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مهدی کامالن مدیر عامل شرکت توس چینی:

شرکت توس چینی
 بزرگترین تولید کننده ظروف چینی 

در ایران و خاورمیانه

4

امین کیقبادی مدیرعامل شرکت تایماز صنعت جم:

تولید انواع لوازم خانگی
 و توسعه برنامه صادراتی

 در شرکت تایماز صنعت جم
7

محمدحسن کاظمی مدیرعامل صنایع تولیدی عروس تفلون:

محصوالت عروس تفلون 
در کالس جهانی تولید

 می شود
6

علیرضا آزمون مدیرعامل شرکت امپرلند پالست: 

حضور چشمگیر
 شرکت امپرلند پالست
 در بازارهای صادراتی 

6
انقالب صنعتی چهارم

تحول و پیشرفت 
در  لوازم خانگی هوشمند

ایران بی نیاز
 از هرگونه واردات

 لوازم خانگی 
14 12

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

ارزیابی مجری و بازدید کنندگان از کیفیت بیست و دومین نمایشگاه لوازم 
خانگی ایران نشان می دهد 

برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

 با حضور 715  شرکت داخلی و خارجی

بازدیدکنندگان: از کیفیت برگزاری 
نمایشگاه لوازم خانگی رضایت داریم

ارزیابی مشارکت کنندگان، کارشناســان، بازدید کنندگان، و انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایران به عنوان مجری برگزاری بیســت و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم 
خانگی ایران، نشان می دهد که نمایشگاه بیست و دوم، موفق ترین رویداد نمایشگاهی 
لوازم خانگی در طول تاریخ برگزاری این نمایشگاه بوده، و عالوه بر استقبال پر شور و 
با نشاط بازدید کنندگان و شرکت های فعال در صنعت لوازم خانگی، از ظرفیت های 
نمایشگاهی استفاده مطلوب صورت گرفته و همچنین عالوه بر برگزاری همایش ها 
و رویدادهای علمی در حاشیه نمایشــگاه، رایزنی و گفت وگوهای تجاری قابل توجه 
و مفیدی بین فعاالن صنعت لوازم خانگی و نمایندگان و مســووالن تجاری ایران و 
کشــورهای همســایه، از جمله انجمن های لوازم خانگی و اتاق های بازرگانی عراق 

وکشورهای عضو اتحادیه اورآسیا صورت گرفته است. 

4
برگزارکننده:

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و مجری برگزارکننده نمایشگاه گفت: با توجه به اینکه ایران مرکز 
نوآوری با تکیه بر شرکت های دانش بنیان و فن آور در ارمنستان ایجاد می کند،  انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در 
گفت وگو با عباس بدخشان ظهوری سفیر ایران در ارمنستان ابراز آمادگی کرد که به عنوان مجری رویداد نمایشگاه 

لوازم خانگی، بین مجموعه های استارتاپی و شرکت های دانش بنیان و مرکز نوآوری در ارمنستان ارتباط ایجاد کند و در 
ارتباط با صنایع لوازم خانگی برنامه هایی اجرا شود و حضور شرکت های ایرانی در اورآسیا را تقویت نماید. 

مجری برگزاری نمایشگاه: از تمام ظرفیت های برگزاری نمایشگاه لوازم 
خانگی استفاده کردیم
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عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و مجری برگزارکننده نمایشگاه گفت: بازدید مردم وکارشناسان و فعاالن صنعت لوازم 

خانگی در این چهار روز برگزاری بیست و دومین نمایشگاه لوازم خانگی ایران، بسیار خوب بوده و نظر سنجی ها نشان می دهد که این نمایشگاه 
بهترین نمایشگاه لوازم خانگی در تاریخ برگزاری این رویداد بزرگ نمایشگاهی بوده است.  

نمایش توانمندی های صنعتگران داخلی 
در نمایشگاه لوازم خانگی

حضور در نمایشگاه فرصت مناســبی برای شرکت ها است تا آخرین 
محصوالت و دســتاوردهای خود در یکســال اخیــر را در معرض دید 
بازدیدکنندگان قرار دهند. در سال های اخیر شاهد رشد کمی و کیفی 
محصوالت صنعت الوازم خانگــی ایران بودیم که با اســتقبال مصرف 
کنندگان داخلی و خارجی مواجه شده است. محصوالت ایرانی با همت 
و پشتکار صنعتگران و متخصصان از لحاظ کیفی قابل رقابت با برندهای 
مشابه خارجی هســتند. در این گزارش نگاهی به برخی از محصوالت 
جدید عرضه شده در رویداد نمایشگاهی صنعت لوازم خانگی انداختیم:

الکتریکی  رونمایی از 15 محصول جدید شــرکت صنایع 
ناسیونال ایران 

تولیپس و تولیپس پالس ار برندهای شــناخته شــده در حوزه لوازم 
خانگی هســتند و قرار اســت نســل جدید فرهای برقــی و همچنین 
تلویزیون های خود را معرفی کنند، اما شــاید بتــوان گفت مهمترین 
رویداد امســال، آغاز همکاری تولیپس با ســوزوکی است که می تواند 
منجر به انتقــال تکنولوژی و توســعه محصوالت بــه روز و همچنین 
اشتغال آفرینی به همراه داشــته باشد.  توسعه محصوالت براساس نیاز 
مشــتریان از اهداف اصلی این شرکت است اســت و در همین راستا، 
رونمایی خواهد شد که شامل نسل جدید تلویزیون، سری جدید آبمیوه 
گیری های تمام دیجیتال، نسل جدید فرهای برقی، سری جدید پنکه 

های تولیپس می شود.
 عرضه اسپیکرهای جدید برند لومکس

لومکس یکی از تولید کنندگان بزرگ در بازار لوازم صوتی و تصویری 
است که قرار است در نمایشــگاه از جدید ترین اسپیکر خود رو  نمایی 
کند. این اســپیکر با نام کاوالی قدرت فوق العاده ای دارد و و دارای 6 

ووفر 12 اینچی است 
 بخاری هالوژنی شرکت ارشیا الکترونیک با راندمان باال

شــرکت ارشــیا الکترونیک تولید کننده لوازم خانگی برقی امســال 
بخاری هالوژنی را در این نمایشگاه رونمایی کرده توصسط متخصصان 
داخلی ثبت اختراع شده اســت. مصرف این بخاری یک چهارم بخاری 
های موجود در بازار بوده و راندمان انرژی آن بیش از نود درصد اســت. 
صفحه های شــطرنجی به کار رفته در این بخاری باعث میشــود گرما 
به طور کامــل انتقال داده شــود و هدر رفت حرارتی بــه کمتر از 1۰ 
درصد می رســد و المنت های هالوژنــی به کار رفتــه در این بخاری 
خاصیت تســکین دهندگی برای درد مفاصل و آرتروز دارد و توانســته 
تایید سالمت از وزارت بهداشت بگیرد  جدیدترین گاز رومیزی داتیس؛ 

کنترل شعله اجاق گاز از راه دور 
شــرکت داتیس نیز با جدیدترین گاز رومیزی که به عنوان پرچمدار 
این محصوالت است در نمایشگاه حضور دارد. این اجاق دارای قطعات 
گاز ســوز ایتالیایی بوده و با ولوم فلزی و شبکه چدنی یکپارچه و البته 
قابلیت وای فای عرضه شده است که به مصرف کننده این امکان را می 
دهد که حتی اگر در خانه نبود از راه دور نیز شــعله اجاق گاز را کنترل 
کند البته با توجه به نوســانات اینترنت در کشــور هنوز قابلیت روشن 

وخاموش کردن ان امکان استفاده ندارد.

ارزیابی مجری و بازدید کنندگان از کیفیت بیست و دومین نمایشگاه لوازم خانگی ایران نشان می دهد 

بازدیدکنندگان: از کیفیت برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی رضایت داریم

ارزیابی مشارکت کنندگان، 
بازدید کنندگان،  کارشناسان، 
و انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران به عنوان مجــری برگزاری 
بیســت و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم 
خانگی ایران، نشــان می دهد که نمایشگاه 
بیست و دوم، موفق ترین رویداد نمایشگاهی 
لوازم خانگــی در طول تاریــخ برگزاری این 
نمایشــگاه بوده، و عالوه بر استقبال پر شور 
و با نشــاط بازدید کنندگان و شرکت های 
فعال در صنعت لوازم خانگی، از ظرفیت های 
نمایشگاهی استفاده مطلوب صورت گرفته 
و همچنین عالوه بر برگــزاری همایش ها و 
رویدادهای علمی در حاشیه نمایشگاه، رایزنی 
و گفت وگوهای تجاری قابل توجه و مفیدی 
بین فعاالن صنعت لوازم خانگی و نمایندگان و 
مسووالن تجاری ایران و کشورهای همسایه، 
از جمله انجمــن های لــوازم خانگی و اتاق 
های بازرگانی عراق وکشورهای عضو اتحادیه 

اورآسیا صورت گرفته است. 
مهندس عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع 
لوازم خانگی ایران و مجــری برگزار کننده 
نمایشــگاه لوازم خانگی ایران، در گفت وگو 
با اقتصاد و نمایشگاه گفت: در طی روزهای 
 H A M E X برگزاری رویداد  
2022 بــر مقوله صادرات و شــرکت های 
دانش بنیان و نوآورمتمرکز شــده  و در این 
راســتا، همایش تخصصی و پنل تخصصی 
سرمایه گذاری مشــترک ایران و کشورهای 
همسایه با تکیه بر ظرفیت تخصصی اتحادیه 
اقتصادی اورآسیا، برگزار شد. در جلسه ای به 

