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اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

رئیس اتحادیه لوازم خانگی:

ال کا ویدئو: با سی دی شارژر گوشی بسازید!ال جی و سامسونگ بازار ایران را به سادگی از دست نمی دهند

نکاتی که باید برای خرید تلویزیون هوشمند بدانیم

سردرگمی در بازار و تولیدکنندگان لوازم خانگی

هدیه یک میلیون یورویی بکو به یونیسف برای مقابله با چاقی کودکان آوای تخصیص ارز 6500 تومانی به گوش می رسد

تغییر ارز۴۲00 تومانی به ارز آزاد برای واردات لوازم خانگی رسما ابالغ نشده است



میزان:سامسونگ و ال جی دو غول بازار لوازم خانگی 
هستند که حجم زیادی از بازار لوازم خانگی کشور از 
جمله یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی و ... را در 
دست دارند و سال های زیادی است که در کشور حضور 
دارند. این شرکتها در سال های گذشته نیز که کشور با 
تحریم های متعددی مواجه بود بازار ایران را به خاطر 
سودآوری زیادی که برای آن ها داشت ترک نکرند و باقی 
مانند. همچنین طی سال های اخیر این دو شرکت 
سرمایه گذاری زیادی در کشور انجام دادند تا با آن هم 
بازار داخلی را در اختیار داشته باشند و هم  بتوانند 
صادراتی زیادی هم به بازار منطقه داشته باشند. اما، با 
توجه به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم از سوی 

این کشور، شایعه شده که این دو برند لوازم خانگی کره 
جنوبی که بازار بزرگ ایران را در اختیار خود دارند از 
ایران خارج خواهند شد. در همین رابطه محمد طحانپور 
رئیس اتحادیه لوازم خانگی  با بیان اینکه اطالعی از این 
موضوع ندارم اظهار کرد: سامسونگ و ال جی طی 
سالیان اخیر دانش و تکنولوژی زیادی به کشور وارد 
کردند و سرمایه گذاری زیادی هم از طرف ایرانی و هم 
طرف کره ای برای ساخت محصوالتشان در داخل 
کشور صورت گرفته است. طحانپور افزود: بر اساس 
سرمایه گذاری های که صورت گرفته مقرر شده ایران 
در سال ۹۸ از طرف سامسونگ هاب منطقه شود. وی 
ادامه داد: با توجه به اینکه در منطقه سامسونگ و ال جی 

کارخانه ای ندارند و تنها در کشور مصر تولید تلویزیون 
دارند، به امید در اختیار گرفتن بازار منطقه به ایران 
آمدند و خیلی بعید به نظر می رسد این موقعیت را به 
سادگی از دست بدهند. رئیس اتحادیه لوازم خانگی 
درباره میزان سرمایه گذاری این دو برند در کشور گفت: 
حجم سرمایه گذاری به حدی است که تولیدات این دو 
برند می تواند کل منطقه را پوشش دهد. آنچه مسلم 
است بیان این شایعات در این شرایط بیشتر به التهاب 
بازار و افزایش قیمت های کاذب محصوالت لوازم خانگی 
دامن می زند چراکه هنوز هیچ مکاتبه رسمی ای در این 
خصوص از طرف شرکتهای کره ای با طرف ایرانی در 

مورد تایید این شایعات صورت نگرفته است.

 به گزارش »ال کا ایران«، 2 ماه پیش بود که نرخ ارز یکباره 
به صورت آسانسوری افزایش یافت و مردم برای خرید ارز 
به سمت صرافی ها هجوم آورند و در پی این موضوع دولت 
برای تامین ارز افراد به سمت نظام بانکی سوق داد اما در 
این بین تولیدکنندگان تنها حلقه ای بودند که نوسانات نرخ 
ارز تاثیر مستقیم بر فعالیتشان داشته است به همین سبب 
دولت برای اینکه روند فعالیت این گروه دچار مشکل نشود 
و  تولیدکنندگان  به  را   4200 ارز  تخصیص  بحث 
واردکنندگان مطرح کرد قرار شد این افراد با ثبت سفارش 
درصدد دریافت ارز دولتی برآیند. شنیده ها حاکی از آن 
است که برخی از تولیدکنندگان هنوز نتوانسته اند ارز 
4200 تومانی دریافت کنند از طرفی هم برخی از 
تولیدکنندگان مبالغی با همین نرخ از دولت دریافت کرده 
اند البته الزم به ذکر است برخی از کارشناسان حوزه لوازم 
خانگی معتقدند که تولیدکنندگان قصد دارند تا با استفاده 
از این حربه قیمت محصوالتشان را باال ببرند و بازار را متشنج 
کنند. سید سعید موسوی مدیر بازاریابی لوازم خانگی 
پارس در گفتگو با خبرنگار »ال کا ایران« بیان کرد: ارزی 
با نرخ 4200 تومانی دریافت نکرده ایم با توجه به این مورد 
که مبلغی هم پرداخت کرده ایم. وی در خصوص علت عدم 
پرداخت ارز 4200 تومانی توسط دولت اشاره کرد: طی 
بررسی های انجام شده بخشی از تولیدکنندگان هنوز ارز 
4200 تومانی دریافت نکرده اند وهنگامی که به سراغ 
دستگاه ذیربط می رویم پاسخ دقیقی به ما نمی دهند و 
فقط اظهار می کنند به همین زودی ها ارز با این نرخ به 
شما تخصیص داده می شود اما هنوز اتفاقی نیافتاده است. 
مصطفوی عضو گروه صنعتی بوتان در گفت وگو با »ال کا 
ایران« بیان کرد: تا هفته گذشته حدود 27 میلیارد دالر 
ثبت درخواست شده و افراد منتظر تخصیص ارز هستند و 
در پی این موضوع دولت به بخشی از تولیدکنندگان ارز با 
نرخ 4200 تومان داده و برخی هم هنوز دریافت نکرده اند 
به طور مثال گروه صنعتی بوتان مقداری با همین نرخ برای 
واردات مواد اولیه ارز دریافت کرده است.  وی اشاره کرد: 

بحث تخصیص ارز 4200 تومانی موجب شفافیت و کاهش 
رانت خواری، فساد می شود که در این راستا دولت اقدامات 
و برنامه مناسبی را در دستور کار خود قرار داده است به 
همین علت خبری در این خصوص که می گویند برخی 
هنوز ارز دریافت نکرده اند شنیده نشده است البته به علت 
محدودیت منابع ارزی کشور، ارز به صورت محدود و با 
اولویت بندی به افراد تخصیص داده می شود. با توجه به 
اینکه شنیده حاکی از افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار 

دارد امین نصرا... زاده نایب رئیس هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان صنایع همگن و تولیدکننده اجاق گاز در 
گفت و گو با خبرنگار ال کا ایران در این خصوص اظهار کرد: 
طی ماه های اخیر قیمت لوازم خانگی افزایش 10 تا 12 
درصدی داشته است اما باال رفتن قیمت ها متاثر از عواملی 
دیگری است گران شدن مواد اولیه مانند صنایع فلزی که 
اصلی مواد برای تولید لوازم خانگی است موجب باال رفتن 

قیمت های محصوالت لوازم خانگی شده است.

»ال کا ایران« گزارش می دهد؛

سردرگمی در بازار و تولیدکنندگان لوازم خانگی
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اخبار کوتاه

رئیس اتحادیه لوازم خانگی:

ال جی و سامسونگ بازار ایران را به سادگی از دست نمی دهند

شهرستان  انتظامی  فرمانده 
"شهرضا" از کشف یک محموله 
لوازم  خانگی خارجی به ارزش 3 
یک  دستگیری  و  ریال  میلیارد 
سرهنگ  داد.  خبر  قاچاقچی 
در  کالنی"  بابا  "محمدحسین 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
انتظامی  مأموران  گفت:  پلیس 
بازرسی شهید  و  ایست  ایستگاه 
حین  شهرضا  شهرستان  امامی 
کنترل خودروهای عبوری به یک 
دستگاه تریلر کشنده که از جنوب 
کشور به مقصد تهران درحرکت بود 
مشکوک و آن را متوقف کردند. وی 
ادامه داد: در بازرسی از این خودرو 
600 کارتن لوازم  خانگی خارجی 
کشف شد که راننده مدارک گمرکی 
را ارائه نداد. سرهنگ بابا کالنی با 
این خصوص  در  اینکه  به  اشاره 
راننده خودرو دستگیر شد، بیان 
داشت: ارزش محموله کشف  شده 
توسط کارشناسان 3 میلیارد ریال 

اعالم  شده است.

