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اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

افزایش قیمت لوازم خانگی و انکار آقای مدیر کل

تاثیرات محصوالت هوشمند بر بازار لوازم خانگی

هر آنچه باید از گل آرایی منزل بدانید

کالف سردرگم ارز مبادله ای برای تولید کنندگان 

پیشگامی ال جی در صنعت صفحه نمایشگر

آخورلو:

برای افزایش قیمت لوازم خانگی مجوزی ابالغ نشده است

۹۰۰ هزار دستگاه تلویزیون قاچاق در سال ۹۶ وارد کشور شد



دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان صوتی و تصویری با 
بیان این که در حال حاضر برنامه ای برای افزایش قیمت 
انواع تلویزیون در سال جاری وجود ندارد، گفت: در سال 
گذشته حدود ۹۰۰ هزار تلویزیون به صورت قاچاق به 
کشور وارد شد که امیدواریم سیاست ارزی دولت در 
سال جاری مانع از ادامه این روند شود. حمدرضا 
شهیدی در گفت وگو با ایسنا و در پاسخ به رشد منفی 
۱۵.۸ درصدی تولید انواع تلویزیون در سال گذشته 
نسبت به سال پیشین، اظهار کرد: در سال گذشته 
قاچاق انواع تلویزیون کمر تولید در این حوزه را شکست 
و شرایط بسیار سختی را برای تولید کنندگان رقم زد.

وی با بیان این که در سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار دستگاه تلویزیون تولید و حدود ۹۰۰ هزار دستگاه 
به صورت قاچاق به کشور وارد شد، گفت: ظرفیت تولید 
انواع تلویزیون در کشور رقمی معادل چهار میلیون 
دستگاه است، اما در سال گذشته تنها یک میلیون و 
۳۰۰ هزار دستگاه تولید شد و ظرفیت براساس کشش 
و تقاضای بازار تعیین می شود که متاسفانه در سال 
۱۳۹۶ قاچاق بیش از حد تلویزیون شرایط بحرانی را 
برای تولید کنندگان فراهم ساخت. دبیر انجمن صنفی 
تولید کنندگان صوتی و تصویری ادامه داد: از اصلی ترین 
علل کاهش تولید انواع تلویزیون در سال گذشته 
می توان از مسائل و مشکالت کالن اقتصادی کشور نام 

برد و در کنار آن قاچاق انواع تلویزیون را می توان از دیگر 
علل رشد منفی آن برشمرد. شهیدی با ابراز امیدواری 
نسبت به سیاست ارزی دولت در ارتباط با تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای تولید کنندگان بیان کرد: مطمئنا 
اگر دالر ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت به تولید کنندگان 
اختصاص یابد، می توان تمام نیاز کشور را در بخش انواع 
تلویزیون پاسخ داد. وی ادامه داد: خوشبختانه این 
سیاست ارزی تاکنون موجب شده که شاهد کمتر 
شدن میزان قاچاق باشیم، چرا که برای قاچاقچیان به 
صرفه نیست که با ارز باالی ۶۰۰۰ تومان بخواهند به 
روند واردات غیرقانونی خود ادامه دهند. دبیر انجمن 
صنفی تولید کنندگان صوتی و تصویری همچنین در 
خصوص شرایط قیمتی انواع تلویزیون در سال جاری، 
اعالم کرد: تاکنون تولید کنندگان در برابر افزایش 

قیمت مقاومت کرده اند و برنامه ای برای افزایش 
قیمت ها در این حوزه وجود ندارد و به طور حتم مگر ارز 
۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص یابد مشکل خاصی در 
این رابطه وجود نخواهد داشت. وی ادامه داد: مطمئنا 
تخصیص ارز موجب خواهد شد که مشکالت ارزی 
تولید کنندگان برطرف شود و با افزایش میزان تولید از 
رشد قیمت ها در این بخش جلوگیری کرد. شهیدی با 
تاکید بر این که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت 
با پدیده قاچاق مقابله خواهد کرد،   گفت: به طور حتم 
اگر نتوانند  مشکالت مربوط به سامانه نیما را برطرف 
کنند و تخصیص ارز براساس وعده های داده شده 
عملیاتی نشود نمی توان در رابطه با افزایش میزان 
قیمت ها در سال جاری پیش بینی داشت و باید منتظر 

شرایطی باشیم که بازار در این رابطه رقم خواهد زد.