صورت آنالین، دکتر عباس بدخشان ظهوری  
سفیر ایران در ارمنستان، نظرات خود را در 
مورد ظرفیت های بازار ارمنستان و اورآسیا 
ارائه داد.  همچنین اینجانب عباس هاشمی 
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران به 
عنوان مجــری، و آقــای علیرضا محمدی 
دانیالی رئیس هیــات مدیره انجمن صنایع 
لوازم خانگی ایران،و جناب وارطان گوستانیان 
وابســته اقتصادی ارمنســتان در ایران، در 
ارتباط با موضوعات مختلف اتحادیه اورآسیا 
و ظرفیت های این اتحادیــه برای بازار لوازم 
خانگی ایران، نظرات مختلفی را مطرح کرده 
و گفت وگوهای مختلفی در این زمینه انجام 

شد.  
 تقویت حضور لوازم خانگی ایران 

در ارمنستان 
 هاشــمی ادامه داد: با توجه به اینکه ایران 
مرکز نوآوری با تکیه بر شــرکت های دانش 
بنیان و فن آور در ارمنستان ایجاد می کند،  
انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران در گفت 
وگو با عباس بدخشــان ظهوری سفیر ایران 
در ارمنستان ابراز آمادگی کرد که به عنوان 
مجری رویداد نمایشــگاه لوازم خانگی، بین 
مجموعه های استارتاپی و شرکت های دانش 
بنیان و مرکز نوآوری در ارمنســتان ارتباط 
ایجاد کند و در ارتباط با صنایع لوازم خانگی 
برنامه هایی اجرا شود و حضور شرکت های 

ایرانی در اورآسیا را تقویت نماید.  
آقای وارطان گوستانیان وابسته اقتصادی 
ارمنستان در ایران نیز نکات قابل توجهی را 
مطرح کرد. از آنجا که ارمنســتان به عنوان 

دروازه ورود به اورآسیا مطرح است، می تواند 
زمینه ساز حضور بهتر شــرکت های ایرانی 
در ارمنستان و اورآسیا و حضور لوازم خانگی 
ایران در ارمنستان باشد.   وی افزود: در این 
جلسه دکتر محمود اســتقالل، عضو هیات 
علمی دانشگاه و رئیس کمیسیون صادرات 
انجمن لوازم خانگی ایران نیز به بررســی و 
تحلیل وضعیــت روز و جهانی صنعت لوازم 
خانگی پرداخت و آمارهای ارائه شده از صنعت 
لوازم خانگی جهان نشان دهنده پیشرفت و 
رشــد ظرفیت های صنعت لوازم خانگی در 
کشورهای جهان،  پنج قاره جهان، از جمله 
قاره آسیا و ایران است.  هاشمی تصریح کرد: 
در این رویداد نمایشــگاهی انجمن صنایع 
لوازم خانگی، آقای محمود عبدالحسین جبار 
الریثی رئیس اتاق بازرگانی االیرانیه و رئیس 
هیات مدیره اتاق هــای بازرگانی عراق، نیز 
حضور داشــت که نتایج گفت وگوها نشان 
می دهد در حال حاضر، ظرفیت های خیلی 
خوبی درعراق برای بــازار لوازم خانگی ایران 
وجود دارد.  وی افزود: همچنین در حاشــیه  
پنل و همایش تخصصی، تفاهم نامه ای بین 
انجمن لوازم خانگی صنایــع ایران و انجمن 
عراق منعقد شــد و این ظرفیت ها به خوبی 
وجود دارد که در دو بازار عراق و ارمنســتان، 
توسعه بازار لوازم خانگی ایرانی را شاهد باشیم.  
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: 
در روز ســوم نمایشــگاه نیز رویداد توسعه 
فناوری و نوآوری در صنعــت لوازم خانگی، 
در سالن معاونت علمی و فناوری به میزبانی 
کانون صنعت لوازم خانگی، معاونت فناوری 

ریاست جمهوری و با همکاری انجمن صنایع 
لوازم خانگی ایران، شــرکت صنایع کوچک 
و شــهرک های صنعتی ایران برگزار شــده 
بود، که در این رویــداد 5 پنل تخصصی در 
روزهای دوم و سوم برگزاری نمایشگاه برگزار 
شده است.  وی ادامه داد: همایش های تک 
با حضور شرکت های دانش بنیان و استادان 
دانشگاه برگزار شد. بررسی اکوسیستم نوآوری 
و فناوری و فرآیند تحقیق و توسعه،  داخلی 
ســازی در صنایع لوازم خانگی، چالش ها و 
راهکارها، بهره وری و مدیریت مصرف انرژی 
در لوازم خانگی، بررسی فرصت ها و ظرفیت 
های قانونی برای نوآوری و تحقیق و توسعه 
در روز دوم برگزار شــد و در روز سوم نیز دو 
نشست انقالب صنعتی چهارم و لوازم خانگی 
هوشــمند، اکوسیســتم نوآوری و تحقیق 
و توســعه برگزار شد.  هاشــمی تاکید کرد: 
وزیرصمت نیز در روز نخست ازنمایشگاه لوازم 
خانگی و از رویداد فناوری و نوآوری نیز بازدید 
کرد و مقامــات و معاونان و مدیــران وزارت 
صمت و سایر وزارتخانه ها و فعاالن صنعتی 
نیز بازدید مناســبی از این نمایشگاه داشته 
اند.  عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایران و مجری برگزارکننده نمایشگاه 
گفــت: بازدید مردم وکارشناســان و فعاالن 
صنعت لوازم خانگی در این چهار روز برگزاری 
بیست و دومین نمایشگاه لوازم خانگی ایران، 
بسیار خوب بوده و نظر سنجی ها نشان می 
دهد که این نمایشگاه بهترین نمایشگاه لوازم 
خانگی در تاریخ برگــزاری این رویداد بزرگ 

نمایشگاهی بوده است.  

س
عبا

می
ش

 ها

یادداشت

آقای وارطان 
گوستانیان 

وابسته اقتصادی 
ارمنستان در 

ایران نیز نکات 
قابل توجهی را 

مطرح کرد. از آنجا 
که ارمنستان به 

عنوان دروازه 
ورود به اورآسیا 
مطرح است، می 

تواند زمینه 
ساز حضور بهتر 

شرکت های ایرانی 
در ارمنستان و 

اورآسیا و حضور 
لوازم خانگی ایران 

در ارمنستان 
باشد. 
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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

مجری برگزاری نمایشگاه: از تمام ظرفیت های برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی استفاده کردیم

بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی مطرح کردند:

محصوالت ایرانی از لحاظ کیفیت دست کمی از نمونه های مشابه خارجی ندارند
در ســال هــای اخیر بــا وجود 
تحریم،  استقبال از برندهای ایرانی 
بیشتر شده و خوشــبختانه تولید 
داخل هم توان رقابت با نمونه های 

مشابه خارجی را دارند. 
بیست و دومین نمایشــگاه بین المللی لوازم 
خانگی ایران امروز در حالی بــه کار خود پایان 
می دهد که بر اساس مشاهدات خبرنگاران گروه 
رسانه ای صنعت نمایشگاهی، بازدیدکنندگان از 
نحوه و کیفیت برگزاری وهمچنین کاالهای ارائه 

شده در این رویداد ابراز رضایت کرده اند.
رضــا که نمایندگــی یکی از برندهــای لوازم 
برقــی در بازار را دارد در گفــت و با خبرنگار ما 
اظهار داشت: نمایشگاه نســبت به دو سال قبل 
که درگیر کرونا بودیم با کیفیت بیشتری برگزار 
شده اند. نمایشگاه لوازم خانگی فرصتی است تا 
برند های ایرانی آخرین محصوالت و تکنولوژی 
های خــود را در این نمایشــگاه ارائــه دهند و 
همچنین تولید کنندگانی کــه تازه پا به عرصه 
تولید گذاشــته اند بتوانند بــرای محصول خود 

مشتری جذب کنند.
وی افزود: در ســال های اخیر با وجود تحریم 
اســتقبال از برندهــای ایرانی بیشــتر شــده و 
خوشبختانه تولید داخل هم توان رقابت با نمونه 

های مشابه خارجی را دارند. 

ســعید یکی دیگر از بازدید کنندگان با تاکید 
بر حضور فعاالن حوزه لوازم خانگی در نمایشگاه 
گفت:حضور در نمایشــگاه باعث می شود که با 
آخرین دســتاوردهای این صنعت آشــنا شده و 
ببینیم شــرکت هایی که با انها کار میکنیم چه 
محصول جدیدی برای رونمایی و عرضه به بازار 
دارند. در نمایشگاه امسال شرکت های خارجی 
نسبت به سال های قبل از تحریم و کرونا حضور 
نداشــتند البته چند نمایندگــی از محصوالت 
چینی و ترکیه ای دیدم ولــی برند های ایرانی 
و محصــوالت آن را که نگاه میکــردم از لحاظ 
کیفیت دست کمی از نمونه های مشابه خارجی 
ندارند با این تفاوت که قیمت مناسبی نیز دارند 
البته باید بگویم قیمت نســبت به قبل گران تر 
شده ولی باز هم نســبت به محصوالت خارجی 

مناسب تر است
یکی از بازدیدکننده ها که از اســتان کرمان 
در این نمایشــگاه حضور پیدا کــرده در رابطه 
با انگیــزه حضورش در نمایشــگاه مــی گوید 
: من در کرمان فروشــگاه چینــی و بلور دارم و 
هرسال ســعی میکنم در نمایشگاه شرکت کنم 
تا با تولیدکنندگان جدید اشــنا شده و بتوانم با 
انها کار کنم البته در دوســال گذشــته به دلیل 
کرونا امکان حضور نداشــتم .امسال که آمدم تا 
این لحظه با چند شرکت برای همکاری صحبت 

هایی داشتم که امیدوارم این اتفاق بیفتد.
آیدا دانشجوی رشــته مدیریت با بیان اینکه 
صنعت لوازم خانگي وابسته به شرایط اقتصادي 
کشــور اســت گفت: صنعت لوازم خانگی چند 
سالی است با رکود مواجه و تا زمانی که شرایط 
اقتصادی به همین صورت ادامه داشــته باشــد 
نمیتوان به اینده این صنعت امید داشت و رونق 
گرفتن و تاثیرات چنین نمایشگاه هایی هم نیاز 

به تحول در بحث اقتصادی است. توان معیشتی 
مردم به اندازه ای نیست که خرید لوازم خانگی 
در اولویت آن ها باشد و یا امکان خرید کاالهاي 
گران را داشــته باشــند. با این وجود امیدوارم 
در این نمایشــگاه تولیدکنندگان کاالي جدید 
خود را در معرض بازدید عمــوم قرار دهند تا با 
بازاریابي مناسب براي کاالي خود مشتري جذب 

کنند.



