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اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

ئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه:
نیمه تعطیل شدن بازار لوازم خانگی/ تمایلی به افزایش قیمت نداریم

اهدای جایزه “جذاب ترین کارفرما” به فیلیپس

افزایش 4 درصدی خرید وفروش لوازم خانگی در بازار جهانی

در حفظ و نگهداری لوازم خانگی خود کوشا باشید!

بوش، میدیا و هایر در نمایشگاه لوازم الکترونیک چین

عراقی ها از خرید ۶۳ کاالی ایرانی منع شدند



در سال حمایت از تولید ملی، مجلس شورای اسالمی 
نظارت جدی خود را برعملکرد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در زمینه حمایت از کاالی ایرانی اعمال خواهد 
گرد. سال ۱۳۹۷ تحت عنوان حمایت از کاالی ایرانی 
از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شد تا وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در طول سال جاری ماموریت 
بزرگی را در جهت تحقق این هدف پیش رو داشته باشد. 
محمد شریعتمداری و وزراتخانه متبوعش مکلف 
هستند در سال ۱۳۹۷ حمایت از کاالی ایرانی را به 

عنوان یک اولویت ضروری و جدی در اقتصاد کشور 
مدنظر قرار دهند و نه تنها در شعار که در عمل نیز بتوانند 
زمینه بهبود کیفی کاالهای تولید داخل و ایجاد بازار 
فروش را فرآهم کنند. در این بین اما مجلس شورای 
اسالمی نیز در راستای تحقق این امر حساس شده و به 
صورت جدی از همان روزهای آغازین سال عزم خود را 
برای نظارت بر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اخذ کرده است. علی الریجانی -رئیس مجلس شورای 
اسالمی– با تاکید بر این که نباید اجازه واردات به 

کاالهایی که مشابه داخلی آن به نحو مطلوب تولید 
می شود، اعالم موارد ممنوعیت برخی اقالم به کشور را 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ضروری دانست 
و بیان کرد که در راستای حمایت از تولید داخلی نیازمند 
عزم ملی هستیم و باید با همکاری یکدیگر مشکل را حل 
کنیم. وی همچنین اعالم کرد که وزیر صنعت، معدن 
و تجارت باید ماهانه گزارشی را به مجلس شورای 
اسالمی ارائه کند تا نمایندگان در جریان پیشرفت امور 
در زمینه  حمایت از تولید کاالی داخلی باشند. الریجانی 
با تاکید بر این که باید اجازه اظهارنظر به بخش خصوصی 
داده شود تا بتواند عملکرد مطلوبی داشته باشد، ادامه 
داد که وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است قانون 
ارزش افزوده باید اصالح شود، اما مساله ای که ما به آن 
تاکید داریم این است که مجلس شورای اسالمی در این 
رابطه مسئول نیست و دولت باید نظرش را به صورت 
صریح و شفاف اعالم کند و مسئولیت کار در این رابطه 
روشن باشد. این در حالی است که محمد شریعتمداری 
– وزیر صنعت، معدن و تجارت – نیز با تاکید بر ضرورت 
اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی بیان کرد که یکی از راهکارهای 
دریافت مالیات، از مصرف کننده نهایی به عنوان آخرین 

حلقه زنجیره است.

با توجه به افزایش جهشی قیمت دالر در هفته گذشته 
شرکت های لوازم خانگی از عرضه کاال به بازار خودداری 
کردند و به همین دلیل این بازار قادر به تأمین نیاز مشتریان 
نیست. پس از تعطیالت نوروز و افزایش جهشی قیمت دالر 
بازار لوازم خانگی با عدم عرضه کاال توسط شرکت های 
تولیدی، وارداتی و نمایندگی ها وضعیت جدیدی یعنی 
نبودن کاال را تجربه کرد که به گفته فعاالن این صنف هیچ گاه 
چنین وضعیتی تجربه نشده است. با گران شدن قیمت دالر 
شرکت های تولیدی و عرضه لوازم خانگی درصدد افزایش 
قیمت هستند، بنابراین اکثر این شرکت ها اعالم کرده اند که 
امکان عرضه کاال به بازار را تا ابتدای اردیبهشت ۹۷ ندارند. 
بازار لوازم خانگی امین حضور هم که به شدت متأثر از این 
اتفاق است، به یک بازار خلوت و سوت و کور تبدیل شده که 
اکثر فروشندگان و مغازه داران یا در ُچرت اند و یا در حال 
گپ وگفت با یکدیگرند و از مشتری در این بازار خبری 

نیست.

