد نموده اســت . ما قصد داشتیم این 
سیاست را در  ســال 14۰۰ اجرایی کنیم 
اما به دلیل اولویت طرح های توســعه ای 
و بســتر ســازی جدید ، مباحــث مربوط 
به بازاریابــی و مارکتینگ صــادرات را به 
تعویق انداختیم . ما امســال بسیار قوی و  
چشمگیرتر در نمایشــگاه مشارکت نموده 
ایم و از مهمان های خارجی نیز دعوت به 
عمل آورده ایم . گروه صنعتی فرادید افزار 
الکترونیکس قابلیت و توانایی بالقوه بسیار 
زیادی دارد تا در بازارهای صادراتی منطقه 
و اروپا نیز حضور موفقی داشــته باشــد و 
این مهم با تالش و اتکا به تیم منســجم و 
 متخصص فرادید بــه زودی محقق خواهد

 شد.
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بازار لوازم خانگی عراق در سال گذشته، حجمی ۲/ 3 میلیارد دالری داشته که بخش مهمی از آن سهم چین شده 
و ترکیه نیز توانسته بخشی از بازار را در اختیار بگیرد. این در حالی است که ایران با توجه به پیشرفت قابل 

مالحظه ای که در صنعت لوازم خانگی کسب کرده می تواند با حضور در بازار این کشور موثر واقع شده و محصوالت 
خود را به این کشور صادر کند.

برنامه حضور در بازار لوازم خانگی عراق را تقویت کنید

سهم ایران از بازار 3/2 میلیارد دالری لوازم خانگی عراق چقدر است؟
وقتی شــما بخواهید نســبت به صــادرات کاالهــای صنعتی اقــدام کنیــد، یکی از 
 اصلی   تریــن موضوعات در اختیار داشــتن یک برنــد مطرح و معــروف در میان مقاصد 

صادراتی است.
 در واقع در این عرصه   ها صادرکنندگان ایرانی باید بــا رقبای مطرح و اقتصادهای بزرگی 

رقابت کنند و پیش نیاز این موضوع داشتن برندهای مطرح و شناخته شده است که متاسفانه 
در اقتصاد ما کمتر به آن توجه شده است.

بهبود اندک شامخ 
صنعت لوازم خانگی 
در آبان ماه حکایت 
از افزایش کیفیت 
و تولید در شرکت 
های تولید کننده 

لوازم خانگی دارد 
که می تواند برای 
رشد صادرات به 

کشورهای منطقه به 
رشد تولید کمک کند

بازار لوازم خانگی عراق در سال گذشته، حجمی 
2/ ۳ میلیارد دالری داشته که بخش مهمی از آن 
ســهم چین شــده و ترکیه نیز توانسته بخشی از 
بــازار را در اختیار بگیرد. این در حالی اســت که 
ایران با توجه به پیشرفت قابل مالحظه ای که در 
صنعت لوازم خانگی کسب کرده می تواند با حضور 
در بازار این کشــور موثر واقع شده و محصوالت 

خود را به این کشور صادر کند.
عضو اتــاق بازرگانی ایران با اشــاره به موقعیت 
خاص بازار عراق بــرای تاجــران ایرانی، توضیح 
داد: ما در سال های گذشــته در بازار عراق نقش 
مهم و کلیدی داشــته   ایم، اما اگر بخواهیم در این 
زمینــه تغییری ایجاد کنیم و به ســمت صادرات 
کاالهای صنعتی حرکــت کنیم، نیــاز به فراهم 
کردن مقدماتی مهم خواهیم داشــت. برای مثال 
بازار لوازم خانگی عراق، بازاری مهم و گســترده 
است، اما ما برای حضور در آن کاری دشوار برای 

