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اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

سازمان حمایت اعالم کرد:
افزایش قیمت لوازم خانگی وجاهت قانونی ندارد

ساخت وسایل کاربردی با درب بطری نوشابه+فیلم

ال جی دیسپلی برای هایسنس پنل الد تولید می کند

انقالب اینترنت اشیاء در صنعت لوازم خانگی

با جدیدترین طراحی داخلی خانه آشنا شوید+عکس

تخصیص کد رهگیری برای لوازم خانگی تولید داخل

با گران فروشان بازار لوازم خانگی برخورد می شود



رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و 
تجارت استان گلستان با بیان این که افزایش غیر منطقی 
لوازم خانگی در بازار قابل قبول نیست اظهار کرد: 
فروشندگان محصوالت لوازم خانگی نباید کاالهایی را 
که با قیمت ارز گذشته وارد و در شبکه توزیع قرار گرفته 
است را خودسرانه افزایش داده و با قیمت باالتری به 
مردم بفروشند. "علی اصغر اصغری" رئیس اداره نظارت 
و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان 
گفت: فروشندگان در استان میبایست بر اساس نرخ 
فاکتورخریداری شده قیمت کاال را محاسبه و از هر گونه 
افزایش غیر منطقی قیمت مصرف کننده نسبت به 
حاشیه سود تعریف شده برای کاالها پرهیز نمایند. وی 
افزود: تا کنون هیچگونه مجوزی از سوی سازمان 
حمایت به استان در خصوص افزایش قیمت لوازم 
خانگی ابالغ نگردیده است و نیروهای نظارتی این 
سازمان در سطح مرکز استان و شهرستان های تابعه با 
هرگونه افزایش قیمت خودسرانه توسط شرکت های 
عرضه کننده لوازم خانگی باالخص به بهانه افزایش نرخ 
ارز قبل از اخذ مجوز های الزم و یا استفاده از اسناد غیر 
معتبر برخورد قانونی را اعمال خواهند نمود. اصغری 
تصریح کرد: بازرسان و ضابطان این سازمان با نظارت بر 
عملکرد فروشگاههای لوازم خانگی روند نوسانات قیمت 
را به صورت روزانه بررسی کرده و در صورت احراز هر 
گونه تخلف احتمالی چه بر اساس شکایت شاکیان 
خصوصی و یا کشف موضوع در بازدیدهای نوبه ای برابر 
قانون با متخلفین برخورد خواهد نمود. رئیس اداره 
نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان 
گلستان اظهار کرد: از آنجایی که برابر قانونی تعزیرات 

حکومتی و قانونی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
قانون نظام صنفی افزایش غیر قانونی قیمت ها 
گرانفروشی تلقی شده است خواستار توجه فروشندگان 
لوازم خانگی به این امر شده است. وی همچنین از 
شهروندان محترم نیز خواست تا با خرید اقالم مورد نیاز 
خود از فروشندگی های معتبر دارای مجوز و نمایندگی 
مجاز خواست که به موضوع اخذ فاکتور خرید اهیمت 
داده و با توجه به پوشش خدمات پس از فروش به اکثر 
لوزام خانگی علی الخصوص اقالم وارداتی اشاره داشت 

که داشتن خدمات پس از فروش برای لوزام خانگی 
وارداتی یکی از عالزم قانونی بودن فروش و اطمینان 
خاطر برای رعایت حقوق مصرف کنندکان خواهد بود. 
اصغری  در پایان، با اشاره به آمادگی سامانه 124 در 
مرکز استان و شهرستان های تابعه در اخذ شکایات و 
نقطه نظرات مردمی درخواست کرد تا هر گونه موارد 
مشکوک تخلفات اقتصادی را به این سازمان و ادارات 
تابعه منعکس تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد 