 *شرکتهایلوازمخانگیکاالعرضهنمیکنند
حمید عامری یکی از فروشندگان لوازم خانگی در مورد 
وضعیت این بازار می گوید: شرکت ها به دلیل نامعلوم بودن 
وضعیت ارز و التهابات اخیر آن هیچ گونه کاالیی را به 
واحدهای صنفی عرضه نمی کنند. وی با بیان اینکه بازار لوازم 
خانگی از بعد از تعطیالت نوروزی دچار رکود شده و مشتری 
وجود ندارد، گفت: در صورتی که یک مشتری برای خرید 
مراجعه کند، اگر کاالی مورد نظرش را در فروشگاه داشته 
باشیم، کاال را به وی می دهیم، در غیر این صورت هیچ کاالیی 
را از هیچ نمایندگی و شرکتی نمی توان تهیه کرد، زیرا هیچ 
شرکتی حاضر به عرضه لوازم خانگی به بازار نیست.  عامری 
در مورد واکنش بازار به دالر 4200 تومانی، گفت: این 
موضوع تقاضای مردم برای خرید را کمتر کرده، زیرا 
مشتریان در انتظار ارزان شدن قیمت لوازم خانگی هستند.

*افزایش15درصدیقیمتلوازمخانگی
احمد حسینی فروشنده دیگر در بازار لوازم خانگی 

امین حضور با تأیید عدم عرضه کاال توسط نمایندگی های 
لوازم خانگی، گفت: با این اقتصاد متزلزل خدا به داد، به 
مردم برسد.  وی افزود: در حال حاضر نه تنها شرکت ها 
کاال به بازار عرضه نمی کنند، بلکه مشتری هم در بازار 
وجود ندارد.  حسینی در مورد واکنش بازار به دالر 4200 
تومانی اظهار داشت: معلوم نیست این موضوع صحت 
داشته باشد، مردم می گویند بروید در خانه جهانگیری 
دالر 4200 تومانی بخرید. حسینی با اشاره به سابقه 40 
ساله خود در بازار لوازم خانگی، گفت: غیر از زمان انعقاد 
قطعنامه 5۹8 هیچ گاه چنین وضعیتی را در بازار ندیده 

است.
*کاهشوارداتلوازمخانگی

بازار  احسان امیری فروشنده دیگر لوازم خانگی در 
امین حضور که عرضه کننده لوازم خانگی وارداتی است، با 
بیان اینکه اوضاع بازار بسیار خراب است، گفت: قیمت 
لوازم خانگی توسط برخی از شرکت ها از ابتدای سال ۹۷ 
به بعد ۱0 تا 20 درصد افزایش یافته است. وی افزود: لوازم 
خانگی وارداتی در بازار بسیار کم شده و این موضوع ناشی 
از مطرح شدن حمایت از کاالهای داخلی است، البته اغلب 
قطعات شرکت های تولیدی لوازم خانگی داخلی وارداتی 

است و این قطعات تنها در داخل مونتاژ می شود.
*کاهشعرضهلوازمخانگیقاچاق

گفت:  خانگی،  لوازم  دیگر  فروشنده  اهلل دادی  بهرام 
شرکت های بزرگ لوازم خانگی کاالهای خود را گران 
کرده اند، اما با اعالم دالر 4200 تومانی هنوز قیمت ها را 
کاهش نداده اند و در انتظار دریافت حواله ارز 4200 تومانی 
از دولت هستند، تا قیمت های جدید را اعالم کنند. وی با 
بیان اینکه بازار لوازم خانگی راکد است، گفت: اغلب 
شرکت ها لوازم خانگی را ۱5 درصد و صوت و تصویر را ۱0 
درصد گران کرده اند، اما با این وجود کاال به بازار عرضه 
نمی کند. اهلل دادی با اشاره به اینکه اجناس وارداتی و 
قاچاق در بازار لوازم خانگی کم شده است، گفت: جنس 
تقلبی و قاچاق هر نوع برندی در بازار با قیمت کمتر موجود 
است، اما مردم باید دقت کنند که کاالی قاچاق را 

خریداری نکنند و کاال با گارانتی اصلی را بخرند.