رقابت داریم.
علی شــریعتی تشــریح کرد: بازار لوازم خانگی 
عراق در ســال گذشــته، حجمــی 2/ ۳میلیارد 
دالری داشــته که بخش مهمی از آن سهم چین 
شــده و ترکیه نیز توانسته بخشــی از بازار را در 
اختیار بگیرد. ما در ایــران، توان و ظرفیت خوبی 
برای حضور در این بازار داریم اما از سویی باید با 
حمایت   های دولتی و فراهم کردن مقدمات الزم، 
تولیدکنندگان توان تولید خــود را افزایش دهند 
و ســپس در این بازار عرضه کاالهای خود را آغاز 
کنند و از ســوی دیگر با یک نگاه ملــی، باید به 
سمت مطرح کردن برندهایی حرکت کنیم که در 
نهایت به نفع صادرات صنعتی کشــور تمام شود. 
بایــد در نظر داشــت که برای حضــور در چنین 
عرصه   هایی باید با دومین اقتصاد قدرتمند جهان 
یعنی چین رقابت کنیــم و چنین موضوعی قطعا 

نیاز به یک برنامه   ریزی جدی دارد.
وی با اشاره به لزوم استفاده از تمام ظرفیت   های 
موجود برای حضــور در عرصه   های جدید، گفت: 
امسال، ســال حمایت از اقتصاد دانش   بنیان است 
و دولت نیز تالش کــرده حمایت   های خود از این 
بخش را گسترش دهد، اما باید دید در نهایت این 
حمایت   ها به چه نتیجه ملموســی برای اقتصاد ما 
منجر خواهد شــد. ما در بازار عراق مزیت نسبی 
همســایگی را داریم کــه حمل   ونقــل کاالهای 
صنعتی سنگین را برای ما آســان   تر از دیگر رقبا 
می کند. از این رو اگر با یک نگاه ملی و یک اجماع 
میان فعاالن اقتصــادی و دولــت فعالیت کنیم، 
 امکان دســتیابی به ایــن اهداف وجــود خواهد 

داشت.
عضــو هیات نماینــدگان اتــاق بازرگانی ایران 
می   گوید بحثی که در تمام ســال های گذشــته 
درباره افزایش ضریب پیچیدگی کاالهای صادراتی 
ایران وجود داشــته، برای رسیدن به مرحله اجرا، 
نیاز به یــک برنامه   ریزی همه جانبــه و نگاه ملی 

دارد.
علی شــریعتی ادامه داد: یکــی از اصلی   ترین 
چالش هایی که در تمام سال های گذشته اقتصاد 
ایران بــا آن مواجه بــوده، بحث خام   فروشــی و 
صادرات کاال بــا ارزش افزوده پایین بوده اســت. 
هر چند این کاالها توانســته   اند بخــش مهمی از 
ســبد صادراتی ما را به خود اختصاص دهند، اما 
در نهایت بایــد هدف   گذاری به ســمت صادرات 
کاالهای با ضریب پیچیدگــی باالتر حرکت کند. 
البته این موضوع در سال های اخیر بارها در قالب 
شعار و طرح مطرح شــده اما اینکه تا چه میزان 

امکان اجرا داشته باشد، موضوع دیگری است.
وی با بیان اینکه یکی از اصلی   ترین مشــکالت 
در این حوزه، جای خالی برندهای مطرح و جهانی 

ایرانی است، بیان کرد: وقتی شما بخواهید نسبت 
به صادرات کاالهای صنعتــی اقدام کنید، یکی از 
اصلی   ترین موضوعات در اختیار داشــتن یک برند 
مطرح و معروف در میان مقاصد صادراتی اســت. 
در واقع در این عرصه   ها صادرکنندگان ایرانی باید 
با رقبای مطرح و اقتصادهای بزرگی رقابت کنند 
و پیش نیاز این موضوع داشــتن برندهای مطرح 
و شناخته شده است که متاســفانه در اقتصاد ما 

کمتر به آن توجه شده است.
 بهبود اندک شامخ صنعت لوازم خانگی 

در آبان ماه
به استناد تحلیل کارشناسان مرکز پژوهش های 
اتاق ایران، شــامخ آبان ماه گروه ماشین سازی و 
لوازم خانگی با عدد 54.۳ نشان از بهبود اندک در 
وضعیت کسب وکارهای این گروهاست. بر همین 
اســاس میزان تولید این گروه در آبان ماه افزایش 
خوبی داشــته )۶1.4( و میزان سفارشات جدید 

بدون تغییر مانده است.
تحلیل کارشناسان مرکز پژوهش های اتاق ایران 
تحوالت شــامخ آبان ماه حاکی از این است که در 
این ماه، شــامخ صنعت به دالیلی نظیر چشم انداز 
فزاینــده قیمت مــواد اولیه، با شــامخ کل دچار 
واگرایی شده و باوجود افول شامخ کل، رشد کرده 

