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اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی:
محدودیت دامنه شمول، مشکل اصلی طرح اعتباری خرید کاال

رونمایی از نخستین تلویزیون میکرو LED ال جی در سپتامبر
4شرکت مطرح ال جی به دنبال عرضه ی نخستین تلویزیون میکرو ال ای دی خود در ماه سپتامبر است. 

ال کا تاپ هفته

بهترین غذاساز های سال 2018
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اعداد و ارقام مدنظر در 
طرح کارت اعتباری محقق نشد

ممنوعیت ثبت سفارش واردات با نوع 
ارز دالر آمریکا اجرایی شد

رئیس سازمان حمایت:
جنس فروخته شده باید پس گرفته شود
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حمیدرضا غزنوی در گفتگو با برنامه »روی خط اقتصاد«  
افزود: افرادی مشمول طرح خرید اعتباری کاالی ایرانی 
شده بودند که در سازمان متبوع خود شرایط بهتری 
برای خرید داشته اند. وی اظهارداشت: به عنوان مثال 
تعاونی های مصرف آموزش و پرورش در ۲۴ قسط لوازم 
مصرفی بادوام را به متقاضیان ارائه می کرد در حالی که 
اقساط طرح اعتباری خرید کاالی ایرانی ۱۲ ماهه بوده 
است. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با 
یان اینکه این مسئله سبب شده جذابیتی برای  ب
استقبال از طرح اعتباری خرید کاالی ایرانی نباشد، 
ادامه داد: در ابتدا اجرا، این طرح تنها شامل حال اعضای 
صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی و آموزش و پرورش شده است. وی 
همچنین گفت: در حالی که افراد بسیاری در جامعه 
توانستند با وجود این طرح کاالی ایرانی بادوام  ن

خریداری کنند که این مسئله زیان تولیدکنندگان را 
رقم زده است. غزنوی با اشاره به اینکه مهر ماه سال ۹۴ 
طرح اعتباری خرید کاالی ایرانی از سوی دولت مطرح 
طرح  این  اجرای  ابتدای  در  افزود:  است،  ده  ش
تولیدکنندگان خودرو بهره کافی را نصیب خود کردند. 
وی اظهارداشت: متاسفانه زمانی که نوبت به عرضه 
کاالهای ایرانی بادوام در طرح اعتباری خرید کاالی 
یرانی رسید نه تنها به تولید کمکی نشده بلکه  ا
تولیدکنندگان، فروشندگان و مردم به دلیل وجود 
اشکاالت در طرح اولیه پیشنهادی متضرر شده اند. 
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان 
اینکه سال گذشته طرح اعتباری خرید کاالی ایرانی لغو 
شده و تنها یک درصد از بودجه مورد نظر در این طرح 
به مصرف رسیده است، ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح 
مشکالت به بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور ارائه شده اما متاسفانه مسئوالن مربوطه 
توجهی به مشکالت مطرح شده نداشته اند و موجب لغو 
طرح مطلوب خرید اعتباری کاالی ایرانی شده اند. وی 
با اشاره به اینکه اگر طرح اعتباری خرید کاالی ایران به 
درستی اجرا می شد عنوان یکی از بهترین طرح های 
اقتصادی ایران را از آن خود می کرد، گفت: برنامه ریزان 
مربوطه در اجرای این طرح مرتکب اشتباه شدند. غزنوی 
افزود: انتظار می رفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
نسبت به رفع مشکالت طرح اعتباری خرید کاالی 
ایرانی اقدام کند که متاسفانه با عملکرد نامطلوب شرایط 
لغو این طرح فراهم شد. وی با اشاره به اینکه اعتبار طرح 
خرید اعتباری کاالی ایرانی در بانک مرکزی چهار هزار 
و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است، اظهارداشت: بازار اکثر 
کشورهایی که دچار رکود شده بودند با اجرای چنین 

طرح هایی به شرایط مطلوب بازگشته است.