پیگیری قرار گیرد.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران »ال کا ایران«،  
مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت گفت: در ۶ ماهه سال 
۹۷ کد رهگیری برای کاالی لوازم خانگی تولیدات داخلی 
انجمن  داده می شود. حمیدرضا غزنوی  سخنگوی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی در برنامه تیترامشب در 
خصوص ظرفیت مصرف و میزان قاچاق لوارم خانگی در 
بازار ایران گفت: مصرف بازار ایران در لوازم های خانگی 
یخچال، یخچال فریزر و سای بای ساید یک میلیون و 500 
هزار دستگاه، لباسشویی یک میلیون و 400 هزار دستگاه، 
اجاق گاز ۷00 هزار دستگاه، تلویزیون )وسایل صوتی و 
تصویری( 2 میلیون دستگاه است. وی تصریح کرد: 
متاسفانه 13 درصد قاچاق  کل کشور مربوط به لوازم 
خانگی است. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم 
خانگی با اشاره  به اینکه در کشور  2 برابر نیاز بازار، ظرفیت 
تولید تولید یخچال و لباسشویی داریم، افزود: متاسفانه 
800 هزار دستگاه یخچال به طور رسمی به کشور وارد می 
شوند. غزنوی با اشاره به اینکه در بحث اجاق گاز واردات 
کاالی خارجی نداریم، گفت: به دلیل کیفیت مرغوب اجاق 
گاز ایران، رقبای خارجی توان رقابت با تولیدات داخلی این 
محصول ندارند. عباس هاشمی مدیر کل صنایع فلزی 
وزارت صنعت،در گفتگوی تلفنی با اشاره به اینکه آمار تولید 
لوازم خانگی منتخب سال گذشته 102میلیون و 300 
دستگاه در کشور است، گفت: آمار سال ۹۶ با توجه به قدرت 
خرید مردم، وضعیت بازار و مشکالت واحدهای تولیدی 
یک میلیون و 100 دستگاه در سال ۹۶ تولید داشتیم. وی 
افزود: لباسشویی یک میلیون و ۹00 هزار دستگاه ظرفیت 
تولید داشتیم که از این مقدار ۹00 دستگاه تولید شد و 
همچنین  کولر آبی 2 میلیون و 300 دستگاه که 800 
دستگاه تولید داشتیم.  وی با بیان اینکه اهداف وزارت 
صنعت توانمندسازی واحدهای صنعتی است، گفت: 
حقوق ورودی لوازم خانگی را از 40 درصد به 55 درصد 
افزایش دادیم. وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های وزارت 
صنعت حمایت از قطعه سازان است، افزود: باتوجه به اینکه 

30 تا 35 درصد آمار واردات در صنعت لوازم خانگی گزارش 
شده است، سعی داریم تولیدات قطعه سازی را توانمندتر 
کنیم. هاشمی افزود: از ۶ ماهه دوم سال ۹۶ تمامی لوازم 
خانگی را در فهرست ماده 4 قانون حمایت از مصرف 
کنندگان بردیم تا تمام محصوالت لوازم خانگی باید از 
شرکتهای خارجی نمایندگی و خدمات پس از فروش 

داشته باشند تا وارد کننده ضمن پرداخت حقوق دولت 
بتواند خدمات پس از فروش داشته باشد. وی گفت: بحث 
رقم قاچاق کاال تقریبی است و ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
رقم مشخصی را اعالم نمی کند.مدیرکل صنایع فلزی 
وزارت صنعت افزود: در ۶ ماهه سال ۹۷ کد رهگیری برای 

کاالی لوازم خانگی تولیدات داخلی داده می شود.

ال کا ایران:

تخصیص کد رهگیری برای لوازم خانگی تولید داخل/تولید ۱۰۲ میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور
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اخبار کوتاه

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان:

با گران فروشان بازار لوازم خانگی برخورد می شود

سردار عباسعلی محمدیان، گفت: 
در پی دریافت گزارشی مبنی بر 
دپوی کاالی لوازم خانگی قاچاق در 
یک انباری در منطقه خرمدشت 
کرج و توزیع آن در سطح استان 
البرز ، پیگیری موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار ماموران اداره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس 
آگاهی استان البرز قرار گرفت. وی 
افزود: طی عملیاتی ماموران پلیس 
به همراه عوامل اداره صنعت و معدن 
به آدرس مذکور اعزام و پس از 
در  قضایی  مراجع  با  هماهنگی 
 3۶3 تعداد  انباری،  از  بازرسی 
دستگاه انواع موتور، پنل و کولر 
گازی با برندهای خارجی قاچاق 
کشف و انبار مذکور نیز پلمپ شد . 
این مقام انتظامی با بیان این که در 
این زمینه یک نفر دستگیر شد، 
گفت: متهم ضمن اعتراف به دپو 
لوازم خانگی قاچاق اذعان داشت که 
برخی از کولرهای قاچاق، خراب و یا 
دست دوم را با دستکاری و سرویس 
به عنوان کاالی نو به مردم فروخته 
و جهت گمراه کردن خریداران، کاال 
توسط نصاب فروشگاه نصب و در 
قبال کاالهای فروخته شده، برگه 
های گارانتی تقلبی به مشتریان ارائه 
می شد. فرمانده انتظامی استان 
البرز با بیان این که ارزش کاالهای 
کشف شده 10 میلیارد ریال برآورد 
شده است، گفت: با توجه به تاکیدات 
مقام معظم رهبری در خصوص 
مبارزه با کاالی قاچاق مسئولیت 
پلیس در این خصوص بیش از پیش  