3
دی ماه 1401   |  شماره 422

www.namaye shgahha . i r



4
دی ماه 1401   |  شماره 422

www.namaye shgahha . i r

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.

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

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 1۳46 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.

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

مهدی کامالن مدیر عامل شرکت توس چینی:

شرکت توس چینی
 بزرگترین تولید کننده ظروف چینی در ایران و خاورمیانه

مهــدی کامــالن رئیس 
هیئت مدیــره و مدیر عامل 
شرکت توس چینی با بیان 
این مطلب به خبرنگار اقتصاد و نمایشــگاه 
گفت: توس چینی عالوه بر استفاده از توان 
و تخصص نیروهای متعهد خود، با تکیه بر 
تکنولوژی روز دنیا و بهره گیــری از علم و 
تجربه کارشناســان بزرگ جهان در عرصه 
تولید چینی توانســته اســت نظر مصرف 
کنندگان و کارشناســان ایران و جهان را به 
خود جلب کند. بزرگترین مزیت این شرکت 
تنوع و کیفیت محصوالت اســت. از جمله 
تولیدات این شــرکت می تــوان به چینی 
هارد، چینی استخوانی، چینی های هتلی و 

رستورانی به صورت تخصصی اشاره کرد.
شــرکت ما ســال ها در زمینه تحقیق و 
توســعه فعالیت کرده اســت و محصوالت 
تولیدی ما نسبت به دیگر شرکت ها در سطح 
دنیا بی نظیر هستند و همه این دستاوردها، 

حاصل فعالیت دانش بنیان، و بخش تحقیق و 
توسعه شرکت است. مزیت ما در بازار، تولید 
محصوالت با استقامت بسیار باال و وزن بسیار 
پایین است و در حوزه این مدل ظروف که در 
شرکت ما توسعه یافته رقیبی در بازار نداریم.

وی با بیــان اینکه صنایــع چینی جزو 
صنایع اشتغال زا محسوب می شود؛ گفت: 
در حال حاضر بالغ بر 11۰۰ نیرو به صورت 
مستقیم و 1۰۰۰ نیرو به طور غیرمستقیم 
با مجموعه ما همکاری مــی کنند. مهدی 
کامالن اظهار داشت: با توجه به کیفیت باال 
و قیمت مناسب محصوالت تولیدی شرکت 
توس چینــی، از جایگاه مناســبی در بازار 
داخلی برخوردار اســت.  این شرکت حضور 
فعال و گســترده ای در بازار خاورمیانه دارد 
و به کشــورهای روســیه و حوزه CIS نیز 
صادرات دارد. در گذشــته صادرات گسترده 
تری داشتیم اما در حال حاضر به خاطر یک 
ســری محدودیت ها به خصوص در زمینه 

انتقال مالی و مشکالت حمل و نقل، صادرات 
ما محدود به کشــورهای همسایه و منطقه 
شده است. البته محصوالت ما به کشورهای 

آمریکای جنوبی و آفریقا نیز صادر می شود.
وی با بیان اینکه به دنبال توســعه برند 
خود در بازارهای جهانی هستیم؛ خاطرنشان 
ساخت: بر این اساس هر ساله در نمایشگاه 

های اروپا و آمریکای شمالی حضور داریم. 
مهدی کامالن در پایان با تاکید بر اهمیت 
برگزاری نمایشــگاه ها عنوان کرد: طبیعتا 
برای توسعه محصوالت خود نیاز به شنیدن 
نظرات مشتریان داریم و یکی از کارکردهای 
مهم نمایشگاه شنیدن نظرات آنها در جهت 
بهبود مســتمر محصوالت است تا هر سال 
محصوالت با کیفیت تر و مطابق با ســلیقه 
مشتری تولید نماییم. امسال شاهد حضور 
پررنگ تر تجار و بازدید کنندگان خارجی در 
نمایشگاه بودیم که این موضوع برای ما یک 

مزیت است. 

شرکت توس چینی از سال 1368 در زمینه تولید ظروف پذیرایی چینی فعالیت خود را آغاز کرده است. مجتمع توس چینی در همان سال های اولیه فعالیت خود با تکیه بر 
تکنولوژی باالی تولید و دانش متخصصین متعهد و مجرب داخلی و خارجی پا به عرصه بازارهای جهانی نهاد و در طي چند سال، موفق به کسب سهم عمده ای از بازارهای 

داخلی و خارجی شد ودر حال حاضر از لحاظ توناژ تولید و تنوع، بزرگترین تولید کننده ظروف چینی در ایران و خاورمیانه شناخته می شود. 

مهدی کامالن:
این شرکت 

حضور فعال و 
گسترده ای در بازار 
خاورمیانه دارد و به 
کشورهای روسیه 

و حوزه CIS نیز 
صادرات دارد. در 
گذشته صادرات 

گسترده تری 
داشتیم اما در حال 
حاضر به خاطر یک 

سری محدودیت 
ها به خصوص 

در زمینه انتقال 
مالی و مشکالت 

حمل و نقل، 
صادرات ما محدود 

به کشورهای 
همسایه و منطقه 
شده است. البته 

محصوالت ما 
به کشورهای 

آمریکای جنوبی 
و آفریقا نیز صادر 

می شود

 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
اح

چی
تان

س
 ب
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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 29 آذر تا 2 دی ماه 1401 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.

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

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 2۵9 
محصول با بیش از 20 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
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تاکنون هیچ مبلغ و وامی از دولت دریافت نکرده ایم و همه سرمایه گذاری ها را خودمان انجام داده ایم. نوسانات 
بازار ارز ضررهای هنگفتی به تولیدکنندگان وارد کرده است. برای رونق در تولید و ایجاد بسترهای مناسب جهت 

حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی، باید تامین نقدینگی وسرمایه در گردش در دستور کار سیاست 
گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد

ین
ام

دی
قبا

 کی

امین کیقبادی مدیرعامل شرکت تایماز صنعت جم:

شــرکت دانش بنیان تایماز صنعت جم در زمینه تولید قطعات الکترونیکی صنایع لوازم خانگی و صنایع خودرو فعالیت دارد و با استفاده از آخرین تکنولوژی های 
موجود صنعت الکترونیک و با تکیه بر توان نیروهای متخصص و کارآمد خود انواع سیستم های الکترونیکی لوازم خانگی و خودرو را با باالترین کیفیت و مطابق با 

استانداردهای روز جهانی تولید و عرضه می نماید.

امین کیقبادی:
با شرکت هایی 

از کشور ترکیه در 
حال همکاری و 

فعالیت در زمینه 
تولید قطعات 

یخچال و پکیج 
شوفاژ دیواری 

هستیم. به دنبال 
توسعه بازارهای 

صادراتی خود 
هستیم و در 

حال حاضر در 
بازار کشور ترکیه 

حضور جدی و 
فعالی داریم و 

می خواهیم در 
آینده ای نزدیک 

با افزایش ظرفیت 
تولید، در بازار 

کشور روسیه نیز 
حضور داشته 

باشیم.

امیــن کیقبادی مدیرعامل شــرکت 
تایمــاز صنعت جــم در گفــت وگو با 
اقتصاد و نمایشــگاه، در جریان برگزاری 
بیست و دومین نمایشــگاه بین المللی 
لوازم خانگی اظهار داشــت: این شرکت 
از ســال 89 با نــام دیگــری در صنایع 
هوایــی و خودرو فعالیت داشــت و از 4 
ســال پیش به طور مستقیم وارد عرصه 
تولید لوازم خانگی شــده اســت و انواع 
بردهای یخچال، پکیج شــوفاژ دیواری، 
انواع تستر، اون مایکروویو، لوازم خانگی 
پرتابــل نظیر جاروبرقی و چای ســاز را 
تولید می نماید. در صنعت خوودرو نیز  
 Immobilizer)،) ایموبالیزر   ،ACU
FCM، BCM و کالســتور تراکتور و 
قطعات کالستر پشت آمپر شرکت ایران 
خودرو را تولید می کند. وی با اشاره به 
دستاوردهای این شــرکت تصریح کرد: 
شرکت تایماز صنعت جم موفق به اخذ 
عنوان شــرکت دانش بنیــان از طرف 
معاونت علمی نهاد ریاســت جمهوری 
در زمینه بــرق و الکترونیک، فوتونیک، 
مخابرات و سیســتمهای خودکار شده 
اســت و برای اولین بار در ایران اقدام به 

ساخت دستگاه تست دسته سیم کرده 
که قادر اســت در  ســه میلیونم ثانیه، 
یکصد ند دسته ســیم را تست و برروی 

صفحه گرافیکی نمایش دهد.
مدیرعامل شرکت تایماز صنعت جم 
در ادامه عنوان کرد: بزرگترین ســرمایه 
ما نیروی انسانی ما است و باور داریم که 
نیروی انسانی یک شرکت باعث تعالی و 

