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اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با »ال کا ایران«:
واردات کاالهای پیشرفته و داخلی سازی آن موجب ایجاد اشتغال می شود

ال کا تاپ: بهترین و ارزان ترین چرخ گوشت های 2018 را بشناسید!

دندان هایی سفید با مسواک هوشمند در کم تر از 3 ثانیه!

زندگی بدون لوازم آشپزخانه چگونه است؟

حمایت از “کاالی ایرانی” باعث حذف برندهای داخلی سازی شده می شود؟

تاثیر دعوای تجاری پکن و واشنگتن بر صنعت لوازم خانگی



محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو 
با خبرنگار »ال کا ایران« بیان داشت: بخش زیادی از 
کارخانه های کشور با همکاری شرکت های مادر برند 
های سامسونگ، ال جی و دوو به تولید محصوالت می 
پردازند و این امر موجب اشتغال زایی و ارز آوری برای 
کشور شده است. وی در این راستا تشریح کرد: حمایت 
از تولید داخلی یعنی کمک و ارائه تسهیالت به کارخانه 
هایی که با واردات دانش فنی به تولید کاالی با کیفیت 

می پردازند هم اکنون بخش زیادی از لوازم خانگی 
موجود در بازار که از نام های سامسونگ و ال جی 
برخوردارند در داخل کشور تولید شده است و کیفیت 
این کاالها در سطح مناسبی قرار دارد این امر موجب 
شده تا تولیدات خارجی توان الزم را برای رقابت با 
کاالهای داخلی نداشته باشند. این عضو اتاق اصناف 
افزود: هم اکنون کارخانه هایی مانند بوتان با نام خارجی 
حدود 120 هزار دستگاه آبگرمکن به 20 کشورهای 

اروپایی صادر کرده است، کشور هایی نظیر ترکیه هم با 
بهره گیری از همین شیوه موجب راه اندازی و توسعه 
صنعت کشور و اشتغال زایی شده اند. رئیس اتحادیه 
لوازم خانگی اظهار کرد: حدود 100 کارخانه تولید لوازم 
خانگی در کشور وجود دارد اما تنها 7 مورد کاالی با 
کیفیت تولید می کنند بخش زیادی از این کارخانه ها 
از ارائه خدمات پس از فروش برخوردار نیستند و به سبب 
باال بودن هزینه های تولید و قیمت تمام شده به منظور 
اینکه بتوانند در بازار رقابت کنند برای کاهش قیمت 
محصوالتشان از کیفیت خود می کاهند و این امر 
موجب سلب شدن رضایت، اطمینان و اعتماد مردم 
نسبت کاالی داخلی می شود. طحان پور اظهار کرد: 
دولت باید کارخانجات کوچک را موظف کند تا به تولید 
قطعه لوازم خانگی بپردازند و آن را به کارخانه های بزرگ 
به فروش برسانند.وی با بیان اینکه واردات کاالهای 
پیشرفته ای که نمونه در کشور وجود ندارد موجب ایجاد 
مشکل در بازار نمی شود بلکه تاثیر مثبتی به دنبال دارد 
تشریح کرد: واردات تولیداتی که نمونه با کیفیت و مشابه 
آن در کشور وجود دارد امری مشکل ساز است اما ورود 
تا  شود  می  سبب  مدرن  و  پیشرفته  کاالهای 
تولیدکنندگان آن با واردات دانش و تکنولوژی الزم 

محصول مورد نظر را در کشور داخلی سازی کنند.

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران »ال کا 
ایران«، سالهاست که موضوع حمایت از کاالی ایرانی بر سر 
زبان ها افتاده اما آنچه که به واقع رخ داده عدم حمایت درست 
و با برنامه ریزی مشخص از کاالی ایرانی است. حمایت از 
کاالی ایرانی آنقدر مهم بود که رهبر معظم انقالب اسالمی 
سال 1397 را "حمایت از کاالی ایرانی" نام گذاری کردند تا 
به این واسطه رونق به کارخانه های تولید داخل بازگردد و 
شاید این مهم سبب شود که مسئوالن و دولت مردان نگاه 
ویژه تری به کار و کارگر ایرانی در راستای حمایت از تولید 
داشته باشند. نامگذاری این سال شامل تمامی کاالهای تولید 
داخل خواهد شد اما با نگاه دقیق تر درخواهیم یافت که 
صنعت لوازم خانگی ایران در کانون توجه قرار خواهد گرفت 
چرا که گستردگی این صنعت و وابستگی بسیاری از صنایع 
کشور در گرو رونق در این صنعت مهم کشور قرار دارد و بر 
همین اساس اگر برنامه ریزی درست و دقیقی در جهت 
حمایت از کاالی ایرانی انجام گیرد می توان امیدوار بود که 