شده است.

وصول جریمه ۲۹۰ میلیون ریالی 
قاچاقچی لوازم خانگی در ماهشهر

رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان 
قاچاقچی  ماهشهر، گفت: جریمه 
تعدادی لوازم خانگی شامل ماشین 
لباسشویی، یخچال و کولر دوتیکه 
وصول شد. پارسا با اشاره به ارسال 
گزارش نیروی انتظامی مبنی بر قاچاق 
تعدادی لوازم خانگی در شهرستان 
استماع  از  پس  افزود:  ماهشهر، 
دفاعیات متهم و استعالمات الزم، این 
فرد قاچاقچی عالوه بر ضبط کاال به 
مبلغ 233/85۷/2۹0ریال در حق 
دولت، محکوم گردید.وی بیان کرد: به 
دلیل عدم اعتراض و تقبل کردن 
تخلف خود و ابراز ندامت و پشیمانی، 
مبلغ  قانونی،  تخفیفات  از  پس 
۹25/142/218 ریال از وی وصول و 

به حساب دولت واریز شد.

گمرک ایران اعالم کرد: ارز 
همراه مسافر به داخل کشور تا 

سقف ۱۰ هزار یورو
طبق اعالم گمرک ایران، ارز همراه 
مسافر به داخل کشور تا سقف 10 
هزار یورو مجاز است و برای بیشتر از 
آن باید در سامانه ثبت شود. گمرک 
ایران در بخشنامه ای به گمرکات 
اجرایی اعالم کرد ارز همراه مسافر تا 
سقف 10 هزار یورو یا معادل آن سایر 
ارزها به داخل کشور مجاز بوده و اگر 
بیش از این ارز وجود داشته باشد باید 
به سامانه گمرک مراجعه و ارز خود را 
دقیق اظهار کند. در این بخش نامه 
آمده است: ورود ارز/ اسناد بانکی و 
اوراق بهادار بی نام طبق روال گذشته 
10 هزار یورو یا معادل آن به سایر 
ارزها مجازها بوده و در صورتی که ارز 
همراه مسافر )ورودی( بیش از مبلغ 
مذکور یا معادل آن سایر ارزها باشد، 
سامانه  به  مسافر  است  ضروری 
گمرک مراجعه و ارز همراه خود را 
اظهار و طبق دستورالعمل، پس از 
فرم  چاپ  و  رهگیری  کد  اخذ 
موردنظر توسط گمرک به باجه بانک 

ملی هدایت شود.

کشف ۱۰ میلیارد لوازم خانگی 
قاچاق در کرج

بازار لوازم خانگی ایران

درپی افزایش قیمت لوازم خانگی، سازمان حمایت 
مصرف کنندگان  اعالم کرد که هیچگونه افزایش 
قیمتی در مورد لوازم خانگی توسط این سازمان مورد 
تأیید قرار نگرفته است. لذا براساس گشت های تعزیراتی 
و شکایات واصله نسبت به اعمال قانون اقدام می شود. 
از اردیبهشت امسال قیمت ها در بازار لوازم خانگی 
افزایش هفت تا 10 درصدی را تجربه کرده که سازمان 
حمایت مصرف کنندگان این افزایش قیمت را غیر 
قانونی و فاقد مجوز اعالم کرد اما اتحادیه فروشندگان 
این کاالها تصریح کرد که این امر با موافقت سازمان 
حمایت صورت گرفته و رییس اتاق اصناف نیز اعالم 
کرد که سازمان حمایت مصرف کنندگان افزایش 
قیمت لوازم خانگی را رسماً ممنوع اعالم نکرده و در 
صورت ممنوع اعالم رسمی این موضوع، قطعا قیمت ها 
به حالت سابق برمی گردد.در این میان سازمان حمایت 
مجددا طی اطالعیه ای اعالم کرد که " تاکنون هیچگونه 
افزایش قیمتی در مورد لوازم خانگی توسط این سازمان 
مورد تأیید قرار نگرفته است و هرگونه افزایش قیمت 
توسط شرکت های عرضه کننده لوازم خانگی باالخص 
به بهانه تک نرخی شدن ارز قبل از اخذ مجوز، فاقد 
وجاهت بوده و این سازمان و سازمان های صنعت، معدن 
تعزیرات  استان ها و همچنین سازمان  و تجارت 
حکومتی و ادارات کل تعزیرات استان ها براساس 
گشت های مشترک و شکایات واصله نسبت به اعمال 

قانون اقدام خواهند کرد".

سازمان حمایت اعالم کرد:
افزایش قیمت لوازم خانگی وجاهت 

قانونی ندارد

دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرایط ثبت نام از الگوی 
جدید توسعه مشاغل خانگی را اعالم کرد. طرح ملی الگوی 
جدید توسعه مشاغل خانگی از جمله طرح های اشتغال 
حمایتی ذیل برنامه اشتغال فراگیر است که اجرای آن با 
نقش آفرینی سازمان جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد واسط 
و تسهیل گر با هدف توانمندسازی و اتصال متقاضیان 
مشاغل خانگی به بازار فروش محصوالت، در هشت استان 
آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، 
خراسان جنوبی، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری 
و لرستان،   آغاز شده است. در الگوی جدید، افراد پس از 
ثبت نام  می توانند از خدمات و امکاناتی نظیر آموزش، 
مشاوره و فروش محصوالت بهره مند شوند رئیس دبیرخانه 
ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با تشریح فرایند اجرای طرح می گوید: 
این طرح در سه فاز انجام می شود که فاز اول، بررسی و 
شناسایی مزیت ها و توانمندی های مناطق ، فاز دوم 
توانمندسازی متقاضیان و فاز سوم و نهایی اتصال به بازار 
است. امامدادی ابراز امیدواری کرده با توجه به اینکه سایت 
الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی برای امکان ارتباط 
مستقیم با متقاضیان و راهنمایی، آموزش، مشاوره و 
استعدادسنجی آنها توسط جهاد دانشگاهی راه اندازی شده 
است، مرحله توانمندسازی متقاضیان با سرعت بیشتری 
انجام  شود. الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی به دنبال 
توانمندسازی متقاضیان و فعاالن مشاغل خانگی از طریق 
راهنمایی، هدایت، مشاوره  و استعدادیابی متقاضیان است 
و در صورت نیاز، آموزش های تکمیلی الزم را به افراد ارائه 
می کند و سازمان جهاد دانشگاهی نیز به عنوان تسهیل گر 
این وظیفه را برعهده دارد. یکی از مزیتهایی که الگوی 
جدید توسعه مشاغل خانگی نسبت به طرح های قبلی دارد 
این است که در طرح های قبلی با مراجعه افراد، اطالعات 
آنها بر اساس خوداظهاری در سیستم ثبت و بر مبنای 
اطالعات و طرح های وارد شده در سیستم بررسی انجام 
می شد اما در طرح نوین مشاغل خانگی، بررسی های 
تخصصی صورت گرفته، توان و استعداد اشخاص سنجیده 
و بر اساس آن و طبق نظر متخصصین، آموزش های الزم 

در صورت نیاز ارائه می شود.