یا پسرفت آن شرکت می شود.
در مجموعه ما بالغ بر شــصت نیروی 
متخصص و کارآمد مشــغول به فعالیت 
هستند و با تکمیل طرح های توسعه ای، 
تعداد نیروهای فعال ما به یکصد نفر نیز 

می رسد.
وی افزود: بر اساس طرح های توسعه 
ای شــرکت، ظرفیت خطوط تولید سه 
برابر  می شود و عالوه بر قطعات خودرو، 
روزانه سه هزار برد یخچالی و 5۰۰ برد 

پکیج شوفاژ را تولید می کنیم.
مدیرعامل شرکت تایماز صنعت جم 
در ادامه عنوان کرد: با شــرکت هایی از 
کشور ترکیه در حال همکاری و فعالیت 
در زمینه تولید قطعات یخچال و پکیج 

شوفاژ دیواری هستیم.
وی افزود: به دنبال توســعه بازارهای 

صادراتی خود هســتیم و در حال حاضر 
در بازار کشــور ترکیه حضــور جدی و 
فعالی داریم و می خواهیم در آینده ای 
نزدیک با افزایش ظرفیت تولید، در بازار 

کشور روسیه نیز حضور داشته باشیم.
تایمــاز صنعت  شــرکت  مدیرعامل 
جم با اعالم این مطلــب گفت:  تاکنون 
هیــچ مبلغ و وامــی از دولــت دریافت 
نکرده ایم و همه ســرمایه گذاری ها را 
خودمان انجام داده ایم. نوســانات بازار 
ارز ضررهای هنگفتی به تولیدکنندگان 
وارد کرده اســت. برای رونق در تولید و 
ایجاد بسترهای مناســب جهت حضور 
تولیدکننــدگان داخلــی در بازارهــای 
جهانی، باید تامین نقدینگی وســرمایه 
در گردش در دستور کار سیاست گذاران 

اقتصادی کشور قرار گیرد.
وی در پایــان اظهار داشــت: ما برای 
اولین بار در نمایشگاه بین المللی لوازم 
خانگی شــرکت کرده ایم. ما استاندارد 
بین المللی تولید، طراحی تولید و کنترل 
کیفی محصوالت مان را در سیستم پیاده 
کرده ایم و محصوالت مان را با باالترین 
کیفیت و ضمانت ۳6 ماهه به مشتریان 

خود ارائه می کنیم.

تولید انواع لوازم خانگی و توسعه برنامه صادراتی در شرکت تایماز صنعت جم

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین خبرداد؛

بهره گیری از فناوری دانش بنیان و دستیابی به بازارهای جهانی

ملی  رویــداد  رویکرد  او 
توســعه فناوری و نوآوری 
در صنعــت لــوازم خانگی 
را در سال گذشــته تمرکز بر ارائه نیازهای 
فناورانه مــورد نیاز صنعت لــوازم خانگی 
دانست و افزود: اما امســال تمرکز بر روی 
نمایش توانمندی ها و شــرکت های فناور 
پیشــرو در حوزه لوازم خانگــی و عرضه 
محصوالت منتخبــی از واحدهــای لوازم 
خانگــی و صاحبان این صنعت اســت که 
شامل صندوق های حمایتی و شرکت های 
شتاب دهنده می شود و امکاناتی فراهم شده 
تا محصوالت به نمایش درآمده و خدمات 

صاحبان صنایع ارائه شود.
صفاری با اشــاره بــه رونمایــی از پنج 
محصول فناورانه در حوزه لوازم خانگی که 
سال گذشــته به محصول تبدیل شده اند، 
گفت: همزمان با این رویــداد، رویدادهای 
همایشی و نمایشگاهی اجرا و پنج نشست 
تخصصی برگزار می شود و تالش می کنیم 
از ظرفیت های قانونی، تجربیات و امکانات 

موجود در حوزه فناوری استفاده کنیم.
این مسئول با توجه به فعالیت 1۰واحد 
صنعتی تولیدکننده لوازم خانگی در استان 
قزویــن و تعدد خدمات وابســته به آن در 
اســتان، توضیح داد: حدود ۰۷نیاز فناورانه 
در صنعت لوازم خانگی طی ســال گذشته 
و امسال شناسایی شده که به شرکت های 
نوآور ارائه می شود و با فراهم کردن شرایط 
و جلسات، امیدواریم منجر به نتیجه عقد 

قرارداد شود.
او قیمت کاالهــای داخلی نســبت به 
کاالهای مشابه در حوزه لوازم خانگی ایرانی 
را بســیار متفاوت و کیفیت آن ها را رو به 
بهبود دانست و افزود: طی سال های اخیر، 
تمایل مردم برای خریــد کاالهای داخلی 
رشد داشته و اســتقبال خوبی هم صورت 
گرفته است. مدیرعامل شرکت شهرکهای 
صنعتی اســتان قزوین تصریح کرد: بعد از 
تحریم ها بســیاری از برندهای حوزه لوازم 
خانگی، ایران را رها کردند که خوشبختانه 
در حال حاضر، مشــکلی در تامین کاالی 
لوازم خانگــی نداریم که نشــان می دهد 
توانمندی کشور در حوزه لوازم خانگی طی 
دو سال گذشته، چندین برابر بوده و توانسته 
خألها را جبران کند. رئیس اتاق بازرگانی 
تهران گفت: همکاری شــرکت های دانش 
بنیان در تولید محصوالت لــوازم خانگی 
ایرانی موجب ارتقای کیفیت لوازم خانگی 

داخلی، ایجاد رقابت و دستیابی به بازارهای 
جهانی خواهد شــد. رئیس اتاق بازرگانی 
تهران گفت: همکاری شــرکت های دانش 
بنیان در تولید محصوالت لــوازم خانگی 
ایرانی موجب ارتقای کیفیت لوازم خانگی 
داخلی، ایجاد رقابت و دستیابی به بازارهای 
جهانی خواهد شد. خوانساری، رئیس اتاق 
بازرگانی تهران در حاشیه بیست و دومین 
ایران  لوازم خانگی  نمایشــگاه بین المللی 
و دومین نمایشــگاه هامکــس گفت: این 
نمایشــگاه به همت انجمن لــوازم خانگی 
برگزار شده و موجب همگرایی خوبی بین 
تولیدکنندگان و قطعه ســازان شده است. 
خوانســاری افزود: صنعت لــوازم خانگی 
داخلی پس از خودرو دومین صنعت بزرگ 
کشور است و در ســالهای گذشته با رشد 
بسیار خوبی همراه بوده است و خوشبختانه 
به همت تولیدگران داخلی اغلب نیازهای 

کشور با تولید داخل رفع می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین از رونمایی پنج محصول فناورانه حوزه لوازم خانگی در دومین رویداد ملی توسعه فناوری و نوآوری در صنعت لوازم 
خانگی خبر داد.

رضا صفاری، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در جریان افتتاح دومین رویداد ملی توسعه فناوری و نوآوری در صنعت لوازم خانگی که به همت شرکت 
شهرکهای صنعتی استان قزوین و کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی در نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است، اظهار کرد: همزمان با برگزاری 
بیست ودومین نمایشگاه لوازم خانگی در تهران، دومین رویداد ملی توسعه فناوری و نوآوری در صنعت لوازم خانگی هم با همکاری کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار 

لوازم خانگی برگزار شده که توانمندی های واحدها و شرکت هایی که در حوزه فنآوری پیشرو هستند، به نمایش گذاشته شده است.

همزمان با برگزاری 
بیست ودومین 
نمایشگاه لوازم 

خانگی در تهران، 
دومین رویداد ملی 

توسعه فناوری و 
نوآوری در صنعت 
لوازم خانگی هم 
با همکاری کانون 

هماهنگی دانش، 
صنعت و بازار لوازم 
خانگی برگزار شده 
که توانمندی های 

واحدها و 
شرکت هایی که 
در حوزه فنآوری 

پیشرو هستند، به 
نمایش گذاشته 

شده است
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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-سالن41

پارس گوهرسان- سالن40

ساتر صنعت الکترونیک باراد-سالن41

لیمون-سالن7

عروس تفلون-سالن6

بهسا پلیمر پارس-سالن10و11

شرکت نیکان تجارت اوستا-سالن35

امپرلند-سالن10و11

دمنده-سالن41

ناسیونال-سالن38

ندا ارتباطات آسیا-سالن35

توس چینی-سالن44 کلور-سالن38
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ایران بی نیاز از هرگونه واردات لوازم خانگی 

بسیاری از برندهای 
لوازم خانگی در 

حال حاضر با 
سلیقه مشتریان 

ایرانی آشنا هستند 
و حتی برخی از 
تولید کنندگان 

قادر به عرضه ۱۰۰ 
مدل لباسشویی 
هستند. اگرچه 

توان تولید برخی 
از کاالها در کشور 

وجود ندارد که 
در این راستا نیز 
سرمایه گذاری 

هایی صورت گرفته 
و باید به تولید 

کنندگان فرصت 
داده شود

نمایشــگاه لوازم خانگی تهران به ایســتگاه 
بیســت و دوم رســید و رئیس اتحادیه لوازم 
خانگی تهران در حاشــیه افتتاحیه این رویداد 
عنوان کرد: سایه ســنگین کرونا بر نمایشگاه 
طی سال اخیر های اخیر احساس می شد اما 
تولید کنندگان با تمام توان خود در بیســت و 
دومین نمایشــگاه لوازم خانگی تهران شرکت 

کردند.
تولید کنندگان لوازم خانگی در ســال اخیر 
با مشــکالتی مانند کرونا و اوج گیری تحریم 
ها رو به رو بودند که خوشــبختانه اکثر برندها 
از این فرصت اســتفاده کردند و محصولی در 
خور مشــتری ایرانی و قابل استفاده روانه بازار 