»ال کا ایران« :
سکوت بازار لوازم خانگی با اعالم دالر 4200 تومانی/ برچسب قیمت ها برداشته شد
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اخبار کوتاه

درسالحمایتازکاالیایرانی

عزم جدی مجلس برای نظارت بر عملکرد وزارت صنعت و تجارت

ایرنا: معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری کرمانشاه گفت: 2 قلم 
کاالی لوازم خانگی به خانواده هایی 
که خانه هایشان در اثر زلزله ۷.۳ 
دهم ریشتری 2۱ آبان ۹6 صددر 
صد تخریب شده است، داده می 
شود. مهرداد ساالری افزود: نظر 
استاندار براین است که با توجه به در 
پیش بودن فصل گرما کولر به همراه 
یخچال خریداری شود اما از آنجایی 
که نیازهای افراد متفاوت است، 
تصمیم گیری در این زمینه به بعد 
از مشخص شدن نتایج نظرسنجی 
که توسط مقامات محلی از مردم 
انجام خواهد شد، موکول شده است.

محموله لوازم خانگی 
قاچاق در بروجن کشف شد

پایگاه خبری پلیس: فرمانده انتظامی 
یک  توقیف  از  بروجن  شهرستان 
کاالی  حامل  پراید  وانت  دستگاه 
قاچاق به ارزش200 میلیون ریال در 
داد.  خبر  بروجن  لردگان-  محور 
غالمعلی شکری گفت: ماموران پاسگاه 
انتظامی دوراهان در هنگام کنترل 
محور لردگان به بروجن یک دستگاه 
خودرو وانت پراید حامل کاالی قاچاق 
را با هماهنگی مراجع قضایی متوقف 
کرد. وی افزود: در بازرسی از این 
خودرو انواع کاالی خارجی قاچاق 
شامل یخچال، تلویزیون، جارو برقی، 
آب سرد کن، ماشین لباس شویی و... 
به ارزش 200 میلیون ریال کشف و 

راننده این وانت بار دستگیر شد.

از سرگیری امکان ثبت 
سفارش واردات و 

صادرات کاال
ایسنا:ثبت سفارش های واردات و 
صادرات کاال که از هفته پیش متوقف 
شده بود، بار دیگر از سرگرفته شد. بنا 
بر آنچه اعالم شده است: »با توجه به 
اعمال تغییرات مربوطه در بخش 
و  تجارت  جامع  سامانه  تجاری 
همچنین سامانه ثبتارش، از ساعتی 
قبل امکان ارسال درخواست های 
افتتاح به سامانه ثبتارش فراهم شده 
است. البته در حال حاضر امکان 
ویرایش درخواست های قبلی وجود 
نداشته و پس از پیاده سازی تغییرات 
مربوطه اطالع رسانی الزم در این 
زمینه صورت خواهد گرفت«. براین 
اساس تجار روی این سامانه در زمینه  
عملیات ارزی با دو گزینه بانکی و 
ارز مواجه می شوند.  انتقال  بدون 
همچنین در زمینه تامین ارز نیز 
تغییراتی صورت گرفته و به تناسب 
شده  انتخاب  ارزی  عملیات  نوع 
قابل  ارز  تامین  برای  زیر  مقادیر 
صورت  در  بود.  خواهند  انتخاب 
انتخاب گزینه بانکی تجار می توانند 
گزینه هایی مانند خرید ارز از سیستم 
بانکی، از محل صادرات یا از محل 
حساب ارزی خود را انتخاب کنند. 
همچنین در صورت انتخاب گزینه 
می توانند  تجار  ارز  انتقال  بدون 
 ۳8 ماده  یک  بند  مانند  مواردی 
آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و 
واردات، از محل بند 5 این آیین نامه 
از محل بند 6، ۷ یا 8 گزینه های خود 

را انتخاب کنند.

معاون استاندار کرمانشاه: 
صاحبان واحدهای صددرصد 

تخریبی زلزله زده لوازم خانگی 
می گیرند

بازار لوازم خانگی ایران

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و 
آشپزخانه اعالم کرد: در پی نوسانات ارزی اخیر به وجود 
آمده بازار لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی با مشکالت 
عدیده ای روبرو شده و تقریبا به حالت نیمه تعطیل 
درآمده است، چرا که هیچ کس قیمتی نمی دهد و همه 
منتظرند تا شرایط به حالت عادی برگردد. وی با بیان 
اینکه هیچ یک از تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم 
خانگی دوست ندارند قیمت را افزایش دهند، گفت: 
شرایط در حال حاضر به گونه ای است که هیچ تصمیمی 
نمی توان گرفت و همه منتظر بهبود آن هستند. رئیس 
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه 
ادامه داد: هیچ یک از تولیدکنندگان، واردکنندگان و 
فروشندگان لوازم خانگی تمایلی به افزایش قیمت 
محصوالتشان ندارند اما در شرایط کنونی نمی توان با 
قیمت های گذشته بازار را تامین کرد. بنابراین بهتر است 
مسئوالن اقدامات الزم را در جهت بهبود فضای کسب 
و کار انجام دهند چرا که دستوری نمی توان قیمت ها را 
کنترل کرد و هم اکنون بازار لوازم خانگی به حالت نیمه 
تعطیل درآمده است. وی اظهار کرد: همه امیدوارند تا 
شرایط اقتصادی کشور به حالت عادی برگردد و آنها نیز 
بتوانند بدون افزایش قیمت به کارشان ادامه دهند اما 
هنوز هیچ چیز مشخص نیست و کسی تاکنون از 
تولیدکنندگان و واردکنندگان برای واردات مواد اولیه 
و محصول نهایی  خود، تکلیفش را نمی داند که باالخره 
با چه نرخ ارزی می تواند این کار را انجام دهد و تاکنون 
نیز سیاست های ابالغ شده در راستای تامین ارز 4200 

تومانی آن طور که باید اجرایی نشده است.

نیمه تعطیل شدن بازار لوازم خانگی/ 
تمایلی به افزایش قیمت نداریم

رئیس اتحادیه فروشندگان:

شرکت های لوازم خانگی با خودداری از عرضه کاال به بازار 
به دنبال افزایش قیمت هستند و با این شرایط خرید و 
فروش در این بازار به حداقل رسیده است. با توجه به 
شرایطی که طی چند روز گذشته در بازار ارز به وجود آمد 
برخی از بازار ها نیز دستخوش تحوالت شد به نوعی که 
خرید و فروش یا بسیار اندک یا کامال متوقف شد. یکی از 
بازار هایی که پس از شرایط ویژه بازار ارز دچار تحول شد، 
بازار لوازم خانگی است که تقریبا خرید و فروش در آن راکد 
شد و نه فروشندگان تمایل به فروش دارند و نه خریداران 
رغبتی به خرید. هرچند به دلیل اینکه بسیاری از لوازم 
خانگی در کشور وارداتی هستند با قیمت ارز رابطه 
مستقیم دارند اما، با توجه به تک نرخی شدن ارز از سوی 
دولت و اعالم دالر 4 هزار و 200 تومانی، قاعدتا نباید تغییر 
محسوسی در قیمت ها شاهد باشیم. اما برخالف این مسئله 
تا  بهانه ای شده  ارز در هفته گذشته  نرخ  نوسانات 
شرکت های عرضه لوازم خانگی از عرضه کاال به بازار 
خودداری کرده تا از این طریق بتوانند قیمت ها را افزایش 
دهند. گشت و گذار در بازار لوازم خانگی حاکی از این است 
که اکثر فروشندگان از فروش کاال خودداری کرده و یا 
قیمت ها را افزایش داده اند و عنوان می کنند شرکت های 
لوازم خانگی از عرضه کاال به آن ها خودداری می کنند و 
دنبال افزایش قیمت هستند بنابراین تا قیمت های جدید 
مشخص نشود از کاال نمی فروشیم. از طرفی مصرف 
کنندگان نیز ترجیح می دهند فعال از خرید کاالی مدنظر 
منصرف شوند و منتظر بنشیند تا وضعیت بازر مشخص 
شود. محمد طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی در گفت وگو با میزان در این باره اظهار کرد: قیمت ها 
در بازار تغییر نکرده است و کاال ها با همان سود قانونی در 
حال فروش هستند و شرکت ها تنها تخفیف های خود را 
حذف کردند. 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. 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.