کشف 1200 پارچه لوازم خانگی 
قاچاق در بوکان

فرمانده انتظامی بوکان گفت: یکهزار 
و 200 پارچه لوازم خانگی و آشپزخانه 
قاچاق با تالش ماموران انتظامی این 
شهرستان کشف و ضبط شد. سرهنگ 
مجید محبعلی افزود: برای اجرای 
طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز و مقابله 
بازار،  به  با ورود کاالهای خارجی 
کنترل خودروهای  ماموران حین 
مواصالتی  محورهای  در  عبوری 
شهرستان از یک دستگاه وانت، این 
میزان اقالم قاچاق را کشف کردند. وی 
ادامه داد: کارشناسان ارزش ریالی 
کاالهای کشف شده را 300 میلیون 
ریال برآورد کرده اند. وی گفت: در این 
رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر 
مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شد. 
سرهنگ محبعلی اضافه کرد: ماموران 
مبارزه با کاال و ارز شهرستان بوکان از 
ابتدای سال جاری مبارزه جدی را با 
قاچاقچیان و برهم زنندگان اقتصاد 
کشور آغاز کرده و در این رابطه به 
کشفیات بسیار مهمی نیز دست پیدا 

کردند.

تصویب بسته حمایت از صادرات 
غیر نفتی سال 97

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
تصویب بسته حمایت از صادرات غیر 
نفتی گام مهمی در جهت اجرایی 
هدف  با  دولت  برنامه های  کردن 
تحقق اهداف از پیش تعیین شده در 
توسعه کشور  برنامه ششم  قانون 
مبنی بر افزایش 21 درصدی سالیانه 
صادرات است. محمد شریعتمداری 
با بیان این مطلب، افزود: توجه به 
شرایط جدید اقتصادی کشور و اثر 
گذاری آن بر صادرات غیر نفتی در 
بخش های مختلف اعم از تغییر در 
گروه های کاالیی و خدماتی صادراتی 
و بازارهای هدف از جمله نقاط قوت 
بسته حمایتی امسال در مقایسه با 
بسته های حمایتی سال های گذشته 
هدفگذاری های  به  توجه  و  است 
میزان صادرات درسال 13۹7 در 
و  خدماتی  کاالیی-  حوزه های 
کشوری حایز اهمیت خواهد بود. وی 
با اشاره به موارد مندرج در قانون 
بودجه سال ۹7 کشور برای حمایت 
از صادرات غیر نفتی و در نظر گرفتن 
13 هزار میلیارد ریال جهت پرداخت 
مشوق های صادراتی، تصریح کرد: 
هماهنگی دولت و مجلس شورای 
اسالمی و دیدگاه واحد درخصوص 
به  نفتی  غیر  از صادرات  حمایت 
عنوان پیشران توسعه همه جانبه 

کشور واجد اهمیت است.

توقیف محموله لوازم خانگی در 
ایستگاه بازرسی شهید امامی

بازار لوازم خانگی ایران

مدیرکل گمرک استان کرمان با بیان اینکه سامانه 
یکپارچه ای از سال های گذشته در گمرکات کشور اجرا 
شده است گفت: لوازم خانگی های وارداتی باید در داخل 
کشور نمایندگی داشته باشند و شماره سریال های 
تمامی لوازم خانگی های وارداتی در اظهارنامه های 
گمرک ثبت می شود. محمدرضا قادر با اشاره به اینکه 
میزان قاچاق لوازم خانگی در استان کرمان به حداقل 
رسیده است اظهارداشت: آماری که ما در زمینه قاچاق 
لوازم خانگی در گمرکات استان داریم و از تعزیرات 
حکومتی و دیگر سازمان ها نیز از ما استعالم شده آمار 
بسیار پایینی است. وی با بیان اینکه از سال های گذشته 
در سطح گمرکات تمهیداتی اندیشیده شده و سامانه 
یکپارچه ای از سال های گذشته در گمرکات کشور اجرا 
شده است گفت: لوازم خانگی های وارداتی باید در داخل 
کشور نمایندگی داشته باشند و شماره سریال های 
تمامی لوازم خانگی های وارداتی در اظهارنامه های 
گمرک ثبت می شود. مدیرکل گمرک استان کرمان با 
اشاره به اینکه اگر در سطح عرضه کسی تخلفی انجام 
داده و کشف شده و به گمرک ارائه شود به راحتی قابل 
تشخیص است گفت: این مسئله در کاهش قاچاق لوازم 
خانگی تاثیر بسیار زیادی داشته است. وی با بیان اینکه 
اگر خریداران با این موضوع توجه داشته باشند این 
مسئله راحت ترین راه مقابله با قاچاق کاال است افزود: 
اما هنوز هم افرادی هستند که به واسطه تفاوت قیمت 

به خرید لوازم خانگی قاچاق روی می آورند.

مدیرکل گمرک استان کرمان:
ثبت شماره سریال تمام لوازم خانگی 

وارداتی در گمرک

ایسنا: رییس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزایش 
قیمت لوازم خانگی را کمتر از حد واقعی آن دانست و گفت: 
هنوز حذف دالر 4200 تومانی برای واردات لوازم خانگی 
رسما ابالغ نشده است که ضرورت دارد در این زمینه 
شفاف سازی شود. حبیب اهلل انصاری  با بیان این که درباره 
احتمال حذف دالر 4200 تومانی برای واردات لوازم 
خانگی، اظهار کرد: هنوز تغییر ارز 4200 تومانی به ارز آزاد 
برای واردات لوازم خانگی به صورت رسمی ابالغ نشده 
است. در ابتدا باید از زمینه های اجرایی این کار مطلع شویم 
و یکی از موارد و دغدغه هایی که در پی این تصمیم پیش 
می آید مشکالت در مسیر واردات است. وی افزود: باالخره 
مساله این است که باید این موضوع شفاف شود و اگر 
می گویند ارز 4200 تومانی می دهیم واقعا این امر عملیاتی 
شود. رییس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان این که 
صنعت لوازم خانگی یکی از رشته های مورد توجه عموم 
مردم است، اظهار کرد: امروز که بحث خرید کاالی ایرانی 
به عنوان یک اصل در اقتصاد ایران مطرح است این صنعت 
باید بتواند زمینه را برای افزایش تولید و حتی صادرات ایجاد 
کند. به گفته انصاری، در عین حال که برخی مواد اولیه 
باالدستی مثل فوالد، مس  و پتروشیمی در ایران تولید 
می شود باید زمینه برای واردات مواد اولیه ای که مورد نیاز 
صنعت لوازم خانگی است به راحتی وارد شود. وی افزود: 
برای مثال در حال حاضر کمپرسور یخچال در ایران تولید 
نمی شود؛ بنابراین باید شرایطی را فراهم کنیم که 
تولیدکننده بتواند به راحتی این کاال را وارد کشور کند که 
اوال زمان بر نباشد و ثانیا وقتی ارز خاصی برای آن اعالم 
می شود قطعیت داشته و تولیدکننده بتواند از آن ارز 
استفاده کند. رییس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
درباره نحوه تخصیص دالر 4200 تومانی به واردات لوازم 
خانگی تاکنون توضیح داد: تا امروز مشکالت و موانعی در 
این زمینه وجود داشته و اگر پرداخت شده به این صورت 
نبوده که تولیدکنندگان به راحتی و طبق برنامه مشخصی 
این ارز را دریافت کنند.انصاری درباره  افزایش ناگهانی 
قیمت لوازم خانگی تصریح کرد: از سال 13۹6 افزایش 
قیمتی که باید به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه و سایر 
هزینه ها روی قیمت لوازم خانگی اعمال می شد به هیچ 
عنوان اعمال نشده است و در سال 13۹7 نیز افزایش 

دستمزد و هزینه مواد اولیه را داشته ایم.

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

تغییر ارز۴200 تومانی به ارز آزاد برای واردات 

لوازم خانگی رسما ابالغ نشده است

آوای تخصیص ارز 6500 تومانی به گوش می رسد
 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران »ال کا ایران«، طی ماه اخیر به علت نوسانات بازار ارز و 
باالرفتن یکباره نرخ دالر، بازار با مشکالت بسیاری مواجه شد. به همین علت قرار شد تا به واردکنندگان حوزه 
لوازم خانگی ارز با نرخ 4200 تومان تخصیص یابد که طی پرس و جویی که با برخی از کارشناسان و فعاالن 
این حوزه انجام شد با خبر شدیم که واردکنندگان هنوز موفق به دریافت ارز دولتی نشده اند و با مشکالت عدیده 
مواجه هستند. عالوه بر این موضوع زمزمه های مبنی بر اینکه قرار شده است تا تخصیص ارز به واردکنندگان 
با نرخ حدودی 6500 تومانی انجام شود به گوش می رسد! یادمان است که معاون اول رئیس جمهور طی 
مصاحبه ای اعالم کرد که از این پس دالر با نرخ ثابت 4200 تومان در بازار و به فعاالن اقتصادی عرضه می شود 
که موضوع تخصیص ارز با نرخ 6500 مغایر با آن خبری است که آقای معاون رئیس جمهور اعالم کردند. 
همچنین این موضوع سبب می شود تا محصوالت لوازم خانگی یکباره با افزایش قیمتی بی سابقه در بازار ظاهر 
شوند این امر در کنار پایین بودن قدرت خرید مردم سبب آشفتگی در این بازار می شود عالوه بر این موارد بازار 
کشور ما نسبت به تمامی عوامل حساس بوده و حتی با شایعه هم قیمت کاالها در بازار دچار نوسان می شود 

چه برسد به اینکه تولیدات موجود در بازار با ارز 6500 تومانی عرضه شود.فارغ از این موارد برخی افراد به سبب شرایط رکود و حباب قیمتی که در بازار حاکم شده دست به فروش 
نمی زنند و کاالهای خود را در بازار دپو کرده اند. موضوع تخصیص ارز 6500 تومانی موجب می شود تا برخی از افراد سودجود از این حربه بهره گرفته و محصوالتی که با نرخ 

3۸00 و 4200 وارد کرده اند را با نرخ 6500 تومانی در بازار به فروش برسانند.



کره جنوبی پیشگام در اینترنت اشیاء

 بر اساس تازه ترین آمارها، کره جنوبی در 
کشورهای  پیشرفته ترین  فهرست  صدر 
جهان از لحاظ اتصال و پیشروی به سمت 
اینترنت  است.  گرفته  قرار  اشیاء  اینترنت 
اشیاء و شهر هوشمند دو واژه ای است که این 
روزها بیش تر به گوش می خورد، چراکه امروزه 
شرکت های فعال در زمینه علم و تکنولوژی با 
همکاری اپراتورهای مخابراتی با همکاری های 
خود می خواهند رویای شهر هوشمندی را که 
تمامی اشیاء و وسایل آن به اینترنت مجهزند و 
کارها با سرعت بسیاری  قابل انجام خواهد بود، 
محقق کنند.  کره جنوبی با قرار گرفتن در صدر 
فهرست پیشرفته ترین و پیشگام ترین کشورهای 
 )IoT( جهان که در راستای توسعه اینترنت اشیاء
فعالیت های  و  تالش  هوشمند  شهرهای  و 
گسترده و قابل مالحظه را انجام داده اند، از ایاالت 
متحده آمریکا و چین نیز جلو زده و گوی رقابت 
را از آن ها ربوده است. طبق تازه ترین فهرست 
منتشره از کشورهای پیشگام در حوزه اینترنت 
اشیاء از سوی وب سایت Statista، کره جنوبی 
در جایگاه نخست و دانمارک و سوئیس به ترتیب 
جای  این جدول  سوم  و  دوم  رتبه های  در 
میالدی   ۲۰۱۶ سال  آمارهای  گرفته اند. 
همچنین نشان می دهد که ۱۸ میلیون دستگاه 
الکترونیکی متصل به اینترنت اشیاء در کره 
از  درصد  بر ۵۸  بالغ  و  دارد  وجود  جنوبی 
شهروندان این کشور شرق آسیایی، از دست کم 
سه دستگاه الکترونیکی و گجت متصل به 

از چالش  یکی  تلویزیون  شاید خرید 
برانگیزترین خریدهای لوازم خانگی برای 
هر شخصی باشد چراکه در سال های اخیر 
تلویزیون های متعددی با تکنولوژی های 
گوناگون و شگفت انگیزی روانه بازار شده اند 
و همین امر خریداری تلویزیون را برای 
خریداران واقعی اندکی سخت و دشوار 
کرده است. اگر شما نیز جزو آن دسته از 
افرادی هستید که می خواهند تلویزیون 
جدیدی بخرید یا تلویزیون قدیمی تان را 
عوض کنید، این گزارش می تواند برای شما 
مفید واقع شود. این گزارش به مرور و 
بررسی نکاتی که می تواند در خریداری و 
انتخاب تلویزیون مورد عالقه شما تاثیرگذار 
باشد، خواهد پرداخت البته این موارد 
کاربرانی  از  به درد آن دسته  بیش تر 
می خورد که عاشق و شیفته استفاده از 
بهترین و جدیدترین تکنولوژی های به کار 
رفته در تلویزیون های عرضه شده هستند.  
 ۴K 1. تلویزیون های با کیفیت تصویر

بخرید تا به روز بمانید
اگر می خواهید از تلویزیون خریداری شده 
خود تا سال ها استفاده کنید و تا مدت ها 
بتواند کیفیت تصویر خوب و به روزرسانی 
شده ای را ارائه دهد، تلویزیونی را که 
رزولوشن و کیفیت تصویر و وضوح آن 

کمتر از ۴K است، نخرید.
2. تلویزیون های اولد )OLED( بهتر 

از LCD/LED هستند
 تلویزیون هایی که صفحه نمایش آن ها 
و  کیفیت  از  )OLED( هستند،  اولد 
وضوح تصویر بسیار باالتر و بهتری نسبت 
به نمایشگرهای ال سی دی و ال ای دی 
برخوردارند. بنابراین اگر جزو آن دسته از 
کاربرانی هستید که شفافیت، وضوح و 
زنده بودن تصاویر برایتان اهمیت دارد، 
که  برندهایی  و  مدل ها  از  حتما 
می کنند،  تولید  اولد  تلویزیون های 

بخرید.
3. زود نخرید، ارزان تر بخرید

به زمان رونمایی و عرضه محصوالت 
جدید دقت کنید چراکه اگر تلویزیونی 
به تازگی عرضه شده باشد، از قیمت 
بسیار باالتری برخوردار است. بنابراین 
اگر می خواهید قیمت چندان زیاد و مبلغ 
تلویزیون  خرید  برای  را  هنگفتی 
نپردازید، صبر کنید چند ماه از عرضه آن 
به بازار بگذرد و به اصطالح بازاریان، افت 
قیمت خود را داشته باشد، سپس اقدام 

به خرید آن کنید.
4. تلویزیون باید متناسب با بزرگی 

خانه باشد
به اندازه خانه، محیط هال و نشیمن منزل 
خود دقت کنید و سپس با توجه به بزرگی 
سایز  خود،  خانه  فضای  کوچکی  یا 
تلویزیون متناسب  با آن را انتخاب کنید. 
بسیاری از تلویزیون هایی که کیفیت 
مناسب و باالیی در تصویر دارند، اما به 
علت انتخاب نامناسب با محیط، موجب 

کاربران  ناخشنودی  و  نارضایتی 
می شوند.

5. به فاصله مبلمان از تلویزیون 
دقت کنید 

به فاصله محل قرار دادن تلویزیون با 
مبلمان خانه خود نیز توجه کنید چراکه 
این امر تاثیر قابل مالحظه ای در کیفیت 
و وضوح تصاویر نمایش داده شده توسط 

تلویزیون خواهد داشت.
 HDMI ۶. تلویزیون باید حداقل ۴ درگاه

داشته باشد
انتخاب  و  خرید  هنگام  به  کاربران 
تلویزیون، همچنین باید به درگاه های 
اتصال آن به دستگاه های دیگر نیز توجه 
کنند. یکی از مهم ترین درگاه های اتصال 
 HDMI( تلویزین، پورت اچ دی ام آی
ports( است که در یک تلویزیون خوب 
و جدید، باید حداقل چهار درگاه وجود 

داشته باشد.
جانبی  اسپیکرهای  حتما   .7

)ساندبار( بگیرید

این روزها به دلیل بدون حاشیه و بدون 
قاب شدن طراحی ظاهری تلویزیون ها، 
اسپیکر و بلندگوهای تلویزیون ها بسیار 
ضعیف تر از تلویزیون های نسل های قبلی 
نوار  از  حتما  باید  بنابراین  شده اند. 
اسپیکرهای جدید موسوم به ساندبار 
برندهای  توسط  که   )soundbar(
سازنده تلوزیون و غول های تکنولوژی 
مخصوص  و  کرده  تولید  معروف 
تلویزیون ها ارائه داده اند، خریداری کنید. 
در غیر این صورت، صدای بسیار کم و 
را  تلویزیون های جدید، شما  ضعیف 

آزرده خاطر خواهد کرد.
HDR 9. تلویزیون های سازگار با

 HDR حتما به دنبال تلویزیون هایی که از
HDR- پشتیبانی می کنند و به قابلیت
باشید  مجهزند،   compatible set
می توانند  نمایشگرها  این  چراکه 
با  و  رئالیست تر  واقعی تر،  رنگ های 

کنتراست باالتری را به شما ارائه دهد.
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به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران 
»ال کا ایران«،  بسیاری از افراد با مشکل تمام شدن 
شارژ گوشی و عدم دسترسی به جریان برق مواجه 
شده اند. در این بخش از ال کا ایران به شما همراهان 
همیشگی ال کا ایران ساخت شارژر گوشی همراه را 
با استفاده از سی دی و عدم نیاز به جریان برق آموزش 
می دهیم. این ویدئو نحوه ساخت شارژر گوشی 
همراه را تنها در چند دقیقه آموزش داده که به کمک 

آن دیگر نیاز به خرید شارژر نیست.

»ال کا ایران« :

نکاتی که باید برای خرید تلویزیون هوشمند بدانیم
ال کا پالس

n سال دوم پنج شنبه  31 خرداد   n  1397 شماره   15

ال کاویدئو:
با سی دی شارژر گوشی بسازید!

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم 

با این ایده های جالب در خانه هزینه ها را 
کاهش دهید!

با توجه به افزایش قیمت و گرانی محصوالت، وقت 
آن رسیده که با به کاربردن روش های جالب در 
هزینه ها صرفه جویی کنید. تنها کافی است که با 
سایت ال کا ایران همراه شوید و خالقیت را چاشنی 
کارهای روزمره کنید. ایده های بازیافتی خالقانه 
می توانند اشیاء معمولی، شکسته و دورریختنی را 
به موارد کاربردی، قابل استفاده و زیبا تبدیل کنند.



  

به گزارش »ال کا ایران«، بکو یک شرکت تولید کننده لوازم 
خانگی است که تحت برند آرچلیک به فعالیت خود ادامه می 
دهد و به عالوه از حامیان اصلی تیم فوتبال بارسلونا است. 
شرکت ترکیه ای بکو به عنوان پیشگام ترین برند تولید کننده 
لوازم خانگی در اروپا لقب گرفته و پیش از این از گسترش 
همکاری خود با باشگاه بارسلونا خبر داده بود. این شرکت 
پیشگام با همکاری بارسلونا و پلت فرم های بازاریابی موثر 
مانند واالر به دنبال کمک به یونیسف برای مقابله با چاقی 
کودک است. برند بکو با همکاری بارسلونا به دنبال ایجاد 
تاثیرات مثبت بر روی زندگی مردم است و تالش های زیادی 
نیز در این راستا انجام داده است. کمپین "مثل  یک حرفه ای 
غذا بخور" توسط بکو و باشگاه تیم فوتبال بارسلونا راه اندازی 
شده و بکو امیدوار است که با این کمپین بتوانند 1 میلیون 
یورو به یونیسف برای مقابله با چاقی کودکان کمک کند. 
شرکت بکو در اقدامی جالب برای هر پستی که با هشتگ 
EatLikeAPro به اشتراک گذاشته شود، یک یورو به 
یونیسف برای مقابله با چاقی کودکان هدیه می دهد. کمپین 
"مثل یک حرفه ای غذا بخور" در نظر دارد که در برخورد با 
اپیدمی جهانی چاقی کودکان، به کمک والدین و بچه ها، با 
نشان دادن اینکه قهرمانان کودکان چه مواد غذایی می خورند 
که بهترین عملکرد خود را به نمایش می گذارند آنها را به 
خوردن غذاهای سالم و مواد مغذی ترغیب نمایند. شایان ذکر 

است که در سال های اخیر شاهد رشد سه برابری برند بکو 
در بازارهای جهانی بودیم که ایران نیز از این قاعده مستثنی 

نیست و نماینده بکو در ایران، بهستان تجارت ارس در این 
حوزه فعالیت گسترده ای داشته است.

خبر  برند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی 
ایران ، شرکت های مطرح دنیا نیز علیرغم شهرت 
جهانی، رازهایی دارند که تعداد اندکی از افراد از 
آن ها با خبر هستند، در این مطلب قصد داریم تا 
رازهای شرکت های بزرگ دنیا را برای شما 

کاربران عزیز فاش کنیم.
سامسونگ

سامسونگ یکی از بزرگترین غول های تکنولوزی 
جهان و کره جنوبی است که که از تعداد زیادی 
شرکت تابعه و زیرمجموعه تشکیل شده است.
تعداد کارمندان این گروه بزرگ 275 هزار نفر 
است که از مجموع کارمندهای گوگل، اپل و 

مایکروسافت بیش تر است.
آیکیا

 آیکیا در شرق لندن در حال ساخت یک شهر به 
مساحت 27 آکر است. 1200 خانه در این شهر 

برای سکونت 6 هزار نفر ساخته خواهد شد.
آمازون

آمازون یکی از بزرگترین فروشگاه های آنالین در 
سراسر جهان است که در کمال ناباوری 488 
میلیون کاال دارد به عبارت دیگر 1.5 نمونه برای 

هر فرد امریکایی!
کوکاکوال

کوکاکوال یک برند آمریکایی است که می توان 
محصوالت آن را در همه جای دنیا دید. کوکاکوال 
در 200 کشور به فروش می رسد و شاید دانستن 
این موضوع که 94 درصد از جمعیت جهان لوگو 

کوکاکوال را می شناسند، جالب باشد.

هدیه یک میلیون یورویی بکو به یونیسف برای مقابله با چاقی کودکان
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بازار لوازم خانگی خارجی و هوشمند

رازهایی از برندهای مشهورجهان 
که نمی دانستید!

شرکت فیلیپس همکاری خودرا به 
منظور معرفی یک استاندارد جدید 
با  تلویزیون  صوتی  سیستم  برای 
شرکت B&W آغاز کرد که نخستین 
 IFA نتایج این همکاری را در نمایشگاه
مشاهده خواهید کرد. شرکت خوش 
 B&W (Bowers & نام انگلیسی
Wilkins) به توسعه اسپیکرهای در 
تلویزیون های فوق پیشرفته فیلیپس 
کمک خواهد کرد. مارتینج اسملت، 
مدیر بازاریابی فیلیپس عنوان کرد: » 
ما از همکاری با بهترین شرکت تولید 
 (B&W( کننده سیستم های صوتی
احساس خوشحالی می کنیم و به 
مشتریان خود نوید تجربه یک سیستم 
صوتی منحصر به فرد را در تلویزیون 
افزود،  وی  دهیم.«  می  خود  های 
تمام   B&W شرکت  متخصصان 
تالش خود را به منظور توسعه سیستم 
های صوتی تلویزیون های فیلیپس به 
کار خواهند گرفت و در واقع هدف 
اصلی شرکت ما معرفی تلویزیون هایی 
با کیفیت صدا و تصویر فوق العاده 
است.« نخستین تلویزیون های الد 
فیلیپس در اواخر سال 2016 عرضه 
شد که طبق گفته این دو شرکت با 
سابقه، نخستین محصوالت حاصل از 
همکاری این دو شرکت در نمایشگاه 

IFA برلین معرفی خواهد شد.

تمامی مسابقات جام جهانی 2018 با رزولوشن 4K HDR فیلمبرداری می شود . در نتیجه هواداران 
فوتبال می توانند برای نخستین بار تصاویر تیم ها را با رنگ طبیعی و واقعی مشاهده کنند. قابلیت 
 HD 4 دامنه گسترده تری از رنگ، کنتراست و وضوح ارائه می دهد. در تلویزیون های رایجK HDR
رنگ واقعی لباس و یا پرچم ها به درستی به نمایش گذاشته نمی شود زیرا برخی از رنگ ها در 
محدوده دینامیکی تلویزیون های HD قرار ندارد. قابلیت HDR  محدوده کنتراست و دقت رنگها را 
توسعه می دهد. قسمت های روشن تلویزیون، روشن تر به نظر می رسند و عمق تصاویر بیشتر می 
شود. فردی به نام جف یورک طی آزمایشی پرچم 10 کشور برتر این رقابت ها را مورد بررسی قرار 
داد و متوجه شد که در تلویزیون های HD تنها پرچم دو کشور به رنگ طبیعی نشان داده می شود. 
وی در ادامه آزمایش های خود عنوان کرد:  رنگ کفش های لیونل مسی در رقابت های سال 2014 
 4K HDR بوده و در حالی که به لطف تصویربرداری با کیفیت HD خارج از محدود تلویزیون های
تمامی رنگ ها واقعی است. به بیان ساده تر، در حالت HDR رنگ ها از رو رفته نیستند و اجسام 

درست همانطور که در دنیای واقعی و با چشم می توان دید حقیقی به نظر می رسند. 

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

4K HDR تماشای رنگ واقعی در جام جهانی با رزولوشن

همکاری فیلیپس با B&W و ارتقا 
سیستم های صوتی تلویزیون