صنعت لوازم خانگی ایران طی چند سال آینده به رشد و 
شکوفایی در خوری خواهد رسید که توان حضور در بازارهای 
جهانی را نیز خواهد داشت. اما نکته جائز اهمیت عدم شتاب 
زدگی و برخورد غیرمنطقی و البته بدون پشتوانه علمی در 
خصوص فرمایش رهبر معظم انقالب است که سال 1397 
را با نام "حمایت از کاالی ایرانی" آغاز کردند. در تمامی 
کشورهای پیشرفته صنعتی، بخش تولید از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است اما در کنار آن حضور برندهای خارجی که به 
ایجاد رقابت در کیفیت تولید محصوالتی داخلی آن کشور 
نیز کمک می کند، دارای اهمیت است.آنچه که می بایست 
به آن توجه ویژه داشت کمک به برندهای داخلی جهت به 
روز کردن محصوالت خود در حوزه تکنولوژی و همچنین 
عدم برند سوزی در حوزه برندهای خارجی است که در ایران 
از شرایط داخلی سازی بسیار خوبی بهره می برند.در حال 
حاضر برخی از برندهای خارجی چه در حوزه صنعت لوازم 
خانگی و چه در دیگر بخش های صنعتی کشور مانند صنعت 

خودرو و ... با ایجاد سایت های تولید در ایران و همچنین 
داخلی سازی محصوالت خود در حال فعالیت در کشور 
هستند.حمایت از کاالی ایرانی به معنای حذف این برندها 
نخواهد بود چراکه سهم ارزش افزوده سایت های مونتاژ و 
تولیدی آنان برای کشور بوده و  میزان سرمایه گذاری، ورود 
تکنولوژی، ایجاد رقابت و مهمتر از همه اینها ایجاد اشتغال 
فراوان در این سایت های تولیدی قطع به یقین در ایجاد 
رونق در چرخه اقتصادی کشور موثر خواهند بود.حمایت از 
کاالی ایرانی به معنای واقعی یعنی کمک به برندهای داخلی 
با کیفیت در جهت ارائه محصوالت مناسب به بازار کشور و 
همچنین بازارهای جهانی با نام ایران است.بر اساس شنیده 
ها متاسفانه هم اکنون برخی از برندهای ایرانی به دلیل ارزان 
بودن هزینه تولید و کسب سود بیشتر، محصوالت خودرا در 
کشورهایی نظیر چین تولید کرده و با نام برند ایرانی به بازار 
عرضه می کنند که می بایست در گام اول شرکت های 

اینچنینی را مورد بررسی قرار داد.

»ال کا ایران«  بررسی کرد؛
حمایت از "کاالی ایرانی" باعث حذف برندهای داخلی سازی شده می شود؟
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اخبار کوتاه

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با »ال کا ایران«:

واردات کاالهای پیشرفته و داخلی سازی آن موجب ایجاد اشتغال می شود

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی گفت: قیمت ها در بازار تغییر 
نکرده است و کاالها با همان سود 
هستند.  فروش  حال  در  قانونی 
محمد طحان پور درباره آخرین 
وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار 
کرد: تصمیم  دولت در بازار ارز اتفاق 
خوبی بود که افتاد و آرامش در 
حاکم شده و بازار در وضعیت خوبی 
است. طحان پور خاطرنشان کرد: 
البته برخی از شرکت ها درخواستی 
را برای افزایش قیمت  به سازمان 
حمایت ارائه کردند و در حال حاضر 
در انتظار جواب این سازمان هستند. 
وی در پاسخ به این سئوال که چرا 
عرضه کاال در بازار کم شده است 
افزود: هر ساله در فروردین ماه 
شرکت ها اقدام به انبار گردانی می 
کنند در نتیجه عرضه کاهش می 
یابد و این ارتباطی به بازار ارز ندارد.

لوازم خانگی قاچاق در 
اصفهان کشف شد

خبرگزاری صدا و سیما: لوازم خانگی 
قاچاق انبار شده در واحدی مسکونی 
در اصفهان کشف شد. مدیر بازرسي و 
نظارت اصناف استان اصفهان گفت: 
بازرسان مبارزه با قاچاق کاالي این 
مدیریت با همکاری پلیس آگاهی از 
واحدی مسکوني در اصفهان شش 
دستگاه  مایکروویو،یک دستگاه لباس 
شویی ، یک دستگاه جاروبرقی و 9 
هزار عدد اسباب بازی کشف کردند. 
جواد محمدی فشارکی افزود: ارزش 
این کاالهای قاچاق در مجموع دو 
میلیارد و 580 میلیون ریال برآورد 
فرد  پرونده  گفت:  است.وی  شده 
متخلف برای بررسی به مراجع قانونی 

تحویل شد.

دام، لوازم خانگی و دارو 
در صدر کاالهای قاچاق 

به خراسان جنوبی
ریزی،  برنامه  کمیسیون  دبیر 
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز استان گفت: دام قاچاق با 
افزایش 4.2 برابری، لوازم خانگی با 
افزایش 3.5 برابری و داروی قاچاق با 
افزایش 3 برابری، در صدر کاالهای 
قاچاقی است که در یک سال گذشته 

به خراسان جنوبی وارد شده است.
اینکه  با بیان  آقای حسنی مقدم 
قاچاق دام به خراسان جنوبی از 3 
هزار و 165 رأس در سال 95 به 13 
هزار و 323 رأس در سال 96 افزایش 
یافت افزود: در این مدت قاچاق لوازم 
خانگی نیز از 10 هزار و 548 به 36 
هزار و 847 دستگاه و قاچاق دارو نیز 
از 174 هزار و 279 به 527 هزار و 
827 قلم رسید. وی توضیح داد: در 
این راستا یکی از موانعی که واردات 
رسمی این کاال را با مشکالتی همراه 
دبیر  است.  موضوع  این  کرده، 
کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
استان گفت: در مقابل افزایش قاچاق 
سال  یک  در  شده  ذکر  کاالهای 
گذشته به خراسان جنوبی، قاچاق 
کاالهایی همچون برنج 92 درصد، 
تجهیزات دریافت ماهواره 33 درصد، 
مشروبات الکلی 51 درصد، چای 
بیش از 3 برابر، سیگار 44 درصد و 
بهداشتی 2 درصد  آرایشی  لوازم 

کاهش داشت.

در لوازم خانگی افزایش قیمت 
نداشتیم / انبارگردانی عامل 

کاهش عرضه

بازار لوازم خانگی ایران

محمد الهوتی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران گفت: مخاطب بحث حمایت از کاالی ایرانی را 
در سه گروه می توان تقسیم بندی کرد. در مرحله اول 
گروهی که مخاطب مهم نامگذاری به شمار می رود، 
دولت و به معنای عام آن حاکمیت است که باید شرایط 
را برای حمایت از کاالی ایرانی فراهم کند. گروه دوم را 
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان تشکیل می دهند که 
باید با افزایش بهره وری به جامعه اطمینان دهند که 
کاالی تولیدی آنها رقابتی و باکیفیت است. گروه سوم 
مخاطبان این شعار را مصرف کنندگان تشکیل می 
دهند که با حمایت از تولید داخلی و کمک به اشتغال 
جوانان، نقش آفرینی می کنند. عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران افزود: بحث حمایت از کاالی ایرانی طوری 
مطرح می شود که قرار است گویا کاال تولید کرده و در 
داخل مصرف کنیم، در حالیکه کمتر به صادرات و 
حمایت از تولید کاالهای ایرانی با محوریت صادرات 
پرداخته می شود، از سوی دیگر، نقشه راه و موضوعی 
که در کل اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده و باید اجرایی 
شود، ابالغیه اقتصاد مقاومتی است که تولید درونزا و 
برون نگر را پیگیری می کند. وی اظهار داشت: برای 
حمایت از تولید داخلی، سیاست های شکست خورده 
گذشته از جمله ممنوعیت و محدودیت و افزایش تعرفه 
ها، این روزها مطرح می شود؛ ولی موضوع اینجا است 
که اگر بخواهیم برای حمایت از کاالی ایرانی و محقق 
کردن این نامگذاری با دیوار تعرفه و ممنوعیت در 
واردات به سمت تحقق این شعار و نامگذاری برویم، 

مجدد با شکست مواجه می شویم.

تعرفه و ممنوعیت در واردات برای حمایت 
از کاالی ایرانی منجر به شکست می شود

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اعالم کرد:

علیرضا مناقبی، در خصوص آسیب های واردات محصوالت 
مشابه تولید داخل، گفت: اگر در یک کشور تولید با کیفیت 
خوب، قیمت مناسب و به اندازه نیاز جامعه داشته باشیم، 
هیچ واردکننده ای چنین کاالیی را وارد کشور نمی کند، 
اما اگر تولید داخل دچار نقص باشد و بازار هم اشباع نشده 
باشد واردکننده قانونی کاالها را به میزان نیاز جامعه وارد 
می کند. وی در خصوص نشان تجاری تولیدات داخل 
گفت: به دلیل اینکه تولید ما برون نگر نیست و تنها به بازار 
داخل توجه می کند و نمی تواند نیاز داخل را نیز از جهات 
مختلف برآورده کند بدیهی است که در بازارهای جهانی 
نیز نمی تواند در جایگاه رقابتی ظاهر شود. رئیس مجمع 
عالی واردات با اشاره به اینکه اگر ما در کشور تولید خوب و 
با کیفیت داشته باشیم، مردم بدون دلیل کاالهای خارجی 
را انتخاب نمی کنند، ادامه داد: بنده جنس داخلی را 
خریداری کرده و کمتر از سه سال که دچار مشکل شده، 
وقتی به سازنده مراجعه می کنیم حتی خدمات پس از 
فروش ندارد. وی در خصوص تبلیغات نشان های تجاری 
خارجی در ایران بیان کرد: این شرکت هایی که تبلیغات 
آنها در سطح شهر انجام می پذیرد در ایران سرمایه گذاری 
کرده و اجناسشان در داخل تولید می شود که در بازار داخل 
نیز مشتری های خود را پیدا کرده و نیاز آنها را برطرف می 
کنند. مناقبی با بیان اینکه به انتخاب مردم  و  نیاز آنها احترام 
بگذاریم، ادامه داد: در حال حاضر با بررسی انواع کاالهایی 
که مورد مصرف قرار می گیرد مشاهده می کنیم که 
بسیاری از آنها تولید خارج از کشور است. رئیس مجمع 
عالی واردات در پاسخ به این سوال که چرا تولیدات داخل 
دارای کیفیت نیستند، تصریح کرد: اگر کاالی داخل از نظر 
کیفی و کمی مناسب بود مشتریان به سمت بازار داخل 
جذب می شدند، اما به دلیل عدم نظارت در حوزه های 
مختلف تولیدات ما چندان که باید کیفی نیستند. یکی از 
مشکالت بزرگ ما مربوط به عدم شفافیت می شود و اینکه 
اگر کار مردم به دست خودشان سپرده شود و قوای سه 
گانه فقط کارهای نظارتی را انجام دهند مردم درعرصه 
رقابت با بهترین قیمت کار تولید، واردات و صادرات را انجام 
خواهند داد، اما متاسفانه مسئوالن هنوز به این اعتقاد 

نرسیده اند که باید کارها را به مردم واگذار کنند.

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

تولیدکننده داخلی افزایش کیفیت را 
در دستور کار خود قرار دهد

ایسنا: شریعتمداری با اشاره به اینکه کمپین های مختلفی برای کاالهای ایرانی با مدیریت جوانان تشکیل شده است، یادآور شد: باید یک شرایط عمومی ایجاد شود تا مردم از 
کاالهای ایرانی همانند لوازم خانگی و سایر لوازم صنعتی استفاده کنندکه بخشی از مأموریت ها و مسئولیت های وزارت صنعت کمک به ایجاد کمپین و فکر و اندیشه برای 
حمایت از کاالی ایرانی است. وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید راه افتادن چرخه تولید از همه ابعاد مهم و ضروری است، ادامه داد: به هر میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
در کشور به فعلیت درآید کیفیت کاالها افزایش می یابد که در این راستا برگرداندن قطار تولید به ریل اصلی خود از اهمیت خاصی برخوردار است. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با تأکید بر اینکه استفاده از قوانین و مقررات موجود در حوزه های مختلف و گوناگون برای حمایت از تولید مهم است، اظهار داشت: پروژه قرارداد نفتی با توتال یکی از پروژه های 
مهمی بود که بر اساس مذاکرات ساخت تجهیزات مهندسی این پروژه در داخل کشور انجام می شود و ارتباطی بین بخش مهندسی ایران و این پروژه شکل گرفت. شریعتمداری 
با بیان اینکه برای کیفیت بخشی به تولید باید به نوسازی صنایع داخلی توجه کرد، افزود: محدودیت منابع یکی از عوامل کند بودن نوسازی در کشور است که مبلغ مناسبی در 
سال97 برای نوسازی صنعت کشور اختصاص یافته است که در این راستا باید نرخ بازده صنعتی مناسب نیز تعیین شود. وی با اشاره به اینکه جوایز مشوق های صادراتی سال های 
سال به فراموشی سپرده شده و استفاده کاملی از آن نمی شد، افزود: با حمایت رئیس مجلس و پیگیری های ایشان بخشی از حقوق ورودی و سود بازرگانی از واردات به حمایت 
از صادرات غیرنفتی در قالب جوایز صادراتی اختصاص یافت. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قانونی برای تشکیل سازمان های توسعه ای تصویب شده  است، ادامه داد: 
این سازمان ها می توانند با کمک بخش خصوصی به بخش تولید کشور کمک کنند و سازمان های توسعه ای برای تولید با کیفیت از سال 97 می توانند گام های مهمی بردارند. 
شریعتمداری تصریح کرد: در قانون بودجه سال 97 اقدامات خوبی برای حمایت از کاالی ایرانی صورت گرفته است. وی گفت: از مهمترین مشکالت تولید کنندگان موضوع 
مالیات بر ارزش افزوده است و اصالح این قانون یکی از مهمترین راهکارها برای بهبود وضعیت تولیدکندگان است. شریعتمداری افزود: یکی از راهکارها این است که به جای 

اینکه در هر مرحله مالیات دریافت کنیم فقط از آخرین زنجیره و از مصرف کننده نهایی مالیات بگیرید. ضمن اینکه شرایط مودیان مالیاتی نیز در نظر گرفته شود.

محمد شریعتمداری در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی :

دریافت مالیات فقط از مصرف کننده نهایی



دندان هایی سفید با مسواک 
هوشمند در کم تر از 3 ثانیه!

 از زمان های دور، تمیز کردن و نیز سفید 
بوده  بشر  های  دغدغه  از  دندان  کردن 
است و یکی از روش های رایج مراجعه به 
هر  از  بعد  زدن  مسواک  و  دندانپزشک 
وعده ی غذایی به مدت 3 دقیقه است. در 
واقع، این یک توصیه ی مرسوم است. در 
این مطلب قصد داریم با معرفی مسواک 
هوشمند Unico، شما کاربران عزیز را با 

روشی نوین آشنا کنیم.
انقالبی کاربران  این محصول جدید و  با 
البته  و  ثانیه   3 از  تر  کم  در  توانند  می 
بدون دخالت دست، دندان های خود را 
تمیز و سفید کنند. یه لطف طراحی جالب 
این مسواک هوشمند،  فرد  به  و منحصر 
تمامی قسمت های دهان و  تمیز کردن 
دندان حتی فاصله ی میان دو دندان به 
شکل همزمان و در یک لحظه امکان پذیر 
از  جذاب  محصول  این  است.  شده 
بلیت  قا با  باکتریال  آنتی  سیلیکون 
انعطاف پذیری باال ساخته شده که با انواع 
فرم لب و دهان سازگاری دارد. به عالوه، 
این مسواک هوشمند به مقدار الزم خمیر 
دندان را اسپری می کند و با تمیز کردن 
که  شود  می  باعث  زبان  و  دندان  لثه، 
کاربران در طول روز احساس خوشایندی 
داشته باشند. الزم به ذکر است، استفاده 
از این محصول بسیار آسان بوده و تنها 
آن  داخل  در  دندان  خمیر  است  کافی 
ریخته شود و سپس با لمس دکمه مورد 
نظر، دستگاه راه اندازی شده و پس از سه 
ثانیه به صورت خودکار خاموش می شود.

تمامی افراد جهان چه از قشر متوسط و یا 
مرفه جامعه در زندگی روزمره ی خود از 
لوازم آشپزخانه ی مشخصی استفاده می 
کنند و در واقع چندین نسل است که این 
محصوالت، زندگی روزمره ی انسان ها را 
آسان تر کرده و کیفیت زندگی را بهبود 
بخشیده است. برای بیشتر ما در حال 
حاضر زندگی بدون لوازم آشپزخانه شبیه 
یک کابوس خواهد بود . اگر یک روز صبح 
از خواب بیدار شوید و متوجه شوید که این 
لوازم اصالً در زندگی شما وجود خارجی 
نداشته است؟ زندگی تان تا چه حد تحت 
تأثیر قرار گرفته و تغییر خواهد کرد؟ در زیر 
لیستی از لوازم آشپزخانه ای تهیه شده که 
نمی توانید بدون آن ها زندگی کنید و قبل 
از این که وظیفه ی دشوار تصور دنیای بدون 
لوازم آشپزخانه را بر عهده بگیریم، در این 
بخش تالش شده تا نگاه اجمالی به هر کدام 

بیاندازیم. 

یخچال: این جعبه دوست داشتنی یار 
همیشگی آشپزخانه ی هر خانه است و 
بدون شک یخچال یکی از لوازم خانگی 

است که نمی توان بدون آن زندگی کرد.
پیش از آنکه سیستم های خنک کننده 
مکانیکی اختراع شوند، مردم مجبور بودند 
برای تازه نگهداشتن  مواد غذایی خود به 
قله ی کوه ها بروند و شاید این موضوع برای 
افرادی که برای نوشیدن آب و  یا خوردن 
یک تکه ساندویچ در نیمه های شب به 
یخچال فریزر خود هجوم می برند، کمی 
عجیب باشد. سال 1805 میالدی مخترع 
امریکایی به نام اولیور اوانز اولین یخچال را 
طراحی کرد، اما اولین یخچالی را که 
بگیرد  قرار  استفاده  مورد  می توانست 
جاکوب پرکینز در سال 1834 اختراع کرد 
که در آن در چرخه تراکم، گاز اتر به کار 
می رفت.  و در نهایت، تالش های آنها به 
کشف گاز فرئون دار منجر شد. در عرض 

چند سال یخچال های فرئون دار به یکی از 
لوازم اصلی آشپزخانه تبدیل شدند.مخلوط 
و خرد کن : داشتن یک دستگاه مخلوط کن 
و این که می توانید با آن چیزهای مختلف 
را در کسری از ثانیه ُخرد و مخلوط کنید، 
مواد  از  است.  انگیز  شگفت  بسیار 
تشکیل دهنده کیک گرفته تا آب میوه های 
طبیعی که به راحتی می توان در آن بریزید 
و لذت یک عصرانه و یا صبحانه ی دلچسب 

را برای خانواده ی خود به ارمغان بیاورید.
ماشین لباسشویی: یکی از سخت ترین 
کارها در گذشته برای زنان شستن لباس 
بود. زنان مجبور بودند برای شستن لباس 
های خود به کنار رودخانه ها بروند و در 
نهایت حمل لباس های خیس با دیگ های 
چوبی آن زمان و پهن کردن که موجب 
دست درد شدید خانم ها می گردید. سال 
فیشر، ماشین  آلوا جی  آقای   ،1908
لباسشویی امروزی را معرفی نمود. این 

دستگاه، ثور نامیده می شد و اولین ماشین 
لباسشویی با موتور الکتریکی بود. سرانجام 
لباسشویی هایی با اشکال مختلف توسط 
شرکت های سازنده ساخته شد و هم اکنون 
شکل امروزی لباسشویی ها از قبیل دوقلو 
و یک قلو، درب از جلو با سیستم های 
الکترومکانیک ،الکترونیک و نیمه دیجیتال 
و دیجیتال و حتی لباسشویی های گویا که 
نوع لباس و زمان کار و حرارت را می گوید 

به بازار عرضه شد. 
توستر الکتریکی: برای آغاز کردن یک 
روز بی عیب و نقص، خوردن یک صبحانه 
ی لذیذ کمک کننده است. با این محصول 
ساده و اما بسیار کاربردی می توان هر زمان 
که بخواهید، لذت خوردن نان داغ را تجربه 
کنید.توسترهای معمول که قابلیت برشته 
کردن همزمان دو برش نان را دارند قدرتی 
بین ۶00 تا 1۲00 وات دارند و بین 1 تا 3 

دقیقه نان را برشته می کنند.
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در بسیاری از خانه ها گوشت چرخ کرده و سوسیس 
به صورت آماده و از بیرون تهیه می شود. تهیه ی این 
مواد غذایی در خانه، اطمینان از سالم بودن این 
موادغذایی را افزایش می دهد. در ذیل به معرفی 
بهترین چرخ گوشت های ۲018 پرداخته شده که 
اتفاقا از قیمت مناسبی نیز برخوردار هستند.با ال کا 

ایران همراه شوید.

چرخ گوشت گورمیا GMG7500 : این چرخ 
 گوشت محصولی شیک و بسیار حرفه ای است که 
با استفاده از سه رنده ی ریز، درشت و متوسط 
کرد.  رنده  را  موادغذایی  انواع  می توان 
این  اکسسوری های سوسیس ساز و کبه ساز 
محصول بی نظیر  امکان تهیه ی انواع موادغذایی 

با کیفیت زیاد را در خانه فراهم کرده است.
  STX اینترنشنال   STX گوشت    چرخ 
-MF  -3000: این با توان 3000 وات دستگاهی 
قدرتمند و کارآمد برای چرخ کردن گوشت در 
اندازه های مختلف است. قسمت باالیی آن به 
منظور دوام بیش تر از روکش آلومینیومی ساخته 
شده است. به لطف فناوری AVI و لوله چرخ 
گوشت 1.8-۲ اینچی به راحتی می توان قطعات 
بزرگ گوشت را ریز کرد. این دستگاه به صورت 

سه سرعته عمل میکند.
چرخ گوشت  LEM Product 1158: چرخ 
گوشت  LEM Product 1158 از سه عملکرد 
سرعت تند، آهسته و چرخش معکوس بهره برده 
است که در صورت نیاز کاربران می توانند یکی از 
آن ها را انتخاب کنند.  این محصول دارای 3 شبکه 
چرخ گوشت از جنس فوالد و سه اندازه ی متنوع 

است و از قیمت بسیار مناسبی برخوردار است.

»ال کا ایران« گزارش می دهد:

زندگی بدون لوازم آشپزخانه چگونه است؟
ال کا پالس
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ال کا تاپ هفته
بهترین و ارزان ترین چرخ 

گوشت های 2018 را بشناسید

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم 



  

خرده فروشان آمریکایی در خصوص طرح 
دونالد ترامپ برای افزایش تعرفه گمرکی 
کاالهای وارداتی چینی هشدار دادند و 
عنوان کردند که این اقدام می تواند منجر 
مشتریان  برای  ها  قیمت  افزایش  به 
ایاالت  جمهور  رئیس  شود.  آمریکایی 
متحده در روز سه شنبه فهرستی از ۱۳۰۰ 
کاالی وارداتی چین به ارزش ۵۰ میلیارد 
دالر تهیه و تعرفه های جدیدی برای آن ها 
الکترونیکی،  محصوالت  کرد.  تعیین 
تلویزیون های صفحه تخت و لوازم خانگی 
از جمله کاالهایی هستند که ۲۵ درصد 
تعرفه برایشان تعیین شده است.   بیش 
ترین نگرانی کارشناسان صنعت مربوط به 
وضعیت خرده فروشان کاالهای الکترونیکی 
و تحت تاثیر قرار گرفتن آن ها می شود. متیو 
شای، مدیر فدراسیون ملی خرده فروشان 
در این خصوص عنوان کرد: " این فرآیند بی 
اعتمادی ایجاد کرده و  برای شرکت های 
زنجیره های  به  باید  فروشی که  خرده 
باشند،  متکی  جهانی  عرضه  پیچیده 
مشکالتی ایجاد می کند." به عالوه، انجمن 

صنعت خرده فروشی هشدار داده و اعالم 
کرد که این تعرفه های گمرکی صدمات 
جبران ناپذیری را به اقتصاد لوازم خانگی 
وارد کند.  وزارت بازرگانی چین در روز 

به  آمریکا  "اگر  کرد:  اعالم  جمعه 
مخالفت های چین و جامعه بین المللی 
توجهی نکند و همچنان بر یک جانبه گرایی 
و سیاست حمایت از تجارت خود پافشاری 

کند، چین به هر قیمتی که شده تا آخر پیش 
و  پکن  تجاری  دعوای  رفت."  خواهد 
واشنگتن در سراسر جهان به نگرانی ها در 

مورد یک جنگ تجاری دامن زده است.

خبر  برند

مقادیر  وجود  وسایل،  بسته بندی  مشکل 
زیادی اسباب و لوازم، چمدان های سنگین و 
دردسرهایی از این قبیل شاید برای شما آشنا 
 FUGU عنوان   با  پیشرفته  باشد.چمدان 
را  مذکور  مشکالت  تمامی   LUGGAGE
برطرف کرده و در واقع با عنوان چمدان آینده 
شناخته می شود. در نگاه اول، اندازه ی این 
محصول جالب نرمال است که با توجه به نیاز 
مسافر، اندازه آن تغییر می کند. به عالوه این 
سری چمدان های نوین با استاندارد های 
هواپیمایی مطابقت داشته و در کم تر از چند 
دقیقه می تواند بزرگ و یا کوچکتر شود. 
قابلیت های این محصول شگفت انگیز تنها به 
این جا ختم نمی شود. ویژگی دیگری که این 
چمدان را از سایر نمونه های موجود در بازار 
منحصر به فرد کرده، تبدیل شدن آن به کمد 
لباس و بر طرف کردن مشکل چروک شدن 
لباس است. قفسه های این چمدان امکان 
سازماندهی وسایل را فراهم کرده و به عالوه 
اندازه و ارتفاع مناسب این محصول منجر شده 
تا از آن به عنوان یک میز کامال کاربردی برای 
قرار دادن لب تاپ و یا هر وسیله ی دیگری 
 FUGU بهره برد. الزم به ذکر است،  چمدان
با این امکانات فوق العاده از پالستیک ساخته 
شده و به همین منظور بسیار سبک بوده و 
حمل آن بسیار آسان است. با فشار یک دکمه، 
پمپ تعبیه شده به سرعت باد می شود و به 
عالوه از پمپ آن می توان برای تمیز کردن 

کیسه های جاروبرقی استفاده کرد.

تاثیر دعوای تجاری پکن و واشنگتن بر صنعت لوازم خانگی
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بازار لوازم خانگی خارجی و هوشمند

چمدان های آینده معرفی شدند!
جزییات قیمت تلویزیون های 

الد 2018 سونی منتشر شد
بنا به اعالم شرکت تولید کننده ی 
سری  سونی،  الکترونیکی  لوازم 
تلویزیون های الد ۲۰۱8 سونی با بهای 
£2499 / £3299 در انگلیس و قیمت 
های €2799 / €3799 در اروپا عرضه 
خواهند شد. شرکت سونی جزییات 
قیمت و نحوه ی عرضه تلویزیون های 
الد ۲۰۱8 خود را منتشر کرد و از عرضه 
ی آن در اواخر ماه مارس در آمریکا 
خبر داد. بنا به اعالم این شرکت ژاپنی، 
افرادی که اقدام به سفارش سری 
 4K HDR BRAVIA تلویزیون های الد
AF8 کرده اند می توانند از تاریخ 9 
آوریل تلویزیون های خود را دریافت 
کنند و شایان ذکر است، زمان عرضه 
آن به فروشگاه های لوازم خانگی اواخر 
ماه آوریل اعالم شده است. به عالوه 
 AF8 امکان سفارش نسخه های الد
ازامروز آغاز شده و اواخر ماه جاری در 
دسترس قرار خواهد گرفت. تلویزیون 
های الد این شرکت ژاپنی با بیش از 8 
میلیون پیکسل دقیق و فعال وضوح 
تصویر منحصربفردی ارائه می دهد. در 
تلویزیون های اولد سونی هر پیکسل 
به صورت مجزا روشن و خاموش می 
شود و این باعث می شود پیکسل ها 
در صحنه های تاریک به صورت کامل 
خاموش شوندو با عمق رنگ مشکی 

کامل تصاویر نمایش داده شوند

 لوازم آشپزخانه سری سیگنچر ال جی چند افتخار دیگر را در تاریخ این غول تکنولوژی 
جهان ثبت کرد.  این سری محصوالت لوکس ال جی از میان 6۳۰۰ طراحی از ۵9 کشور 
جهان موفق به دریافت ۵ جایزه از Red Dot )یکی از معتبرترین جوایز طراحی جهان( 
شد. این آشپزخانه ی معرفی شده از سوی ال جی  مجموعه ای بی نظیری از محصوالت 
 Pro Range سیگنچر ال جی را در خود جای داده است که  از جمله می توان به اجاق های
اشاره کرد. محصوالت سری Pro Range به سبب طراحی مبتکرانه و ارگونومیک جایزه 
ی Best of the Best این رقابت ها را به خود اختصاص داد. یخچال های ۳۰ اینچی و 
فریزرهای ۱8 اینچی این آشپزخانه ال جی بیانگر کار بی عیب و نقص مهندسان این برند 
چشم بادامی است که در واقع با تازه نگه داشتن مواد غذایی در این صنعت انقالبی به پا 
کرده است. تمامی محصوالت سری سیگنچر ال جی با بهره بردن از ویژگی های هوشمند 
چشم اندازه زندگی بشر در آینده هستند و به لطف آن ها، کنترل دما از راه دور، اتصال 

وای فای و پشتیبانی از ابزار های اندروید و ios فراهم شده است.

افتخاری دیگر برای محصوالت ال جی سیگنچر

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی