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

خودداری شرکت های لوازم خانگی 
از عرضه کاال با هدف افزایش قیمت

ایسنا: رئیس میز عراق در سازمان توسعه تجارت گفت: دولت عراق پیش  از این اعالم کرده که در سال جاری برای 6۳ قلم کاال افزایش تعرفه یا ممنوعیت وارداتی لحاظ خواهد 
کرد.  ابراهیم رضازاده در خصوص امنیت تجارت با این کشور  با توجه به اتفاقاتی که  در سال های اخیر در زمینه صادرات به عراق رخ داده   اظهار کرد: هر کشور برای حمایت از 
صنایع داخلی خود اقداماتی انجام می دهد در این میان هرچه سطح پیشرفتگی کشورها کمتر باشد این موانع و مشکالت بیشتر می شود، اما در کشورهای توسعه یافته موانع 
تعرفه ای به مراتب کمتر از کشورهای درحال توسعه است. رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق با بیان اینکه در کنار سود مناسب تجارت با عراق مشکالت خاص خود را هم دارد، 
گفت: پیش بینی هم نمی شود سهولت بیشتری در این بازار ایجاد شود و مشکالت یک شبه حل شود. از سوی دیگر ممکن است موانع جدیدی هم در این بازار ایجاد شود.  اما به 
هرحال این بازار جذابیت های خاص خود را دارد و تجار سعی دارند سهم خود را با چنگ و دندان در بازار عراق حفظ کنند. رضازاده ادامه داد: مسئوالن نیز در تمام مذاکرات سیاسی 
خود با عراق در اولین گام بحث موانع صادرکنندگان را مورد توجه قرار می دهند، اما به هر صورت باید توجه داشت که در بازار عراق جذابیت و سختی در کنار یکدیگر وجود دارد 
و معموال ریسک و بازده در یک بازار رابطه ای مستقیم دارند. وی افزود: ممکن است گاه تجار هزینه های خود را کمی دیرتر دریافت کنند یا بخشی از مطالبات آنها سوخت شود. 
از سوی دیگر ممکن است گاه در این کشور اعتصاب شود یا شاهد اتفاقاتی مانند توقف کاالهای صادراتی در مرزها باشیم. اما به هرحال این موارد را می توان جزو الینفک بازار عراق 
دانست. رضازاده در ادامه صحبت های خود در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش عربستان سعودی در کاهش حجم روابط تجاری ایران و عراق گفت: عربستان سعودی اگر می توانست 
در بازار عراق کاری انجام دهد این کار را برای خودش می کرد. اکنون حجم صادرات عربستان به عراق کمتر از یک میلیارد دالر شده است، در حالی که در هیچ برهه ای پس از 
سقوط صدام شاهد چنین ارقامی در صادرات عربستان سعودی به عراق نبوده ایم. رییس میز عراق در سازمان توسعه تجارت ادامه داد: به هرحال بعید به نظر می رسد که عربستان 
سعودی بتواند به راحتی جایگاه ایران را در عراق کسب کند، زیرا بیش از ۹0 درصد از مبادالت ما با عراق به لحاظ تقسیم بندی به بخش خصوصی مربوط می شود و بخش خصوصی 

که با ایران کار می کند به خوبی می داند که شرایط چگونه است و منفعت در تجارت با کدام کشورها وجود دارد.

رئیسمیزعراقدرسازمانتوسعهتجارت:

عراقی ها از خرید ۶۳ کاالی ایرانی منع شدند



اهدای جایزه “جذاب ترین 
کارفرما” به فیلیپس

لوازم  پایگاه خبری  به گزارش خبرنگار   
شرکت  ایران«،  کا  »ال  ایران  خانگی 
ترین  جذاب  عنوان  فیلیپس  مشهور 
خود  به  را   2018 سال  کارفرمایان 
های  شرکت  میان  در  و  داد  اختصاص 
بزرگی مانند آئودی، مایکروسافت، گوگل 
و آیکیا قرار گرفت. شرکت فیلیپس طی 
5 سال اخیر به دلیل ایجاد محیط کاری 
مفرح، نوآوری و رشد فرصت های شغلی 
از سوی Randstad مورد تحسین قرار 
 HR گرفته است. سوزانه ورزیجه، مدیر
فیلیپس بنلوکس در این خصوص عنوان 
کرد: »ما به عنوان تولید کننده ی لوازم 
بهبود  دنبال  به  سالمتی  و  بهداشتی 
و  هستیم  نفر  ها  میلیون  زندگی  شرایط 
علت اصلی این که بسیاری از افراد تمایل 
این  کنند،  کار  ما  مجموعه  در  دارند 
بسیار  ما   " افزود،  وی  است«  موضوع 
مفتخریم که توانسته ایم با ایجاد نوآوری، 
محیطی شاد و نیز فرصت های شغلی به 
این عنوان دست یابیم و از باالترین میزان 
برخوردار  خود  کارمندان  رضایتمندی 
باشیم" جایزه ی Randstad هر ساله 
اعطا  به جذاب ترین کارفرمایان هلندی 
می شود و در واقع فیلیپس از میان 478 
دریافت  به  موفق  هلندی  بزرگ  سازمان 

این جایگاه شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم 
خانگی ایران »ال کا ایران«،  لوازم خانگی به  
منظور راحت کردن زندگی بشر اختراع 
شدند و ما در قبال این کمک بزرگ آنها فقط 
می توانیم از آنها نگهداری دقیقی انجام 
بدهیم تا هم بهترین استفاده رو ببریم و هم 
موجب افزایش طول عمر آنها شود. در این 
مطلب همراه ال کا ایران باشید تا با هم به 
نکاتی بپردازیم که با رعایت کردن آن ها 
می توانید سال های سال از این محصوالت 

بدون هرگونه خرابی استفاده کنید 
از زیاد پر کردن ماشین لباسشویی 

بپرهیزید
 شاید اینطور فکر کنید که با زیاد ریختن 

لباس در ماشین لباسشویی در انرژی و 
زمان صرفه جویی می کنید. ولی زیاد پر 
کردن ماشین لباسشویی از لباس های 
کثیف باعث می شود که به موتور، تسمه و 
سایر قطعات چرخشی ماشین لباسشویی 
فشار بیاید. برخی از این تعمیرات بسیار 
گران تمام می شود که شاید ترجیح بدهید 

یک ماشین لباسشویی جدید بخرید.
کولر های پنجره ای را در پاییز تمیز 

کنید
کولرهای پنجره ای عالوه بر اینکه کثیفی 
داخلشان می شود می تواند مواردی 
داخلش برود کهسالمتی شما را تهدید کند 
، مثل کپک یا ورود موش به آن ها . پس 

قبل از مصرف حتما جارو برقی بزنید، 
مخصوصا پره ها و سطوح خارجی را) تا 

عملکرد آن هم بهتر بشود.(
نگهداری صحیح بخارشوی
از آب تصویه شد استفاده کنید.

دستگاه ماهی2 بار روشن و استفاده شود.
شلنگ را نکشیده و نچرخانید تا داخل 
شلنگ گره نخورد. به هیچ عنوان مواد 
شوینده داخل دستگاه نریزید. هنگام جمع 
کردن دستگاه شلنگ را صاف کرده تا 
خنک شود و بعد جمع کنید تا موجب ترک 
و پارگی شلنگ نشود. آب دستگاه به هیچ 

عنوان تخلیه نگردد.
مراقبت از ماشین ظرفشویی

ظرف ها را درست داخل ماشین ظرفشویی 
بچینید که به سبدهای ماشین آسیبی وارد 
نشود. سبدهای ماشین ظرفشویی اغلب از 
مفتولهای استیل پوشیده شده با پالستیک 
ساخته شده که در اثر استفاده نادرست از 
آن ممکن است آسیب ببیند. اگر پوشش 
پالستیکی سبدها کنده بشود نهایتا فلز زیر 
آن زنگ می  زند. هر ناحیه ای که این اتفاق 
افتاد به سرعت آن را بپوشانید. هر دو سبد 
باالیی و پایینی یکسری چرخ و غلطک دارد 
که به راحتی تعویض می شود. حتی 
تعویض سبد ماشین ظرفشویی هم ساده 

است ولی هزینه بر است.

03

مهر: محصوالتی که دارای نمایشگرهای لمسی 
هستند، جذابیت های فراوانی دارند. اما یکی از 
مشکالت جدی آنها کثیف شدن فوری نمایشگر در 
تماس دست و آلودگی های محیط اطراف است. در 
برخی موارد میزان آلودگی نمایشگرهای گوشی 
های هوشمند و غیره تا بدان حد زیاد می شود که 
اصوال استفاده از آنها ناممکن می شود. محققان 
دانشگاه میشیگان برای حل این مشکل یک نوع 
پوشش همه کاره برای نمایشگرهای لمسی ابداع 
کرده اند که می توان آن را بر روی سطح نمایشگرها 
اسپری کرد یا چسباند. بررسی ها نشان می دهد که 
هیچ نوع محصول مایع یا جامد به سطح این محصول 
نمی چسبد و پس از برخورد با آن به پایین سرازیر 
شده و هیچ آلودگی بر سطح نمایشگر لمسی برجای 
نمی گذارد. این اختراع جدید در برابر آب، روغن، 
نفت، الکل و حتی کره بادام زمینی مقاوم است و 
آلودگی های ناشی از تماس با این مواد را جذب نمی 
کند. این الیه تماسی جدید بسیار نرم و مقاوم و شفاف 
است و اختاللی در زمینه استفاده از تلفن های همراه 
یا دیگر محصوالت الکترونیک ایجاد نمی کند. این 
پوشش هم بر روی سطح نمایشگر تلفن همراه، تبلت 
و غیره و هم بر روی سطح شیشه پنجره ها قابل نصب 
است تا آنها برای مدت طوالنی تمیز و شفاف باقی 
بمانند. همچنین پیش بینی می شود که پوشش 
یادشده در صنایع تبریدی، تولید برق و پاالیش نفت 

هم کاربرد پیدا کند.

»ال کا ایران« گزارش می دهد:

در حفظ و نگهداری لوازم خانگی خود کوشا باشید!
ال کا پالس
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مقاوم در برابر آب؛
تولید نمایشگر جدیدی که 

هرگز کثیف نمی شود

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم 



  

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم 
خانگی ایران »ال کا ایران«، تولید و عرضه 
ی کارخانه های لوازم خانگی در ماه مارس 
به علت تقاضای باال کاالهای پخت و پز و 
لباسشویی 3.4 درصد افزایش پیدا کرد. بنا 
به گزارش انجمن لوازم خانگی، این دو بخش 
به ترتیب با افزایش 10 و 9.9 درصدی در 
سال با یکدیگر رقابت می کنند. دستگاه های 
پخت و پز از جمله ماکروویو 12 درصد 
افزایش را در ماه مارس تجربه کرده و این در 
حالی است که تولید نسخه های الکتریکی 
آن 10.2 درصد با افزایش مواجه شده است. 
کاالی  از  همواره  لباسشویی  ماشین 
پرطرفدار بازار لوازم خانگی است ودر واقع 
افزایش فروش 12.1 درصدی آن گواه این 
موضوع است. خشک کن ها که در سال های 
میان دیگر  را در  ای  ویژه  اخیر جایگاه 
محصوالت خانگی پیدا کرده اند، در ماه 
مارس نیز رشد قابل توجهی را ثبت کردند 
که نسخه های گازی و الکتریکی آن به 
ترتیب 4.7 و 6.7 درصد رشد داشته اند.  
امروزه، محصوالت تمیز کننده ی آشپزخانه 

میهمان هر خانه ای هستند و تقریبا زندگی 
بدون آن ها دشوار است و در واقع نیاز به آن 
ها بیشتر از هر زمان دیگری احساس می 
رشد  شاهد  منظور،  همین  به  شود. 

6.2درصدی آن در ماه مارس بودیم که 
ماشین ظرفشویی ها با افزایش 7.2 درصدی 
بیشترین سهم را از آن خود کردند.دستگاه 
های خنک کننده مانند یخچال ها که جزو 

کاالهای بزرگ و ضروری هر خانه هستند، 
به رشد 2.7 درصدی دست یافته اند که در 
این میان یخچال های بزرگ 4 درصد و نیز 
یخچال فریزرها 2.3 درصد افزایش داشتند.

خبر  برند

16 ماه از زمان رونمایی اسپیکر هوشمند 
گوگل هوم می گذرد و امروز، عرضه ی این 
محصول هوشمند به جنوب شرقی آسیا آغاز 
شد.در کنار گوگل هوم مینی، اسپیکر گوگل 
هوم  از طریق خرده فروشان و یا فروش آنالین 
در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. در حال 
به گوگل هوم در  امکان دسترسی  حاضر، 
سنگاپور وجود دارد و اطالعاتی در خصوص 
فروش آن به دیگر کشورهای همسایه از جمله 
اسپیکر  این  است.  نشده  منتشر  مالزی 
هوشمند به منظور استفاده در سنگاپور به روز 
سینگلیش  زبان  از  و  است  شده  رسانی 
پشتیبانی می کند. به عالوه، این محصول 
 Bus گوگل به سرویس های محلی مانند
 chatbot و نیز حمل و نقل عمومی Uncle
دسترسی دارد. گوگل قابلیت چندکاربری را 
برای استفاده از مشتریان سنگاپور به این 
محصول ریزه میزه خود افزوده که به لطف آن، 
کاربران می توانند از طریق تلنگر روی کارت 
از  یا  می شوند«  پشتیبانی  کاربر  »چندین 
طریق رفتن به بخش دستگاه ها در گوگل هوم 
)در قسمت باال و سمت راست اپلیکیشن یا 
منوی موجود در قسمت باال و سمت چپ( 
کاربران جدید را اضافه کنند. الزم به ذکر است 
که این قابلیت چندکاربری برای مشتریان 
آمریکایی وجود ندارد و مشتریان سنگاپوری 
می توانند گوگل هوم و گوگل مینی را با بهای 

189 و 79 دالر خریداری کنند.

افزایش 4 درصدی خرید وفروش لوازم خانگی در بازار جهانی
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بازار لوازم خانگی خارجی و هوشمند

عرضه گوگل هوم به جنوب شرقی آسیا

بوش به دنبال تسخیر بازار 
خاورمیانه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم 
خانگی ایران »ال کا ایران«، شرکت 
لوازم خانگی بوش گام دیگری را در 
راستای گسترش محصوالت خود در 
خاورمیانه برداشت. بنا به گزارش گلف 
آلمانی  نام  برند خوش  این  تایمز، 
 Salwa در  را  جدیدی  فروشگاه 
کرد.  خواهد  احداث  قطر   Road
شرکت لوازم خانگی بوش با بیش از 
130 سال تجربه و همچنین کیفیت 
فوق العاده ی محصوالت در سراسر 
جهان شناخته شده است. این برند 
خوش نام که به عرضه ی محصوالت با 
کیفیت و مطمئن شهرت دارد، همواره 
به نیاز مشتریان خود توجه ویژه دارد. 
در واقع، استفاده از لوازم خانگی بوش 
سبک زندگی نوین، اطمینان، کیفیت 
و کمال را برای کاربران خود به ارمغان 
می آورد. الزم به ذکر است که برند 
بوش در میان ایرانیان از محبوبیت 
بسیاری برخوردار است و بخش عمده 
ای از بازار ایران را به خود اختصاص 

داده است. 

 نمایشگاه لوازم الکترونیک چین )CE( از تاریخ 3 تا 5 مه سال 2018 در شهر شنژن با 
حضور بسیاری از برندهای لوازم خانگی از جمله بوش،هایر ومیدیا برگزار خواهد شد. این 
نمایشگاه فضای مناسبی برای مالقات خرده فروشان چینی ونیز بازدید کنندگان بین المللی 
است که فرصت معرفی محصوالت جدید را برای مشتریان فراهم می کند. بازار چین همواره 
از اهمیت بسیاری برای شرکت آلمانی بوش برخوردار است و بنا بر اعالم سایت دیلرزکوب، 
این شرکت تولید کننده  ی لوازم خانگی قصد دارد تا از طریق شبکه های اجتماعی مانند 
وی چت امکان سفارشی کردن محصوالت را برای مشتریان فراهم کند. دیگر شرکت مطرحی 
که در این نمایشگاه بزرگ شرکت خواهد کرد، تولید کننده ی لوازم خانگی میدیا است که 
عالوه بر معرفی محصوالت جدید خود، اطالعات کاملی از محصوالت پیشین خود در اختیار 
بازدید کنندگان قرار خواهد داد. از دیگر برند هایی که در این نمایشگاه حضور دارند می 

توان به Galanz، Clean Air، CASO Design وGree اشاره کرد.

 بوش، میدیا و هایر در نمایشگاه لوازم الکترونیک

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی


