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اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

ال کا تاپ هفته: بهترین قوطی بازکن های برقی در سال 2018آزمایش در مسیر پیشرفت

فرمانروایی سامسونگ در صدر بازار لوازم خانگی آمریکا

»صنعت لوازم خانگی« با باد خروج آمریکا از برجام نمی لرزد

شکل و شمایل لوازم خانگی در قدیم چگونه بوده است؟

محمد طحان پور در گفتگوی تفصیلی با »ال کا ایران«:

علت اصلی افزایش قیمت لوازم خانگی/ تاثیر برندهای کره 
ای در ایجاد اشتغال



نیکخواه مدیر خدمات پس از فروش شرکت آزمایش 
در گفت و گو با خبرنگار ال کا ایران اظهار کرد: طی برنامه 
ریزی هایی که در مجموعه آزمایش صورت اهداف به 
2 دسته کوتاه و بلند مدت تقسیم بندی شده اند 
خوشبختانه در دسته نخست، اهداف به مرحله اجرایی 
رسیده اند همچنین در بخش اهداف بلند مدت موضوع 
فروش با ارائه خدمات پس از فروش مطرح است که در 
این خصوص یک تیم مدیریتی بحث افزایش سهم بازار 
فروش آزمایش را در دست گرفته اند البته الزم به ذکر 
است ارائه خدمات پس از فروش جهت جلب رضایت 
مشتریان از نکات حائز اهمیت بوده که در سال 96 در 
این موضوع به توفیقات خوبی دست پیدا کرده ایم. وی 
ادامه داد: در حوزه خدمات پس از فروش سعی شده با 
کامل ترین تکنیک های نوین خدمات و همچنین بهری 
مندی از منابع انسانی یک تیم قوی منسجم و با دانش 
فنی بسیار باال در اختیار داشته باشیم همچنین طی 
برنامه ریزی های انجام شده ابتدا کار جذب، حفظ و 
ارتقاء نمایندگان را در دستور کار قرار داده ایم تا در مراکز 
استان ها و شهرستان ها به صورت کامل و جامع با 
داشتن نمایندگی های مناسب و مطلوب حضور پر رنگی 
داشته باشیم. مدیر خدمات پس از فروش آزمایش بیان 
کرد: درخصوص ارائه خدمات پس از فروش، اقدامات با 
رعایت استاندارد ها صورت خواهد گرفت و تمام روش 

های اجرایی به صورت دستورالعمل در قالب ایزو 9001 
شکل گرفته و کلیه رویه های این برند و فرم های در 
گردش و همچنین مراحل و فرایند جلب رضایت 
مشتری به صورت دقیق و منسجم تهیه شده است. وی 
افزود: یکی از اهداف خدمات پس از فروش شرکت 
آزمایش در دستور کار قرار دادن استمرار بر بهبود 
کیفیت محصوالت است. این مقام مسئول شرکت 

آزمایش با اشاره به اینکه افزایش تعداد سرویس کاران 
یکی از اهداف این شرکت بوده تشریح کرد: افزایش 400 
نفری تعداد سرویس کاران در مراکز استان ها و 
شهرستان از اهداف این شرکت بوده است همچنین در 
سال 96 زمان نصب و راه اندازی 48 ساعت بود که هم 
اکنون این زمان به 24 ساعت کاهش یافته و در نظر 

داریم تا در سال 97 این زمان به 12 ساعت برسد.

به گزارش خبرنگار ال کا ایران، نمی توانیم منکر شویم که 
سیاست های خسمانه دولتمردانه آمریکایی تاثیری بر 
اقتصاد کشور نداشته چرا که با آغاز تحریم های هسته ای در 
بخش های مهم و حیاتی کشور از جمله دارو و صنعت خودرو 
دچار نگرانی ها و البته چالش های نفسگیری شدیم. اما در 
این میان سهم صنعت لوازم خانگی در دوران تحریم و پسا 
برجام چه بود ؟ صنعت لوازم خانگی کشور در دوران سخت 
جنگ تحمیلی و همچنین انبوه مشکالت داخلی و خارجی 
در آن زمان، روی پای خود ایستاد اما باید قبول کرد در دوره 
ای که زمان پیشرفت این صنعت و همچنین همگام سازی 
خود با تکنولوژی روز دنیا بود، عقب ماند و این عقب ماندگی 
باعث ورود برندهای خارجی به بازار شد.  البته به خودی خود 
حضور برندهای خارجی در بازار ایران بد نبوده چرا که باعث 
ایجاد رقابت و شکستن انحصار برندهای داخلی می شود و 
اگر مدیریت درست و دقیقی انجام شود، میتوان امیدوار بود 
که این اتفاق  باعث رشد کیفی محصوالت داخلی شود. اما 
نکته مهم این روزهای صنعت لوازم خانگی کشور خروج 
آمریکا از برجام است. اینکه این بدعهدی تا چه میزان بر 
صنعت لوازم خانگی ایران تاثیر گذار خواهد بود و آیا اصال 
خروج آمریکا از برجام به منزله لنگ شدن پای صنعت لوازم 

خانگی ایران است؟
وضعیت برندهای خارجی در دوران بدعهدی

در حال حاضر میزان سرمایه گذاری برندهای خارجی در 
ایران به چند برند کره ای و آلمانی خالصه می شود که البته 
میزان قابل توجه ای نیز بوده و تقریبا حضور این برندها 
مربوط به دوران پسا برجام هم نمی شود. سه برند مطرح کره 
ای سامسونگ، ال جی و دوو در دوران تحریم نیز در این کشور 
حضور داشته و وفاداری خودرا در دوران تحریم نشان دادند. 
گواه این ادعا حجم سرمایه گذاری این برندها در خاک ایران 

و احداث کارخانه های تولیدی که هم اکنون نیز در حال 
فعالیت بوده است. نکته قابل توجه بی اعتنایی برند 
سامسونگ به سیاست های آمریکا در قبال ایران است چرا 
که بر اساس اطالعات منتشر شده از سمت مدیران این 
شرکت کره ای، سامسونگ در 3 ماهه نخست سال 2018 
با کسب 20.6 درصد از سهام بازار آمریکا در صدر فروش 
ماشین لباسشویی این بازار قرار گرفته است. با توجه به میزان 
قابل توجه سهم بازار سامسونگ در بازار آمریکا، این غول 
تکنولوژی بازار ایران را رها نکرده و همچنان در حال توسعه 
بخش تولید داخل خود است.از طرفی برندهای دیگری نظیر، 
بوش و یا بکو که در بازار ایران حضور داشته و سهم خوبی از 
بازار را به خود اختصاص داده اند نیز هیچ وقت در سایه 
تصمیمات آمریکا قرار نگرفته و چه در دوران تحریم و یا برجام 

به کار خود ادامه داده اند.
حضور سرمایه گذاران خارجی

پس از توافق نامه هسته ای یا همان برجام، زمزمه هایی برای 
حضور برندهای خارجی به صورت سرمایه گذاری مطرح 
شد که البته این مهم مختص صنعت لوازم خانگی نبوده و 
در تمامی صنایع کشور تسریع یافته بود. قطعا حضور سرمایه 
گذاران خارجی باعث ورود تکنولوژی ساخت و البته رقابت 
بیشتر در بازار می شود اما ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است 
که حتی در دوران پسابرجام نیز برخی از کشورهای اروپایی 
از ورود به بازار ایران امتناع کرده و منتظر تصمیمات ترامپ 
بودند که با خروج آمریکا از برجام، احتماال حضور برندهای 
جدید به جهت سرمایه گذاری در بازار ایران منتفی خواهد 
بود. البته بخش واردات نیز به فعالیت سابق خود ادامه خواهد 
داد و اگر هم به دلیل سیاست های آمریکا از واردات 
محصوالت خود به بازار ایران جلوگیری کنند، سهم بازار 
فروش خودرا از دست داده و اتفاق خاصی برای صنعت لوازم 

خانگی ایران رخ نخواهد داد.
تولیدکنندگان داخلی و مواد اولیه تولید

نقطه آسیب پذیر صنعت لوازم خانگی ایران پس از خروج 
آمریکا از برجام، تولیدکنندگان داخلی هستند. باید صادق 
باشیم و بگوییم که اگر آمریکا بتواند متحدان خودرا متقاعد 
کند که با خود همرا شوند، در واردات مواد اولیه جهت تولید 
با مشکل مواجه خواهیم شد. این مهم از دو دیدگاه قابل 
بررسی است. اول آنکه برای واردات مواد اولیه تولید نیازمند 
ارز یا قیمت مناسب هستیم چرا که در نهایت این میزان ارز 
بر قیمت تمام شده محصوالت تاثیر گذار بوده و اگر تولید 
کننده نتواند با قیمت مناسب مواد اولیه را وارد کند، با افزایش 
قیمت محصوالت مواجه خواهیم بود. از طرفی مجوز ورود 
مواد اولیه و قطعات به کشور است که بعید به نظر می رسد 
آمریکا بتواند از ورود آن جلوگیری کند. چرا که در دوران 
تحریم نیز مواد اولیه تولید وارد بازار ایران می شد.به طوری 
کلی صنعت لوازم خانگی در کشور با خروج آمریکا از برجام 
تاثیر خاصی و موجب ایجاد اتفاق خاصی نخواهد شد تنها 
مشکلی که نیازمند بررسی و برنامه ریزی از سوی دولتمردان 
را دارد مشکالت ارزی و تامین مواد اولیه تولیدکنندگان است 
در این راستا فریدون نصیری رئیس اتحادیه لوازم آشپزخانه 
در گفت و گو با خبرنگار ال کا ایران اظهار کرد: خروج آمریکا 
از برجام تاثیری چندانی بر صنعت لوازم خانگی نخواهد 
داشت و از نگاه ما اتفاقی صورت نگرفته است به همین سبب 
اقداماتی که تا دیروز انجام داده ایم در ادامه هم به همین شیوه 
عمل خواهیم کرد.  وی بیان کرد: مردم باید نسبت به اقدامات 
دولت اعتماد و اطمینان کرده و تحمل بورزند تا از این شرایط 
بحرانی اقتصادی در کشور که متاثر از سومدیریت داخلی 

بوده و ارتباطی به جریانات برجام ندارد عبور کنیم.

»ال کا ایران« گزارش می دهد:
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اخبار کوتاه

»ال کا ایران« گزارش می دهد:

آزمایش در مسیر پیشرفت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
از تخصیص 4.۵ میلیارد دالر ارز 
4200 تومانی برای ثبت سفارش 
سامانه  گفت:  و  داد  خبر  کاالها 
و  نیست  بسته  ثبت سفارش 
محدودیتی وجود ندارد. خسروتاج 
در خصوص اینکه برخی از فعاالن 
اقتصادی عنوان می کنند که سامانه 
ثبت سفارش به دلیل یکسان سازی 
نرخ ارز و تخصیص دالر 4200 تومانی 
برای برخی از کاالها بسته است ،گفت: 
هیچ خللی در کار ثبت سفارش وارد 
ثبت  سامانه  در  مشکلی  و  نشده 
سفارش وجود ندارد. وی تصریح کرد: 
با توجه به اعالم رسمی رئیس کل 
بانک مرکزی، از 22 فروردین ماه سال 
جاری تا کنون، بیش از 4.۵ میلیارد 

دالر ارز تخصیص داده شده است.

کشف 640 میلیون ریال 
کاالی قاچاق در مرودشت

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت 
گفت: طی 24 ساعت گذشته چندین 
محموله قاچاق دراین شهرستان به 
ارزش 640 میلیون ریال کشف شد. 
وی ادامه داد: ماموران با هماهنگی 
مراجع قضایی در ایست و بازرسی 
محور شیراز به سمت اصفهان هنگام 
موفق  عبوری  خودروهای  کنترل 
شدند از یک دستگاه کامیون ایسوزو 
مقادیر وسایل خانگی قاچاق به ارزش 
ریالی بالغ بر 3۵0 میلیون ریال کشف 
و کامیون را توقیف کنند. وی اضافه 
کرد: همچنین ماموران دایره مبارزه با 
قاچاق کاال وارز پلیس آگاهی مرودشت 
یک محل دپو لوازم آرایشی وبهداشتی 
را شناسایی و پس از هماهنگی با 
مراجع قضایی از آن مکان بازرسی 
وموفق به کشف بالغ بر پنج هزار و۵00 
عدد انواع لوازم آرایشی ممنوعه قاچاق 
به ارزش 200 میلیون ریال شدند. این 
مقام انتظامی افزود: عالوه بر این 
ماموران در طرح های دیگری موفق به 
کشف سه دستگاه اسپیلت ومقادیری 
لوازم آرایشی وبهداشتی قاچاق از یک 
دستگاه پراید ویک باب مغازه شدند 
که ارزش این کاالهای قاچاق طبق 
نظر کارشناسان بیش از 90 میلیون 

ریال برآورد شده است.

بد عهد آمریکایی از برجام خارج 
شد/بازگشت تحریم های هسته ای

ترامپ در سخنانی در کاخ سفید 
اعالم کرد که آمریکا از برجام خارج 
خواهد شد و در چند روز آینده با 
صدور فرمان اجرایی، تحریم های 
اقتصادی و هسته ای را بر علیه ایران 
باز خواهد گرداند. وی گفت : ایران با 
حمایت از گروه های تروریستی و 
حزب اهلل،  جمله  از  نظامی  شبه 
حماس و القاعده موجب هرج ومرج 
در منطقه شده است. رئیس جمهور 
آمریکا ادامه داد: توافق هسته ای قرار 
بود از آمریکا و متحدان ما حمایت 
کند اما در واقع توافق هسته ای به 
ایران برای غنی سازی اورانیوم کمک 
کرد. وی گفت: ما با دوستانمان در 
خاورمیانه نیز صحبت کردیم و همه 
یک صدا هستیم. ترامپ گفت: امروز 
از  انکاری  قابل  غیر  شواهد  ما 
دروغگویی ایران داریم و توافق هسته 
ای هیچ گاه باعث صلح نشد، بودجه 
نظامی ایران 40 درصد افزایش پیدا 
کرد با اینکه وضع اقتصادی مطلوبی 

نداشت.

معاون وزیر صنعت : هیچ خللی در 
کار ثبت سفارش وارد نشده است

بازار لوازم خانگی ایران

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران »ال 
کا ایران«، نوسانات بازار ارز در طی چند سال گذشته 
نشان داده که تاثیر مستقیمی بر سایر بازارهای صنعتی 
و اقتصادی کشور دارد. افزایش 10 درصدی لوازم خانگی 
در بازار نیز بخشی از ترکش های نوسانات بازار ارز بود. از 
طرفی در سال جاری که رهبر معظم انقالب آن را "سال 
حمایت از کاالی ایرانی" نام گذاری کردند، نوک پیکان 
انتقادات برخی از منتقدین به حضور برندهای کره ای 
در ایران و همچنین میزان تبلیغات این برندها در سطح 
کالن شهر ها نشانه رفت. منتقدین بر این باور هستند 
که برندهای کره ای سهم بازار برندهای داخلی را گرفته 
اند و در نقطه مقابل عده ای دیگر از کارشناسان حوزه 
صنعت لوازم خانگی با دیدگاه منتقدین مخالف بوده و 
میزان اشتغال این برندها و داخلی سازی آن ها را نقطه 
عطف حضور برندهای خارجی در بازار میدانند. آنها 
معتقدند که حضور برندهای خارجی مانند سامسونگ، 
ال جی و دوو باعث رشد کیفی و ایجاد رقابت در بازار شده 
و از طرفی میزان داخلی سازی این برندها و ورود 
تکنولوژی کره ای ها به بازار می توانند سبب رشد و 
شکوفایی برندهای داخلی شود.در همین راستا به سراغ 
محمد طحان پور، رئییس اتحادیه لوازم خانگی تهران 
رفتیم و در گفتگوی تفصیلی با وی، از مشکالت و چالش 
های پیش رو سخن گفتیم. ویدئو این گفتگو با اسکن 

تصویر زیر قابل مشاهده است:

علت اصلی افزایش قیمت لوازم خانگی/ 
تاثیر برندهای کره ای در ایجاد اشتغال

بانک مرکزی با هدف تشویق تولیدکنندگان برای تسویه 
طلب خود به شبکه بانکی شرایط بخشش معوقه های بانکی 
طبق قانون بودجه 1397 کل کشور را ابالغ کرد. به گزارش 
پایگاه خبری لوازم خانگی ایران »ال کا ایران«  از بانک 
مرکزی، به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات 
بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری چنانچه مشتریان 
بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده 
باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه 
کنند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و 
سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه 
دریافت و تسویه کنند. بر اساس جزء )1( ذیل بند )ح( تبصره 
)12( قانون بودجه امسال، دستگاه های مشمول ماده )29( 
قانون برنامه ششم توسعه و ماده )۵( قانون مدیریت خدمات 
کشوری مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی )حساب 
جاری، پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت، بلندمدت( 
مفتوح در بانک های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای 
این حکم از قانون بودجه 97 بانک  های دولتی و غیردولتی 
نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه های اجرایی که 
فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نبوده و 
بانک ها، شرکت های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق 
بهادار، صندوق ها، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و 
دستگاه های مأذون )مجاز( از مقام معظم رهبری و هریک 
از دستگاه های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه 
مجاز به دریافت سود باشند، از شمول این حکم مستثنی 
هستند. همچنین طبق بند )و( تبصره )16( این قانون به 
منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق 
خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ 
سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه کنند، بانک ها و 
مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق 
قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. 
در بند )الف( تبصره )20( قانون بودجه نیز پیش بینی شده 
است: با هدف اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی 
دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۵( قانون مدیریت 
خدمات کشوری از جمله بانک  ها و شرکت  های دولتی، 
مکلفند در سال 1397 نسبت  به استقرار یا تکمیل سامانه 

)سیستم( حسابداری قیمت  تمام شده، اقدام کنند.

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

بانک مرکزی شرایط بخشش معوقه 
بانکی تولیدکنندگان را اعالم کرد



شکل و شمایل لوازم خانگی در قدیم 
چگونه بوده است؟

لوازم  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
خانگی ایران »ال کا ایران«، لوازم خانگی 
از جمله محصوالتی هستند که زندگی بشر 
را متحول کرده و نقش اساسی در زندگی 
نخستین  مخترعان  شاید  دارند.  روزمره 
لوازم خانگی تصور نمی کردند که روزی 
محصوالت خانگی با چنین شکل و شمایلی 
در بازار عرضه شوند. ما در این بخش به 
خانگی  برقی  محصوالت  نخستین  معرفی 
پرداخته ایم.برای آشنایی با تاریخچه لوازم 

خانگی با ال کا ایران همراه شوید.
لباسشویی ماشین 

تاریخچه ماشین لباسشویی به سال 1908 
ماشین  نخستین  زمانی که  باز می گردد 
ماشین  نخستین  شد.  معرفی  لباسشویی 
 Thor( واشر  ثور  عنوان  با  لباسشویی 
Washer( توسط شرکت هارلی ماشین 
های  ماشین  سری  شد.این  رونمایی 
لباسشویی به صورتی طراحی شده بود که 
لباس ها در داخل ظرف استوانه ای شکل 
چوبی قرار بگیرد. در سال 1920، اولین 
لباسشویی  های  ماشین  از  تجاری  نسل 
توسط   خانگی  کنندگان  مصرف  برای 
شرکت مینی تگ ساخته شد  که تحولی 

عظیم در صنعت لوازم خانگی بود.

به گزارش گروه ال کا تاپ پایگاه خبری 
لوازم خانگی ایران »ال کا ایران«، قوطی 
بازکن از وسایل بسیار مهم و ضروری هر 
آشپزخانه است که برای تمامی افراد بسیار 
مفید و کارآمد واقع می شود. گفتنی است 
درب قوطی بازکن برقی استفاده ی راحت  
تری از درب قوطی بازکن دستی دارد و 
سرعت آن بیشتر است. برندهای مختلفی 
به تولید این محصوالت پرداخته اند که به 
همین دلیل قوطی بازکن ها مختلف با 
طراحی متنوعی یافت می شوند. در این 
بخش از ال کا تاپ قصد داریم تا به معرفی 
برترین قوطی بازکن های برقی بپردازیم. با 

ما همراه شوید.
76380Z همیلتون بیچ مدل کالسیک

درب قوطی باز کن همیلتون بیچ به سبب 

عمر و کارایی بیش تر از محصوالت پر 
فروش بازار به شمار می رود. این محصول 
آشپزخانه از فناوری SureCut بهره برده 
که به لطف آن عمل باز کردن درب قوطی 
بسیار راحت تر شده است. بخش چاقو 
تیزکن، یک قابلیت اضافی برای این دستگاه 
است و با خرید این درب قوطی باز کن 
دوکاره دیگر برای تیزکردن چاقوهای کند 
شده نیازی به مراجعه به بیرون و یا استفاده 
از سنگ چاقو نیست . از دیگر ویژگی های 
قابل توجه آن می توان به شستشوی آسان 
و باز کردن درب انواع قوطی اشاره کرد.ده 

و برای استفاده ی 5نفر مناسب است.
همیلتیون بیچ مدل 76607

طراحی این مدل همیلتون بیچ با سایر 
تفاوت  بازار  در  موجود  های  نسخه 

بسیاری دارد و از سیستم برش جانبی 
)side-cutting( برای باز کردن درب 
قوطی با سایزهای مختلف استفاده می 
کند. عالوه بر کارایی فوق العاده، این 
محصول از جهت جذابیت ظاهری حرف 
های زیادی برای گفتن دارد. طراحی 
کرومی و براق آن زیبایی هر آشپزخانه 
ای را دوچندان می کند و با سایر لوازم 

خانگی هماهنگی بسیاری دارد.
شف استار

 طراحان این این درب قوطی باز کن 
الکتریکی شف استار نهایت سلیقه و 
خالقیت را در ساخت این محصول به 
کاربرده اند. این محصول از کیفیت باالیی 
برخوردار است و برای راه اندازی نیاز به 
4 باتری AA دارد. امکان بازکردن درب 

قوطی با فشار تنها یک دکمه وجود دارد 
و دیگر نیاز به چرخش دست کاربران 
نیست. طراحی ریزه میزه این محصول 
مشکل کمبود فضا را برطرف کرده و در 

داخل هر کشویی قرار می گیرد.
درب قوطی باز کن هندی کن

این محصول یک انتخاب مناسب برای 
افرادی است که به دنبال یک درب قوطی 
قیمت هستند. طراحی  ارزان  بازکن 
کوچک این قوطی باز کن هندی کن 
در  را  کمی  فضایی  تا  شده  موجب 
این  اگرچه  کند.  اشغال  آشپزخانه 
محصول بسیار کوچک است اما برای باز 
کردن درب انواع قوطی مناسب است و 
تنها با فشار یک دکمه خاموش ویا روشن 

می شود.
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به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران 
»ال کا ایران«، گوگل از تازه ترین سیستم عامل خود 
موسوم به اندروید تینگز برای استفاده بر روی 
محصوالت مبتنی بر اینترنت اشیا رونمایی کرده 
است. سیستم عامل یادشده در گام اول به منظور 
پشتیبانی سه ساله از چند سخت افزار خاص شامل 
 ،NXP i.MX۸M، Qualcomm SDA۲۱۲
 MediaTek و    Qualcomm SDA۶۲۴
MT۸۵۱۶ در نظر گرفته شده است. قرار است در 
های  ریزرایانه  از  عامل  سیستم  این  آینده 
 NXP i  و  Model B ۳ Raspberry Pi
MX۷D.نیز پشتیبانی کند.  سیستم عامل مذکور 
بر مبنای تحوالت آتی و عرضه سخت افزارهای جدید 
سازگار با محصوالت اینترنت اشیا به روز می شود. 
گوگل وعده داده که برای افزایش ثبات، امنیت و 
کارآیی این سیستم عامل وصله هایی را نیز عرضه 
می کند و این کار به مدت سه سال ادامه می یابد. 
قرار است این سیستم عامل بعد از بررسی اولیه توسط 
صدهزار توسعه دهنده در دسترس عموم قرار بگیرد. 
گسترش ابزار و محصوالت قابل اتصال به اینترنت 
باعث شده که طراحی سیستم عامل های خاص 
برای رفع نیازهای کاربران در این حوزه نیز در دستور 
کار شرکت های فناوری قرار بگیرد. عالوه بر گوگل 
مایکروسافت نیز طراحی سخت افزارها و نرم 
افزارهای مبتنی بر اینترنت اشیا را مورد توجه قرار 
 IoT Edge داده است و از جمله برنامه متن باز
Runtime را که با سیستم عامل کلود ویندوز آزور 

سازگار است، طراحی کرده است.

ال کا تاپ هفته:

بهترین قوطی بازکن های برقی در سال 2018
ال کا پالس
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خانه هوشمند:
اندروید تینگز سیستم عاملی 

برای اشیاء
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بررسی وضعیت شرکت ها در بازارهای 
بنیادی یکی از مهم ترین عواملی است که 
موفقیت  و  برند  آن  درباره  توان  می 
راهبردهایش صحبت کرد. بازار آمریکا یکی 
از بازارهای مهم برای تولیدکننده های لوازم 
خانگی محسوب می شود و تالش برای 
تصاحب آن بسیار سخت است. سامسونگ 
برای هشتمین سه ماهه متوالی بیش ترین 
سهام بازار لوازم خانگی آمریکا را به خود 
اختصاص داد. بنا به گزارشات منتشر شده، 
سامسونگ در سه ماهه اول سال جاری 19.6 
درصد از این بازار بزرگ را از آن خود کرده 
است. این غول تکنولوژی اعالم کرد که 
ماشین لباسشویی های سامسونگ در سه 
ماه نخست سال 2018 با کسب 20.6 درصد 
از سهام بازار آمریکا، در صدر لیست فروش 
قرار گرفته اند. تولید کننده لوازم خانگی کره 
ای علت اصلی فروش باال ماشین لباسشویی 
های خود را در بازار آمریکا، راه اندازی خط 
تولید جدید در این کشور عنوان کرد. الزم به 
ذکر است  در سال اخیر، شرکت ویرپول 
آمریکا که در زمینه تولید لوازم خانگی 

فعالیت می کند، علیه دو شرکت سامسونگ 
و ال جی که رقبای شرکت ویرپول در عرصه 
می شوند  خانگی محسوب  لوازم  تولید 
شکایت کرده بود و از کمیسیون تجارت 
خارجی آمریکا و دولت این کشور درخواست 
کرده بود واردات محصوالت این دو برند را 

محدود نمایند.  و در ادامه، اعضای کمیسیون 
تجارت خارجی آمریکا با اکثریت قاطع آرا به 
واردات  از  تولیدکنندگان داخلی  صدمه 
ضرورت  و  لباسشویی  ماشین  گسترده 
محدود نمودن واردات این محصول رأی 
داده اند. به لطف عرضه نسخه های پریمیوم، 

یخچال فریزرهای این برند چشم بادامی 
22.3 درصد از سهم بازار را در سه ماهه 
نخست سال جاری از آن خود کرد که در این 
میان یخچال های فرنچ سامسونگ با کسب 
30.4 درصد برای 35 امین سه ماهه متوالی 

نقش اصلی را ایفا می کنند.

خبر  برند

بنا به گزارشات در سال 2015،  67% افراد 
بزرگسال در آمریکا حداقل ماهی یک بار و 
33% هر هفته به صورت آنالین خرید کرده اند. 
این در حالی است که آمار خرید هفتگی در 
سال 2014،  24% بوده است. همزمان با رشد 
نظیر  آنالین  بازارهای  الکترونیک،  تجارت 
برای  را  بهتری  پیشنهادهای    Amazon
خریداران خود در نظر می گیرند. فروشگاه 
آمازون به سبب ارائه خدمات بی نقص و عیب، 
رضایت خریدار و قیمت های کم تر موفق به 
دریافت جوایز رضایت مندی مشتریان گلوبال 
دیتا برای عنوان های " بهترین خرده فروش"، 
بهترین خرده فروش الکترونیکی" و "بهترین 
خرده فروش آنالین" شد. این جوایز میزان 
رضایتمندی مشتریان را از بازارهای خرده 
فروشی مشخص می کند. الزم به ذکر است 
که این تحقیقات در دو بخش مورد بررسی قرار 
گرفت: بخش اول مربوط خریدارانی بود که 
تنها از فروشگاه های آنالین کاالهای خود را 
تهیه می کنند و در بخش دیگر، نظر سنجی 
از میان 10 خریداری انجام شد که با کانال 
های مختلف اقدام به خرید کاالی خود می 
تحقیقات  این  مدیر  هینتون،  مارن  کنند. 
گفت، آمازون تمرکز ویژه ای به رضایت مندی 
مشتری دارد و این موفقیت نشان از عملکرد 
فوق العاده ی او در ارائه خدمات به مشتریان 
بازار خرده فروشی  با توجه به رشد  است. 
آنالین در انگلیس، فروش آمازون در سال 
های اخیر رشد بی سابقه ای را تجربه کرده 

است.

فرمانروایی سامسونگ در صدر بازار لوازم خانگی آمریکا
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بازار لوازم خانگی خارجی و هوشمند

اهدای جایزه بهترین خرده فروش 
انگلیس به آمازون هدست های  Oculus فیس بوک 

با بهای 199 دالر روانه بازار شدند

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم 
خانگی ایران »ال کا ایران«، فیس بوک 
با خرید شرکت Oculus فعالیت خود 
را در حوزه واقعیت مجازی گسترش 
تولید هدست های  به  اقدام  داد و 
کرد.  قیمت  ارزان  مجازی  واقعیت 
فیس بوک از فروش هدست های 
واقعیت مجازی Oculus Go با بهای 
199 دالر خبر داد. این هدست ها برای 
نسخه های 32GB با بهای 199 دالر 
و برای مدل های 64GB با قیمت 
249 دالر به بازار عرضه می شوند. 
های  هدست  است،  ذکر  شایان 
Oculus برای نخستین بار در سال 
واقعیت  هدست  عنوان  به   2017
مجازی بی سیم معرفی شد. سخنگوی 
این شرکت در این خصوص گفت، »ما 
بسیار خوشحالیم که در حال حاضر 
هدست Oculus در 23 کشور جهان 
با بهایی بسیار پایین عرضه می شود و 
امکان تجربه واقعیت مجازی را برای 
همه مقدور کرده است.« فیس بوک به 
منظور پایین آوردن هزینه ها تغییراتی 
در این هدست ها ایجاد کرده و به جای 
استفاده از پنل های الد از ال سی دی 
 ،F8 استفاده کرده است. در کنفرانس
 Oculus فیس بوک از تلویزیون های
خود با قابلیت پشتیبانی از نتفلیکس، 
 ESPN و   Hulu، Showtime
رونمایی کرد. این سری محصوالت به 
خانگی  نمایشگر  از  نوعی  عنوان 
واقعیت مجازی در ماه جاری روانه بازار 

می شوند.

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران »ال کا ایران«، در آخرین به روز رسانی 
برای اپلیکیش Vudu در تلویزیون های اپل پشتیبانی از 4K HDR برای کاربران فراهم شده 
است. علیرغم iTunes، Vudu فیلم های الیبرری دیزنی را با 4K HDR ارائه می دهد. اپل 
آیتونز از سپتامبر 2017 امکان پخش فیلم هایی با کیفیت 4K HDR به استثنای فیلم های 
دیزنی را به وجود آورده است. به لطف آخرین به روزرسانی اپلیکیشن Vudu، روش دیگری 
برای لذت بردن از تماشای کاتالوگ دیزنی با کیفیت تصاویر فوق العاده از طریق تلویزیون 
های 4K اپل فراهم شده است. فیلم های دیزنی با کیفیت 4K HDR و قیمت 25 دالر در 
اپلیکیشن Vudu موجود است. شایان ذکر است که امکان اجاره و یا خرید فیلم ها در 
 Vudu اپلیکیشن وجود ندارد و باید برای دسترسی به آن ها به سایت مراجعه شود. مالکیت
 tvOS است و امکان دانلود رایگان این اپلیکیشن در اپل )Walmart( بر عهده ی والمارت

وجود دارد.

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

تماشای فیلم های 4K HDR دیزنی با اپل تی وی