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

شرایط ثبت نام از الگوی جدید توسعه مشاغل 

خانگی اعالم شد

تدوین سند حمایت از کاالی ایرانی در یزد
مدیر کل اداره استاندارد استان یزد از تدوین سند حمایت از کاالی ایرانی در استان خبر داد و گفت: این سند 
می تواند یکی از دستاورد های مهم برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب شود. »محمد 
حسین ماجدی اردکانی« در نشست تخصصی با مدیران و کارشناسان سمن های استان افزود: با حمایت از 
کاالی ایرانی، گرایش مردم به سوی تولیدات داخل بیشتر شده و فروش محصوالت داخلی افزایش می یابد. 
وی ادامه داد: این رویه، دوران چرخ های صنعتی و اقتصادی کشور را تندتر می کند که ضمن افزایش فروش 
واحدهای تولیدی، اشتغال زایی هم در جامعه افزایش می یابد و کمتر شاهد بیکاری فرزندان این مرزو بوم 
خواهیم بود. ماجدی اردکانی خاطرنشان کرد: نوشتن و تنظیم سند حمایت از کاالی ایرانی را در استان یزد در 
دستور کار داریم که مطمئنا پس از اتمام، این سند می تواند یکی از دستاوردهای مهم برنامه ششم توسعه 
اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب شود. این مسئول تصریح کرد: حمایت از کاالی ایرانی، خصوصاً گرایش 
به سمت خرید و استفاده از تولیدات یزدی نمی تواند دستوری باشد بلکه باید با فرهنگ سازی، اشتیاق و تمایل 
مردم را به سوی تولیدات بومی افزایش دهیم. مدیر کل اداره استاندارد استان در ادامه تاکید کرد: خوشبختانه 

سمن های استان دارای دانش، تجربه، ظرفیت و توان باالیی هستند و در خصوص معرفی کاالهای خوب و باکیفیت یزدی به مردم استان و کشور می توانند نقش به سزایی را ایفا 
کنند. ماجدی اردکانی در پایان خطاب به مسئوالن سمن های استان، گفت: آماده پذیرش هرگونه انتقاد، نظر و پیشنهاد از سوی سمن ها هستیم.



طراحی اپلیکیشن محاسبه گر میزان 
مصرف لوازم خانگی

لوازم  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به   
دپارتمان  ایران«،  کا  »ال  ایران  خانگی 
انرژی از طراحی یک اپلیکیشن موبایل به 
منظور حذف لوزام خانگی پرمصرف از بازار 
آفریقای جنوبی خبر داد. وزبر انرژی این 
کشور هدف اصلی از ارائه این اپلیکیشن 
انرژی  مصرف  میزان  محاسبه  را  موبایل 
لوازم خانگی و شناسایی آن ها قبل از خرید 
عنوان کرد. این اقدام بخشی از برنامه های 
در  برق  مصرف  کاهش  برای  کشور  این 
است.  جنوبی  آفریقای  مسکونی  مناطق 
گر  محاسبه  موبایل  اپلیکیشن  طراحی 
میزان مصرف انرژی لوازم خانگی پس از 
راه اندازی وب سایت صرفه جویی انرژی 
این کشور  اقدام موثر و مبتکرانه  دومین 
این  به  اپلیکیشن  این  با  کار  نحوه  است. 
نمودن  وارد  از  پس  که  است  صورت 
این  انرژی،  برچسب  مانند  اطالعاتی 
اپلیکیشن میزان مصرف برق و هزینه های 
مربوط به آن را طی مدت 10 سال برای 
انرژی  وزیر  کند.  می  مشخص  کاربران 
عنوان  خصوص  این  در  جنوبی  آفریقای 
کرد:» این اپلیکیشن به ما اطمینان خواهد 
داد که وسایل خانگی کم صرف و با کارایی 
باال در آفریقای فروخته می شوند.« وی 
تمامی  برای  برق  به  دسترسی   « افزود، 
اهالی آفریقای جنوبی الویت دولت ما است 
و به همین منظور چنین برنامه هایی ادامه 

خواهد یافت.«

عطر خوش پلو برای اغلب ما ایرانی ها تصویر 
خوشایندی است که از کودکی همراهمان 
بوده است. این روزها که آشپزی آسان و 
سریع تر شده قطعاً داشتن یک پلوپز خوب 
در خانه کار پختن پلو را برایمان آسان و 
آسان تر کرده است  اما گاهی این دستگاه 
کاربردی نیاز به سرویس و یا حتی تعمیر 
دارد. در این بخش تالش شده تا اطالعات 
کاملی از چگونگی تعمیر پلوپز برقی برای 
شما کاربران عزیز فراهم شود. با ال کا ایران 

همراه شوید.
عیب یک: پلوپز روشن نمی شود.

علت یک: نبودن برق در پریز خرابی دو 
شاخه ویا سیم رابط.

رفع عیب یک: اگر مطمئن هستید پریز 
داراي 221 ولت اختالف سطح الکتریکی 
است، ولتمر را به  ترمینال هاي اصلی پلوپز 
متصل نمایید(در حالیکه دو شاخه پلو پز 
به پریز وصل است ).اگر برق به درون پلوپز 
نمی رسد قطعا" دو شاخه ویا سیم رابط 

معیوب است. ابتدا دو شاخه را باز نموده

و اگر مشکل از آن نیست سیم رابط را با اهم 
متر مورد آزمایش قرار دهید تا عیب 

مشخص شود.
علت دو: اتصاالت داخلی پلوپز معیوب 

است.

رفع عیب دو: پلوپز را از برق خارج نمایید 
صفحه زیر پلوپز را باز نموده واتصاالت را  
بررسی نمایید. سیم هایی را که بر اثر 
ازدیادحرارت سوخته اند تعویض وآن هارا 
قبل از قرار گرفتن در مدار به وارنیش 

مرغوب مجهز نمایید. اگر سیمی از محل 
خود خارج ویا قطع شده آن را مجددا در 
فیش مربوط به خود مستقر نمایید تا پلوپز 

آماده کار شود.
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همه ما هر روزه زباله های زیادی تولید می کنیم که 
آسیب جدی به محیط زیست می زند. بطری های 
نوشابه، قوطی های خالی، پالستیک ها و چیزهای 
بسیاری زیاد دیگری… که زباله های روزانه ما 
هستند.. با کمی ابتکار با  درب بطری های نوشابه 
می توان کاردستی های زیبا و متنوعی ساخت و از 
آسیب های جدی آن ها به محیط زیست جلوگیری 
کرد. در این ویدیو ما شما را با کاربردی ترین ایده 
های خالقانه استفاده مجدد از درب بطری های 

پالستیکی و شیشه ای آشنا می کنیم.

»ال کا ایران« گزارش می دهد:

تعمیرکار پلوپز برقی شوید!
ال کا پالس
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ال کاویدئو:
 ساخت وسایل کاربردی با درب 

بطری نوشابه

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم 

با جدیدترین طراحی داخلی خانه آشنا 
شوید+ عکس

ایده و خالقیت حرف اول را در طراحی داخلی خانه 
می زند و با مراجعه به منابع و عکس های مختلف 
می توان این خالقیت را پرورش داد. تصاویر 
متفاوت از معماری داخلی مدرن و شیک به ما 
کمک می کند تا با طراحی های روز دنیا و ایده 

های متفاوت و موفق بیشتری آشنا شویم

دستبند هوشمندی که فکر شما را 
می خواند!

شرکت CTRL-labs از یک نسخه آزمایشی و اولیه دستبند هوشمندی رونمایی کرد که قادر است فکر و دستورات 
 CTRL-labs ذهنی کاربران را بخواند. شرکت سازنده و توسعه دهنده مرورگر اینترنتی اینترنت اکسپلورر که موسسه
را نیز اداره می کند، به تازگی از یک نمونه اولیه و آزمایشی یک دستبند هوشمند رونمایی کرده است که می تواند دستورات 
ذهنی و فکر کاربران را بخواند و طبق آن ها عمل کند.   این شرکت که دفتر مرکزی آن در شهر نیویورک ایاالت متحده 
آمریکا واقع شده است، از یک فناوری مبتنی بر رابط کاربری عصبی به منظور طراحی و تولید این دستبند هوشمند بهره 
گرفته است که به موجب آن، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی به تشخیص و شناسایی فکر و ذهن کاربران خواهد 
انجامید. به گفته جاش وولف، موسس شرکت لوکس کاپیتال، رویای همیشگی انسان ها به راستی تحقق یافته است و 
اختراع چنین گجت شگفت انگیزی به طور قطع تحوالت عظیمی را در عرصه تکنولوژی به وجود خواهد آورد. این گجت 
هوشمند قادر است به راحتی ایده ها و تفکرات انسانی را تشخیص داده و آن ها را بر روی نمایشگر ثبت کند. یکی از 
متخصصان تیم طراحان در اثبات کار کردن این دستگاه می گوید: با مشت کردن یکی از دستانم و فکر کردن به باز کردن 
مشت، دستم پس از چند ثانیه به صورت مجازی باز شد. این وسیله جذاب و جدید توسط سرمایه گذاری های کالن 
شرکت هایی نظیر آمازون، اسپارک کپیتال و ولکان کپیتال بوجود آمده و اختراع شده است. این شرکت همچنین قصد 
دارد فناوری مذکور را در هدست های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده که این روزها از محبوبیت به خصوصی برخوردار 

شده است، نیز به کار ببرد.



  

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران »ال کا 
ایران«،  اینترنت اشیا در حال تغییر آینده بشر است و این 
موضوع بر کسی پوشیده نیست. در واقع اینترنت اشیا مفهوم 
اتصال هر ابزاری به اینترنت و یا سایر دستگاه های متصل 
است. در سال های اخیر شاهد ورود موجی از دستگاه های 
هوشمند و خودکار به صنایع مختلف بوده ایم و در حال حاضر 
و با توجه به ظهور خانه هوشمند و فناوری اینترنت اشیا شاهد 
حضور این ابزارها در خانه خود هستیم. کنترل دمای اتاق 
خواب، تنظیم ماشین ظرفشویی و یا لباسشویی به وسیله 
گوشی همراه و حتی آماده شدن قهوه پیش از برخاستن از 
تخت در فیلم های علمی و تخیلی سال های نه چندان دور 
به وفور دیده می شد و امروزه شاهد تحقق این رویاها هستیم. 
به عبارت دیگر، اینترنت اشیا یک داستان علمی تخیلی بوده 
که به واقعیت پیوسته است. زمانی که وسایل خانه از طریق 
سرورها و یا سنسورها به اینترنت متصل می شوند، ارتباط 
افراد نیز با وسایل خانگی کامال تغییر پیدا می کند. وسایل 
خانگی با اتصال به اینترنت به مجموعه ای از آمار و اطالعات 
دسترسی پیدا می کنند ودر نتیجه از توانایی پیش بینی 
سناریوهای احتمالی برخوردار می شوند. پیش از این نگرانی 
های در خصوص امنیت خانه برای افراد وجود داشت اما با 
ظهور اینترنت اشیا، افراد می توانند به سفر رفته و به کمک 
سیستم امنیت خانه های هوشمند توانایی کنترل و مشاهده 

وتصاویر خانه هایشان را داشته باشند. عالوه بر این، موضوع 
مصرف انرژی لوازم خانگی و صرفه جویی از دغدغه های این 
روزهای بشر است که به لطف اینترنت اشیا، این مشکل نیز 
برطرف شده است. اتصال دستگاه های خانگی به شبکه 
هوشمند تا حد زیادی به کاهش مصرف انرژی کمک کرده و 
تحولی عظیم در این مسیر محسوب می شود. تصور این که 

در هنگام خرید از کاالهای مورد نیاز و محتویات یخچال خانه 
خود اطالع دارید، شاید کمی عجیب به نظر برسد اما اینترنت 
اشیا آن را ممکن کرده است.در حقیقت، فناوری اینترنت اشیا 
به منظور راحت تر کردن زندگی به وجود آمده که در سال 
های آینده تمامی جوانب زندگی بشر را در بر خواهد گرفت 
و افراد، فرآیند ها و فناوری ها را به یکدیگر نزدیک می کند.

خبر  برند

بنا به شایعات منتشر شده، سال 2020 با آغاز 
نسل جدید سخت افزارهای کنسول های بازی 
مصادف خواهد شد. نسخه استاندارد ایکس 
باکس وان در سال 2013 معرفی شد و سونی نیز 
از پلی استیشن 4 خود در همین سال رونمایی 
کرد.  هر دو شرکت، مایکروسافت و سونی سپس 
نسخه به روزسانی شده این دو دستگاه را با عنوان 
 Pro 4 و پلی استیشن X های ایکس باکس وان
روانه بازار کردند. بنا به شایعات منتشر شده، سال 
2020 با آغاز نسل جدید سخت افزارهای کنسول 
های بازی مصادف خواهد شد. در ادامه این 
گزارش آمده است، مایکروسافت به دنبال عرضه 
نسل جدید کنسول ایکس باکس در سال 2020 
است اما جالب تر آن که مایکروسافت قصد دارد 
خانواده ای از این ابزارها را با عنوان " اسکارلت" 
معرفی کند، بدین معنی که در سال 2020 باید 
انتظار چندین دستگاه را از این شرکت آمریکایی 
داشت. فیل اسپنسر، مدیر عامل ایکس باکس در 
کنفرانس E3 عنوان کرد: » همان تیمی که 
مسئولیت ساخت و طراحی کنسول ایکس باکس 
وان ایکس را برعهده داشته، قرار است طراحی 
نسل جدید کنسول های بازی را انجام دهند و بار 
دیگر عملکرد فوق العاده خود را به نمایش 
بگذارند.«وی خبر ساخت چند کنسول بازی را 
تایید کرد و در ادامه افزود، مایکروسافت در حال 
کار بر روی سرویس های پخش کننده بازی است 
و قصد دارد که کیفیت کنسول های بازی را برای 

تمامی ابزار به ارمغان بیاورد.

انقالب اینترنت اشیاء در صنعت لوازم خانگی
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بازار لوازم خانگی خارجی و هوشمند

عرضه نسل جدید ایکس باکس در 
سال 2020

بنا به گزارشات منتشرشده، ال جی 
الد  این پس پنل های  از  دیسپلی 
تلویزیون  کننده  تولید  شرکت 
هایسنس را تامین می کند. شایعات 
حاکی از آن است که هایسنس از 
نخستین تلویزیون الد خود در سه ماهه 
سال جاری رونمایی می کند.  با توجه 
به این که بهای ال سی دی کاهش پیدا 
کرده است، این غول تکنولوژی کره 
جنوبی قصد دارد مشتریان خود را با 
عرضه پنل های الد متنوع تر کند. 
شرکت ال جی دیسپلی به همراه ال 
جی الکترونیک رقابت سختی با دیگر 
دارد.  سامسونگ  خود  همتای 
های  تلویزیون  باعرضه  سامسونگ 
پریمیوم ال سی دی به دنبال تسخیر 
بازار است. شرکت های بزرگ تولید 
سونی،  مانند  تلویزیون  کننده 
پاناسونیک، توشیبا و فیلیپس از پنل 
های الد ال جی استفاده می کنند. 
انتظار می رود، شارپ نیز همانند دیگر 
همتای چینی خود به جمع این تولید 
تلویزیون ملحق شود. کننده های 

کننده  تولید  بزرگترین  هایسنس 
تلویزیون در بازار چین بوده و شایان 
ذکر است که فروش تلویزیون های الد 
در سه ماهه اول سال جاری به 602 
هزار نسخه رسیده و در حالی که این 
میزان در مدت مشابه در سال اخیر 

برابر با 287 هزار نسخه بوده است.

سامسونگ تلویزیون های سری NU را جایگزین نسخه های سال گذشته، MU کرد. امکان دسترسی 
به این تلویزیون های 4K جدید هم اکنون در بازار امریکا و اروپا وجود دارد.  تلویزیون مدل NU8 به 
برخی از فناورهای بازی مانند VRR و FreeSync مجهز است و در حالی که این قابلیت ها تنها در 
نسخه های گران قیمت سری Q وجود دارد. تلویزیون NU7 دیگر محصول این شرکت کره ای است 
که با ویژگی های تلویزیون های ال سی دی 4K رایج و نیز طراحی های گوناگون به بازار عرضه می 
شود. با وجود این که این غول تکنولوژی کره جنوبی تمرکز ویژه ای به طراحی تلویزیون های منحنی 
دارد اما مدل های تخت در این سری از محصوالت سامسونگ نیز دیده می شود. این سری تلویزیون 
های جدید سامسونگ در مقایسه با نسخه های گران قیمت Q، فاقد یک جعبه اتصال، فیلتر کوانتوم 
دات در پنل های ال سی دی و برخی از ویژگی های طراحی هستند. تمامی تلویزیون های  ال سی 
دی جدید سامسونگ مجهز به رزولشن 4K هستند و از قابلیت پشتیبانی فرمت HDR10 و دالبی 
 edge-lit از پنل های استاندارد NU ویژن برخوردارند. شایان ذکر است که تلویزیون های سری

LCD بهره برده اند و به همین منظور توانایی تولید ویدیو High Dynamic Range را ندارند.

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

عرضه تلویزیون های NU سامسونگ به بازار

ال جی دیسپلی برای هایسنس پنل 
الد تولید می کند