قرار بر این بود که طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی 
ایرانی در سال جاری با رفع نقایص طرح قبلی که در سال 
گذشته به مرحله اجرا درآمد، توسط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و نیز بانک مرکزی اجرایی شود. دستوری که 
توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طبق ابالغیه ای به 
این دو دستگاه ابالغ شد اما در نهایت عملیاتی نشد. بر 
اساس مصوبه ستاد برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی باید طرح 
جدید کارت اعتباری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و نیز بانک مرکزی در سال جاری مدنظر قرار می گرفت، 
چرا که به عنوان وظیفه این دو دستگاه تعریف شده است. 
پروژه ای که این دو دستگاه موظف بودند پس از تهیه، آن 
را جهت اجرا و ابالغ به تصویب سازمان برنامه و بودجه 
برسانند. به دلیل مسائل و مشکالت مختلفی که طرح 
کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در سال گذشته با آن 
روبرو بود و به منشأ اختالف بین وزارت صمت و نیز بانک 
مرکزی در این بخش تبدیل شد، ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی تصمیم گرفت تا طرح جدیدی در این خصوص 
مدنظر قرار گیرد که با رفع اشکاالتی که تولیدکنندگان و 
نیز خریداران با آن روبرو بودند، به نحو مطلوب و تحت 

عنوان طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در 
سال جاری اجرایی شود. به همین دلیل این تصمیم به 
تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید و به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی ابالغ شد تا هر 
چه سریع تر طرح جدید را تهیه و اجرای آن را در دستور 
کار قرار دهند. با گذشت زمان مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی در پاسخ به علت طوالنی 
شدن اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی 
ایرانی، مسائل مختلفی را مطرح می کردند. بنابراین به 
منظور اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی 
ایرانی در سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
مردادماه سال جاری پیشنهاد جدیدی را به بانک مرکزی 
ارائه کرد که به گفته مسئوالن این وزارتخانه حتی توسط 
سازمان برنامه و بودجه اصالح و به تایید رسیده بود اما در 
نهایت این طرح با چکش کاری بانک مرکزی همراه و قرار 
بر این شد تا بانک مرکزی اقدام به تهیه طرح جدیدی کرده 
و بر این اساس طرح ارائه شده قبلی توسط وزارت صنعت، 
به گزارش خبرنگار   عدن و تجارت مسکوت ماند.   م
»ال کا ایران«، مهندس صالحی نیا معاون امور صنایع 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه ای که  با موضوع 
»تبیین برنامه ها و تشریح عملکرد وزارت صنعت معدن 
وتجارت در  حوزه صنایع « که در هفته جاری برگزار شد 
نسبت به آخرین وضعیت طرح کارت اعتباری کاال گفت: 
از ابتدای سال تا کنون این طرح در 5 بانک در حال پیگیری 
است. معاون وزیر صنعت در ادامه افزود: اعداد و ارقامی که 
در طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی مدنظر بوده 
است محقق نشد. به همین منظور، به دستور وزیر و با 
هماهنگی صنایع لوازم خانگی کمیته ای جهت بررسی 
ابعاد مختلف طرح تشکیل گردید. صالحی نیا بیان داشت: 
بر اساس توافقات صورت گرفته بین مدیریت اعتبارات 
بانک مرکزی و کمیته تشکیل یافته، میزان اعتبار، بانک 
های عامل، روش دریافت پیش پرداخت، نرخ و سقف 
تسهیالت و روش اعطای کارت اعتباری طی دستورالعملی 
مشخص شده و به زودی به امضاء خواهد رسید. وی ادامه 
داد: دستورالعمل توافق شده پس از امضاء جهت ابالغ به 
ستاد فرماندهی ارسال می گردد. صالحی نیا در پایان گفت: 
دستورالعمل تهیه شده موقتی نیست و به صورت مستمر 

و همیشگی به اجرا خواهد رسید.