کردند.
ســاخت  کاالهــای  داد:  ادامــه  وی 
تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با سال های 
گذشــته از نظر ظاهری تغییر شکل داشته و 
بهبود پیدا کرده اند و از طرفی با افزایش تولید 

همراه شده اند.
رئیــس اتحادیه لــوازم خانگی تهــران در 

خصوص خدمات پــس از فــروش نیز گفت: 
بســیاری از برندهای لــوازم خانگی در بخش 
خدمات پس از فروش اقدامــات زیادی انجام 
داده اند که از جمله می تــوان به تعویض بی 

قید و شرط یک ماهه اشاره کرد.
وی افزود: بسیاری از برندهای لوازم خانگی 
در حال حاضر با ســلیقه مشتریان ایرانی آشنا 
هســتند و حتی برخی از تولید کنندگان قادر 
به عرضه 1۰۰ مدل لباسشویی هستند. اگرچه 
توان تولیــد برخی از کاالها در کشــور وجود 
ندارد که در این راستا نیز سرمایه گذاری هایی 
صورت گرفته و باید به تولید کنندگان فرصت 

داده شود.
اکبر پازوکی گفت: عرضه مواد اولیه ارزان به 
تولید کنندگان از سوی دولت می تواند منجر 
به کاهش قیمت تمام شده شود و ما به عنوان 
توزیع کنندگان لوازم خانگی می توانیم حداقل 
کاالی ایرانی را با رغبــت و رضایت قیمتی به 

مشتریان ارائه کنیم.
باوجود افزایــش 57 درصدی، مردم 

توان خرید ندارند
رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی 
گفت: تولیدکننــدگان به دنبال افزایش قیمت 
نیســتند چراکه به دلیل کاهش قدرت خرید 
مردم افزایش قیمت به نوعی مشتری را فراری 

میدهد.
پازوکــی رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی در حاشیه بیســت و دومین نمایشگاه 
لوازم خانگی ایــران، به خبرنــگار ایلنا گفت: 
مالک قیمت لوازم خانگی لیست قیمتی است 
که در سازمان حمایت از مصرف کننده عنوان 

شده است.
پازوکی تاکید کرد: تولیدکنندگان به دنبال 

افزایش قیمت نیستند چراکه به دلیل کاهش 
قدرت خرید مــردم افزایش قیمــت به نوعی 
مشتری را فراری میدهد. در چندسال گذشته 
کارمنــدان و کارگران با حقــوق دوماهه خود 
نمایند  لباسشویی خریداری  می توانستند یک 
اتفاقی که امســال حتی با وجــود افزایش 5۷ 

درصدی حقوق کارگران نیز میسر نیست.
به گفته وی؛ کاهش قدرت خرید مردم درپی 
مشکالت حقوق کارگران، افزایش قیمت مواد 
اولیــه و عرضه آن با نرخ دالر بــا وجود تامین 
ان در داخل کشور و خود تحریمی ها از جمله 
عوامل اصلی تعیین قیمت و کاهش توان خرید 
مردم است. درحالی که حقوق کارگران و نرخ 
فروش لوازم خانگی با قیمت ریالی است عرضه 
مواد اولیه حتی در داخل کشــور با نرخ دالری 
صــورت می گیرد.وی بــا اشــاره آمارهای۷۰ 
درصــدی تامین و تولید قطعــات و مواد اولیه 
لوازم خانگی در کشور گفت: اگر معتقدیم که 
۷۰ درصد لوازم خانگی در داخل کشور تامین 
و تولید می شــود نباید افزایش قیمت ها در پی 
افزایش نرخ ارز بــر کل 1۰۰ درصد آن اعمال 
شــود به معنای دیگر اگر بنا به اعمال قیمت 
نرخ ارز بر لوازم خانگی اســت این میزان باید 
در ۳۰ درصــد وارداتی صورت گیــرد نه کل 
تولید  مدیره  هیئــت  عضو  محصول.همچنین 
در حوزه لــوازم  نندگان لوازم خانگی گفــت: 
خانگی امروز کشور بی نیاز از هرگونه واردات 
اســت و حتی به خارج از کشور قطعات صادر 

می کنیم.
داود نــوده فراهانــی عضــو هیئــت مدیره 
تولیدکننــدگان لوازم خانگــی در مصاحبه با 
رسانه ملی گفت: کانونی را در دو سال گذشته 
با همکاری معاونت فناوری ریاســت جمهوری 

ایجــاد کردیم بــا عنــوان کانون دانش بازار 
و صنعت با هدف هــم افزایی در حوزه فناوری 

و نوآوری در صنعت لوازم خانگی.
وی افزود: بعــد از تحریم هایی کــه اعمال 
شــد صنعتگران و ســرمایه گــذاران بر حوزه 
ســاخت داخل تمرکز کردنــد و ایــن کانون 
واســطه خوبی بــرای این کار بود نخســتین 
رویداد تــاب آوری صنعت لــوازم خانگی در 
مقابل فشــارهای خارجی با رشد عمق ساخت 
داخل و دومین رویداد هوشمندسازی، نوآوری 
و فناوری با کمک شرکت های دانش بنیان در 

عرصه این صنعت اتفاق افتاد.
لوازم  تولیدکننــدگان  مدیــره  عضو هیئت 
خانگی در ادامه بیان داشــت: دانش بنیان ها 
در حــوزه طراحی هــای صنعتــی، تجهیزات 
الکترونیکــی،  بردهــای  آزمایشــگاهی، 

هوشمندســازی نــرم افزارها و بهینه ســازی 
مصرف انرژی در صنعت لــوازم خانگی تجربه 

و دانش را به سایر صنعتگران منتقل کردند.
نوده فراهانــی گفت: قطعه ســازان صنعت 
لوازم خانگی توانســته اند عمق ساخت داخل 
را در طراحی ها و کیفیــت محصول باال ببرند 
و این موضوع در حالی اســت که کشــور در 
تحریم بســر می برد همچنین قطعه سازان با 
ایجاد شرکت هایی در منطقه به دنبال صادرات 
قطعات ســاخت داخل بــه خارج از کشــور 

هستند.
وی افــزود: در حــوزه لوازم خانگــی امروز 
کشــور بی نیاز از هرگونه واردات است؛ بخش 
خصوصی یا به تعبیر دیگــر خود مردم در این 
حوزه وارد شدند و توانســتند کشور را به این 

نقطه و جایگاه برسانند.

اگر معتقدیم که 70 درصد لوازم خانگی در داخل کشور تامین و تولید می شود نباید افزایش قیمت ها در پی افزایش نرخ ارز 
بر کل 100 درصد آن اعمال شود به معنای دیگر اگر بنا به اعمال قیمت نرخ ارز بر لوازم خانگی است این میزان باید در 30 

درصد وارداتی صورت گیرد نه کل محصول
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مینا شارقی مدیر عامل شرکت نیکان تجارت اوستا:

شرکت نیکان تجارت اوستا در سال 13۵7 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 ۵00 نیرو 
به صورت مستقیم و 3 هزار نفر به صورت غیرمستقیم فعالیت می کنند.

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.

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.

اهمیت سیاست گذاری مناسب در توسعه بازارهای صادراتی

اباذر کریمی مدیر عامل »شرکت صنایع پارس گوهرسان«: 

محصوالت تولیدی »شرکت صنایع پارس گوهرسان«
 با محصوالت برترین   برندهای اروپایی و کره ای رقابت می کند

در حاشــیه نمایشــگاه 
لوازم خانگی، با اباذرکریمی 
صنایع  عامل شرکت  مدیر 
پارس گوهرســان گفت وگویی انجام داده 
ایم. او اشاره کرد در حال حاضر که نوارهای 
گسکت مورد نیاز تمام برندهای مطرح لوازم 
خانگی در ایران را تامین می کند وباتوجه 
به رشد لوازم خانگی در سطح کشور نسبت 
به ایجاد زیر ســاختهای الزم برای افزایش 
تولید همگام با رشد شرکتهای لوازم خانگی 
اقدام نموده اســت. وی با اشاره به فعالیت 
های شرکت پارس گوهرسان اظهار داشت: 
تولیدات شرکت، نوار گسکت و مگنت وانواع 
اواپراتورهای نوفراســت و انواع کندانسورها 
است و با بیشتر کارخانه های صاحب برند 
ایران کار می کنیم. شرکت اسنوا، هیمالیا، 
گلدایران،  صنعــت  نیکســان،  دیپوینت، 
الکترواستیل، پاکشــوما، امرسان و همه ی 
شــرکت های صاحب برند با ما همکاری 

می کنند و محصوالتی تولیدی ما از لحاظ 
کیفی قابل رقابت با برندهای اروپایی و کره 
ای اســت. اباذر کریمی مدیر عامل شرکت 
صنایع پارس گوهرســان با اشاره به حضور 
این شرکت در نمایشگاه لوازم خانگی گفت: 
در نمایشــگاه از تنوع محصوالت و قطعات 
تولیدی برای مصارف مختلف رونمایی شده 
اســت و می توانیم ادعا کنیم که در زمینه 
ی نوار گسکت متنوع ترین و باکیفیت ترین 

محصوالت را داریم.
شــرکت صنایع پارس گوهرسان بدلیل 
دارا بودن مشتریان و کاالهای متعدد نسبت 
به کارخانجات رقیب در دنیــا دارای تنوع 
بیشتری میباشــد.   به دلیل وجود تعدد 
کارخانجــات یخچالســازی در ایران تنوع 
کاالهای تولیدی نسبت به سایر کشورهای 
جهان بیشتر است. وی در ادامه با اشاره به 
فعالیت های صادراتی شرکت تصریح کرد: 
ما به کشور های مختلف و حتی کشورهای 

صنعتی و موفق نیز صادرات داشته ایم. اما به 
دلیل باال بودن نیاز داخلی عمده محصوالت 
خود را به داخل عرضه کــرده ایم. در حال 
حاضر برای گسکت سه کارخانه در سطح 
ایران داریم کــه یکی در تهران شــهرک 
صنعتی صفادشت است و در مشهد شهرک 
صنعتی توس، و تبریز شهرک شهید سلیمی 
نیز مشغول تولید و عرضه محصول هستیم 
و کل ایران را پوشــش می دهیم. کیفیت 
نوار گسکت کامالً مطابق با استانداردهای 
دنیا اســت و از جنس های موجود در بازار 
با کیفی تر اســت. حتی جنــس هایی که 
به عنوان کــره ای و چینی، تولید و به بازار 
عرضه می شود از کیفیت پایین تری نسبت 
به محصوالت ما برخوردار است، چون مواد 
اولیه مورد اســتفاده مــا از کیفیت باالیی 
برخوردار است و برای حفظ سرما وبرودت 

بهترین عملکرد را دارد.

شرکت صنایع پارس گوهرسان یکی از شرکت های مطرح در تولید قطعات لوازم خانگی اســت که به خصوص در تولید نوارهای گسکت مورد نیاز شرکتهای تولید 
یخچال و فریزر در کشور فعالیت موثری داشته و به دستاوردهای بزرگی در زمینه تولید گرانول وکامپاند مگنت دست یافته است و در حال حاضر توان تولید نیاز کلیه 

شرکتهای داخلی را دارا میباشد. 

اباذر کریمی:
شرکت صنایع 

پارس گوهرسان 
بدلیل دارا بودن 

مشتریان و 
کاالهای متعدد 

نسبت به 
کارخانجات رقیب 
در دنیا دارای تنوع 
بیشتری میباشد. 

 به دلیل وجود 
تعدد کارخانجات 

یخچالسازی 
در ایران تنوع 

کاالهای تولیدی 
نسبت به سایر 

کشورهای جهان 
بیشتر است

بر اساس تحقیقاتی که انجام دادم به دلیل تبلیغات منفی و عدم حمایت کافی از تولیدکنندگان، بسیاری از فعاالن 
و شرکت ها موفق به ورود در عرصه صادرات به بازار کشورهای همجوار نشده اند؛ مثال در عراق فقط از کاالهای 

ایتالیایی و ترکیه ای استقبال می شود. یکی از دالیل آن می تواند عدم سیاست گذاری مناسب  باشد.

ینا
م

قی
شار
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براساس ارزیابی ها ارزش بازار جهانی لوازم خانگی هوشمند در سال گذشته میالدی به 81/30 میلیارد دالر رسید و پیش 
بینی می شود که سال های ۲0۲۲ تا ۲030 با نرخ رشد مرکب ساالنه حدود 6/8 درصد افزایش یابد

چهارراه رقابتی شدن در صنعت لوازم خانگی

انقالب صنعتی چهارم؛ تحول و پیشرفت در  لوازم خانگی هوشمند

انقالب صنعتی 
چهارم، تحول و 

پیشرفت صنعت 
لوازم خانگی را 

به همراه داشت 
و موجب شد تا 

شرکت های تولید 
لوازم خانگی 

در رقابت با 
یکدیگر به سمت 

تکنولوژی های 
هوشمند روی آورند 

و بازارا این نوع از 
لوازم خانگی رونق 

یابد.

انقالب صنعتی چهارم، تحول و پیشــرفت صنعت لوازم 
خانگی را به همراه داشت و موجب شد تا شرکت های تولید 
لوازم خانگی در رقابت با یکدیگر به سمت تکنولوژی های 
هوشــمند روی آورند و بازارا این نوع از لوازم خانگی رونق 

یابد.
براســاس ارزیابی هــا ارزش بازار جهانی لــوازم خانگی 
هوشمند در سال گذشته میالدی به 81/۳۰ میلیارد دالر 
رسید و پیش بینی می شود که سال های 2۰22 تا 2۰۳۰ با 
نرخ رشد مرکب ساالنه حدود 6/8 درصد افزایش یابد. طی 
سال های اخیر اینترنت اشیا روند رو به رشد به خود گرفت 
و به مفهوم ســاده ارتباط با دستگاه های مختلف از طریق 
اینترنت و شبکه در دنیا متداول شد؛ به طوری که بر اساس 
محصوالت نهایی ، لوازمی مانند ماشــین های لباسشویی 
هوشــمند ، در سال  2۰21 بیشترین ســهم را با بیش از 

۳1/45 درصد از درآمد جهانی به خود اختصاص داد.   
صنعت لوازم خانگی با چندین بازیگر بزرگ شــناخته 
می شود که حضور پررنگی در سراسر جهان و سهم قابل 
توجهــی در بازار دارند. این صنعت همچنین متشــکل از 
بازیگران کوچک تا متوســط بوده کــه طیف منتخبی از 
محصوالت را ارائه داده و بیشــتر به مشتریان منطقه ای 

خدمــات می دهند. حضــور و تثبیت بازیگــران بزرگ و 
کوچک در بازارها سبب شده تا اکثر آنها شبکه های توزیع 
گسترده ای در سراســر جهان برای دستیابی به مشتریان 
بزرگ خود به دست آورند. بازیگران کلیدی همواره تالش 
می کنند تا روی ابتکارات اســتراتژیک، ماننــد راه اندازی 
محصول، خریــد، حمایت مالی، همکاری، مشــارکت در 
رویدادها و گسترش کسب و کار تمرکز داشته تا رشد درآمد 
را افزایش و موقعیت خود را در صنعت جهانی تقویت کنند.

اما در میدان پیشــرفت صنعت لوازم خانگی ایران در چه 
جایگاهی قرار دارد و برای اینکه از رقبای خارجی جانماند 
باید چه اقداماتی صورت دهد؟ در این خصوص اتاق ایران 
در گزارش پایش تحوالت صنایع جهان عالوه به بررســی 
چگونگی ورود تکنولوژی های هوشــمند به صنعت لوازم 
خانگی به این موضوع پرداخته که ایران برای رســیدن به 

رقبای خارجی باید چه اقداماتی صورت دهد.  
پیشنهادات سیاستی برای ایران

  با توجه به حضور جدی رقبــای خارجی در بازار لوازم 
خانگی ایران و استفاده آنان از فناوری اطالعات و ارتباطات 
در این بازار، موقعیت رقابتی شرکت های داخلـی در شـرایط 
نـامطلوبی قـرار دارد و الزم است با نگاهی علمی و دقیق، 
استراتژی مناسـب رقابـت در بازارهای داخلی طراحی شود 
تا بنگاه ها بتوانند بر اســاس آن، از استراتژی های مناسبی 
استفاده کنند. صنعت لوازم خانگی در ایران، زمانی موفق 
خواهد بود که از طرفی بتواند خــود را پا به پای تغییرات 
تکنولوژی، به روز کرده و حتی نوآوری هایی در این زمینه 
ارائه دهد. از طرف دیگر هم بایــد از توان رقابتی خوبی به 
ویــژه در حوزه قیمت برخوردار باشــد. بــه همین دلیل، 
برخی راهکارهایــی که برای حل این چالش هــا در ایران 
می توان پیشنهاد داد عبارت از »برندسازی در صنعت لوازم 
خانگی«، »حمایت از نوآوری ها در صنعت لوازم خانگی«، 
»ایجاد شرکت ها تخصصی تولید محصوالت لوازم خانگی« 
و »تشکیل شرکت های مشترک با تولیدکنندگان خارجی« 
هستند.برندسازی در صنعت لوازم خانگی: تعدد شرکت های 

کوچک و کســب مجوز تولید برای آن ها و همچنین اقدام 
این گونه شرکت ها به تولید کاالهای دارای حاشیه سود باال، 
کشور را در ایجاد یک برند واحد با مشکل مواجه می کند. 
بنابراین پیشنهاد می شــود با ادغام شرکت های کوچک و 
همکاری با واحدهای بزرگ و زیرنظر یک بخش خصوصی 
مستقل، برندسازی در کشــور صورت گیرد تا بتوان برای 
ورود در عرصه خارجی موفقیت های بیشتری را کسب کرد.

حمایت از نوآوری ها در صنعت لــوازم خانگی: یکی از 
دالیل ترغیب مصرف کننده داخلی به ســمت محصوالت 
تولید شــده خارجی، برخورداری باالی این گونه برندها از 
تکنولوژی روز دنیا و کیفیت مطلوب محصوالت تولیدشده 
خارجی اســت. امکاناتی همچون اینترنت اشیا، از جمله 
فناوری های جدید به کار گرفته شــده در تولیدات جدید 
جهانی است که جذابیت آن، منجر به کشش مصرف کننده 
به سمت خرید اینگونه کاال می شــود. بنابراین حمایت از 
شرکت های فناور در شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی، 
می تواند راهکاری بــه منظور ارتقای نوآوری در ســاخت 

محصوالت لوازم خانگی ساخت داخل باشد .
ایجاد شــهرک های تخصصی تولید محصــوالت لوازم 
خانگی: با توجه به مزایای تشــکیل واحدهای صنعتی در 
شــهرک های تخصصی ازجمله، کاهش بروکراسی اداری، 
افزایــش تعاون و ضریــب موفقیت، کاهــش هزینه های 
راه اندازی، افزایش بهــره وری و بازخــورد، ارتباط بهتر با 
سازمان ها، بی نیازی از اخذ مجوزهای متعدد و جداگانه از 
سازمانها و ادارات، می توان گفت ایجاد و احداث شهرک های 
صنعتی تخصصی لوازم خانگی می تواند به عنوان راهکاری 
به منظور ارتقای کیفیــت و افزایش بهره وری این واحدها 
باشــد تا با کاهش هزینه های سرمایه گذاری، شاهد بهبود 
کیفیت محصوالت تولیدی و افزایــش رقابت پذیری این 

محصوالت با همتایان خارجی باشیم.
تشــکیل شــرکت های مشــترک بــا تولیدکنندگان 
خارجی: تجربه کشورهای همسایه به خصوص ترکیه نشان 
می دهد توسعه روابط با کشورهای صاحبنام در عرصه تولید 

مشــترک، منجر به ورود فناوری و تقویت صنعت طرفین 
می شود، بنابراین پیشنهاد می شود با تشکیل شرکت های 
مشــترک به تقویت توان تولیدی کشــور در این عرصه 
پرداخته شود. هر چند اعمال تحریم های خارجی این راه 
را تا حدود زیادی با مانع روبه رو کرده اســت، اما می توان 
با انجام برخی روابط دیپلماســی در کشور به بهبود وضع 
موجود کمک کرده و زمینه ایجاد شرکت های مشترک با 

اولیدکنندگان خارجی را در داخل فراهم کرد.
رویکردهای جدید ارتقای کیفی تولید لوازم   

خانگی
ویژگی  های کیفــی تولیدات لوازم خانگی در کشــور و 
خدمات پس از فروش دو مولفه بســیار مهم در برندسازی 
محصوالت هســتند که مــورد توجه جدی قــرار گرفته 
اســت. در موضوع افزایــش کیفیت تولید، اخیــرا وزارت 
صمت با همکاری تشــکل ها برای احترام بیشتر به حقوق 
مصرف کننده جلســاتی را برگزار کرد کــه به این ترتیب 

دســتورالعملی تحت عنوان ارتقای خدمات پس از فروش 
کاال صادر شد که این دستورالعمل نهایی و تعاریف جدیدی 
به آن اضافه شــد. به نظر می رســد با این تعاریف جدید 
موضوع خدمات پس از فروش با تحول مناســبی روبه رو 

خواهد شد.
در همیــن خصوص دبیــر انجمن صنفــی کارفرمایی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران درباره الزامات تولید کمی 
و کیفی در حوزه لوازم خانگی کشورمان با خبرنگار »دنیای 
اقتصاد« گفت وگو و راهکارهای مناسب ارتقای تولید در این 
حوزه را تشریح کرد. امید فاضلی نیا گفت: » رویکرد توسعه 
باید مبتنی بر ارتقای کمی و کیفی باشد. ارتقای تولید کمی 
به نوعی به تنظیم بازار و توســعه صــادرات داخلی کمک 
می کند. پس الزمه احترام به حقوق مصرف کننده این است 
که خدمات مناسب و مطلوب به مصرف کننده ارائه شود که 
بخشی از این موضوع با افزایش رقابت در تولید ایجاد خواهد 

شد.«
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نمایشگاه ایفا )IFA( یکی از باسابقه ترین نمایشگاه های صنعتی در آلمان و یکی از قدیمی ترین نمایشگاه های الکترونیک و 
لوازم خانگی است که از سال 1۹۲4 تا 1۹3۹ هر ساله برگزار می شد. این نمایشگاه از سال 1۹50 طوری برنامه ریزی شد که 

هر دو سال برگزار شود و این روند تا سال ۲005 نیز ادامه داشت، اما از سپتامبر همان سال به روند سابق برگشت و هر ساله 
این نمایشگاه در برلین آلمان برگزار می شود.

 Internationale“ یــا   IFA نمایشــگاه 
Funkausstellung” یکی از نمایشگاه های تجاری پیشرو در 
جهان برای لوازم الکترونیکی مصرفی و لوازم خانگی اســت که 

هر ساله در برلین آلمان برگزار می شود.
این نمایشــگاه امسال از 2 تا 6 ســپتامبر برگزار شد و اولین 
رویداد حضوری در مقیاس کامل در ۳ سال اخیر است، چرا که 
شــیوع همه گیری بیماری کووید در سال های 2۰2۰ و 2۰21 

برگزاری حضوری آن را لغو کرد.
بیــش از 1۰۰۰ غرفه دار از بیش از ۳۰ کشــور در حال ارائه 
محصوالت خود به خرده فروشــان، خریداران و کارشناســان 

صنعت دیجیتال هستند.
نمایشــگاه ایفا (IFA( یکی از باســابقه ترین نمایشگاه های 
صنعتــی در آلمــان و یکــی از قدیمی ترین نمایشــگاه های 
الکترونیک و لوازم خانگی اســت که از ســال 1924 تا 19۳9 
هر ســاله برگزار می شد. این نمایشــگاه از سال 195۰ طوری 
برنامه ریزی شد که هر دو ســال برگزار شود و این روند تا سال 
2۰۰5 نیز ادامه داشــت، اما از ســپتامبر همان سال به روند 
سابق برگشت و هر ســاله این نمایشگاه در برلین آلمان برگزار 

می شود.
این نمایشگاه فرصت بســیار خوبی را در اختیار شرکت های 
مختلف قرار می دهد تا آخرین محصــوالت خود را در معرض 
دید بازدیدکنندگان پرشــمار خود قرار دهند. این نمایشگاه به 
دلیل پوشش گسترده رســانه های آلمانی و تبلیغات گسترده 
توانسته  است به یک نمایشگاه بین المللی تبدیل شود و به مرور 

زمان، نوآوران و شرکت های بزرگ را به سمت خود جلب کند.
در نمایشگاه برلین 2022 چه خبر است؟

می تــوان گفت ایــن نمایشــگاه از ســال 2۰15 بزرگترین 
نمایشــگاه در زمینه فناوری ها بوده  اســت، چرا که به عنوان 
مثال در سال 2۰15 نزدیک 245 هزار بازدید کننده و 1645 

غرفه دار داشت.
یکی از غایبان قابل توجه در نمایشــگاه امسال، شرکت اپل 
بود؛ شــرکت ســونی، غول فناوری ژاپن نیز تصمیم گرفت در 
IFA 2022 غرفه ای نداشــته باشــد. در این گزارش، نگاهی 
به بهترین گجت هــای IFA 2022در برلیــن انداخته ایم؛ از 
یخچالی که تغییر رنگ می دهد تا نمایشگرهای جیب و غریب 

و ساعت هوشمند بادی.
 بزرگترین تلویزیون OLED جهان

شرکت ال جی (LG( بزرگ ترین تلویزیون OLED جهان را 
با صفحه نمایش حیرت انگیز 9۷ اینچی که تقریباً به اندازه یک 
تخت دو نفره است، به نمایش گذاشت. این شرکت هنوز قیمت 
این تلویزیون کــه “OLED evo Gallery Edition” نام 
دارد را اعالم نکرده است، اگرچه شــایعه شده است که قیمت 

آن بیش از 2۰ هزار پوند خواهد بود.
این تلویزیون، تجربه های تماشایی همه جانبه ای را در مقیاس 
بزرگ ارائه می کند کــه می توان گفت همزمانی تقریبی معرفی 
آن با برگزاری جام جهانی فوتبال جالب توجه اســت و انتظار 

می رود همین موضوع، فروش این تلویزیون را دوچندان کند.
تلویزیون های OLED از پیکسل های خودروشنایی استفاده 
می کنند که می تواننــد به صورت جداگانه روشــن و خاموش 
شــوند تا ســیاهی عالی و رنگ های فوق العاده طبیعی را تولید 

کنند.
 »OLED evo« ال جی ایــن تلویزیون جدید را به عنــوان
توصیف می کند که در اصل اصطالحی است که توسط شرکت 
این کره ای برای اشــاره به نمایشــگر OLED با روشــنایی 

افزایش یافته ابداع شده است.
این تلویزیون بزرگ که برای نصب روی دیوار طراحی شــده 
اســت، بخشــی از ســری تلویزیون های G2 ال جی است که 
مبتنی بر فناوری نمایشــگر OLED با وضوح 4K و طراحی 
 IFA 2022 تخت اســت. ال جی غرفه ای بزرگ در نمایشگاه
دارد تا محصوالت جدید، از تلویزیون گرفته تا نمایشــگرهای 
مخصوص بــازی و راه حل هــای خانه هوشــمند را به نمایش 

بگذارد.
 مانیتور منحنی

مانیتور »فلکس” (Flex( نیز توسط شرکت ال جی رونمایی 
شــد که دارای صفحه نمایش 42 اینچی است که در صورتی 
که کاربر بخواهد از آن برای تماشــای تلویزیون یا بازی کردن 
استفاده کند، به سمت داخل انحنا پیدا می کند تا تجربه بصری 

بهتری ارائه دهد.
این نمایشــگر OLED می تواند از حالت کاماًل مســطح به 
خمیدگی فوق العاده برای تجربه هــای غوطه ورانه و همه جانبه 
درآید. کاربــران می توانند این نمایشــگر را به ســمت داخل 

منحنی کنند و سپس با فشردن یک دکمه روی یک کنترل از 
راه دور، در حالی که صفحه نمایش روشن است، آن را به حالت 

صاف برگردادند.

آنها همچنین می توانند اندازه تصویر روی صفحه نمایش را با 
توجه به ترجیحات فردی خود یا ژانر بازی که انجام می دهند، 

تنظیم کنند.
به عنوان مثال، طرفداران بازی های مسابقه ای احتماالً مایل 
هستند از تمام 42 اینچ صفحه نمایش استفاده کنند. از طرف 
دیگر، گیمرهای عاشــق بازی های جنگی اول شــخص ممکن 
اســت یک تصویر ۳2 یا 2۷ اینچی را ترجیح دهند که به آنها 

امکان می دهد همه چیز را در یک نظر ببینند.
 لپ تاپ تاشو

شــرکت تایوانی »ایســوس« در نمایشــگاه IFA 2022 از 
لپ تــاپ “Zenbook 17 Fold OLED” با صفحه نمایش 
لمسی 1۷.۳ اینچی که ویژگی فوق العاده تاشو بودن را در خود 

دارد، رونمایی کرد.
براساس اعالم ایســوس، این صفحه نمایش لمسی به اندازه 
12.5 اینچ جمع و جور و تا می شود و از یک ورق کاغذ فتوکپی 
برای حمل در کیف نیز کوچکتر می شــود. این نمایشگر تاشو 
در امتداد یک لوالی 18۰ درجه ای که با یک مهندســی دقیق 

طراحی شده است، جمع می شــود و این لوال برای مقاومت در 
برابر بیش از ۳۰ هزار چرخه باز و بســته شــدن آزمایش شده 

است.
همچنیــن کاربــران می توانند این نمایشــگر تاشــو را به 
بخش هایی تقســیم کنند که هــر کدام برنامه هــای متفاوتی 
 Excel، را نشــان  دهند. بــرای مثال می تــوان برنامه هــای
Outlook و Chrome را همزمان در قســمت های مختلف 

آن اجرا کرد.
این لپ تــاپ دارای یک صفحه کلید بلوتوثی اســت، اگرچه 
با صفحه کلید مجــازی نیز کار می کند که طبیعتا بخشــی از 
صفحه نمایش را اشغال می کند. این دستگاه در سه ماهه آخر 
امسال در سطح جهانی عرضه خواهد شد، اما ارزان نخواهد بود 

و قیمت آن از ۳499 دالر شروع می شود.
 ساعت هوشمند بادی

یکی از دستگاه های مورد استقبال در نمایشگاه IFA امسال، 
ساعت هوشــمند هوآوی با بندی اســت که باد می شود. این 
ساعت هوشمند موســوم به “Huawei Watch D” درست 

مانند دســتگاه اندازه گیری فشــار خــون که دور بازو بســته 
می شود، بند خود را که دور مچ کاربر قرار می گیرد، باد می کند 

تا فشار خون دقیق کاربر را اندازه گیری کند.

کاربران برای اندازه گیری فشار خون خود توسط این ساعت 
فقط کافی است تا این ســاعت را به مدت یک دقیقه ببندند و 
بازوی خود را ثابت نگه دارند. ســپس شــاهد خواهند بود که 
بند آن به تدریج باد می شود و دور مچ شان سفت تر و محکم تر 

می شود.
ساعت “Huawei Watch D” همچنین می تواند آزمایش 
الکتروکاردیوگرام(ECG( یا همــان نوار قلب را انجام دهد که 
می تواند برای بررســی ضربان و ریتم قلب و فعالیت الکتریکی 
آن مورد اســتفاده قرار گیــرد. اگر چه هوآوی بــه افرادی که 
ضربان ساز یا سایر دستگاه های کاشت شده در بدن(ایمپلنت( 

دارند، توصیه می کند از این ویژگی استفاده نکنند.
ســاعت هوشــمند “Huawei Watch D” به عنوان 
یک دستگاه پزشکی تایید شــده در بازار اروپا عرضه می شود، 
بنابراین کاربران می توانند به صحت اطالعات آن اعتماد کنند. 
این ساعت هوشمند با قیمت 4۰۰ پوند به فروش می رسد و از 

ماه اکتبر برای خرید در بریتانیا در دسترس خواهد بود.
 یخچال تغییر رنگ دهنده

شرکت ال جی در نمایشگاه امســال از یک یخچال-فریزر با 
درب های پوشــیده شــده از چراغ های LED با قابلیت تغییر 
رنگ نیز معرفی کرده اســت که بســته به حالت و موقعیت ها، 
رنگ های مختلفی را نشــان می دهد. این وســیله خانگی که 
“MoodUP” نام دارد، می تواند آشپزخانه شما را با رقص نور 
به یک مــکان رنگارنگ تبدیل کند یا کاربــران می توانند رنگ 
مالیم تری مانند ترکیب زرد و قهوه ای کم رنگ را انتخاب کنند 
که برای درست کردن یک فنجان قهوه در آغاز روز همزمان با 

طلوع خورشید عالی است.
عالوه بر این، MoodUP به یک بلندگوی داخلی با قابلیت 
اتصال به بلوتوث نیز مجهز شــده اســت، بنابراین چشــمک 
زدن هــای رنگارنــگ آن را می توان با ضرب آهنگ موســیقی 
هماهنگ کرد. قیمت و تاریخ عرضه این دســتگاه چشــم نواز 

جدید هنوز مشخص نشده است.
 جاکفشی هوشمند پروژکتوری

باز هم شــرکت ال جی که حضور بســیار فعالی در نمایشگاه 
امســال دارد، دو محصول جدید بــرای عالقه مندان به کفش 

و کتانــی به نمایش گذاشــته اســت کــه “ShoeCase” و 
“ShoeCare” نام دارند. جاکفشی هوشمند ShoeCase از 
چندین ماژول با روکش های شــفاف تشکیل شده است که هر 
کدام برای قرار دادن یک جفت کفش یا کتانی طراحی شده اند. 
این جاکفشــی با شــفافیتی که ارائه می دهد، امکان مشاهده 
کفش هــا را بدون نیــاز به باز کــردن درب جاکفشــی فراهم 
می کند و ویژگی هایی مانند صفحه گــردان ۳6۰ درجه را نیز 
ارائه می دهد. در عیــن حال، ویژگی ShoeCare که به معنی 
مراقبت از کفش اســت، از بخار برای جذب رطوبت و کمک به 
حذف بو از کفش ها اســتفاده می کند و تفاوتی ندارد که کفش 
کاربر از جنس چرم، جیر یا پالستیک باشد. کاربران می توانند 
حداکثر چهار جفت کفش را در ShoeCare قرار دهند و در 

یک چرخه ۳۷ دقیقه ای بگذارند تا پاک و تمیز شوند.
جاکفشی ShoeCare با ۳5 دســی بل صدا کار می کند که 
صدایی بین یک نجوا و صدای یک کتابخانه آرام دارد که باعث 
می شود مزاحم کار و تمرکز کاربران نشــود. جزئیات قیمت و 

عرضه این دستگاه ها نیز هنوز فاش نشده است.
شرکت »لنوو« از نمایشــگاه IFA 2022 به عنوان فرصتی 
 Lenovo“ برای عرضه یک عینک هوشــمند جدید به نــام

Glasses T۱” استفاده کرد.
 عینک هوشمند

این عینک، یک صفحه نمایش کامپیوتری را در فاصله چند 
ســانتیمتری از چشــم کاربر قرار می دهد تا به وی هنگام کار 
یا تماشای فیلم، حریم خصوصی بیشــتری بدهد. عینک لنوو 
موســوم به “T1” که این هفته در نمایشــگاه برلین رونمایی 
شــد، از طریق درگاه USB-C به لپ تاپ، تلفن هوشــمند یا 
تبلت متصل می شود. سپس محتوای دستگاه را روی دو صفحه 
OLED در هر لنز با کیفیت فول اچ دی جلوی هر چشم نشان 

می دهد و یک صفحه نمایش خصوصی ارائه می دهد.
عینک لنوو T1 به کاربران این حس را القا می کند که محتوا 
را روی صفحه نمایشی بسیار بزرگتر از صفحه نمایش رایانه یا 
گوشــی خود می بینند. این عینک یک صفحه نمایش مجازی 
را ارائــه می دهد که بزرگ و ســخاوتمندانه به نظر می رســد، 
در حالی که اندازه کل این دســتگاه فقــط در حد یک عینک 

معمولی است که در جیب جا می شود.
این عینک همچنیــن دارای بلندگوهــای hi-fi داخلی در 
نزدیکی گوش است، بنابراین کاربران می توانند ضمن تماشای 
تصویر، صدای آن را نیز بشــنوند و به عنوان مثال از تماشــای 
یک فیلم به طور کامل لذت ببرند. این شــرکت حتی به هیچ 
وجه ســعی نکرده اســت این عینک را با واقعیــت مجازی یا 
واقعیت افزوده سازگار کند. در عوض، نمایشگر آن دید کاربر را 
کاماًل مبهم می کند تا تجربه ای کاماًل غوطه ورانه، مشابه با آنچه 

در یک سینما انتظار دارید، ارائه دهد.
عینک هوشمند لنوو در اواخر سال 2۰22 در چین به فروش 
می رسد و سال آینده در سایر کشورها در دسترس خواهد بود. 
اگرچه صحبت هایی در مورد قیمت گزاف آن وجود دارد. لنوو 
ادعا می کند که این عینک برای حرفه ای هایی مناســب است 
که تمایل دارند روی اســناد خصوصی بسیار حیاتی روی رایانه 
شــخصی در فضاهای عمومی کار کنند، چرا که داشــتن یک 
فضای کاری خصوصی مانع از جاسوســی و سرک کشیدن در 
فضاهای عمومی می شــود و اطالعات خصوصی را محفوظ نگه 
می دارد. این فناوری همچنین برای افرادی مناســب است که 
می خواهند یــک فیلم یا برنامه تلویزیونــی را بدون اینکه یک 
غریبه ببیند آنها چه چیزی را تماشــا می کنند، تماشــا کنند. 
تنها مشــکل این اســت که کاربران باید هنگام استفاده از این 
عینک هوشــمند در یک نقطه ســاکن بمانند، زیرا استفاده از 
این عینک موجب اختــالل دید برای دنیای واقعی می شــود. 
همچنین آنها باید به تلفن هوشــمند، تبلت یــا لپ تاپ کاربر 
متصل شوند، بنابراین در هنگام استفاده از این عینک، تحرک 

کاهش می یابد.
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