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران »ال کا 
ایران«، موضوع اختصاص ارز مبادله ای به فعاالن و 
تولیدکنندگان داخلی همواره دچاری حواشی فراوانی بوده 
است. اینکه گفته می شد این ارز به عده ای خاص تعلق می 
گیرد و عده ای دیگر از تولیدکنندگان از دریافت آن محروم 
می مانند. ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری بود که اتاق اصناف 
ایران از اختصاص ارز مبادله ای به تولیدکنندگان داخلی 
صنعت لوازم خانگی خبر داد و گفته بود که تولیدکنندگان 
لوازم خانگی کشور با مراجعه به بانک مرکزی، پس از اتمام 
مراحل ثبت نام، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه و 
قطعات را دریافت کنند. بر اساس آنچه که خبرنگار ما از آن 
مطلع شد بسیاری از تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی 
مراحل ثبت نام خود را انجام داده و منتظر دریافت ارز مبادله 
ای ۴۲۰۰ تومانی بودند.  در تاریخ ۱۹ اردیبهشت مصادف با 
بدعهدی آمریکایی ها و خروج آنان از معاهده برجام، یک 

منبع آگاه به خبرنگار »ال کا ایران« خبر داد که  بانک مرکزی 
از اختصاص ارز به تولیدکنندگان ممانعت کرد و گفته که 
اولویت های تغییر کرده است. پس از آن خبرها از منابع 
دیگری به گوش رسید که تنها برخی از تولیدکنندگان 
داخلی ارز مورد نظر جهت واردات مواد اولیه به منظور تولید 
کاال را دریافت کرده اند و مابقی تولیدکنندگان موفق به 
دریافت آن نشده اند. دکتر انصاری، دبیرکل انجمن صنایع 
لوازم خانگی کشور؛ در همین رابطه خبر داد : تا ۲ ماه پیش 
که ارز مبادله ای برای تولیدکنندگان داخلی فراهم بود، هیچ 
مشکلی وجود نداشت و از طرفی وجود این ارز به ایجاد یک 
رقابت سالم کمک می کرد. اما در حال حاضر به ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دسترسی نداریم و باید بدانیم که نوسانات و 
محدودیت های ارزی در قیمت تمام شده محصول نقش 
موئثری خواهد داشت. وی گفت : دولت مدعی است که ارز 
مبادله ای ۴۲۰۰ تومانی برای تولیدکنندگان فراهم است 

اما به واقع ما به دریافت ارز ۵۰۰۰ تومانی هم موفق نشدیم. 
حال این سوال مطرح است که آیا دولت ارز مبادله ای را در 
اختیار این تولیدکنندگان قرار داده یا خیر ؟ اصال چه کسانی 
تولید کننده محسوب می شوند و آنان که معتقدند ارز 
دریافت نکرده اند مشکل از کجاست ؟ مرتضی میری، نایب 
رئیس اتحادیه لوازم خانگی در این باره به خبرنگار»ال کا 
ایران« گفت : اینکه می گویند تولیدکنندگان ارز دریافت 
نکرده اند درست نیست چرا که بنده شخصا با بسیاری از 
تولیدکنندگان بزرگ کشور در تماس بوده ام و مطلع هستم 
که ارز الزم را دریافت کردده اند. وی ادامه داد : شایعاتی مطرح 
شده که در جلساتی شبانه تنها برخی از تولیدکنندگان ارز 
دریافت کرده اند!!! این موضوع صحت ندارد. برای اطالعتان 
عرض کنم تمامی کسانی که مراحل ثبت نام خود را انجام 
داده و جزو تولیدکنندگان داخلی محسوب می شدند ارز 

مورد نیاز خودرا دریافت کرده اند.

»ال کا ایران« گزارش می دهد:

کالف سردرگم ارز مبادله ای برای تولید کنندگان داخلی/ واردکنندگان در اولویت های بعدی
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اخبار کوتاه

۹۰۰ هزار دستگاه تلویزیون قاچاق در سال ۹۶ وارد کشور شد

گمرک ایران دستورالعمل جدید 
ارزی مربوط به واردات موقت کاال را 
جهت اجرا به گمرکات کشور ابالغ 
ایران  گمرک  بخشنامه  در  کرد. 
ثبت  اخذ  به  نیاز  عدم  پیرامون 
سفارش برای ترخیص کاال تحت 
رویه ورود موقت برای پردازش اعالم 
کرد: ترخیص کاال در صورتی که نیاز 
به تامین ارز نداشته باشند، مشمول 
ضوابط ثبت سفارش نمی شوند. در 
این دستورالعمل خطاب به تمامی 
گمرکات اجرایی کشور آمده است: 
با عنایت به اعالم قبلی سازمان 
توسعه تجارت ایران در سال ۱۳۹۲ 
مبنی بر عدم نیاز به ثبت سفارش 
برای ترخیص کاال تحت رویه ورود 
موقت برای پردازش موضوع ماده 
۵۱ قانون امور گمرکی، اعالم می 
صورتجلسه   ۳ بند  مطابق  دارد: 
موصوف، کاالهایی که به صورت 
ورود موقت به کشور وارد می شوند 
در صورتی که نیاز به تامین ارز 
نداشته باشند،  با توجه به اینکه 
شود،  نمی  تلقی  قطعی  واردات 
سفارش  ثبت  ضوابط  مشمول 

نیستند.

کشف لوازم خانگي قاچاق در 
اصفهان

پایگاه خبری پلیس: رئیس پلیس 
آگاهي استان از کشف یک محموله 
لوازم خانگي خارجي قاچاق به ارزش 
۴ میلیارد ریال در بازرسي از یک انبار 
تخلیه بار خبر داد. سرهنگ "ستار 
خسروي" گفت: در پي وصول خبري 
مبني بر دپوی یک محموله لوازم 
خانگي خارجي توسط فردي در یکي 
از انبارهاي تخلیه بار، رسیدگي به 
کارآگاهان  دستورکار  در  موضوع 
پلیس آگاهي اصفهان قرار گرفت. وي 
تصریح کرد: ماموران اداره مبارزه با 
قاچاق کاالی پلیس آگاهی پس از 
هماهنگي با مقام قضائي، از محل 
موردنظر بازرسي کردند که تعداد ۱۳۲ 
دستگاه ماشین لباسشویي خارجي 
فاقد مدارک گمرکی کشف شد. این 
مقام انتظامي با اشاره به دستگیری 
یک نفر این رابطه ،افزود : ارزش 
توسط  شده  کشف  محموله 
کارشناسان ۴ میلیارد ریال اعالم شده 

است. 

ردپای دالالن در فروشگاه های 
لوازم خانگی

محمدعلی اسفنانی مدیر کل سازمان 
تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار 
کرد: مقابله با گرانفروشی و متخلفان 
تعزیرات  سازمان  کار  دستور  در 
حکومتی قرار دارد و نیروهای گشت 
دستگاه های  با  تعزیرات  مشترک 
دولتی مربوطه در محل هایی که در 
آن ها گرانفروشی مشاهده و گزارش 
آن به سازمان اعالم شده است، حاضر 
برای  راستا  این  در  و  می شوند 
گرانفروشان پرونده تعزیراتی تشکیل 
می شود و بررسی خواهد شد. وی با 
بیان اینکه تعزیرات وظیفه دارد که با 
گرانفروشی مقابله کند، افزود: در 
بحث پیشگیری نیز سازمان تعزیرات 
وظیفه دارد که تخلف ها در این زمینه 
را بررسی کند و در همین راستا 
و  صنوف  با  را  متعددی  جلسات 
اتحادیه ها تشکیل داده است. مدیر 
کل سازمان تعزیرات حکومتی استان 
تهران گفت: اصناف و اتحادیه ها باید 
نظارت دقیقی بر زیرمجموعه های 

خود داشته باشند.

دستورالعمل جدید ارزی گمرک 
برای واردات موقت کاال

بازار لوازم خانگی ایران

با دستور وزیر صنعت مبنی بر رصد و پایش وضعیت 
عرضه و نوسانات قیمت لوازم خانگی، با هماهنگی 
سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران مبادی عرضه در سطح شهر تهران 
بازرسی شد. به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران 
»ال کا ایران« به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، شهرام میرآخورلو »معاون بازرسی و 
رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان« گفت: با توجه به بار روانی ناشی از 
تالطمات ارزی در هفته های گذشته و به دلیل کاهش 
تقاضای خرید و رکود حاکم بر بازار، عدم عرضه از سوی 
مراکز فروش و واحد های صنفی مشاهده نشد. وی افزود: 
همچنین با توجه به اینکه امسال هیچ گونه مجوزی برای 
افزایش قیمت ابالغ نشده است لذا برخورد تعزیری با 
واحد های صنفی و نمایندگی های فروش متخلف وفق 
قانون معمول شد. معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
گفت: برابر هماهنگی انجام شده با تعزیرات حکومتی 
مقرر شد ظرف روز آینده سازمان تعزیرات حکومتی 
ضمن برگزاری جلسه با شرکت های تولیدکننده و 
واردکنندگان مربوطه، مراتب لزوم رعایت ضوابط و 
دستورالعمل های صادره از ناحیه کارگروه تنظیم بازار را 
ابالغ و پیگیری مقتضی در راستای تعدیل قیمت انجام 

شود که نتایج آن اعالم خواهد شد.

آغاز بازرسی قیمت لوازم خانگی با 
دستور وزیر صنعت

میزان: در حالی مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت افزایش قیمت لوازم خانگی طی سه تا چهار ماه 
اخیر را تکذیب کرده است که بررسی بازار و اظهارات سایر 
مسئوالن این گفته ها را نقض می کند. لوازم خانگی از جمله 
کاال هایی است که تمام خانواده ها به آن نیازمند هستند و 
جزو ملزومات زندگی مردم به شمار می رود. در کشور ما 
بیشتر کاال های لوازم خانگی وارداتی هستند یا کاال هایی هم 
که در داخل تولید می شوند بخش زیادی از قطعات آن ها 
از واردات تامین می شود و به نوعی وابستگی به ارز دارد. 
شرکت های داخلی و خارجی لوازم خانگی قبل از آغاز سال 
با  اما،  بودند  داده  قیمت  افزایش  درخواست  جدید 
دستورالعمل دولت موفق به افزایش قیمت قبل عید نشدند 
اما، در سال جدید و با تغییراتی که در نرخ ارز به وجود آمدند 
این شرکت ها اقدام به افزایش قیمت ها بدون مجوز کردند.

محمد طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
در گفت وگو با میزان درباره افزایش قیمت محصوالت لوازم 
خانگی اظهار کرده بود: بهمن ماه سال گذشته شرکت های 
لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت 
اعالم کرده بودند که این سازمان اعالم کرد تا آخر فروردین 
ماه اجازه افزایش قیمت ندارند. وی گفت: با توجه به نامه 
سازمان حمایت مبنی بر عدم افزایش قیمت تا پایان 
فروردین ماه، از ابتدای اردیبهشت ماه قیمت لوازم خانگی 
به طور میانگین ۱۰ درصد افزایش یافت. از طرفی 
تولیدکنندگان داخلی نیز با تغییرات نرخ ارز به تبعیت از 
برند های خارجی اقدام به افزایش قیمت ها کردند. اما در 
حالی که فعاالن این بخش متفق القول از افزایش قیمت ها 
خبر می دهند اما، عباس هاشمی مدیرکل لوازم خانگی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری جالب توجه 
گفت: بر اساس گزارش های ماهانه در سه تا ۴ ماه اخیر، 
افزایش قیمتی در حوزه لوازم خانگی گزارش نشده است. 
هاشمی ادامه داد: با توجه به ایجاد سامانه »نیما«، تفاوت 
قیمت ارز این سامانه با بازار قاعدتاً نباید در افزایش قیمت ها 
نقشی داشته باشد. این اظهارات در حالی از سوی مدیرکل 
لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان می شود 
که گشت و گذار در سطح شهر به ویژه در بازار امین حضور 
به وضوح می توان شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی از سوی 

برخی از شرکت ها بود

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

ال کا ایران:

افزایش قیمت لوازم خانگی و انکار آقای مدیر 

آخورلو: برای افزایش قیمت لوازم خانگی مجوزی ابالغ نشده است
با توجه به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر 
رصد و پایش وضعیت عرضه و نوسانات قیمت لوازم 
خانگی، امروز با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی، 
خبر گزاری صدا و سیما و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان تهران از مبادی عرضه در سطح شهر تهران )سه 
راه امین حضور- خیابان شریعتی( در قالب گشت 
مشترک بازرسی بازدید به عمل آمد. به گزارش پایگاه 
خبری لوازم خانگی ایران »ال کا ایران« و به نقل از روابط 
و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  عمومی 
تولیدکنندگان ؛ شهرام میرآخورلو»معاون بازرسی و 
رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان« در این باره گفت: با توجه به بار روانی 
ناشی از تالطمات ارزی در هفته های گذشته و به دلیل 

کاهش تقاضای خرید و رکود حاکم بر بازار، عدم عرضه 
از سوی مراکز فروش و واحدهای صنفی مشاهده نشد.

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه امسال هیچ گونه 
مجوزی برای افزایش قیمت ابالغ نشده است لذا برخورد 
تعزیری با واحدهای صنفی و نمایندگی های فروش 

متخلف وفق قانون معمول شد.
سازمان تعزیرات در راستای تنظیم بازار وارد عمل 

می شود
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: برابر هماهنگی 
انجام شده با تعزیرات حکومتی مقرر شد ظرف روز آینده 
سازمان تعزیرات حکومتی ضمن برگزاری جلسه با 
شرکت های تولیدکننده و واردکنندگان مربوطه، مراتب 

لزوم رعایت ضوابط و دستورالعمل های صادره از ناحیه 
کارگروه تنظیم بازار را ابالغ و پیگیری مقتضی در راستای 

تعدیل قیمت انجام شود که نتایج آن اعالم خواهد شد.



محصوالت پخت و پز، علت اصلی 
آتش سوزی

بنا به گزارش مقامات انگلیسی، اجاق گاز، 
توستر و وسایل پخت و پز از جمله لوازمی 
محصوالت  سایر  از  تر  بیش  که  هستند 
شهر  در  سوزی  آتش  به  منجر  خانگی 
انگلیس(  شرق  در  )شهری  کمبریجشایر 
شده اند. اطالعات اخیر حاکی از آن است، 
لوازم خانگی علت اصلی 665 مورد آتش 
سوزی از آوریل 2012 تا مارس سال اخیر 
بوده است. بیش از نیمی از آتش سوزی 
از  ناشی  خانگی  لوازم  به  مربوط  های 
محصوالت پخت و پز است که 291 مورد 
منجر به تلفات جانی شده است. محصوالت 
تا   2012 های  سال  بین  در  که  خانگی 
2017 بیشترین نقش را در آتش سوزی 
به شرح ذیل  داشتند،  شهر کمبریجشایر 
است: فر )291 مورد(، اجاق های تک نفره 
)88 مورد(، خشک کن )45 مورد(، گریل و 
توستر )54 مورد( و ماشین ظرفشویی )35 
مورد(. اتحادیه آتش نشانی به تولید کننده 
ها هشدار داده و از آن ها در خواست کرده 
که به وظایف خود در خصوص جلوگیری از 
کنند. عمل  هایی  سوزی  آتش  چنین 
سخنگوی اتحادیه گفت: » تولید کنندگان 
خود  محصوالت  ایمنی  مورد  در  باید 
اطمینان کسب کنند و مانع آتش سوزی 

کاالهای خانگی شوند.«

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران 
»ال کا ایران«،  از یک گلدانی که چوبی که 
با چوب درخت درست شده است استفاده 
کنید و حرف اول اسم همسرتان را روی آن 
کنده کاری کنید و داخل آن گلهای زیبایی 

بگذارید و به او تقدیم کنید.
میخک مخروطی

با استفاده ازکاغذ برش هایی به شکل 
مخروط یا اصطالحا قیف مانند درآورید و 
گل های میخک را داخل آنها بگذارید اما 
توجه داشته باشید که تمام ساقه ی گل در 
آن قرار بگیرد و فقط خود گل بیرون آن 

باشد.
گلدانی از جعبه شکالت

یک دسته گل رز صورتی رنگ و مقداری 
شاخ و برگ سبز رنگ و در میان آنها 
نیلوفرهای پیچیده ای را قرار داده ایم و در 
نهایت این دسته گل زیبا را در یک جعبه 
شکالت خالی گذاشته ایم. توجه داشته 
باشید از جعبه شکالتی زیبا برای این کار 
استفاده کنید و اگر نوشته ای روی این 
جعبه وجود دارد که می خواهید معلوم 
نباشد روی آن یک کاغذ رنگی چسبانده و 
می توانید یک نوشته ی زیبا هم روی آن 

بنویسید.
قرار دادن آب نبات های رنگی در 

میان گل ها
در میان یک دسته گل الله و نیلوفرهای به 
هم پیچیده تعدادی آب نبات های قلبی 
شکل قرار دهید. برای قرار دادن این ها از 
یک سیم فلزی استفاده کنید و آب نبات ها 
را به آن وصل کرده و در نهایت این شاخه 
فلزی را در میان شاخه های گل قرار دهید.

حلقه گلی به شکل قلب
نه تنها یک دسته گل بزرگ ، بلکه حلقه 
گلی زیبا به شکل قلب می تواند بهترین 
هدیه برای انتقال پیامی به همسرتان باشد، 
ترجیحا بهتر است از گل های رز قرمز و 

صورتی استفاده کنید. برای این کار باید 
ساقه بلند هر گل کوتاه شود تا بتوانید با آنها 

یک حلقه گل زیبا درست کنید .
 ایده ای جذاب

با کمک شمع و گل ، می توانید درخشندگی 
و زیبایی خاصی به میز شام خود دهید. هر 
کدام از شمع ها را در یک کاسه کم عمق 
گذاشته و مقداری آب داخل کاسه بریزید 
وشکوفه های گل نرگس ) یا سایر گل ها ( 
را از ساقه جدا کرده واطراف شمع را پر از 

این گل ها بکنید.
قلب شناور

گل ها می توانند با آدمی حرف بزنند و آنها 
به وضوح می توانند از احساسات هر کسی 
سخن بگویند و هنگامی که شما گلی زیبا 
را به کسی هدیه می کنید در واقع توانسته 

اید هزاران سخن زیبا به او منتقل کنید. در 
اینجا شکوفه های زیبا ، را در داخل کاسه 
آبی به صورت شناور قرار دهید و برای این 
کار می توانید از شکوفه های گل سنبل یا 

گل میخک استفاده کنید.
گلدانی قرمز رنگ

گلدان گلی عاشقانه و رمانتیک از گل های 
رز زیبا و مقدار زیادی شکالت های ریز و 
شیرین قرمز رنگ درست کرده ایم .گلدانی 
به این شکل که کامال قرمز رنگ و جذاب و 
درعین حال شیرین می باشد می تواند به 

راحتی از احساسات شما سخن بگوید.
گلدانی از گل میخک

تقدیم گل در هر سنی ، می تواند منتقل 
کننده ی پیام های عاشقانه ای از طرف شما 
به عزیزانتان باشد. درون گلدانی شیشه ای 

آب نبات های رنگی ریز و کوچک می ریزیم 
و داخل آنها شاخه گل هایی زیبا از گل های 
رز قرارمی دهیم و به این ترتیب یک ایده 

ای جدید و مدرن را طراحی کرده ایم .
تاج گلی زیبا

هیچ چیز برای نشان دادن ماهیت دوست 
داشتن بهتر از یک تاج گل قلبی شکل یا 
قرار گرفتن مجموعه ای از گلها در کنار 
هم به شکل قلب نمی باشد. گلهای قلبی 
شکل به راحتی می توانند یک عشق 

عاشقانه را به عزیزان تان منتقل کنند.
گل های رز در یک جعبه روبان زده

تعداد زیادی گل رز قرمز و صورتی را در 
یک جعبه کادوی کاغذی که دور تا دور 

آن را هم روبان بسته اید قرار دهید.
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 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری لوازم خانگی ایران 
»ال کا ایران«، حتما بارها برای شما پیش آمده که 
درب یخچال را باز کرده و با موادغذایی فاسد مواجه 
شده باشید. روش های زیادی برای نگهداری مواد 
غذایی به مدت طوالنی تر وجود دارد اما تمامی این 
ترفندها کارساز نیست.  در این مطلب از ال کا ایران 
قصد داریم، شما کاربران عزیز را با روش های کلیدی 
برای نگهداری مواد غذایی آشنا کنیم. در ادامه 20 
ترفند جالب برای افزایش ماندگاری مواد غذایی در 
قالب ویدیو معرفی شده است. با ال کا ایران همراه 
شوید. از بهترین مدل های پرده در سال 2018 

بپردازید.

دکوراسیون منزل:

هر آنچه باید از گل آرایی منزل بدانید
ال کا پالس

n سال دوم پنج شنبه  03 خرداد   n  1397 شماره   11

ال کاویدئو:
افزایش  برای  جالب  ترفند   20  

ماندگاری مواد غذایی

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم 

خالقیت را چاشنی دکوراسیون خانه کنید!
  ایده های ارزان و جالبی برای تزیین دکوراسیون 
منزل وجود دارد که شما می توانید با کمک این 
ایده ها دکوراسیونی شیک و زیبا را در منزل خود 
خلق کنید. در ادامه روش هایی برای ایجاد 
خالقیت در دکوراسیون منزل را در قالب فیلم 

برای شما عزیزان قرار داده ایم



  

 به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران 
»ال کا ایران«،  وضعیت بازار لوازم خانگی 
طی دهه های اخیر در شرایط ثابتی قرار 
داشته و اما در سال گذشته، فروش لوازم 
خانگی بزرگ از 3 به 4 درصد رشد داشته 
است.  تنوع بیش تر محصوالت، دسترسی 
راحت به لوازم خانگی هوشمند وفعالیت 
گسترده برندهای مشهور در این حوزه از 
جمله مواردی که منجر به تقویت بازار لوزام 
خانگی شده است. بنا به پیش بینی تحلیل 
گران، فروش محصوالت هوشمند از سال 
جاری تا سال 2022 با رشد 50 درصدی 
 80 ،GfK مواجه خواهد شد. بنا به گزارش
درصد از خرده فروشی ها در سراسر جهان 
لوازم خانگی هوشمند می فروشند و این در 
حالی است که این میزان در سال 2012 در 
سطح صفر قرار داشته است. کنترل لوازم 
خانگی و امکان ارتباط محصوالت با یکدیگر 
به کمک گوشی همراه از نکات جالب این 
فناوری جدید بوده و در واقع توانسته توجه 
بسیاری از مصرف کنندگان را به خود جلب 
کند. در حال حاضر، شرکت های تولید 

کننده لوازم خانگی هوشمند در تالش برای 
ارتقا عملکردو قابلیت های محصوالت خود 
 GfK هستند. ناتالیا آندریوس کایا، مدیر
اظهار کرد،» با عرضه لوازم خانگی هوشمند 
و رشد تقاضا برای این سری محصوالت، بازار 

لوازم خانگی در سال های اخیر با رشد چشم 
گیری مواجه شده است.« وی افزود، »با 
توجه به استقبال قابل توجه مصرف کنندگان 
از لوازم خانگی هوشمند، همچنان بحث 
هایی در خصوص دوام و بهای این سری 

محصوالت وجود دارد.« آمریکایی ها از 
مشتریان پروپاقرص لوازم خانگی هوشمند 
هستند و بنا به گزارشات اخیر، سهم این 
محصوالت در بازار آمریکا نزدیک به 41 

درصد برآورد شده است.

خبر  برند

شرکت ال جی با عرضه صفحه نمایشگرهای 
صفحه  نیز  و  الد  )ترنسپرنت(  شفاف 
نمایشگرهای رول شونده الد توجه بسیاری از 
فعاالن این حوزه را به خود جلب کرده است. 
شرکت بزرگ ال جی در سال های اخیر با 
شفاف  نمایشگرهای  صفحه  عرضه 
)ترنسپرنت( الد و نیز صفحه نمایشگرهای 
رول شونده الد توجه بسیاری از فعاالن این 
حوزه را به خود جلب کرده اما این تنها بخش 
کوچکی از فناوری صفحه نمایشگرها در آینده 
است و به نظر می رسد که با رونمایی ال جی 
از نخستین صفحه نمایشگر الد رول شونده و 
شفاف 77 اینچی در جهان اندکی به فناوری 
های آینده نزدیک شده ایم. صفحه نمایشگر 
آنجلس  لس   SID کنفرانس  در  مذکور 
رونمایی شد و در واقع بیانگر پیشرفت های 
این غول تکنولوژی کره جنوبی در چنین 
فناوری هایی است. ادغام تکنولوژی صفحه 
صفحه  و  شونده  رول  الد  نمایشگرهای 
نمایشگرهای شفاف )ترنسپرنت( در چنین 
سایزی حاکی از موفقیت های این برند مطرح 
کره ای است. این پنل از ویژگی رزولوشن 
UHD  3840 × 2160پیکسلی با 40 درصد 
شفافیت و همچنین قابلیت خم شدن تا 80 
درجه برخوردار است. نایب رییس ال جی 
دیسپلی در این خصوص عنوان کرد: » ما به 
حضور خود به عنوان یکی از شرکت های 
پیشگام در تاریخ 50 ساله فناوری ال سی دی 
و البته عرضه کننده نخستین صفحه نمایشگر 
الد شفاف و منعطف 77 اینچی افتخار می 

کنیم.«

تاثیرات محصوالت هوشمند بر بازار لوازم خانگی
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بازار لوازم خانگی خارجی و هوشمند

پیشگامی ال جی در صنعت صفحه 
نمایشگر

چشم انداز لوازم خانگی سامسونگ 
با توسعه اینترنت اشیا و بیکسبی

از  این  از  شرکت سامسونگ پیش 
مجهز کردن تمامی لوازم خانگی خود 
به دستیار صوتی بیکسبی و توسعه 
اینترنت اشیا در محصوالت خود خبر 
داده بود. دستیار صوتی سامسونگ 
امکان کنترل تمامی لوازم خانگی از 
جمله ماشین ظرفشویی، تلویزیون و 
حتی خنک کننده هوا را به وجود 
آورده است.  بنا به گزارشات منتشر 
شده، بیکسبی 2 با گوشی گلکسی 
نوت 9 سامسونگ در اواخر جوالی 
معرفی خواهد شد. به عالوه، این غول 
تکنولوژی کره جنوبی برنامه های خود 
ربات  پشتیبانی  خصوص  در  را 
جاروبرقی ها و ماکروفر از دستیار 
بود.  کرده  منتشر  بیکسبی  صوتی 
بیکسبی می تواند هوش بیشتری را به 
به  متصل  سامسونگ  دستگاههای 
پلتفرم اینترنت اشیا اضافه کند. اضافه 
کردن ویژگی پشتیبانی از دستیار 
لوازم  به  بیکسبی  هوشمند  صوتی 
خانگی سامسونگ، نه تنها استفاده از 
آنها را راحت تر می کند بلکه این امکان 
را برای کاربر فراهم می کن دتا از طریق 
صحبت کردن با بیکسبی به دستگاه 
دستور دهد. سامسونگ امیدوار است، 
اکوسیستم  با  آن  کاربران  تمامی 
اینترنت اشیا بتوانند از بیکسبی برای 
استفاده  کنترل محصوالت خانگی 

کنند.

 آسکو )Asko( همانند سایر برندهای تولید کننده لوازم خانگی از جدیدترین محصوالت 
خود در نمایشگاه Eurocucina میالن پرده برداشت. در صدر محصوالت این برند 
سوئدی یک ماشین ظرفشویی غول پیکر با قابلیت عبور از دمای C°200 و نیز سری یخچال 
های جدید Nordic Fresh قرار داشت. به عالوه این تولید کننده لوازم خانگی ترکیب 
رنگ جدید خود را معرفی کرد و با ادغام طراحی اسکاندیناوی وعملکرد باال در محصوالت 
خود توجه بسیاری از بازدید کنندگان را به خود جلب کرد. محصوالت جدید آسکو در 
رنگهای استیل ضد زنگ کالسیک، مشکی گرافیت و استیل مشکی استایلیش موجود است.
در واقع تمامی محصوالت این برند سوئدی با پیروی از طراحی اسکاندیناوی بیانگر کیفیت 
باال، استفاده از مواد طبیعی و ظرافت است. تمامی محصوالت این برند خوش نام معموال با 
تکنولوژی های پیشرفته ادغام شده که از جمله می توان به سیستم آشپزی دیجیتال با 

قابلیت شناسایی صدا و نیز قابلیت اتصال اشاره کرد.

اولین خبرنامه الکترونیکی حوزه  صنعت لوازم خانگی

آسکو از ماشین ظرفشویی غول پیکر خود رونمایی کرد