معاون وزیر صنعت:
اعداد و ارقام مدنظر در طرح کارت اعتباری محقق نشد
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اخبار کوتاه

محدودیت دامنه شمول، مشکل اصلی طرح اعتباری خرید کاال

برگزاری صداوسیما : صادرات  خ
اال از چهارمحال و بختیاری از  ک
بتداي امسال تاکنون نسبت به  ا
درصد   ۱۹ پارسال  مشابه  دت  م
کاهش داشته است. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان ایجاد 
خلل در صادرات کاال به عراق به 
های  تعرفه  شدید  افزایش  لت  ع
گمرکی عراق را از دالیل کاهش 
صادرات کاال دانست و گفت: امسال 
نزدیک به ۲۰ درصد از لوازم خانگی 
تولید شده در استان امکان صادرات 
پیدا نکرد. نعیم امامی در کارگروه 
غیرنفتی  صادرات  وسعه  ت
چهارمحال و بختیاری افزود: در ۱۱ 
ماه امسال میزان صادرات غیرنفتی 
استان بیش از 78 میلیون دالر بوده 
امسال  استان  و میزان صادرات 
نسبت به برنامه بیش از ۹۰ درصد 

محقق شده است.

برپایی نمایشگاه لوازم 
خانگی و تجهیزات 
آشپزخانه در بابل

و  لوازم خانگی  نمایشگاه  ومین  س
تجهیزات آشپزخانه صوتی، تصویری 
با شرکت استان های کشور در بابل 
پرپا شد. در این نمایشگاه 5۰ شرکت 
از استان های تهران، اصفهان، تبریز، 
زد، زنجان، کرمانشاه و مازندران  ی
کردند  عرضه  را  خود  حصوالت  م
فتمین نمایشگاه لوازم خانگی و  ه
نهمین  و  آشپزخانه  جهیزات  ت
نمایشگاه صوتی، تصویری و نمایشگاه 
فرش ماشینی در مصلی بابل مستقر 
هستند. این نمایشگاه از 8 تا ۱۱ اسفند 
در محل نمایشگاه دائمی مصلی بابل 
برپاست و عالقه مندان می توانند از 
ساعت ۱۶ الی ۲۲ هر شب از غرفه های 
این نمایشگاه بازدید کنند. هدف از 
برگزاری این نمایشگاه ارائه آخرین 
واحد های  محصوالت  و  ولیدات  ت
تولیدی به مصرف کنندگان و خرید 

آسان برای مردم است.

لوازم خانگی میلیاردی 
قاچاق در خرم آباد 

توقیف شد
پایگاه خبری پلیس: فرمانده انتظامی 
استان از توقیف یک دستگاه خودرو 
سواري سمند و کشف لوازم خانگی 
قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در 
خرم آباد خبر داد . سردار مهدیان 
انتظامی در  سب گفت: مأموران  ن
اجراي طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
و تشدید اقدامات کنترلي در محور 
خرم آباد - بروجرد با هماهنگی مقام 
قضائی به یک دستگاه خودرو سواري 
سمند مظنون و آن را توقیف کردند 
. وی افزود: ماموران در بازرسی از 
دستگاه   ۱۴ توقیفی،   ودرو  خ
تعدادی  اي دي"،  "ال  لویزیون  ت
کنترل و پایه آن و ۱۰ دستگاه پخش 
خودرو قاچاق را کشف و یک نفر را نیز 
دستگیر کردند . سردار مهدیان نسب 
ا بیان این که کارشناسان ارزش  ب
محموله قاچاق را یک میلیارد ریال 
اعالم کردند، گفت: متهم با تشکیل 
پرونده به مراجع ذیصالح معرفی شد.

کاهش 20 درصدی صادرات لوازم 
خانگی از چهارمحال و بختیاری

بازار لوازم خانگی ایران

   سیدمحمود نوابی در هفدهمین همایش روز ملی 
حمایت از مصرف کنندگان گفت: اصطالح جنس 
فروخته شده پس گرفته نمی شود به رغم اینکه توهین 
به مشتری بود و پشت شیشه فروشگاه ها نصب می شده   
مردم از آنها خرید می کردند و ما این ناهنجاری را به 
یک هنجار اجتماعی تبدیل کرده بودیم   ما با این پدیده 
که در هیچ جای دنیا مشابه نداشت  مقابله کردیم و امروز 
شعار ما این است که جنس فروخته شده پس گرفته 
می شود. نوابی افزود:  برخی تبلیغات اغواکننده است 
که باید روزی جمع شود و متاسفانه در رسانه ها و حتی 
صداوسیما  تبلیغ می شود که باید جلوی آن گرفته شود.

وی گفت: ما برای  کارآفرینان باید شان اجتماعی در نظر 
بگیریم؛ یعنی ضمانت این افراد نباید مثل افراد عادی 
اشد؛ این در حالی است که   متاسفانه بعضا وقتی  ب
گرفتار می شوند و  گرفتاری آنها از افراد عادی باالتر و 
بیشتر است. نوابی افزود: درج قیمت باید قانونی باشد، 
ولی عمل نمی شود که باید مردم مطالبه گری کنند ،  
مردم در صورت برخورد با گران فروشی، کم فروشی، 
تقلب،  احتکار و عرضه کاالی قاچاق،  درج  نشدن  قیمت،  
صادر نشدن  ضوابط قیمت گذاری و توزیع، موضوع را با 
سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان در میان بگذارند.  وی گفت: سازمان حمایت، 
نه نیروی نظامی است و نه نیروی انتظامی؛ ولی با عرضه 
کاالی قاچاق در بازار  مبارزه می کنیم و به این ترتیب 

هزینه این کاالها را باال می بریم.

جنس فروخته شده باید 
پس گرفته شود

رئیس سازمان حمایت:

ایسنا: بر اساس ابالغ بانک مرکزی، از چهارشنبه ۹ اسفند 
ماه ثبت سفارش واردات با نوع ارز دالر آمریکا امکان پذیر 
نخواهد بود. البته تاکید شده است که این ابالغیه شامل 
درخواست هایی که قبل از این تاریخ مجوز هشت رقمی 
بت سفارش خود را دریافت کرده اند نمی شود. در  ث
هفته های گذشته به واسطه تغییرات ایجاد شده در سامانه 
بت سفارش و به دنبال آن عدم پاسخگویی بانک ها   ث
بسیاری از تجار در تامین ارز برای ترخیص کاالی خود با 
مشکالت متعدد مواجه شدند. در آن مقطع بر روی سامانه 
ثبت سفارش تجار ملزم بودند یکی از گزینه های ارز از 
طریق بانکی یا غیر بانکی را انتخاب کنند، اما در صورت 
نتخاب گزینه غیربانکی بالفاصله درخواست آنها رد  ا
می شد. بر همین اساس واردکنندگان انواع کاال ملزم به 
انتخاب گزینه تامین ارز از طریق بانک  می شدند، اما به 
هنگام مراجعه به شعب بانک های مختلف مسئوالن و 
متصدیان بانک ها اظهار بی اطالعی کرده و تاکید می کردند 
مصوبه ای به دست آنها نرسیده است. پس از گذشت مدتی 
ز عملیاتی شدن خرید الکترونیکی ارز اعالم شد: با  ا
هماهنگی به عمل آمده با بانک مرکزی بخش خرید 
الکترونیکی ارز در سامانه عملیاتی شده و کاربران می توانند 
از روز دوشنبه هفتم اسفندماه درخواست خرید ارز خود 
از صرافی ها را در این سامانه ثبت کنند. طبق اعالم قبلی، 
در فاز نخست این امکان برای درخواست های خرید دارای 
اعالم شد:  و  فراهم شده  یوان  و  یورو  ارزهای  وع  ن
درخواست های خرید ارز برای صرافی های بانکی ارسال 
می شود و به مرور زمان صرافی های غیربانکی نیز به 
یستم اضافه خواهند شد. صبح امروز نیز اینگونه  س
اطالع رسانی شد که عالوه بر انواع ارز از پیش اعالم شده 
از طریق این سامانه امکان ثبت نام با انواع دیگری از ارز هم 

فراهم شده است.

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

ممنوعیت ثبت سفارش واردات با 
نوع ارز دالر آمریکا اجرایی شد



دکوراسیون مناسب متولدین 
هر ماه )متولدین پاییز(

باب  دکوراسیون  سبک  انتخاب  شاید 
یا  سنتی  باشد.  سخت  کمی  تان  سلیقه 
بومی؟ مدرن یا کالسیک؟ گذشته از تمام 
نند  توا می  ماه  هر  متولدین  ها  این 
نشانه  اساس  بر  را  دکوراسیون منزلشان 

های زودیاک خاص خودش بچینند.