است.
بــر همین اســاس، شــامخ آبــان مــاه گروه 
ماشین ســازی و لوازم خانگی با عدد 54.۳ بهبود 
اندک در وضعیت کســب وکارهای ایــن گروه را 
نشــان می دهد. با اســتناد به نتایج شامخ، میزان 
تولید این گروه در آبان ماه افزایش خوبی داشــته 
)۶1.4( و میزان سفارشــات جدید بــدون تغییر 
مانده اســت. )5۰( ســرعت تحویل سفارشــات 
افزایش یافتــه )5۶.8( و در موجــودی انبار مواد 
اولیه شــاهد کاهش زیادی بوده اســت )4۰.9(. 

میزان اســتخدام نیروی کار این گروه در آبان ماه 
افزایش یافته )5۶.8( و به دلیل رشــد زیاد قیمت 
مواد اولیه )۷۷.۳( میزان موجودی انبار مواد اولیه 
کاهش زیادی داشــته است. این گروه در آبان ماه 
با افــت قابل توجه صــادرات )4۰.9( و عدم تغییر 

فروش داخلی )5۰( مواجه بوده است.
قسمت عمده ای از قطعات در حوزه لوازم خانگی 
وارداتی است که با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش 
هزینه تولید و رشد قیمت مواد اولیه در این گروه 
بوده ایم. رشــد زیاد بهای مواد اولیه که از ســوی 
مدیران خرید این گروه اشاره شده است به همین 

علت است.
در بازارهــای صادراتی کشــورهای همســایه 
مثل عراق، افغانســتان، پاکســتان، ترکمنستان، 
ازبکســتان و آذربایجان ازجمله مقاصد صادرات 
لوازم خانگی ایرانی هســتند و به برخی کشــورها 

مثل ترکیــه، قطعــات هم صــادر می شــود. با 
افزایش بهای تمام شــده کاالهای این گروه و افت 
قدرت خریــد خانوارها در بــازار داخلی و کاهش 
رقابت پذیــری محصوالت تولیدی ایــن گروه در 
بازارهای خارجی افت فروش و صادرات انتظارمی 

رود.
هرچند که این صنایع پس از خروج بســیاری 
از برندهای خارجی توانســتند سهم خوبی از بازار 
داخلــی را به دســت آورند منتها رشــد نرخ ارز، 
تورم بهای تولیدکننده و تورم عمومی کاالها این 
دستاوردها را تهدید می نماید. همچنین با از بین 
رفتن خوش بینی ها نســبت به رفــع تحریم ها به 
دلیل حصول توافق، صادرات به برخی کشــورها 
که به دلیل مشــکالت سیاســی متوقف شده بود 
به طورکلــی دور از دســترس فعــاالن این گروه 

خواهد بود.
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هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه با سابقه ترین عضو گروه رسانه ای صنعت 
نمایشگاهی است که از سال ۱3۹۱ فعالیت خود را به عنوان ناشر نشریه 
رسمی نمایشــگاه های بین المللی تهران آغاز کرده اســت و تاکنون 
موفق به انتشار بیش از 42٠ شماره نشــریه نمایشگاهی با همکاری 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران و 
برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی شده اســت. در این یک دهه فعالیت، بیش از 
2٠٠٠ شرکت شــاخص و صاحب برند در حوزه های مختلف تولیدی، تجاری و خدماتی 
در نشریه اقتصاد و نمایشــگاه معرفی شده اند که بســیاری از آن ها در همه دوره های 

نمایشگاهی با این نشریه همکاری مستمر داشته و از این رسانه برای معرفی توانمندی 
های خود به بازدیدکنندگان و مخاطبان بهره برداری کرده اند.

گروه رسانه ای صنعت نمایشــگاهی  به مناسبت برگزاری بیســت و دومین نمایشگاه 
بین المللی صنعت لوازم خانگــی در 4 ویژه نامه در روزهای برگــزاری این رویداد بین 

بازدیدکنندگان و غرفه داران توزیع می شود.
شماره 42٠ هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه به عنوان اولین ویژه نامه رویداد صنعت لوازم 
خانگی در سطح نمایشگاه با استقبال چشــمگیر و حداکثری مخاطبان و بازدیدکنندگان 

مواجه شد.

استقبال از توزیع شماره 42٠ هفته نامه اقتصاد و نمایشگاه در نمایشگاه لوازم خانگی
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این نمایشگاه به بخش های مختلف استانی تقسیم می شود، استان های هدف با شرکت های گردشگری خود در سالن های مجزا 
قرار دارند. این کار باعث می شود تأسیسات گردشگری بتوانند خود را بهتر معرفی کنند، مانند نمایشگاه های آلمان، اسپانیا و 

… در این صورت دسترسی به غرفه ها بهتر فراهم می شود.

اهداف حضور در 2 نمایشگاه بین المللی گردشگری 2٠23 تبیین شد
حضور در نمایشگاه های بین المللی گردشگری در اسپانیا 
و روسیه که در ســال 2۰2۳ برگزار می شود راهی موثر و 
سازنده برای نمایش تصویر واقعی ظرفیت های بیشمار ایران 

و مقابله با ایران هراسی در جهان است.
به گزارش ایرنا، نمایشگاه گردشگری فیتور از 28 دی ماه 
14۰1 برابر با 18 ژانویه 2۰2۳، به مــدت 5 روز در مرکز 

نمایشگاه های شهر مادرید در اسپانیا برپا خواهد شد.
همچنین نمایشــگاه گردشگری MITT مسکو از 1۶ 
تا 18 مارس 2۰2۳ -25 تا 2۷ اســفند 14۰1 - در محل 
نمایشگاهی CROCUS EXPO در مسکو دایر خواهد 

شد.
در همین چارچوب کانون جهانگــردی و اتومبیلرانی با 
همکاری اداره کل بازاریابی و توســعه گردشگری خارجی 
وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کارگاه 
آموزشــی اصول بازاریابی و حضور در مجامع بین المللی 
گردشگری را با حضور شرکت کنندگان در نمایشگاه های 

بین المللی گردشگری خارج از کشور برگزار کرد.
در این کارگاه که در موزه ملی ایران برگزار شد، مدیران 

دفاتر خدمات مسافرتی و هتلداران که به نمایندگی از سوی 
کنشگران و فعاالن صنعت گرشگری ایران با حضور هدفمند 
در نمایشگاه های بین المللی فیتور اسپانیا 2۰2۳ و سفر و 
هتلداری مسکو MITT 2۰2۳، ظرفیت های گردشگری، 
سرمایه گذاری ایران را معرفی و برای و جذب گردشگران 

خارجی به کشور تالش خواهند کرد، حضور داشتند.
لیال اژدری مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی 
وزارت میراث فرهنگی در این کارگاه آموزشی، اهداف ایران 

در نمایشگاه های بین المللی را تبیین کرد.
در ادامــه نیــز کارگاه هــای آشــنایی بــا بازاریابی در 
نمایشــگاه های خارجی و آموزش آداب معاشرت و الگوی 
رفتاری در مناسبت ها، رویدادها و مجامع بین المللی برگزار 

شد.
محمدحســین صوفی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی هم در این جلسه آموزشی 
با تاکید بر لزوم حضور قدرتمند و با شکوه نمایندگان صنعت 
گردشگری کشور در نمایشگاه های بین المللی گردشگری، 
شــرکت در این گونه رویدادها را راهی موثر و ســازنده در 

راســتای نمایش تصویــر واقعی از ظرفیت های بیشــمار 
کشورمان و رفع ایران هراسی در میان جوامع مختلف دنیا، 

دانست.
در ایــن کارگاه آموزشــی قرعه کشــی محل اســتقرار 
نمایندگان گردشگری و شــرکت های خدمات مسافرتی 
حاضــر در پاویون ایــران در نمایشــگاه های بین المللی 
گردشگری فیتور برگزار و محل استقرار هریک از شرکت 

ها جانمایی شد.

ویژگی نمایشگاه 
گردشگری 14۰1

مدیرکل توســعه گردشــگری داخلی وزارت میراث فرهنگی استان محور بودن 
نمایشگاه گردشگری امسال را مهم ترین ویژگی نمایشگاه امسال بیان کرد و امیدوار 

است شرکت های خارجی در این نمایشگاه حضور پیدا کنند.
مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی درباره 
نمایشگاه گردشــگری 14۰1 گفت: در یک سال گذشــته بیشتر روی گردشگری 
موضوعی و محورهایی که کمتر به آن توجه شده متمرکز شده ایم، امسال هم روی 

همین بحث ها کار می کنیم.
وی با بیان اینکه استان محور شدن نمایشگاه ویژگی متفاوت امسال است گفت: 
این نمایشگاه به بخش های مختلف استانی تقسیم می شــود، استان های هدف با 
شرکت های گردشگری خود در ســالن های مجزا قرار دارند. این کار باعث می شود 
تأسیسات گردشگری بتوانند خود را بهتر معرفی کنند، مانند نمایشگاه های آلمان، 

اسپانیا و … در این صورت دسترسی به غرفه ها بهتر فراهم می شود.
فاطمی بیان کرد: سال گذشته کارگاه های آموزشی و نشست های جانبی تجربه 
خوبی را رقم زد. امسال هم روی آن متمرکز می شویم و نشست های جانبی خواهیم 
داشت. وی درباره حضور شرکت های خارجی نیز گفت: امیدواریم کشورهای خارجی 
برای حضور در نمایشــگاه تمایل پیدا کنند، سال گذشــته تنها یک غرفه خارجی 
داشــتیم اما امسال در حال رایزنی هستیم تعداد بیشــتری از شرکت های خارجی 
به نمایشگاه گردشــگری تهران بیایند. ما در حالی این نمایشگاه را برگزار می کنیم 
که بسیاری از کشورها برای عدم سفر به ایران تبلیغ می کنند. بنابراین شرکت های 

خارجی در نمایشگاه تحت تأثیر این هشدارها نیز قرار دارند.

صنعت نمایشگاهی

معاون نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی مشهد خبر داد

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کیف، کفش و محصوالت پوست و چرم در مشهد

  معاون نمایشــگاهی نمایشگاه بین المللی 
مشهد از آغاز به کار ســیزدهمین نمایشگاه 

تخصصــی کیف، کفش، محصوالت پوســت 
و چرم، ماشــین آالت و مــواد اولیه در محل 

نمایشگاه بین المللی خبر داد.
علــی جلــوه در گفت وگــو با ایســنا در 
خصوص برگزاری این نماشــگاه اظهار کرد: 
 SHOW این نمایشگاه که با نام اختصاری
IRAN LEATHER شناخته شده است 
از 29 آذرمــاه لغایت 2 دی مــاه 14۰1 در 
ســالن های فردوســی و عطار نمایشگاه بین 

المللی مشهد پذیرای بازدیدکنندگان است.
وی ساعت بازدید از نمایشگاه را هر روز از 
ساعت 1۶ الی 21 اعالم کرد و ادامه داد: این 
نمایشگاه در فضایی به مساحت حدود 5۰۰۰ 

متر مربع دایر شده است.
بین المللی  نمایشــگاه  نمایشگاهی  معاون 
مشــهد دربــاره مشــارکت کننــدگان در 
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی کیف، کفش، 
محصوالت پوســت و چرم، ماشــین آالت و 

مواداولیــه عنوان کرد: تعداد کل مشــارکت 
کنندگان این نمایشــگاه 1۰۶ شرکت است 
که از این تعداد ۶5 شــرکت متعلق به داخل 
خراسان رضوی و 41 شرکت متعلق به خارج 
از اســتان از جمله شــهرهای قم، اصفهان، 

تبریز، همدان، زنجان و تهران است.
جلوه در خصوص اهداف این نمایشگاه بیان 
کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی 
با آخرین دستاوردهای صنعت کیف و کفش، 
محصوالت پوســت و چرم و ماشین آالت و 

مواد اولیه است.
وی افــزود: در این نمایشــگاه مشــارکت 
کنندگان کیف و کفــش، محصوالت و مواد 
اولیــه صنعت کیــف و کفــش، محصوالت 
وابسته به صنعت کیف و کفش و محصوالت 

چرم عرضه می کنند.
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