مهر )برج میزان(: مدرن نیمه ی قرن
سبک دکور مدرن نیمه قرن جذاب، پایدار و 
دوست داشتنی و متعادل است. در این سبک 
دکور از چوب درخت ساج، رنگ های برنز و 
طالیی و مبلمان براق به کار برده می شود که 

خانه را بزرگ تر و شادتر نشان می دهد.
دکوراسیون  عقرب(: سبک  )برج  آبان 

شابی شیک
برای متولدین آبان راحتی و لوکس بودن دکور 
اهمیت زیادی دارد. بنابراین سبک شابی شیک 
بهترین سبک پیشنهادی است. در این سبک 
دکور از عتیق ها، پارچه های گلدار کم رنگ و 

وسایل سفید رنگ استفاده می شود.
 آذر )برج قوس(: سبک دکور بوهمیا

 برای آذرماهی های پر جنب و جوش، آزادی 
خواه و فردگرا سبک دکور بوهمیا مناسب است. 
در این سبک دکور از فرش های گلیم، میزهای 
خاتم کاری شده و منسوجات گلدار استفاده می 
شود. به دلیل روحیه گردشی که دارید خانه را 
طوری طراحی کنید که بتوان همیشه در آن 
تغییراتی ایجاد کرد تا احساس راکد بودن به شما 

دست ندهد.

غذاساز برای یک کدبانوی خانه دار حکم 
یک دستیار همه فن حریف در آشپزخانه 
را دارد و با داشتن یک غذاساز درجه یک 
می تواند بسیاری از کارهای آشپزی را 

براحتی انجام دهد.

cup-11 کویسینارت مدل
غذاساز چند کاره ی کویسینارت یکی از 
محصوالت فوق العاده ی برند کویسینارت 
است که با طراحی زیبا و براق خود می 
تواند عملکرد متنوعی را برای کاربران به 
ارمغان بیاورد.این محصول چند منظوره 
با قابلیت هایی ازجمله خردکردن انواع 
میوه و سبزیجات، همزن، خمیر زن، 
مخلوط کن و آب میوه گیری به یک 
دستیار تمام عیار در آشپزخانه تبدیل 
شده است. به عالوه این غذاساز حرفه ای 
مجهز به پنل لمسی برای خاموش و یا 
روشن کردن دستگاه بوده و به راحتی 

قابل شستشو است. 
cup-14 کویسینارت مدل

اگر به دنبال محصولی از کویسینارت 
هستید که از ظاهر تجمالتی به دور است 
و از طراحی ساده و شیک بهره برده، این 
یک محصول ایده آل است. این دستگاه 
همه فن حریف از تنها یک دکمه برای 
روشن و خاموش کردن استفاده می کند 
و مجهز به دیسک خامه زن، خرد کن، 
همزن و مخلوط کن است. بدنه این 
دستگاه از استیل ضد زنگ بوده و از پارچ 
مخلوط کن آن می توان برای تهیه ی 

انواع نوشیدنی خوشمزه استفاده کرد.
cups 10 همیلتون بیچ مدل

این محصول همیلتون بیچ به فکر بودجه 
دیگر  میان  در  و  بوده  مشتریان  ی 
محصوالت مشابه در بازار از قیمت بسیار 
مناسبی برخوردار است. ویژگی که باعث 
شده این محصول منحصر به فرد باشد، 
تمیز کردن راحت آن بدون نیاز به باز 
کردن در پوش و استفاده از کاردک است.

الزم به ذکر است تیغه ی این محصول از 
جنس استیل ضد زنگ بوده و به لطف 

محفظه ی بزرگ آن دیگر نیاز نیست که 
سبزیجات را قبل از قرار دادن در غذاساز 

خرد کنید.
مخلوط کن و غذاساز کیچن اید

اگر نیاز به یک دستگاه غذاساز را در 
آشپزخانه ی خود احساس می کنید و با 
مشکل کمبود فضا در آشپزخانه ی خود 
مواجه هستید و در نتیجه نمی توانید یک 
دستگاه جدید را به آشپزخانه ی خود 
اضافه کنید، این محصول به کمک شما 
می آید. با استفاده از تجهیزات جانبی این 
مخلوط کن ایستاده می توان آن را به یک 
دستگاه غذاساز کاربردی تبدیل کرد. 
کاربران به کمک این قطعه می توانند 
انواع سبزیجات ومیوه را خرد کنند و یا 
آن ها را رنده کنند. به عالوه، سیستم 
اگزکت اسالیس این  محصول امکان 
بریدن سبزیجات را در اندازه های متنوع 

فراهم می کند.
cups 3.5 کیچن اید مدل

این محصول کیچن اید با اندازه ی ریزه 
میزه خود مناسب برای آشپزخانه های 
کوچک بوده و انتخابی ایده آل برای 
درست کردن ساالد و انواع سس است. از 
ویژگی های این دستگاه غذاساز می توان 
به سیستم قطره ای آن اشاره کرد که 
روغن را آرام آرام به سس و یا هر مخلوط 
دیگری اضافه می کند. این دستگاه جمع 
و جور  برای استفاده در تمامی آشپزخانه 
ها مناسب بوده و به عالوه طراحی آن به 
گونه ای است که به راحتی می توان مواد 
را از آن به ظرف دیگری منتقل کرد. این 
دستگاه دو سرعته بوده و مجهز به کلید 

ایمنی نیز است.
Cup-9 KFP0922CU کیچن اید مدل

اگر غذاسازهای مینی بسیار کوچک 
هستند و یا غذاسازهای بزرگ فضای 

زیادی از آشپزخانه ی شما را اشغال می 
کنند، این محصول Cup-9 کیچن اید 
بهترین گزینه است. این دستگاه مجهز 
به سه پارچ در سایزهای متنوع بوده که 
برای خرد کردن انواع سبزیجات و میوه 
مناسب بوده و به عالوه قابلیت تنظیم در 
سرعت باال و پایین را دارد. به عالوه، 
درپوش این دستگاه غذاساز به محض راه 
اندازی قفل شده و از ریختن مواد به 

بیرون جلوگیری می کند.
و غذاساز  مخلوط کن 7 سرعته 

اسمارت پاور کویسینارت
بسیاری از افراد  هنگام خرید مخلوط کن 
و غذاساز دچار سردگمی می شوند و 
ممکن است با سوال های زیادی روبه رو 
شوند. این محصول دوکاره ی کویسینارت 
پاسخ تمام سواالت مشتریان را داده و از 
قابلیت دو دستگاه برخوردار است. به 
عالوه، بدنه ی این محصول کویسینارت 
از کروم بوده و ظاهری شیک به کانتر 
آشپزخانه ی شما می بخشد و نیز مجهز 
به یک صفحه تاچ پد الکترونیکی است 
که به راحتی با فشار یک دکمه خاموش 
و یا روشن می شود. قطعات این محصول 
قابل جدا شدن است و می توان آن را در 

ظرفشویی قرار داد.
bébé همیلتون بیچ مدل

همان طور که از نام آن مشخص است، 
این دستگاه محصولی کاربردی برای 
یا  برای کودکان و  مادرانی است که 
نوزادان خود غذا درست می کنند. به 
عالوه، با قابلیت هایی مانند خرد کردن، 
رنده کردن، همزن و پوره کردن برای 
از  است.  کاربردی  نیز  بزرگساالن 
تجهیزات این دستگاه می توان به ظرف 
های آن اشاره کرد که قابلیت استفاده در 

فریزر و یا یخچال را دارد.

03

روانشناسی دانش بسیار گسترده ای است. این علم 
به بررسی ابعاد روانی وجود انسان می پردازد و به 
بهبود و یا اصالح روان فرد منجر می شود. براساس 
تحقیقات اخیر، رنگ درب ورودی خانه شما می 
تواندبرای شناسایی خصوصیات اخالقی و ویژگی 
های اجتماعی مورد استفاده قرار بگیرد. الری 
 Pantone  پریسمن، نایب رییس موسسه ی
Color معتقد است، می توان از روی رنگ درب 
ورودی خانه به شخصیت مالک آن خانه پی برد. 
بسیاری از افراد تمایل دارند درب ورودی خانه ی 
این  بر  این کارشناس  خودرا مشکی کنند و 
باوراست که رنگ مشکی نشانه ی ظرافت، قدرت 
و شخصیتی با اعتبار و پرستیژ است. در ذیل به 
مفهوم و داستان برخی از رنگ ها اشاره شده است.

مشکی: ظرافت، پرستیژ و قدرت
سفید: ساده، شاداب، بی غل و غش

خاکستری: کالسیک و بی انتها
سرمه ای: قابل اطمینان و مورد اعتماد

سبز: آرامش و سکوت
قرمز: فرمانده و جذاب

بنفش:پرتحرک و پرهیجان
زرد: گرم و خوش بین

ارغوانی: جوان و با روحیه
الزم به ذکر است، استفاده از رنگ بسیار حساس 
بوده و باید به گونه ای باشد که تاثیری مثبت روی 
فرد و یا اطرافیان او بگذارد و در نتیجه انتخاب رنگ 

از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

ال کا تاپ هفته

بهترین غذاساز های سال 2018
ال کا پالس
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شخصیت شناسی از روی درب 
خانه ی شما !

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم 



  

 شرکت مطرح ال جی به دنبال عرضه ی 
نخستین تلویزیون میکرو ال ای دی خود 
در ماه سپتامبر است.  این محصول ال جی 
حتی از نسخه ی 146 اینچی سامسونگ 
بزرگتر خواهد بود. رقابت میان این دو 
غول فناوری کره ی جنوبی به خصوص 
در بخش تلویزیون شدت گرفته زیرا هر 
دوشرکت به دنبال حضور بیش تر و عرضه 
دی  ای  ال  میکرو  های  تلویزیون  ی 
روز  در  سامسونگ  شرکت  هستند. 
 146 تلویزیون  معرفی  از  گذشته 
اینچی”The Wall” در ماه آگوست خبر 
 CES داد. پیش از این، در نمایشگاه
محصول  این  رونمایی  شاهد   2018
سامسونگ بودیم و هم اکنون، شرکت 
مطرح ال جی از عرضه ی نسخه ای بزرگ 
تر آن در ماه سپتامبر خبر داده است. بنا 
به گزارش روزنامه ی بیزینس کره، نایب 
رییس شرکت ال جی، چو سیانگ-جین 
در جریان مالقات خود در کارخانه ی 

پیونگ تاک واقع در ایالت جیانگ جی از 
معرفی تلویزیون میکرو ال ای دی بزرگ 
تر از محصول سامسونگ خبر داد.” به 
این  شد  مدعی  روزنامه  این  عالوه، 
تلویزیون توسط ال جی الکترونیک که 
مصرف  دربخش  آن  فعالیت  عمده  
کنندگان است، رونمایی خواهد شد و این 
وظیفه برعهده ی ال جی دیسپلی )بخش 
تحقیق و تولید فناوری صفحه نمایشگر( 
نخواهد بود.  به نظر می رسد رقابت میان 
این دو شرکت بزرگ کره ای از تلویزیون 
های QLED و OLED به نسخه های 
میکرو ال دی تغییر کرده باشد. در ماه 
گذشته در نمایشگاه CES 2018، ال 
جی دیسپلی از چندین نسخه های الد از 
جمله تلویزیون 8K ی 88 اینچی و رول 
شونده رونمایی کرد. نمایشگاه سالیانه ی 
IFA در ماه سپتامبر در برلین برگزار 
خواهد شد و به نظر می رسد ال جی به 

دنبال شگفتی آفرینی در آلمان باشد.

خبر  کوتاه 

بر کسی پوشیده نیست که ربات ها بسیاری 
از مشاغل را از انسان ها ربوده اند و این موضوع 
شامل ربات Nimbo نیز می شود. به گزارش 
خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران »ال 
کا ایران«،  ربات  Nimbo یک ربات هوشمند 
امنیتی مقرون به صرفه است که از طریق سگ 
وی )Segway (راه اندازی می شود. ِسگ ِوی 
پی تی یک دوچرخه الکتریکی خودتراز است 
که توسط دین کامن اختراع شده است. این 
محصول به وسیله شرکت سگ وی در نیو 
ربات  این  می شود.  تولید  آمریکا  همپشایر 
هوشمند عملکردی مشایه با سیستم های 
امنیتی دارد و حتی قادر به گشت زنی 24 
ساعته است. به عالوه، این محصول توانایی 
تشخیص شرایط مشکوک و یا آنالیز واکنش 
افراد را دارد و ازطریق صدا، نور و با ارسال 
ویدیو هشدار می دهد. این ربات را می توان از 
طریق گوشی همراه کنترل کرد و از آن در 
امنیت  حتی  یا  و  تجاری  تسهیالت  خانه، 
ربات  این  لطف  به  کرد.  استفاده  عمومی  
اشتباه  هشدارهای  نگران  دیگر  کاربردی 
سیستم های امنیتی در اثر حرکات حیوانات 
خانگی نخواهید بود. باید خاطر نشان کرد، بها 
و زمان عرضه ی این محصول فوق العاده اعالم 

نشده است.

رونمایی از نخستین تلویزیون میکرو LED ال جی در سپتامبر
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بازار لوازم خانگی خارجی و هوشمند

Nimbo ، رباتی همه فن حریف 

برای حفظ امنیت کاربران اهدای 3 جایزه به 
هودهای آشپزخانه فالمک

هودهای آشپزخانه شرکت ایتالیایی 
فالمک )Falmec( موفق به دریافت 
شد.   2018  Iconic ی  جایزه 
هودهای آشپزخانه شرکت ایتالیایی 
فالمک )Falmec( موفق به دریافت 
جایزه ی Iconic 2018 شد. از مدل 
نام  خوش  برند  این  منتخب  های 
 ،"Dama" ایتالیایی می توان به داما
سینتسی  و   "Oceano" اوشنو 
"Sintesi" اشاره کرد. مدل داما که 
به سبب شکل جالب و دایره ای خود و 
البته طراحی نوآورانه شهرت پیدا کرده 
موفق به کسب جایزه ی بهترین های 
بهترین شد. طراحی مینیمالیستی 
هود اوشنو در کنار مکنده ی مرکزی 
خود توجه هر بازدید کننده ای را به 
خود جلب می کند و به همین منظور 
جایزه ی برنده به این محصول فالمک 
اختصاص داده شد. و در نهایت، مدل 
سینتسی که همانند نام خود یادآور 
طراحی ایتالیایی است و نصب راحتی 
را برای کاربران به ارمغان می آورد، 
جایزه ی سلکشن را از آن خود کرد. 
جایزه آیکونیک "Iconic" هرساله 
محصوالت  برترین  از  تجلیل  برای 
طراحی داخلی برگزار می شود و موزه 
ی هنر کلن میزبان امسال این رویداد 

بود.

در دنیای امروز، شاهد فرمانروایی صفحه نمایش ها در تمامی اتاق های خانه هستیم 
اما شاید تصور شما از استفاده صفحه نمایش در آشپزخانه تنها به صفحه نمایش یخچال 
فریزر ختم شود. شرکت جنرال الکتریک دست به کار جالبی زده و از عرضه ی نسل 
جدیدی از هودهای آشپزخانه خبر داده که مجهز به یک صفحه نمایش 27 اینچی 
است و در باالی اجاق گاز کاربران قرار می گیرد. همانند دیگر هودهای متداول، این 
محصول جنرال الکتریک بوی غذا را از آشپزخانه می زداید و اما ویژگی که آن را از 
سایر نسخه های بازار متمایز می کند، ویژگی های شگفت انگیز آن است. این صفحه 
نمایش 27 اینچی ستاره ی آشپزخانه خواهد بود و کاربران خود را به ستاره های 
اینستاگرام  تبدیل خواهد کرد. این محصول جنرال الکتریک براساس پلت فرم اسمارت 
الیف+هایرU ساخته شده و با اتصال به اینترنت، امکان دسترسی به دیگر دستورات 
غذایی و ارتباط با سایر لوازم آشپزخانه را فراهم می کند. قابلیتی که منجر به جذاب 
تر شدن این هود آشپزخانه شده، دوربین دوم آن است که به راحتی می توان از غذای 

خود عکس بگیرید و در اینستاگرام خود به اشتراک بگذارید. اطالعاتی زیادی در 
خصوص زمان عرضه و بهای این محصول انقالبی در دسترس نیست اما به نظر می 

رسد، در اواخر سال جاری شاهد حضور آن در بازارهای جهانی باشیم.

 با هودهای آشپزخانه ی جنرال الکتریک،
ستاره ی اینستاگرام شوید

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی


