
Electronic Appliances Industry Description

تصویر صنعت لوازم الکترونیک

ویژه نامه نوروز تصال

teslapress24.com teslapress

1

تصویر صنعت لوازم الکترونیک

ویژه نامه نوروز تصال

Electronic Appliances Industry Description

۱۳۹۹ ۱۴۰۰

صنعت لوازم خانگی با چه چالش هایی همراه بود و

 چه مسیری را در پیش رو دارد؟

در مسیر پوست اندازی



Electronic Appliances Industry Description

تصویر صنعت لوازم الکترونیک

ویژه نامه نوروز تصال

teslapress24.com teslapress24Electronic Appliances Industry Description

تصویر صنعت لوازم الکترونیک

ویژه نامه نوروز تصال

teslapress24.com

فهرست :

درباره تصال

سخن مدیر مسئول

سخن سردبیر

بیم و امید برندهای داخلی در آستانۀ سال ١٤٠٠

کرونا؛ رکود بازارهای سنتی و رشد فروش آنالین

اولین سال غیبت کر ها یها

استمرار نوسانات ارزی؛ احتکار لوازم خانگی

بیم و امید انتخابات آمریکا و احیای برجام

بحران تأمین مواد اولیه؛ تعلل دستگاه ها 

١ وزارتخانه و ٤ متصدی

رکوردشکنی تولید در سال ٩٩

قیم تها هم رکورد شکستند!

بازار سمسار یها سکه شد

ُمعاملۀ میلیونی کارتن خالی؛ تجارت سیاه بازار لوازم خانگی

برندبازی به جای برندسازی

عبور «بوش» از تابلوی ورود ممنوع!

نمایشگاه ١٣٩٩؛ فرصتی که شاید تکرار نشود

«لخانه» پرچ مدار گروه «ل» در بازار سرمایه 

بهبود ارتباط زنجیرۀ تولید با برگزاری میزهای ساخت داخل

از افتتاح خطوط تولید تا همکاری با برندهای خارجی

هوشمند شدن صنعت در سال ٩٩

سال ١٤٠٠؛ سرآغاز فصلی نو

۱

۲

۴

۶

۶

۸

۹

۱۰

۱۲

۱۳

۱۵

۱۶

۱۹

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۶

۲۷

۲۹

۳۱

۳۴

ویژه نامه نوروز ۱۴۰۰

صاحب امتیاز: سعید جاللیان 

مـدیـر مسئول: سعید جاللیان 

سردبیر: مریم بابایی

تحریریه:

احـمـدرضـا فرهـبـد، امیـر داداشـی 

سمیه شماعی زاده، مهدی نجدی

مرضیه محمدی، محـمـد عـالـی

کارشناس دیجیتال مارکتینگ:

امیرحسین ورشوچی

میالد رضوی

محمد حسین بیات زاده

طراحی و صـفـحه آرایـی: 

نیما ارجمند

کارشناس هنری:

حسـیـن عابـدین

پایگاه اطالع رسانی خبری ِتصــــال

(تصویر صنعت لوازم الکترونیک)

بسمه تعالی

سال جهش تولید

teslapress



Electronic Appliances Industry Description

تصویر صنعت لوازم الکترونیک

ویژه نامه نوروز تصال

teslapress24.com teslapress

1

شفاف،  تصویری  ارائه  برای  رسانه ای  الکترونیک(،  لوازم  صنعت  )تصویر  ِتصال 

بدون فیلتر و به روز از صنعت لوازم الکترونیک در جهان و به خصوص در ایران است 

که در سال 1399 با کسب مجوز از وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی به شماره 87579 

و ِهمت نیروهای نخبه و پویا فعالیت خود را آغاز کرد. هدف نهایی ِتصالپرس، ایجاد 

فضای متفاوت رسانه ای در حوزه لوازم خانگی و الکترونیک، گسترش امکان گفتگو 

و ارتباط دو طرفه میان برندها و مصرف کنندگان، رشد و تقویت اکوسیستم و در 

نهایت ارتقای برند صنعت لوازم خانگی و الکترونیک ایران است. ِتصالپرس معتقد 

از  و  است  غیرممکن  تکنولوژی  با  تعامل صحیح  بدون  امروزی  انسان  زندگی  است 

از  است،  زمینه  این  در  بیشتری  آموزش  و  اطالعات  نیازمند  ایرانی  مخاطب  طرفی 

این رو ِتصالپرس با نگاهی کاربردی به اخبار تکنولوژی روز دنیا می نگرد، رویدادهای 

حوزه های متفاوت جهان را پوشش می دهد و در مصاحبه با فعاالن این عرصه از منظر 

انتقادی- نگاه  همواره  و  است  مفید  و  واقعی  اطالعات  جستجوی  در  مصرف کننده 

تحلیلی خود را به مخاطبان عرضه کند؛ زیرا معتقد است فقط با انتقاد و گفتگوی 

سازنده، مرزهای پیشرفت جابجا می شوند. واضح است که موانع و مشکالت متعددی 

در مسیر روشنگری و اطالع رسانی در این زمینه وجود خواهد داشت اما ِتصالپرس به 

دنبال شستن چشمهاست؛ زیرا بر این باور است که جور دیگر باید دید، البته در این 

مسیر خود را وامدار هیچ نهاد و ارگانی ندانسته و برای حفظ استقالل رسانه ای خود از 

هیچ کوششی فروگذار نمی کند. ِتصالپرس از طریق ارزش آفرینی برای تولیدکنندگان 

داخلی بواسطه معرفی توانمندی های سخت افزاری و نرم افزاری بکارگرفته شده در 

صنعت، جامعه مصرفی را به سمت تغییر در نگرش و رفتار سوق دهد. از طرفی به 

واسطه آگاه سازی و ارتقای سطح دانش فنی و سواد رسانه ای که در جهان وجود دارد؛ 

صنعت گران و فروشندگان لوازم خانگی را با دستاوردهای جدید آگاه و آشنا سازد. 

درباره تصال :
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شهرت کشور به طرز فکر، رفتار و شیوه پاسخگویی افراد داخل 
و خارج کشور نسبت به مسائلی که در آن ایجاد شده و یا اتفاق 
می افتد، تاثیر گذار است. به واسطه ارزش ویژه کشور، مشتریان 
با  کاالهایی  کنند.  خریداری  را  صنعتی  ملل  محصوالت  مایلند 
برچسب »ساخت آلمان«، »ساخت سوییس« یا »ساخت ژاپن« 
به دليل آوازه این کشورها و عنوان تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

برتر دنيا، معمواًل با کیفیت باال تلقی می شوند.
یک برند ملی قدرتمند، متمایز، گسترده و جذاب بهترین چیزی 
و  تولیدکنندگان  به  می تواند  منطقه  یا  کشور  یک  که  است 
صادر کنندگان خود بدهد. اگر لحظه ای به قدرت و ارزش برند 
می دهد،  الکترونیکی  محصوالت  به  ژاپن  ساخت  عبارت  که 

بیندیشیم، اهمیت این موضوع را در خواهیم یافت.
و  مردم  که  است  پنداره ای  یا  هویت  معنی  به  بیشتر  برند 
مشتریان از یک شرکت یا کاال در ذهن دارند. هنگامی که یک 
برند تداعی کننده یک کشور خاص باشد، خود کشورها می توانند 
نمایانگر  مناطق  و  کشورها  شهرها،  شوند.  برند  یک  به  تبدیل 
برندها هستند و به مخاطبان اجازه می دهند که ارزیابی خود را 
تحت تأثیر آنها انجام دهند. این ادراکات بخشی از تصویر یک 
شهر، کشور یا منطقه است و آن را به ارزش برند اعطا می کند.

»مفهوم ارزش ویژه کشور« به ارزش احساسی ناشی از تداعيات 
مشتریان از يک برند متعلق به یک کشور اشاره دارد. نام کشورها 
به مثابه برند عمل کرده و به مشتریان در ارزیابی کاال و تصمیم 

خرید کمک می کند. آن ها در مقابل تداعیاتی 
که ممکن است به ارزش ادراک شده از یک 

کاال بیفزایند یا بکاهند مسئول هستند.
آنچه که می تواند به برندسازی ملی کمک کند 
توجه به  چهار حوزه اصلی می باشند که عبارتند 

از:
1- تصویر کشور یا تصویر کشور- کاال

2- کشور مبداء
3- هویت کشور

4- برندسازی مقصد
تصویر کلی یک کشور، شامل یک مفهوم در سطح ملی، 
به هم پیوسته و چندبعدی از ابعاد سیاسی، اقتصادی، 
تاریخی، فرهنگی می باشد که به برند ملی کمک می کند. برند 
ملی  ایده ال   می بایست توانایی جذب سرمایه گذاری، تجارت، 
توریسم و نخبگان را داشته باشد و این مستلزم توسعه، حمایت 

و هدایت توسط دولت ها است.
دانستن این موضوع که کاال در کجا ساخته شده است، احتمال 
کشور  یک  اینکه  و  می دهد  کاهش  یا  افزایش  را  آن  خریدن 
مزیت های خاصی در علم و تکنولوژی دارد به عنوان اثر کشور 
مبداء نام گذاری می شود. کشور مبداء یکی از متغیرهای مهمی 
است که ادارک مشتری از برند را تحت تأثیر قرار می دهد. اثر 
کشور مبداء می تواند به عنوان مانعی نامحسوس برای ورود به 
بازارهای جدید به صورت تلقی های منفی مصرف کننده نسبت 

به محصوالت عمل کند. 
تولیدکننده،  کشورهای  یا  کشور  معنای  به  مبداء  کشور  اثر 
مونتاژکننده، طراح، قطعات یا مبداء برند است که یک کاال یا 
اثر کشور  برای مارک های چند ملیتی،  آنجا می آید.  از  محصول 
مبداء ممکن است چندین کشور را در فرآیند تولید ارزش در نظر 
گیرد. از طرفی یک محصول ممکن است بیش از یک اثر کشور 
است  ممکن  شرکت  یک  که  معنا  این  به  برگیرد.  در  را  مبداء 
به منظور ایجاد صرفه اقتصادی، کسب مزیت رقابتی، تقویت 
از یک طرف و عدم وجود تکنولوژی در یک کشور و  برند ملی 
وابستگی تولید به برخی تامین کنندگان و قطعه سازان از طرف 

ماموریت ویژه صنعت لوازم خانگی در سال 1400
برندسـازی ملی، راهکار دسـتیابی به
جهش تولید در صنعت لوازم خانگی

دکتر سعید جاللیان
مدیر مسئول

Dic@teslapress.com
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از یک یا چندکشور که  دیگر، جهت عرضه محصول با کیفیت 
انحصار برخی قطعات را دارند قطعه وارد کنند و در کشور خود 
بر روی  نسبت به طراحی، ساخت، مونتاژ و ثبت نشان تجاری 
محصول اقدام کنند. از اینرو نمی توان این طور متصور شد که 
به علت استفاده از برخی قطعات غیربومی در تولید محصول، 
نمی  یابد.  اختصاص  محصوالت  گروه  این  به  برندملی  مفهوم 
بلکه طبق بررسی های به عمل آمده یک محصول جهت تبدیل 

شدن به برند ملی می بایست از ابعاد مختلفی منتفع شود.
کشورها می توانند از مزیت اثر کشور مبداء خود بهره ببرند و از 
شرکت ها برای ورود به یک بازار استفاده کنند. به طور معمول، 
این اصطالح به مجموعه گسترده ای از تالش ها توسط دولت ها 
با  صنعتی  گروه های  و  شهری  منطقه ای،  کشوری،  صورت  به 
از  دارد. هدف  اشاره  آنها  و بخش های  بازاریابی مکان ها  هدف 
از چهار هدف اصلی  چنین تالش هایی رسیدن به حداقل یکی 
کسب  از  حفاظت  صادرات،  افزایش  از  است  عبارت  که  است 
یا  واردات محصوالت خارجی، جذب  در مقابل  و کارهای داخلی 

برای  مکان  این  موقعیت  کلی  طور  به  و  توسعه  عوامل  حفظ 
ایجاد مزیت داخلی و بین المللی در شرایط اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی و می تواند در مورد اینکه چگونه این محصول توسط 
بازار هدف مورد نظر دیده می شود و تمایلی که خریدار برای آن 

دارد، اثرات قابل توجهی بگذارد.
لوازم  از محصوالت  وسیعی  و  متنوع  رغم صادرات طیف  علی 
لباسشویی،  ماشین  آبی،  کولر  فریزر،  و  یخچال  شامل  خانگی 
مخلوط کن،  و  آسیاب  تلویزیون،  گاز،  اجاق  بخاری،  آبگرمکن، 
و  اداری  مبلمان  انواع خوراک پزها،  و  فر  برقی،  بادبزن های  انواع 
از  هدفی  بازارهای  به  آشپزخانه  لوازم  و  چینی  ظروف  خانگی، 
جمله کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، عمان، ترکیه، آذربایجان، 
با این حال برای دستیابی به تصویری قابل اعتماد  ایتالیا و...، 
از یک برند ایرانی در ذهن مصرف کننده در بازارهای بین المللی 
این مهم به عنوان  امید است در سال 1400  فاصله داریم که 
ماموریت ویژه در صنعت به حساب آید و برنامه ریزی های الزم 

جهت تحقق جهش تولید صورت پذیرد.
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صنعت لوازم خانگی در ایران اگرچه پیشینه  ارزشمندی همچون 
ارج و آزمایش و.... دارد اما طی سال ها حضور پررنگ برندهای 
های خارجی و ناکارآمدی ها و ضعف مدیریتی و .... به رغم همه 
پتانسیل های داخلی ترجیح داده بود بدون هرگونه جاه طلبی و 
بلندپروازی، زیر سایه برندهای خارجی فعالیت کند و به سهم 

اندک از بازار قانع باشد.
نقطه  سختی ها،  همه  وجود  با  صنعت  این  برای  اما   99 سال 
عطف بزرگی بود. سالی که مجموع عوامل دست به دست هم 
داد تا این صنعت مجبور به پوست اندازی شود؛ سالی که بعد 
از گیجی اولیه ضربه دور جدید تحریم ها، جهش نرخ ارز تا 33 
هزار تومان، رشد بیش از200 درصدی قیمت مواد اولیه، گرانی  
چندگاه  از  هر  سکته های  و  مشتری  بدون  بازار  تولید،  فرایند 
ناشی از بخشنامه های متعدد و تغییرات پی درپی متولیان و 
آشفته بازار دخالت ها، رفته رفته سرپا شد و برای بقاء جنگید و 

هزینه داد.
گذشت،  که  سالی  در  ارز  تامین  مشقت  و  اولیه  مواد  کمبود 
فرایند تولید را بیش از پیش گران کرد و تولیدکننده را ناچار به 
افزایش چندباره قیمت ها کرد. در این بین سودجویی ها هم به 

افزایش قیمت ها دامن زد.
گزارش مرکز آمار در سال 99 نشان داد درصد تغییرات شاخص 
قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل پاییز ١٣٩٩ به ٧٧,٣ درصد 

میانگین  عبارتی،  به  است.  رسیده 
تولیدکنندگان  توسط  دریافتی  قیمت 
محصوالت صنعتی به ازای تولید کاالهای 
 ١٣٩٩ پاییز  فصل  در  کشور،  داخل  در  خود 
درصد   ٧٧.٣  ،١٣٩٨ پاییز  فصل  به  نسبت 

افزایش داشت.
بنگاه های  از  آمده  به دست  داده های  براساس 
بخش صنعت هم، شاخص مدیران خرید صنعت 
در دی ماه، 49/79 است، همچنان فعاالن اقتصادی 
را  رکود  پیاپی  ماه  برای سومین  در بخش صنعت 
بسیار  ماه  این  در  آن  میزان  اگرچه  کرده اند  گزارش 

کم شده است.
در  سرسام آور  تورم  و  مصرف کننده  خرید  قدرت  آمدن  پایین 
سال99 نیز مشتریان این بازار را فراری داد و رکود بازار عمیق تر 
شد. آخرین گزارش رسمی از تورم در بهمن ماه حاکی از آن است 
که تا پایان سال تورم نقطه ای در بازه 48 تا 50 درصد و تورم 
متوسط در سطح 3۶ درصد ثبت خواهد شد. این یعنی بسیاری 
از کاالها از سبد خرید مصرف  کننده حذف شده است و کاالیی 
همچون لوازم خانگی از کاالی مصرفی با دوام تبدیل به کاالهای 

سرمایه ای شده است.
از طرف دیگر گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد یکی از 
معضالتی که اکثر بنگاه ها طی ماه  های اخیر در بخش صنعت با 
آن روبرو بوده اند کمبود شدید نقدینگی است. همچنین کاهش 
تقاضا و سفارشات جدید مشتریان هم برای سومین ماه پیاپی 
در اکثر صنایع وجود داشته است و صنایع، میزان فروش بسیار 

پایینی داشته اند.
تأمین مواد اولیه مورد نیاز از پتروشیمی ها و صنایع فوالدی نیز 
همچنان یکی از چالش های تولیدکنندگان لوازم خانگی است که 

نیازمند نظارت بیشتر است.
در حال حاضر نیز آینده مبهم مذاکرات برجامی روند حرکت دالر 
را سینوسی و نامنظم کرده است و در این بین صنایعی چون 
لوازم خانگی که بخشی از تامین قطعات و مواد اولیه آن به نرخ 

ارز وابسته است، بیشترین تاثیر را از این روند می گیرند.

گلوگاه های رونق صنعت لوازم خانگی
1399؛ سال پوست اندازی صنعت لوازم خانگی

مریم بابایی
سردبیر

Eic@teslapress.com
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با همه این شرایط و چالش هایی تولید که موردی و خالصه وار 
مرور شد، صنعت لوازم خانگی ایران اما در حال حاضر سرپاست 
بازار داخل برآمده است؛ اگرچه در فرایند  نیاز  از پس تامین  و 
اعتمادسازی برای مصرف کننده  داخلی که سال ها سلیقه اش با 
روست؛  به  رو  چالش  با  همچنان  گرفته،  خو  خارجی  برندهای 
اما شاید کلیشه وار باید اعتراف کرد تحریم برای صنعت لوازم 
هم  عموم مصرف کننده  که  چرا  فرصت شد؛  به  تبدیل  خانگی 

گزینه ای جز خرید از برندهای داخلی پیش رو نداشت.
 بازی در زمینی بدون حضور بزرگان و غول های این صنعت اما 
خطر درجا زدن و دچار شدن به سرنوشت صنعت اول کشور را 
همواره بیخ گوش صنعت لوازم خانگی قرار داده است. دوام در 
سبد خرید خانوار و دستیابی به بازارهای صادراتی بیش از هر 
چیز نیازمند بهبود کیفیت، خدمات و همگام شدن با تکنولوژی 
روز دنیا برای دومین صنعت ایران است که ارزش افزوده باالیی 

هم دارد.
این صنعت به عنوان صنعتی که بیش از هر صنعت و تکنولوژی 

است  حمایت  نیازمند  است،  ارتباط  در  مردم  زندگی  با  دیگری 
روان  و  نکردن  دخالت  این صنعت  از  حمایت  بهترین  شاید  و 
کردن مسیر تولید و کسب و کار از سوی متولیان برای فعاالن 
این صنعت باشد که عمدتا از بخش خصوصی هستند و ثابت 
کرده اند از پس تامین نیاز بازار داخل بر می آیند و اگر موانع کم 
می توانند  باشند  داشته  جاه طلبی  و  بلندپروازی  اندکی  و  شود 

سهم خوبی هم از بازارهای صادراتی داشته باشند.
حوزه  تخصصی  رسانه  اولین  عنوان  به  »تصال«  در  ما   هدف 
صنعت لوازم الکترونیک و خانگی، رصد چالش ها و گلوگاه های 
این صنعت و بررسی دقیق و کارشناسی محصوالت و خدمات 
ارائه شده برای کمک به رشد و ارتقای صنعت، بهبود کیفیت 
محصوالت و خدمات و نهایتا کمک به رشد اقتصاد کشور و رفاه 
بیشتر مردم است. در این مسیر نیازمند تعامل و ارتباط دو طرفه 
با بزرگان صنعت، مدیران برندها، مسئوالن، کارشناسان، مردم و 
مصرف کنندگان هستیم تا بتوانیم با قدرت در مسیری که در 

پیش گرفته ایم، پیش برویم. در این مسیر همراه ما باشید.
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 بیم و امید برندهای داخلی در آستانۀ سال 1400
از  خارجی  خروج شرکت های  کرونا،  : شیوع  داداشی  امیر 
ایران، رشد بیش از 70 درصدی قیمت ها، نوسانات ارزی و یا 
روی کارآمدن جو بایدن در کاخ سفید؟ کدام یک را می توان 
مهم ترین اتفاق صنعت لوازم خانگی در سالی که گذشت 
نام گذاری کرد؟ اکنون که در هفته های پایانی سال 1399 
قرار گرفته ایم شاید مجال مناسبی برای بررسی مهم ترین 
تغییر و تحوالت این صنعت در آستانه سال 1400 باشد. 
دوره ای که بستر بروز انقالب ها و جنگ های متعددی بود 
و در تاریخ باید از آن به عنوان سال صنعتی شدن ایران یاد 

کرد.  

 کرونا؛ رکود بازارهای سنتی و رشد فروش آنالین
تمام صنایع ایران و جهان سال 99 را تحت تأثیر پاندمی 

ماده  این  نفت،  کردند.  آغاز  کرونا 
در  که  صنعتی  و  استراتژیک 
از  بسیاری  بروز  عامل  تاریخ  طول 
جنگ ها، انقالب ها و قدرت گیری ها 
میلیون ها  آن  خاطر  به  و  بوده 
انسان قربانی شده اند، خود نیز در 
یکی  به  که گذشت  سالی  آخرین 
از بزرگ ترین قربانیان بی جان کرونا 
در  که  دولت هایی  شد.  تبدیل 
بودجه های  دالری   100 نفت  رؤیای 
به  می دادند،  بسط  را  خود  ساالنه 
تگزاس  وست  معامالت  در  ناگاه 
مواجه  نفتی  با  اینترمیدیت 
برای عرضه  شدند که فروشندگان 
به  متعهد  خام  نفت  بشکه  هر 

پرداخت 40 دالر می شدند. منفی شدن قیمت نفت برای 
اولین بار بود که در تاریخ رخ می داد تا اقتصاد جهان را طی 
سالی که گذشت با ابهامات و نگرانی های بی شماری مواجه 

می سازد. بالطبع زمانی که نفت هم مقاومت خود را در برابر 
لوازم خانگی  از صنعت  از دست می دهد، نمی توان  کرونا 
انتظار داشت که از گزند این بیماری در امان بماند. بیشتر 
تغییرات و تحوالت این صنعت هم در آخرین سالی که 
دومین  فعاالن  خورد.  گره  کووید-19  ویروس  به  گذشت 
صنعت بزرگ غیرنفتی ایران در حالی سال جدید را تحویل 
کرونا  ورود  دلیل  به  را  خود  عید  شب  فروش  که  کردند 
دولت طی  تصمیم  و طبق  بودند  داده  از دست  ایران  به 
اولین ماه سال هم اجازه فعالیت نداشتند. در آن روزها که 
کووید-19 تازگی داشت، شهروندان با احتیاط بیشتری پای 
روزهای پساکرونا  به  را  و خرید خود  بازار می گذاشتند  به 
محول می کردند. اما اکنون با گذشت یک سال از شناسایی 
اولین مبتالیان به این ویروس در ایران، مشخص شده که 
گویا این ویروس کشنده خیال رفتن ندارد . با اینکه طوالنی 

جدیت  کاهش  موجب  کرونا  با  مبارزه  فرسایشی شدن  و 
و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  در  از شهروندان  بسیاری 
محدودیت های  اعمال  اما  است،  شده  بازار  به  آنها  ورود 

 »تصال« عمده تحوالت صنعت لوازم خانگی را بررسی می کند.
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رونق  در  به دست اندازی  دولت  از سوی  کرونایی  نیم بند 
لوازم خانگی  بازار  تبدیل شده است. چنان که فعاالن  بازار 
را به تعطیلی اجباری رفتند و در  ابتدایی پاییز  دو هفتۀ 
ماه های پایانی سال نیز محدودیت تردد بعد از ساعت 21 
بازار  این  فعاالن  باعث شد  برق شهر  زودهنگام  قطعی  و 
کرکره خود را همزمان با غروب آفتاب پایین بکشند و بازار 
پرتقاضای آخر شب را از دست بدهند. روندی که به نظر 
این  بر  باشد.  داشته  ادامه  سال  پایان  تا  حداقل  می رسد 
را در  اساس به نظر می رسد کسب وکارهایی که کل سال 
انتظار سود بازار شب عید می نشستند، پس از سال 1398، 
بازار شب عید مواجه شدند و  با رکود  در سال جاری هم 
نتوانستند زیان ساالنه خود را در این شب ها جبران کنند. 

مشقت  هایی  تمام  کنار  در  کرونا  البته 
تحمیل  خانگی  لوازم  صنعت  به  که 

کرده، دارای مزیت هایی هم بوده 
که ازجمله آن می توان به رشد 
محصوالت  اینترنتی  فروش 
کسب وکارهای  گسترش  و 
مقطع  در  کرد.  اشاره  آنالین 
شیوع کرونا بسیاری از فعاالن 
فروش  کنار  در  صنعت  این 
به  خود  محصوالت  سنتی 
اینترنتی  فروش  شیوه های 
هم روی آورده اند. حتی بعضی 
و  فراتر گذاشته  را  پا  از کسبه 
همچون  مواردی  حذف  برای 

مالیات، اجاره بها، دستمزد کارگران و پول آب، برق، گاز و 
تلفن مغازه خود را جمع کرده و صرفًا در بستر اینترنت و 
شبکه های اجتماعی فعالیت خود را دنبال می کنند. البته در 
اوایل رشد فروش  اینترنتی لوازم خانگی، عده ای هم سعی 
داشتند،  روش  این  به  تقلبی  و  قاچاق  کاالهای  توزیع  بر 
اما با سختگیری های صورت گرفته این سوءاستفاده ها به 
حداقل خود رسیده است. چنان که خریدار با تطبیق شناسه 

کاال به راحتی می تواند بر اصل و تقلبی بودن آن پی ببرد. 
به گفته رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب 
آنالین،  فروشگاه های  درصد   90 اکنون  مجازی،  کارهای  و 
کد شناسه  درج  با  را طبق شیوه نامه هایی،  خود  کاالهای 

کاال عرضه می کنند. 
الکترونیکی و لوازم خانگی به  البته خرید و فروش لوازم 
صورت آنالین در جهان هم طرفداران پر و پا قرص خود را 
دارد و شیوه ای متداول شناخته می شود. طوری که خرید 
و فروش اینترنتی این کاالها حتی از پوشاک هم بیشتر 
است. به نظر می رسد کرونا باعث شده در ایران نیز چنین 

نسبتی شکل بگیرد.
در نمودار پیش رو میزان فروش هشت کاال که بیشترین 

گردش مالی را در شبکه های اینترنتی دارند مشخص شده 
و تحوالت آن ها تا دو سال آینده قابل مشاهده است.

سه  طی  می شود  مشاهده  باال  نمودار  در  که  همان طور 
سال اخیر فروش آنالین سهم قابل توجهی در بازار لوازم 
الکترونیکی و خانگی داشته و پیش بینی می شود با ورود 
به سال 1400 این سهم به ترتیب تا 39 و 31 درصد هم 

افزایش پیدا کند. 
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 اولین سال غیبت کره ای ها
لوازم  بازار  »فعالیت  نمی کرد،  پیدا  کرونا شیوع  اگر  شاید 
اتفاق  مهم ترین  کره ای«  برندهای  نبود  در  ایران  خانگی 
ترک  زمزمه های  اینکه  با  می شد.  تلقی  این صنعت  سال 
خاک ایران توسط ال.جی و سامسونگ از اردیبهشت سال 
بهمن  اواخر  در  سرانجام  اما  می رسید،  گوش  به  گذشته 
1398 این موضوع رسمیت پیدا کرد و در آن زمان تابلوها 

و بیلبوردهای این دو شرکت از سطح شهر جمع 
اولین   1399 دهه،  دو  از  پس  تا  شد 

از  باشد که دیگر صحبتی  سالی 
فعالیت ال.جی و سامسونگ 

در ایران به گوش نرسد. 
کنار  در  اتفاق  این 

واردات  ممنوعیت 
تا  شد  باعث 
ن  گا کنند لید تو
بدون  داخلی 
خارجی  رقیب 
میدانی  و  بمانند 
پیدا  یکه تازی  برای 

که  گلدیران  کنند. 
نمایندۀ  این  از  پیش 

ایران  در  ال.جی  رسمی 
این  در  می شد  شناخته 

مقطع از برند جی.پالس رونمایی 
گرته برداری  با  الکتریک  سام  و  کرد 

به عنوان  را  سام  ایرانی  برند  سامسونگ،  نام  از 
جایگزین این شرکت کره ای به نمایش گذاشت. البته این 
شناخته  ایران  خانگی  لوازم  صنعت  تازه واردهای  برند  دو 
 250 بر  بالغ  ایران  خانگی  لوازم  صنایع  انجمن  می شوند. 
عضو فعال از واحدهای تولیدی دارد که 85 درصد از بازار 
برندهای داخلی توانسته اند  آیا  اما  اختیار گرفته اند.  را در 
در سال 99، جای خالی خارجی ها را پر کنند؟ پاسخ به این 

اما  دارد،  تولیدات  کیفی  و  کّمی  بررسی  به  نیاز  پرسش 
نباید فراموش کرد که پیش از این چنین سیاست هایی 
نتیجه ای  و  شده  تجربه  خودروسازی  نظیر  صنایعی  در 
ده ها شرکت  امروزه  اینکه  با  است.  نداشته  جز شکست 
خودروسازی در ایران فعالیت دارند، اما در نهایت این سایپا 
و ایران خودرو هستند که حرف اول و آخر را در این صنعت 
اساس  بر  دستورالعمل ها  و  سیاست ها  تمام  و  می زنند 
خواست این دو شرکت به اجرا گذاشته می شود. 
خانگی  لوازم  واردات  ممنوعیت  حال 
با  همکاری  قطع  از  استقبال  و 
هم  سامسونگ  و  ال.جی 
مانند راه رفتن روی طناب 
اینکه  با  می ماند؛ 
صنعت  این  فعاالن 
در سال جاری نشان 
بندبازان  که  دادند 
خوبی هستند، اما 
از  دولت  حمایت 
چند شرکت خاص 
کاماًل مشهود است 
و با ادامۀ این رویه، 
سرنوشت این صنعت 
از خودروسازی  بهتر  هم 
برندهای  بود.  نخواهد 
ایرانی  باسابقۀ  حتی  و  نوظهور 
هر چه تالش و ممارست هم داشته 
بتوانند  تا  کشید  خواهد  طول  سال ها  باشند 
نامی نظیر »ارج« برای خود دست و پا کنند؛ اما مدیریت 
حتی  حاکمیتی  اقتصاد  فربه شدن  و  دولتی  نادرست 
نام های بزرگی نظیر ارج را هم طی چند ماه بر زمین زد. حال 
لوازم  از سر صنعت  که عالوه بر تحریم، سایۀ کرونا هم 
حمایت های  نبود  در  تولیدکنندگان  نمی شود،  کم  خانگی 
از  می خواهند  چطور  و سیاست گذاری های صحیح  دولت 
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خطر ورشکستگی در امان بمانند؟ شاید ممنوعیت واردات 
حمایتی  سیاست  نوعی  دولتمردان  سوی  از  خانگی  لوازم 
یک  درآوردن  پای  از  برای  اما  آید،  حساب  به  تشویقی  و 
صنعت، تنها کافی است همین یک سیاست به اجرا درآید. 
زیرا در نبود خارجی ها، برندهای داخلی سنگ محک جدی 
برای بررسی تولیدات خود نخواهند داشت و ورودشان به 
بازارهای بین المللی و ارزآوری هم با سختی مواجه می شود. 
در نتیجه مصرف کننده تنها به دلیل انحصار موجود، ناچار 
شکل  به  تولید  آمار  و  می شود  داخلی  کاالی  خرید  به 
به عنوان  آن  از  متأسفانه  و  می کند  پیدا  رشد  غیرواقعی 

شاخص موفقیت یاد می شود.

 استمرار نوسانات ارزی؛ احتکار لوازم خانگی
نوسان پی در پی نرخ ارز طی سال جاری، پس از کرونا و 
خروج برندهای خارجی از ایران، سومین ابرچالشی است که 
فعاالن صنعت لوازم خانگی با آن مواجه بودند. از آنجایی 

که حتی در زمان تحریم بسیاری از قطعات و مواد اولیه از 
کشورهایی نظیر چین، ترکیه و هندوستان تأمین می شود، 
به  مستقیمی  وابستگی  خانگی  لوازم  اقالم  قیمت گذاری 
نرخ  افزایش  زمان  در  محصوالت  این  البته  دارد.  ارز  نرخ 
ارز سبقت  بازار  از  گاه  و  می کنند  پیدا  رشد  بالفاصله  ارز 
ارز، وابستگی خود را به این  می گیرند، اما با کاهش نرخ 
بازار به حداقل می رسانند. گذشته از این، تأثیر بازارهایی 
نظیر فوالد را هم بر این صنعت نمی توان نادیده گرفت. 
وابستگی  است،  ارز  نرخ  از  تابعی  خود  که  فوالد  قیمت 
بهای تمام شده لوازم خانگی به نرخ دالر را دوچندان می کند. 
اتفاق تاریخی که در سال جاری در بازار ارز رقم خورد عبور 
چنان که  بود.  تومان  هزار   30 قیمتی  سقف  از  دالر  نرخ 
دالر در مقطعی از سال خود را به مرز 33 هزار تومان هم 
رساند، اما با دخالت دولت تا کانال 23 هزار تومان برگشت 
باعث  مستمر  و  پیش بینی  غیرقابل  نوسانات  این  خورد. 
شده گاه فروشندگان لوازم خانگی خود بر رکود بازار دامن 
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بزنند و در شرایط نااطمینانی جنس خود را تبدیل به پول 
نقد نکنند. حرکت سینوس وار دالر باعث شده تا برخی از 
فروشندگان رفتار جدیدی از خود بروز دهند و در حالی که 
مغازه خود را مملو از کاال کرده اند، در مواجهه با مشتریان 
زیر قیمت دالر طی 44  نمودار  ناموجودی کنند. در  اعالم 
هفتۀ اول سال مورد ارزیابی قرار گرفته است. همان طور که 
مشاهده می شود این بازار در مدت مورد بررسی هیچ گاه 
آرامش نداشته و مدام نوسان را تجربه می کند. همچنین 

بر اساس آخرین قیمت ها، نرخ ارز از ابتدای سال تا میانۀ 
بهمن حدود 44 درصد رشد داشته است. 

البته تأثیر نرخ ارز بر تولید و عرضه لوازم خانگی را نباید 
محدود به سال جاری کرد. از ماه های پایانی سال 139۶ که 
بحران ارزی در کشور آغاز شد، تا به امروز بازار لوازم خانگی 
روی خوش به خود ندیده است. حتی تأمین ارز مورد نیاز 
ابتدایی  ماه های  در  تومانی که  نرخ 4200  با  این صنعت 
سال 1397 اتفاق افتاد هم نتوانست دردی را دوا کند و صرفًا 
رانت موجود در بازار را افزایش داد. چه بسا کاالهایی که در 
آن زمان با دالر 4200 تومانی وارد کشور شدند، اما همچنان 
در انبارها خاک می خوردند تا با باالترین قیمت ممکن به 
از  پس  دالر  نرخ  ریزش  از  پس  همچنین  برسند.  فروش 
همچنان  آمریکا،  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج  اعالم 
فعاالن صنعت لوازم خانگی در برابر کاهش قیمت ها از خود 

مقاومت نشان می دهند و گویا حاضر نیستند همان طور که 
متناسب با بازار ارز قیمت ها را باال برده اند، حاال به همان 
نسبت نرخ ها را کاهش دهند. در این زمینه اکبر پازوکی، 
که  کرد  عنوان  پیش  چندی  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
لوازم  اولیه و تجهیزات مربوط به ساخت  70 درصد مواد 
ایرانی، داخلی است تا شاید مقاومت فروشندگان  خانگی 
در برابر کاهش قیمت را توجیه کند؛ اما همین اظهار نظر 
نشان می دهد افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم ها بهانه ای 
در  تنها  نیز  اکنون  نیستند.  باالبردن قیمت ها  برای  بیش 
صورتی می توان به بازگشت نسبی قیمت ها امید داشت 
به  موفق  کنونی  نرخ های  با  کسب وکار  این  صاحبان  که 
فروش کاالی خود نشوند؛ وگرنه با توجه به شرایط کرونا و 
تحریم بعید است که فعاالن این صنعت حاضر به کاهش 
قیمت شوند. چه بسا آنها مترصد فرصتی هستند تا زیان 
جبران  مشتریان  جیب  از  را  کرونا  دوران  در  متحمل شده 

کنند.  

 بیم و امید انتخابات آمریکا و احیای برجام 
از دیگر عوامل  ریاست جمهوری آمریکا  انتخابات  برگزاری 
مهم تأثیرگذار بر رفتار بازیگران بازار لوازم خانگی در سال 



Electronic Appliances Industry Description

تصویر صنعت لوازم الکترونیک

ویژه نامه نوروز تصال

teslapress24.com teslapress

11

جاری بود. طوری که از اوایل پاییز بازار رنگ و بوی انتخاباتی 
به خود گرفت. در این مقطع، تنها امید به روی کارآمدن 
جو بایدن دموکرات، بیم تمدید حضور دونالد ترامپ در کاخ 
سفید را خنثی می کرد. متقاضیانی که نسبت به انتخاب 
ابتدای  از  داشتند،  اطمینان  نامزد جمهوری خواهان  مجدد 
همین  اما  برآمدند؛  خود  نیاز  تأمین  درصدد  امسال  پاییز 
تفکر از سوی فروشندگان، باعث می شد آن ها فعالیت خود 
را به بعد از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
منوط کنند. به هر ترتیب، سرانجام سیزدهم آبان ماه این 
انتخابات هم برگزار شد و در کمتر از 24 ساعت رسانه ها 
از شکست ترامپ خبر دادند. خبری که باعث تغییر رفتار 
بازیگران این بازار شد؛ همان فروشندگانی که تا پیش از 
13 آبان تمایلی به فروش کاال نشان نمی دادند، برای خالی 
که  بود  مقطع  این  در  افتادند.  تکاپو  به  خود  انبار  کردن 
حتی تخفیف های ویژه ای از سوی آن ها ارائه می شد. زیرا 
قوت گرفتن  جز  معنایی  کنونی  مقطع  در  بایدن  پیروزی 
در صورتی  ندارد؛  برجام  احیای  و  آمریکا  و  ایران  مذاکرات 
نفت  گرفته شود، صادرات  از سر  دو کشور  این  مذاکرات 
ایران بار دیگر به محدودۀ سه میلیون بشکه در روز می رسد 
و با گشایش های بانکی، دولت به منابع جدید ارزی دست 
پیدا می کند. شاید بر اساس همین سناریوست که حسن 
روحانی در اواخر دی ماه بحث دالر 15 هزار تومانی را پیش 
کشید و رئیس کل بانک مرکزی هم مبنای پیش بینی خود 
را دالر زیر 20 هزار تومان گذاشت. چنانچه برجام بار دیگر 
نظیر  ابرچالش هایی  اجرا گذاشته شود می توان گفت  به 
تحریم، نوسانات ارزی، تأمین قطعه و مواد اولیه، انتقال 
تکنولوژی و ... که اکنون صنعت لوازم خانگی با آن دست 
رجوع  و  رفع  جدید  سال  شروع  در  می کند،  نرم  پنجه  و 
کاهشی  روند  دالر  نرخ  که  اخیر  مدت  در  البته  می شود. 
داشته، فعاالن صنعت لوازم خانگی در برابر کاهش قیمت 
بهای  ریزش  ادامه  با  اما  داده اند،  نشان  مقاومت  خود  از 
بازار  کنونی  قیمت های  به  خریداران  که  است  بعید  ارز، 
لوازم خانگی تن دهند. گرچه عده ای همچنان اعتقاد دارند 

از  ایران نداشت و  که برجام منفعت چندانی برای صنایع 
تحریم به عنوان یک فرصت و حتی دستاور یاد می کنند، 
خانگی  لوازم  تولید  روند  به  نگاهی  است  کافی  فقط  اما 
زمانی  متوجه شویم  تا  باشیم  داشته  اخیر  دهه  یک  در 
که درهای کشور را به روی تمام کشورها می بندیم صنایع 
به عنوان  می شوند.  متحمل  را  آسیبی  چه  کشور  تولیدی 
تولید  توسعۀ  هشتم  دولت  برنامه ریزی های  با  مثال 
تلویزیون ایرانی و برندسازی در این زمینه در دستور کار 
 1391 سال  تا  توانستند  ایرانی  شرکت های  و  گرفت  قرار 
تلویزیون  دستگاه  میلیون  دو  به  را  خود  تولیدات  حجم 
در سال نزدیک کنند. اما در همان سال با شروع دور جدید 
ایران و شعارهای رئیس جمهوری  تحریم های غرب علیه 
تلویزیون های  تولید  یکباره  به  خودکفایی  بر  مبنی  وقت 
ایرانی در سراشیبی قرار گرفت. در حالی که صنعت لوازم 
خانگی دنیا به سمت تولید تلویزیون های هوشمند پیش 
قدیمی خود  تولید طرح های  در  ایرانی  برندهای  می رفت، 
الکتریک  پارس  نظیر  برندهایی  شدند.  مشکل  دچار  هم 
که روزی در تولید و مونتاژ تلویزیون و رادیو یکه تاز بازار 
ایران بودند شرایطی را تجربه می کردند که حسن روحانی 
رئیس جمهوری از آن ها به عنوان خانه کبوتر یاد کند. در 
از  آزمایش  و  ارج  نظیر  برندهایی  که  بود  سال ها  همان 
با  دادند.  پایان  پرشکوه  تاریخ  یک  به  و  خارج شدند  رده 
ادامۀ این روند، در سال 1394 که ظرفیت تولید تلویزیون 
برآورد  دستگاه  هزار   335 و  میلیون  سه  از  بیش  ایرانی 
می شد، فعاالن این صنعت تنها موفق به تولید حدود یک 
میلیون و 400 هزار دستگاه تلویزیون شدند. در شرایطی 
که عامالن تحریم، این اتفاق را فرصتی برای خودکفایی و 
دالر  میلیون   10 از  بیش  ساالنه  می دانستند،  خوداتکایی 
ریزش  می شد.  خارج  کشور  از  تلویزیون  واردات  برای  ارز 
تولید تلویزیون اما تا سال 1395، یعنی اولین سال اجرای 
برجام ادامه داشت. در این سال به لطف از سرگیری ارتباط 
پای شرکت های  دیگر  بار  توسعه یافته  با کشورهای  ایران 
بین المللی به داخل کشور باز شد تا میزان تولید تلویزیون 
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ایرانی بار دیگر از مرز یک میلیون و 500 هزار دستگاه عبور 
نهایی  مصرف کنندگان  نفع  به  شرایط  این  مشخصًا  کند. 
وابستگی  اواًل  داخلی  تولید  رشد  زیرا  می شود؛  تمام  هم 
قیمت نهایی به بهای ارز را کاهش می دهد، در ثانی طبق 
مبانی علم اقتصاد با فزونی عرضه بر تقاضا قیمت ها روند 
نزولی به خود می گیرند. بر همین اساس است که از احیای 
برجام و رفع تحریم ها در مقطع کنونی به عنوان یک عامل 

مهم و تأثیرگذار بر صنعت لوازم خانگی یاد می شود.  
   

 بحران تأمین مواد اولیه؛ تعلل دستگاه ها
در حالی برخی مسئوالن کشور از تحریم به عنوان فرصتی 
نظری  چنین  تولیدکنندگان  اکثر  که  می کنند  یاد  بزرگ 
ندارند. تحریم زمانی توفیق اجباری به حساب می آید که 
کشور عالوه بر محصوالت نهایی، در تولید قطعه و مواد 

از فعاالن  اینکه گروهی  با  باشد.  اولیه هم خودکفا شده 
صنفی برای توجیه گران فروشی همکاران خود و بی توجهی 
لوازم خانگی به  ارز وابستگی تولید  نرخ  آن ها به کاهش 

تأمین کنندگان خارجی را تنها 30 درصد می دانند، اما آمار 
رسمی وزارت صمت این وابستگی را دو برابر نشان می دهد. 
حال چطور می توان برای صنعتی که در تأمین قطعه و مواد 
اولیه وابستگی ۶0 درصدی به واردات دارد، از گزاره ای تحت 
زمینه  این  در  کرد؟  استفاده  تحریم«  »دستاورد  عنوان 
وزارت صمت و بانک مرکزی هم اعتنایی نسبت به تأمین 
نه تنها  آن ها  نمی دهند.  نشان  قطعات  واردکنندگان  ارز 
تولیدکنندگان  نیاز  مورد  ارز  تأمین  زمینۀ  در  مساعدتی 
لوازم خانگی نشان نمی دهند، بلکه با بخشنامه های متعدد، 
مقطعی و متناقض بحران های جدیدی برای فعاالن صنعت 
امسال،  بهار  طی  که  حالی  در  مثال  به عنوان  می آفرینند. 
تنها 25 درصد از نیاز ارزی تولیدکنندگان در سامانه نیما 
این  صادرکنندگان  مرکزی  بانک  ناگاه  به  می شد،  تأمین 
کرد.  نیما  سامانه  به  خود  ارز  ارائه  به  موظف  را  صنعت 

با اجرای همین بخشنامه 75 درصد از تأمین کنندگان ارز 
مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی به حاشیه رفتند. این 
در حالی است که برخی تولیدکنندگان کوتاژهای صادراتی 
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را با مشکل پیدا و ریال مورد نیاز را تأمین کرده بودند، اما 
شاید  روند شد.  این  توقف  باعث  یک شبه  مرکزی  بانک 
این بانک قصد داشت با این روش بازار ارز را به کنترل خود 
درآورد، اما این نهاد دولتی نه تنها موفق به ساماندهی بازار 
زد.  رقم  هم  را  خانگی  لوازم  بازار  آشفتگی  بلکه  نشد،  ارز 
در سال جاری فعاالن صنعت لوازم خانگی عالوه بر اینکه 
را تجربه کردند، تأمین کننده ای  نرخ دالر 32 هزار تومانی 
هم برای ارز مورد نیاز خود نداشتند که به آن دل خوش 
این  پایان فشار دولت به دست اندرکاران  این  البته  کنند. 
صنعت نیست؛ وزیر صمت نیز با اعالم کاهش 10 درصدی 
قیمت دستوری فوالد در بورس کاال روی دیگری از تنش 
این دستور به  اینکه  با  را نشان داد.  لوازم خانگی  بازار  در 
صمت  وزارت  که  داشت  این  از  حکایت  اما  نرسید،  اجرا 
برنامه خاصی برای حمایت از صنایع وابسته به فوالد ندارد. 
نیست.  بهتر  چندان  هم  داخلی  تأمین  بازار  در  وضعیت 
زیرا مواد اولیه داخلی با چنان رشد قیمتی مواجه شده اند 
که برخی تولیدکنندگان دست از فعالیت کشیده اند. طبق 
متوسط  طور  به  جاری  ابتدایی سال  نیمۀ  در  رسمی  آمار 
 131 برنج  درصد،   212 فوالد  درصد،   154 آلومینیوم  قیمت 
افزایش  به سال گذشته  نسبت  درصد   117 و مس  درصد 
قیمت را تجربه کرده اند. اما افزایش قیمت این محصوالت 

مسئوالن  شرایطی  در  ندارد؛  چندانی  توجیه  هم 
قیمت های  بحث  باالدستی  صنایع  این 

آمار  که  می کشند  پیش  را  جهانی 
 1399 سال  در  می دهد  نشان 
انواع  و  فوالد  تولید  میانگین 
مواد پتروشیمی رشد حدود 50 
گرچه  است.  داشته  درصدی 
ایجاد  از  هدف  صمت  وزارت 
یارانه فوالد را حمایت از صنایع 
پایین دستی اعالم کرد، اما باید 
توجه داشت که قیمت بورسی 
فوالد چه 80 درصد نرخ منطقه 

CIS باشد و چه 70 درصد، در نهایت دالالن و سفته بازان 
هستند که بیشترین بهره را از این یارانه رانتی می برند و 
سودی نصیب تولیدکنندگان نمی شود. البته اخیرًا معاون 
امور صنایع وزارت صمت از تخصیص 10 میلیارد تومان به 
این صنعت از سوی بانک مرکزی خبر داد، اما این یارانه یا 
تسهیالت زمانی می تواند مؤثر واقع شود که نظارت درست 
باشد.  روی هزینه کرد و هدایت صحیح آن وجود داشته 
انتظار  صمت  وزارت  و  مرکزی  بانک  از  شرایطی  چنین  در 
می رود که حمایت از تولید داخلی را تنها یک شعار ندانند 
و با سیاست های اجرایی خود به طور واقعی رشد و رونق 
تولید را به ارمغان بیاورند. در این زمینه نباید به تغییر 
دولت ها هم دلخوش کرد. وزارت صمت در چند سال اخیر 
با شیوه های مدیریتی  و سرپرست مختلف  وزیر  چندین 
متفاوت به خود دیده است، اما هیچ گاه نتوانسته منجی 
صنعت لوازم خانگی باشد. بر اساس همین تجربه می توان 
گفت رونق و جهش تولید نیاز به یک سیاست بلندمدت 
راهبردی دارد و با اتکا به فرد و دولت نمی توان آن را محقق 

ساخت.

 1 وزارتخانه و 4 متصدی
از  کمتر  در  که  وزارتخانه ای  از  برنامه ریزی  انتظار  شاید 
زیادی  انتظار  می بیند  خود  به  متصدی  چهار  ماه  شش 
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هم  فوتبال  باشگاه های  در  حتی  دیگر  که  روندی  باشد. 
مهم ترین  شاید  و  بزرگ ترین  در  اما  نمی شود،  مشاهده 
به  ماجرا  دارد.  جریان  همچنان  ایران  اقتصادی  وزارتخانه 
در  رحمانی که  رضا  بازمی گردد؛  اردیبهشت سال جاری   22
میانۀ راه به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به کابینه 
دوم حسن روحانی اضافه شده بود، پس از حدود 19 ماه 
فعالیت و در حالی که در جلسۀ معاون اول رئیس جمهوری 
حضور داشت به شکل غیرمنتظره ای از سمت خود برکنار 
شد. این خبر در حال به سرعت در رسانه ها می چرخید که در 
حکم حسن روحانی نامی از رضا رحمانی به چشم نمی خورد 
جدید  سرپرست  به عنوان  مدرس خیابانی  حسین  فقط  و 
وزارت صمت معرفی شده بود. این نوع ادبیات غیررایج در 
یک نامه رسمی نشان از بروز اختالف بین رئیس دولت و 
وزیرش داشت. در ابتدا برخی رسانه ها موضوع را به دیدار 
آن روز رحمانی با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، که 
دادند؛  ارتباط  بود،  روحانی  انتخاباتی  رقیب  این  از  پیش 
اما واکنش رضا رحمانی و تکذیبیه دفتر ریاست جمهوری 
پشت پرده این ماجرا را فاش کرد. در اوضاع تحریم و کرونا 
خود  حمایت  و  تالش  می رود  انتظار  صنعت  وزیر  از  که 
می رسید  نظر  به  اما  کند،  دوچندان  را  صنایع  رونق  برای 
اولویت قرار داشتند. در  امور دیگری در  برای رضا رحمانی 
روزهایی که بازار خودرو با جهش دو برابری قیمت مواجه 
شده بود و صنعت لوازم خانگی هم در رکود کم سابقه ای 
وزیر  جمهوری،  ریاست  دفتر  اعالم  طبق  می برد،  سر  به 
وقت صمت به دنبال البی  برای رأی نیاوردن طرح تفکیک 
از  درنهایت هم  بود. طرحی که  بازرگانی  و  وزارت صنعت 
ماجراهای  اما  نگرفت،  قرار  موافقت  مورد  مجلس  سوی 
جدیدی را در این وزارتخانه رقم زد. وزارتخانه ای که مسئول 
یک  در  ماه ها  خود  اما  است،  مختلف  صنایع  ساماندهی 
نابه سامانی به سر می برد و در تغییر متصدی در طول یک 
سال رکورد جدیدی را به ثبت رساند. مدرس خیابانی هم 
که پس از رحمانی تصدی این وزارتخانه را بر عهده گرفت، 
برآورده  را  خانگی  لوازم  صنعت  فعاالن  انتظار  نتوانست 

بود  وزارتخانه  این  ماهی که سرپرست  او طی سه  سازد. 
بیشتر تمرکز خود را بر تعدیل و تنظیم بازار خودرو گذاشت 
که در این زمینه هم به توفیق چندانی دست نیافت. رأی 
تا  شد  باعث  خیابانی  مدرس  به  بهارستان نشینان  منفی 
وزارت صمت طی روزهای 22 تا 25 مرداد بدون متصدی 
بماند و صنایع کشور سه روز بدون وزیر و سرپرست به کار 
خود ادامه دهند. سرانجام در روز 25 مرداد جعفر سرقینی 
به عنوان جانشین مدرس خیابانی انتخاب شد تا او هم 45 
سوابق  گرچه  کند.  تجربه  را  صمت  وزارت  سرپرستی  روز 
حوزۀ  در  او  ضعف  به  نسبت  انتقاداتی  باعث  او  معدنی 
صنعت و تجارت شده بود، اما خط مشی متفاوت او نسبت 
وزارت  رویکرد  تغییر  برای  امید  بارقه  ای  رحمانی  رضا  به 
صمت به حساب می آمد. با این حال او هیچ گاه به عنوان 
رزم حسینی  علیرضا  تا  نرفت  مجلس  به  پیشنهادی  وزیر 
در هشتم مهر ماه به عنوان وزیر صنعت از سوی مجلس 
از  پس  صمت  وزارت  سرانجام  کند.  کسب  اعتماد  رأی 
حدود شش ماه بالتکلیفی، وزیر جدید را به خود دید. این 
شناخته  سیاسی  اجرایی  سوابق  با  بیشتر  که  وزیری  بار 
را بر عهده گرفت.  این وزارتخانه  می شود، سکان هدایت 
در  رزم حسینی  فعالیت  آغاز  از  که  ماهی  چند  حدود  طی 
برای صنعت  خاصی  دستاورد  او  می گذرد،  روحانی  کابینه 
لوازم خانگی نداشته و حتی گاه با تصمیمات فردی خود 
موجبات بروز تنش در بازار را فراهم کرده است. البته به 
وزارتخانه  این  رأس  در  پی  در  پی  تغییرات  می رسد  نظر 
ارتباط چندانی به تصمیمات و عملکرد اقتصادی وزرا ندارد، 
بلکه این عوامل سیاسی هستند که تعیین می کنند چه 
ترک  را  وزارت صمت  و چه کسی ساختمان  بماند  کسانی 
کند. حال به نظر می رسد رزم حسینی آخرین متصدی وزارت 
صمت در دولت روحانی باشد؛ اما برای ارزیابی عملکرد او و 

تاثیرش بر صنعت لوازم خانگی شاید زود باشد.
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 رکوردشکنی تولید در سال 99
سال  طی  شد،  اشاره  آن  به  که  چالش هایی  تمام  به رغم 
خانگی  لوازم  دستگاه  هزار   ۶00 و  میلیون   11 تولید   99
هدف گذاری شد که تولیدکنندگان تا امروز توانسته اند در 

همین مسیر گام بردارند. اتفاقی که شاید در ابتدای سال 
برندهای داخلی در  اما  بود،  به آن خوش بین  کمتر کسی 
آخرین سال قرن موفق به رکوردشکنی در تولید لوازم خانگی 
شدند. بررسی آمار رسمی وزارت صمت نشان می دهد که 
اصلی  محصول  سه  تولید   99 سال  ابتدایی  ماهه   9 طی 
لوازم خانگی، یعنی یخچال و فریزر، ماشین لباسشوئی و 
تلویزیون نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 
28.5 درصد، 59.1 درصد و 57.۶ درصد رشد داشته است. 
در مدت یادشده آمار تولید یخچال و فریزر ایرانی به یک 
از مجموع 12 ماه  و  میلیون و 484 هزار دستگاه رسیده 
لباسشوئی  تولید  زمانی  بازۀ  این  در  رفت.  گذشته  سال 
از 7۶9 هزار و 400 دستگاه و      و تلویزیون نیز به ترتیب 

یک جهش  تا  است  رفته  فراتر  دستگاه   500 و  هزار   901
تولید رقم بخورد.

تولیدکنندگان ایرانی لوازم خانگی در سال 99 نشان دادند 
تحریم،  کرونا،  نظیر  چالش هایی  توأمان  وجود  حتی  که 

پای  از  را  آن ها  و...  متولی  بدون  وزارت  ارزی،  نوسانات 
درنمی آورد و در نبود خارجی ها بهتر می توانند توان خود را 
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به رخ بکشند و جای خالی آن ها را پر کنند. همان طور که 
در نمودار باال هم مشخص است، تا پایان سال این برندها 
رکورد تولید لباسشوئی و یخچال فریزر را در یک دهه اخیر 
می شکنند و با ادامۀ این روند طی سال های آینده به رکورد 
تولید تلویزیون در سال 1390، یعنی پیش از آغاز دور اول 
تحریم های غرب علیه ایران بازمی گردند. اما آیا این روند 
و  رشد  به  منجر  خانگی  لوازم  تولیدات  تعداد  رشد  به  رو 
رونق صنعت لوازم خانگی ایرانی در سال جاری شده است؟ 
اکبر پازوکی، رئیس  اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در 

به خرید  مردم  که  کرد  عنوان  پرسش،  این  به  پاسخ 
علت  و  آورده اند  روی  ایرانی  خانگی  لوازم 

و  خارجی  محصوالت  گرانی  را  آن 
نداشتن خدمات پس از فروش 

خواند. اما باید توجه داشت 
اتفاق  دو  این  کنار  در  که 
عواملی مانند رشد قاچاق 
وفور  و  خانگی  لوازم 
خارجی  تقلبی  کاالهای 
در بازار هم اعتماد مردم 
برندهای  به  نسبت  را 
برده  بین  از  خارجی 

ال.جی  که  زمانی  است. 
خاک  رسمًا  سامسونگ  و 

وجود  کرده اند،  ترک  را  ایران 
چه  مغازه ها  ویترین  در  آن ها 

معنایی دارد؟ این دست کاالها یا از 
راه های غیرقانونی وارد کشور شده اند و یا 

همان تولیدات داخل هستند که به صورت تقلبی و جعلی 
در خوش بینانه ترین  توزیع می شوند.  کره ای  مارک های  با 
انبار  در  احتکارشده  محصوالت  همان  کاالها  این  حالت 
و تغییر  ارز  ریزشی  روند  از  فروشگاه ها هستند که پس 
درآورده اند.  ویترین ها  از  سر  آمریکا  جمهوری  رئیس 
به  لزومًا  خارجی،  محصوالت  خرید  رکود  این،  از  گذشته 

که  آن طور  نیست.  داخلی  محصوالت  خرید  رونق  معنای 
محمدحسین اسالمیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان 
تعداد  جاری  سال  آبان  پایان  تا  می گوید،  خانگی  لوازم 
داشته اند.  ریزش  درصد   80 خانگی حدود  لوازم  مشتریان 
همچنین اگر کاالهای خارجی دچار گرانی شده اند، برندهای 
داخلی از آن عقب نمانده اند. آن طور که آمار رسمی نشان 
 70 خانگی  لوازم  قیمت  امسال  ماهه  هشت  در  می دهد 
درصد رشد داشته است. در حالی که میزان رشد دالر به 
حدود 45 درصد می رسد. حال دست اندرکاران این صنعت 
معتقدند تنها در صورتی می توان به کاهش قیمت 
لوازم خانگی امید داشت که در یک بازۀ 
در  دالر  نرخ  ماهه  شش  حداقل 
ثابت  تومان  هزار   20 محدودۀ 
است  حالی  در  این  بماند.  
صعود  روزهای  در  که 
خانگی  لوازم  بازار  دالر، 
لحظه ای  به صورت 
می شود  بازار  دنباله رو 
رشد  آمار  امروز  که 
باالتر  درصد   25 آن 
در  است.  دالر  نرخ  از 
به  می توان  زمینه  این 
قیمت  جزئی تر  بررسی 
لوازم خانگی ایرانی طی یک 

سال اخیر پرداخت.

 قیمت ها هم رکورد شکستند!
بررسی قیمت های درج شده در فروشگاه های اینترنتی 
هوشمند  اینچ   55 ال.ای.دی  قیمت  که  می دهد  نشان 
ایکس.ویژن در میانۀ بهمن سال گذشته در محدودۀ ۶.5 
میلیون تومان قرار داشت؛ اما اکنون پس از گذشت یک 
سال نرخ این محصول از 12 میلیون تومان هم عبور کرده 

است.  
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در نمودار بعدی روند ساالنه افزایش قیمت این محصول 
و   99 سال  آبان   15 در  که  می کنیم  مشاهده  را  مادیران 
همزمان با رکوردشکنی های نرخ دالر به طور میانگین تا نرخ 
تا  است  رفته  پیش  هم  تومان  هزار   350 و  میلیون   15

رکورد رشد 2.5 برابری قیمت را ثبت کند.

البته این تنها یک نمونه تلویزیون ساخت داخل است که 
که  نیست  معنا  بدین  و  انتخاب شده  به شکل تصادفی 
محصوالت دیگر وضعیت بهتری نسبت به تلویزیون های 
مادیران دارند. برای بررسی روند قیمتی ماشین لباسشوئی 
ماشین  یعنی  انتخاب،  صنعتی  گروه  محصوالت  از  یکی 
لباسشویی اسنوا مدل SWM-843 با ظرفیت 8 کیلوگرم را 

مورد بررسی قرار داده ایم. 
محدودۀ  در  گذشته  سال  بهمن  که  اسنوا  محصول  این 

در   داشت،  قرار  تومان  هزار   200 و  میلیون  قیمتی هفت 
ماه های پایانی سال 99 در کانال 15 میلیون و 500 هزار 
تومان قرار گرفته تا رشد بیش از 100 درصدی را طی یک 

سال به ثبت برساند. 

شده  مشخص  محصول  این  صعودی  روند  زیر  نمودار  در 
است.
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نمونه  بررسی  در 
یخچال و فریزر شاید 
برند امرسان انتخاب 

مناسبی باشد. 
ساید  فریزر  یخچال 
امرسان  ساید  بای 
 98 سال  اواخر  که 
میلیون   12 نرخ  با 
تومان  هزار   250 و 
یک  می شد،  توزیع 
رشد  با  بعد  سال 
درصدی   100 تقریبًا 
در  میانگین  به طور 
مورد  فروشگاه های 
 24 حدود  بررسی 
به  تومان  میلیون 

فروش می رسد. 

البته در تعدادی از فروشگاه ها، این محصول تا سقف 34 
میلیون تومان هم نرخ گذاری شده است. در نمودار زیر بازۀ 
مالحظه  را  امرسان  ساید  بای  ساید  فریزر  یخچال  قیمتی 

می کنید.

دیگر  جاروبرقی 
که  است  محصولی 
هر  خانۀ  در  معمواًل 
می شود.  پیدا  ایرانی 
نیز  محصول  این 
اقالم  سایر  همانند 
در  را  خود  نتوانسته 
ارزی  شوک های  برابر 
سال  یک  تورمی  و 
دارد  نگه  مصون  اخیر 
تا حدود   99 در سال  و 
قیمت  رشد  برابر  دو 
شاید  است.  داشته 
بتوان  را  پارس خزر 
پرطرفدارترین   از  یکی 

جاروبرقی ایرانی دانست. 
از این رو در ادامه به بررسی 

 2500WB Turbo روند نرخ گذاری جاروبرقی پارس خزر مدل
در یک سال اخیر می پردازیم. 

پیشرفته ترین تولید پارس خزر که 20 بهمن سال 98 دو 
میلیون و 1۶7 هزار تومان قیمت داشت، پس از گذشت 
حدود یک سال به حدود سه میلیون و 54۶ هزار تومان 

رسید که در نمودار زیر مشاهده می شود.
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 بازار سمساری ها سکه شد
نگاهی به نمودارهای فوق پاسخی مشخص به این پرسش 
لوازم خانگی  است که چرا به رغم رشد 50 درصدی تولید 
به سر می برد؟  رکود  در  بازار  این  در سال جاری، همچنان 

با دو برابر شدن قیمت بسیاری از محصوالت، مردم دیگر 
تا مجبور نشوند اقدام به خرید نمی کنند. حتی زوج هایی 
از  را  اقالم  از  بسیاری  دارند،  را  خانواده  تشکیل  قصد  که 
سبد جهیزیه خود حذف کرده اند. در این بین دخترانی هم 
و  جهیزیه  تأمین  در  ناتوانی  دلیل  به  که  می شوند  پیدا 
به جاآوردن این سنت، قید ازدواج را زده اند. بسیاری افراد 
خانگی دست  لوازم  خرید  نظیر  دیگری  روش های  به  هم 
دوم روی آورده اند. بر خالف بازار لوازم خانگی نو که در یک 
این  از دست داده،  را  اخیر 80 درصد مشتریان خود  سال 
بازارهای لوازم یدکی، تعمیرات و لوازم دست دوم هستند 
که رونق کم سابقه ای را تجربه می کنند. متأسفانه اکنون 

پی  در  تنها  افراد  از  بسیاری  که  شده  به گونه ای  شرایط 
پرداخت هزینۀ کمتری هستند؛ از این رو حتی با علم به 
قاچاق و غیرقانونی بودن لوازم خانگی، اقدام به خرید آن 
می کنند. البته این امر ریشه در کاهش قدرت خرید افراد 

در سال های اخیر هم دارد. با عبور نرخ تورم از 40 درصد 
و بازماندن حقوق کارگران و کارمندان از فنر رهاشده تورم، 
ندارند.  این روش ها  به  آوردن  روی  افراد دیگر چاره ای جز 
چه بسیار خانواده هایی که سال ها درآمد خود را پس انداز 
کردند تا سبد جهاز کاملی و لوکسی را برای فرزندان خود 
تهیه کنند، اما اکنون با این مقدار پول خود تنها می توانند 
یخچال و تلویزیون معمولی خریداری کنند و برای تأمین 
سایر کاالها باید به روش های دیگری روی آورند. همچنین 
شاید در سال های اخیر بخشی از تقاضا را افرادی تشکیل 
می دادند که درصدد تبدیل کاالی خود به احسن بودند، اما 
دیگر جز گروهی خاص، کمتر فردی را می توان مشاهده کرد 
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اتفاق  این  باشد. به دنبال  بازار شده  وارد  این نیت  با  که 
قیمت ها  صعودی  روند  نیز  دوم  دست  کاالهای  بازار  در 
برای  جدید  جوالنگاهی  توانسته اند  دالالن  و  شده  آغاز 
سوءاستفاده خود پیدا کنند. چندان بعید نیست با ادامۀ 
از کاالی مصرفی بادوام تغییر  این روند لوازم خانگی هم 
ماهیت دهد و تبدیل به کاالی سرمایه ای شود. فقط کافی 
است یک جست وجویی در سایت دیوار داشته باشیم تا 
متوجه عمق این ماجرا بشویم. فقط در روز بیستم بهمن 
سایت  این  در  یخچال  ثبت شده  آگهی   8000   99 سال 
خرید و فروش اینترنتی کاالی دست دوم کاال وجود دارد. 
قیمت ها نیز در این بازار دست کمی از بازار لوازم خانگی نو 
ندارند و متناسب با نرخ ارز افزایش پیدا کرده اند. یخچال 
فریزر دوقلو بوش مدل مدل  ksw3۶vw314، 30 میلیون 
تومان قیمت گذاری شده است؛ حال بررسی فروشگاه های 
این  تومانی  میلیون   55 تا  میلیون   49 نرخ  از  اینترنتی 

محصول حکایت دارد. 

تلویزیون کارکرده نیز طی چند سال اخیر محبوبیت خاصی 
بررسی  است.  کرده  پیدا  خانگی  لوازم  متقاضیان  بین 
بزرگ ترین سایت ایرانی خرید و فروش کاالی دست دوم 
محصوالت  از  دارد.  تلویزیون  انواع  فروش  رواج  از  نشان 
تولیدات  به روزترین  تا  گرفته  پارس  و  توشیبا  قدیمی 
اینچ   32 ال.ای.دی  نمونه  یک  در  سامسونگ.  و  ال.جی 
تومان  هزار   900 و  میلیون  سه  دیوار  سایت  در  ال.جی 
قیمت گذاری شده است، در حالی که بررسی فروشگاه های 
با  را  اینترنتی لوازم خانگی نشان می دهد همین محصول 
کرد.  پیدا  نوفروش ها  بازار  در  همین قیمت هم  می توان 

بیشتر  نو  خانگی  لوازم  به  مربوط  پایین  البته قیمت های 

مربوط به بانه است که ضمانت خاصی ندارند.
در بخش تولید جاروبرقی شرکت هایی نظیر پارس خزر و 
پاکشوما سال هاست بازار را از وجود برندهای خارجی بی نیاز 
کرده اند. این دو شرکت حداقل در بازار داخلی توانسته اند 
پا به پای برندی همچون بوش آلمان پیش بروند و با ارائه 
بازار را به دست آورند؛  قیمت های پایین تر مزیت رقابتی 
ایرانی  برندهای  این  کارکرده  محصوالت  قیمت  رو  این  از 

تفاوت چندانی با قیمت تولیدات بدون کارکرد ندارد.  

از  بیش  می شود،  مشاهده  باال  تصویر  در  که  همان طور 
انتشار آگهی جاروبرقی دست دوم می گذرد،  از  دو هفته 
زیرا  است،  نشده  کاال  فروش  به  موفق  آن  فروشنده  اما 
بعید  و  ندارد  بازار  با  محسوسی  تفاوت  درج شده  قیمت 
است که مشتریان به خطر تفاوت قیمت 500 هزار تومانی 
البته  بخرند.  جان  به  را  دوم  دست  کاالی  خرید  ریسک 
اینترنت  فضای  به  محدود  روزها  این  معامالت  نوع  این 
طی  سمساری های  بازار  نمی شود.  آنالین  فروشگاه های  و 
یکی دو سال اخیر حسابی سکه شده است. اگر این روزها 
حتمًا  باشد  خورده  تهران  »مازندران«  خیابان  به  گذرتان 
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است؛  شده  خاطرتان  آزردگی  باعث  خیابان  این  ترافیک 
دستفروش های  و  سمسارها  بازار  رونق  از  که  ترافیکی 
در  دیگر  نه تنها  سمسارها  می گیرد.  نشأت  خانگی  لوازم 
بلکه پیاده روها  ندارند،  برای نشستن  مغازه هایشان جایی 
این  را به اشغال خود درآورده اند.  از خیابان  و گاه بخشی 
روزها در راستۀ سمسارها از خرید و فروش قاشق و چنگال 
گرفته تا معاملۀ به روزترین تولیدات برندهای مطرح لوازم 
خانگی رواج پیدا کرده است. در این راسته به وفور زوجینی 
نو  کاالهای  قیمت  با  مواجهه  در  که  می شوند  مشاهده 
بازار سمسارها  به  و  ناامید شده اند  خانگی  لوازم  خرید  از 
پناه آورده اند. در طرف دیگر بازار نیز فروشندگان را اغلب 
یا  دارند و  یا قصد مهاجرت  کسانی تشکیل می دهند که 
به دلیل نیاز مالی به فروش کاالهای لوکس و غیرضروری 
بازار محل مناسبی برای آب  روی آورده اند؛ متأسفانه این 
کردن لوازم خانگی دزدی با قیمت های ناچیز هم شناخته 
جنوب  در  خالزیر  خیابان  سنتی  شکل  به  البته  می شود. 
شهر تهران و در نزدیکی جاده ساوه به مرکز تبادل کاالهای 

دزدی معروف است و در آن به اصالح از شیر مرغ تا جان 
لوازم  قربانیان سرقت  اگر  بسا  پیدا می شود. چه  آدمیزاد 
خانگی به این خیابان که به »شیطان بازار« معروف شده، 
سری بزنند کاالی مسروقه خود را در حال فروش پیدا کنند. 

 معاملۀ میلیونی کارُتن خالی؛ تجارت سیاه بازار 
لوازم خانگی

تغییرات  بروز  خانگی،  لوازم  واردات  ممنوعیت  تحریم، 
از  خارجی  معتبر  برندهای  خروج  وزارت صمت،  در  مداوم 
دست  خانگی  لوازم  قیمت  برابری  دو  حدود  رشد  و  ایران 
به دست هم دادند تا صنعت لوازم خانگی در سال 1399 

شاهد اتفاق جدید دیگری باشد.
 کارُتن های خالی که تا چند سال پیش در بهترین حالت 
لوازم  بازار  در  حاال  نداشتند،  انباری ها  گوشۀ  جز  جایی 
تولید  زنجیرۀ  در  و  شده اند  باارزش تر  هم  طال  از  خانگی 
چنانکه  آورده اند.  وجود  به  را  کارُتن فروشی  جدید  شغل 
برای  هم  میلیون  چند  تا  حاضرند  کالهبرداران  و  دالالن 
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خرید  کنند.  هزینه  خارجی  خانگی  لوازم  کارُتن  یک  خرید 
شبکه های  و  سایت ها  از  که  خالی  کارُتن های  فروش  و 
آنالین آغاز شد، مدتی است که فراتر رفته و دامنه خود را 
از امین حضور تهران تا بانه و کردستان گسترانده است. 

فعاالن تجارت سیاه در ابتدا برای فروش این کارُتن ها به 
قیمت های 300 هزار تا 500 هزار تومان قناعت می کردند، 
اما اکنون به نرخ های کمتر از یک میلیون تومان رضایت 
نمی دهند. گذشته از این موضوع، در اوایل شکل گیری این 
تجارت، اجناسی که داخل کارُتن جانمایی می شدند، بیشتر 
کاالهای دست دوم برندهای خارجی بودند که فروشندگان 
قالب  نو  به جای  و  آن می کشیدند  روی  و  به سر  دست 
برندهای  نبود  از  سوءاستفاده  رفته رفته  اما  می کردند، 
زمینه  این  در  که  فیلم هایی  رسید؛  خود  اوج  به  کره ای 
برای مدتی شبکه های اجتماعی را پر کردند، به خوبی نشان 
می دادند که در دل پایتخت کارگاه هایی شکل گرفته که 
افرادی مارک کاالهای ایرانی را جدا و به جای آن از لیبل های 
ال.جی، سامسونگ، بوش و ... روی کاال استفاده می کنند. 
این افراد حتی ابایی برای درج شناسه های تقلبی روی این 
کاالها ندارند و افرادی را که آگاهی الزم در این زمینه ندارند، 
طعمه خود می کنند. مشخص است زمانی که تنها با این 
کار آنها سود بیش از 20 میلیون تومانی خود را تضمین 
می سازند، برای جلب اعتماد مشتری دو میلیون تومان هم 
نشان  میدانی  مشاهدات  بپردازند.  خالی  کارُتن  برای  پول 
می دهد برای این کار حتی گروه های داللی و واسطه گری 
شکل گرفته است. چنان که افرادی با قیمت های حدود 200 

هزار تا 300 هزار کارُتن های لوازم خانگی مردم را می خرند و 
در مقاصدی نظیر بانه، کردستان و جمهوری و امین حضور 

تهران با نرخ های میلیونی آن را به مزایده می گذارند. 

 برندبازی به جای برندسازی
شاید در نگاه اول تجارت کارُتن خالی چندان سیاه به نظر 
نرسد، اما با توجه به گردش مالی موجود در این صنعت، 
افرادی  می شوند.  متضرر  درنهایت  که  هستند  مردم  این 
امید  با هزار  از ماه ها پس اندازکردن درآمد خود،  که پس 
و آرزو اقدام به خرید لوازم خانگی می کنند، به این شکل 
پول خود را بر باد می دهند. اقداماتی نظیر درج شناسه کاال 
هم شاید مؤثر واقع شود، اما این موضوع را هم باید در 
نظر داشت که عده ای از خریداران از آگاهی و سواد کافی 
در این زمینه برخوردار نیستند. حتی در بسیاری از مواقع 
افراد آگاه و مطلع هم فریب فروشندگان و کالهبرداران را 
می خورند و مال خود را بدین شکل از دست می دهند. با 
اینکه افزایش نظارت بر بازار و برخورد جدی با سودجویان 
می تواند راه حل مناسبی برای کاهش تجارت کارُتن خالی 
باشد، اما شاید ایجاد برندهای ملی باکیفیت و فرهنگ سازی 
برای استفاده از تولیدات داخلی پیش و بیش از هر اقدام 
سال ها  این  طی  متأسفانه  باشد.  داشته  اهمیت  دیگری 
فرهنگ عمومی جامعه به سمتی پیش رفته که همچنان 
استفاده از برندهای خارجی یک ارزش تلقی می شود. برخی 
از افراد حتی حاضرند کاالی تقلبی و دست دوم استفاده 
قیمت  و  کیفیت  طبیعتًا  که  ایرانی  کاالی  به  اما  کنند، 
تن  دارد،  دوم  دست  و  تقلبی  محصوالت  از  به صرفه تری 
ندهند. از این رو از وزارت صمت و سایر نهادهای ذی ربط 
فرهنگ سازی  مالی،  حمایت های  بر  عالوه  می رود  انتظار 
درست برای حمایت از کاالی ایرانی را هم در اولویت قرار 
دهند. شاید صداوسیما رسانه مرجع در این زمینه شناخته 
شود، اما این رسانه هم بارها با آزمون و خطا فرصت را از 
دست داده است. به عنوان مثال طی سال های گذشته این 
رسانه روی برندسازی محصوالت اسنوا مانور زیادی داده، 
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ولی با انتخاب های نادرست، آنطور که باید این تبلیغات 
تبلیغات  کارشناسان  معیار  گویا  است.  نبوده  تاثیرگذار 
شناخته شده  چهره های  از  استفاده  برند  این  تلویزیونی 
اما  است.  تلویزیونی  پرمخاطب  برنامه های  در  حضور  و 
تولیدات  تبلیغ  برای  هایی  روش  چنین  کلی  طور  به  آیا 
داخلی می تواند منجر به فرهنگ سازی در میان عامه مردم 
شود؟ قطعًا نمی توان رسالت فرهنگ سازی برای تولیدات 
انتظار  و  برندساز  تا  برندباز سپرد  به شومن های  را  داخلی 
داشت که مردم به استفاده از تولیدات داخلی روی آورند.  
در  و  می کنند  تن  به  خارجی  لباس های  که  شومن هایی 
مقابل دوربین شعار استفاده از محصوالت داخلی را فریاد 
برای  مناسبی  جای  را  ایران  حتی  که  همان هایی  می زنند؛ 
برای  مبلغ  بدترین  طبیعتًا  نمی دانند،  خود  فرزندان  تولد 
باید  بود. چنان که تولیدکنندگان  برندهای داخلی خواهند 
سال ها هزینه کنند تا تبعات منفی این نوع تبلیغات را از 
ذهن مردم پاک کنند. گذشته از کیفیت رقابتی محصوالت، 

شاید به دلیل همین روش های نادرست تبلیغاتی بوده که 
شهروندان در طول سالیان متمادی از خرید جنس ایرانی 

فراری بوده اند.  

 عبور »بوش« از تابلوی ورود ممنوع!
با اینکه طی دو سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع 
محصوالت  زمره  در  شناسه  بدون  کاالهای  و  شده  اعالم 
خبری   99 سال  ماه  آذر  طی  اما  گرفته اند،  قرار  قاچاق 
 420« می چرخید؛  رسانه ها  بین  دست  به  دست  جنجالی 
گمرک  از  ترخیص  آستانۀ  در  بوش  خانگی  لوازم  کانتینر 
گمانه زنی ها  تا  بود  کافی  تیتر  یک  همین  گرفتند.«!  قرار 
دربارۀ علت و علل این ماجرا آغاز شود. عده ای این خبر را 
در پس تحوالت  لوازم خانگی  واردات  آزادسازی  مثابۀ  به 
بین المللی تلقی کردند و گروهی دیگر از ظهور و بروز یک 
از  رانت گسترده در صنعت لوازم خانگی خبر دادند. ماجرا 
آن جایی آغاز شد که مقامات گمرک از توقف 420 کانتینر 
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لوازم خانگی بوش در گمرک بندرعباس خبر دادند. حال این 
بار عالوه بر وزارت صمت، انگشت اتهام را به سمت سازمان 
اما همان طور  بانک مرکزی هم نشانه می گرفت.  و  گمرک 
پاسخ گویی،  جای  به  نهادها  این  می رفت  انتظار  که 
تبرئه  درصدد  صرفًا  یکدیگر  زمین  به  توپ  انداختن  با 
گمرک  فنی  معاون  از  »تصال«  پیگیری های  برآمدند.  خود 
حاکی از آن بود که واردات لوازم خانگی بوش از ابتدایی 
ممنوعیت ها جریان داشته و این کاالها، عالوه بر کاالهای 

اما  انبار شده اند.  اعمال ممنوعیت ها، قبض  از  پیش 
سوال مهم دیگر در این زمینه به منشأ 

ارزی واردکننده مربوط می شد که 
آن  در  ابهاماتی  همچنان 

وجود دارد و بانک مرکزی 
ارائه  را  الزم  مستندات 

شاید  است.  نکرده 
ترخیص این کاالها 
مناسبی  فرصت 
عبدالناصر  برای 
رئیس  همتی، 
مرکزی،  بانک  کل 
سرانجام  تا  بود 

در  عملی  اقدام 
شعارها  راستای 

شفافیت  بر  مبنی 
تخصیص ارز نشان دهد، 

از  نتوانست  بانک  این  اما 
شود.  خارج  سربلند  آزمون  این 

که  رزم حسینی  علیرضا  همچنین 
بر  را  وزارت صمت  به تازگی تصدی  زمان  آن  در 

عهده گرفته بود، با اقدام به هنگام می توانست در اولین 
را برای صنعت لوازم خانگی بردارد که  گام، بلندترین گام 
متأسفانه این مهم هم محقق نشد و نشان داد شاید برای 
کاال  کاسپین  شرکت  که  بوش  نظیر  برندهایی  از  بعضی 

دریا نمایندگی واردات آن را بر عهده دارد، تابلوی واردات 
ممنوع بی معناست. البته در حکم دیوان عدالت اداری حق 
به شرکت واردکننده داده شد، اما وزارت صمت که طرف 
دیگر دعوی به حساب می  آمد در مدت قانونی دست به 
اعتراض نزد تا بر شائبه های موجود افزوده شود و بار دیگر 
از وزارت صمت هم به  عنوان وزارت واردات یاد شود. عالوه 
وزارت  بدنه  در  که شاید  ماجرا  این  بر شناسایی مقصران 
داده  پاسخ  پرسش  این  به  باید  دارند،  صمت هم حضور 
شود که با توجه به تنگناهای ارزی کشور و دشواری 
شرایط سخت  در  تولید  پیش  از  بیش 
ارز مورد نیاز  تحریم و کرونا  که 
موعد  در  تولیدکنندگان 
نمی شد،  تأمین  مقرر 
وزارت  و  مرکزی  بانک 
اساس  چه  بر  صمت 
از  پس  معیاری  و 
واردات  ممنوعیت 
کاالها گروه 4  به 
بوش  واردکننده 
تخصیص  ارز 
منشأ  هر  )با  داده 
ارزی( و حتی مراحل 
برای  را  کاال  ترخیص 
کاالهای وارداتی بوش 

گذرانده اند؟ 

1399؛  نمایشگاه   
نشود تکرار  شاید  که  فرصتی 

ویروس کرونا طی سال جاری صنعت نمایشگاهی 
جهان را هم در امان نگذاشت و با سرایت به این صنعت 
را به تعطیلی کشاند. نمایشگاه هایی  از رویدادها  بسیاری 
هم که در این سال برگزار شدند یا شکل مجازی داشتند 
و یا نتوانستند بازدیدکننده چندانی جذب کنند. فعالیت 
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محدودیت های  دنبال  به  نیز  تهران  بین المللی  نمایشگاه 
ناشی از شیوع کرونا چندین بار در طول سال جاری متوقف 
لوازم خانگی هم  نمایشگاه صنعت  بر همین اساس  شد. 
11 تا 14 آذر برگزار شود، به  که ابتدا قرار بود طی روزهای 

زمان دیگری موکول شد. 
در حالی که زمزمه هایی مبنی بر لغو این نمایشگاه در طول 
سال جاری به گوش می رسید، اما انجمن لوازم خانگی ایران 
این  نمایشگاه  بیستمین  شد  موفق  خود  پیگیری های  با 
صنعت را پنجم تا هشتم دی با حضور 17۶ شرکت داخلی 
»درخشش  شعار  خانگی  لوازم  صنایع  انجمن  کند.  برگزار 
تولید در کشاکش تحریم« را برای این نمایشگاه انتخاب 
بکشد.  چالش  به  را  خارجی ها  غیبت  شکل  بدین  تا  کرد 
تمایز  تأمین کنندگان وجه  و  حضور چشمگیر قطعه سازان 
با سال های  خانگی  لوازم  المللی  بین  نمایشگاه  بیستمین 
بود  بهتر  شاید  حال  این  با  می آمد.  حساب  به  گذشته 
آن  از  خوبی  استقبال  قطعه سازان  که  نمایشگاه  این  در 
یکدیگر  کنار  در  تولید  زنجیرۀ  غرفه های  دادند،  نشان 
اتفاق  دقیق تری  طور  به  بازار  نیازسنجی  تا  قرار می گرفت 
انتظار  نمایشگاه  در  فعال  از شرکت های  همچنین  بیفتد. 
می رود بیش از آنکه این رویداد را شبیه به یک جشنواره 
برای  غنیمتی  را  آن  ببینند،  خود  همکاران  با  دورهمی  یا 
معرفی محصوالت و توسعۀ بازار خود بشمارند. به ویژه در 
به وجود  داخلی  برندهای  برای  این فرصت  نبود خارجی ها 
را  خود  تولیدات  بیشتری  فضای  در   99 سال  در  که  آمد 
تغییر دولت  به  با توجه  بگذارند. فرصتی که  نمایش  به 
به  توجه  با  البته  نشود.  تکرار  آینده  سال  شاید  آمریکا، 
شرایط خاصی که کرونا به وجود آورده، نمی توان نمایشگاه 
نمایشگاهی  عملکرد  برای  مناسبی  محک  سنگ  را  امسال 
این صنعت دانست، اما امید می رود پس از واکسیناسیون 
عمومی و رفع محدودیت های کرونایی، این انجمن بیست 
توان  تمام  با  را  خانگی  لوازم  صنعت  نمایشگاه  یکمین  و 
برگزار کند تا بتوان به معیار مناسبی برای قضاوت دست 
اما   ،99 سال  طی  موجود  محدودیت های  تمام  با  یافت. 

جدید  محصوالت  از  نمایشگاه  همین  در  تولیدکنندگان 
تولید  عرصه  به  جی.پالس  ورود  شاید  کردند.  رونمایی 
باشد  رویدادهایی  مهمترین  از  یکی  همراه  تلفن  گوشی 
پشت  جاری  سال  در  الکترونیک  لوازم  عرصه  فعاالن  که 
سر گذاشته اند. شاید این نقطه آغازی برای ورود برندهای 
ایرانی در این عرصه باشد. استفاده از اینترنت اشیا تا سال 
 99 سال  اما  می شد،  منحصر  خاص  برند  چند  به  گذشته 
بسیاری از شرکت های تولیدکننده محصوالتی را به نمایش 
گذاشتند که مجهز به این سیستم بود. همچنین همکاری 
این نمایشگاه  با شرکت های دانش بنیان دیگر وجه تمایز 
در  به ویژه  این همکاری  بود؛  به سال های گذشته  نسبت 
تولید وسایل سرمایشی و گرمایشی نمود بیشتری داشت. 
چنان که بسیاری از شرکت اه استفاده از پدهای سلولزی را 
در تولید این محصوالت در دستور کار قرار داده اند و همگام 
با برندهای جهانی به این سمت حرکت کرده اند. همچنین 
با  مدت ها  که  ایرانی  نوستالژیک  برندهای  از  »آزمایش« 
مسئله ورشکستگی دست و پنجه نرم می کرد، با حضور در 
نمایشگاه امسال تولیدات جدید خود را به نمایش گذاشت 
تا حامل پیامی مبنی بر احیای برند ایرانی باشد. با اینکه 
به  می توان  اما  می شود،  مدیریت  اجاره  تحت  برند  این 
امید داشت.  آینده  و پیشرفت آن طی سال های  توسعه 
در  بیشتر  است  پاناسونیک  وامدار  که  تولیپس  شرکت 
حوزۀ تولید لوازم خانگی کوچک و متوسط فعالیت دارد و 
در نمایشگاه امسال توانست از محصوالت جدید خود یعنی 
برقی،  همزن  جاروبرقی،  و  کند  رونمایی  پالس  تولیپس 
البته شرکت های  بگذارد.  نمایش  به  را   ... و  چرخ گوشت 
نمایشگاه  این  به  چشم نوازی  ویترین های  با  هم  دیگر 
آمده بودند. امرسان با تنوع بخشی به یخچال های خود و 
ایکس ویژن با سری جدید تلویزیون هایش در بزرگ ترین 
اما  می کردند،  خودنمایی  جاری  سال  نمایشگاهی  رویداد 
بین المللی  بازارهای  در  موفق  برای حضور  می رسد  نظر  به 
این شرکت ها باید با قدرت بیشتری به مسیر خود ادامه 
دهند. نکته حائز اهمیت در نمایشگاه سال 99 که به ذوق 
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می زد، این بود که هیچ یک از برندها هنوز نتوانسته اند 
سبد کاملی از لوازم خانگی و جهیزیه را ارائه دهند. شاید 
برنامه ریزی در این زمینه بتواند تولیدکنندگان را از سایر 

رقبایشان متمایز سازد. 
 »لخانه« پرچم دار گروه »ل« در بازار سرمایه 

خانگی  لوازم  صنایع  انجمن  در  فعال  عضو   240 بین  در   
و  دارند  هم  بورسی  فعالیت  ایرانی  شرکت  شش  ایران، 

سهام خود را در بازار سرمایه به عرضه گذاشته اند. پارس 
خزر  پارس  بوتان،  پارس،  خانگی  لوازم  مادیران،  الکتریک، 
و آبسال شش شرکتی هستند که به ترتیب با نمادهای 
لپارس، مادیرا، لخانه، لبوتان، لخزر و البسا بین بورس بازان 

شناخته می شوند.
همان طور که در نمودارهای پیش رو مشخص است به طور 
بازدهی   99 سال  در  نتوانسته اند  نمادها  این  میانگین 
پارس  بگذارند.  جای  بر  خود  سهام داران  برای  مطلوبی 

الکتریک و مادیران با اینکه تا میانۀ سال روند خوبی را طی 
کرده و سود قابل توجهی نصیب سهام داران کرده بودند، 
خود  قیمتی  کف  به   1399 سال  هفته های  آخرین  در  اما 
رسیده اند و در آستانۀ بازدهی منفی ساالنه قرار گرفته اند. 
باشد، همین   1399 ابتدای سال  مقایسه  مبنای  اگر  البته 
حاال هم این دو نماد از سود خارج شده اند. شرکت بوتان 
نیز شرایط چندان بهتری نسبت به دو نماد قبلی ندارد و 

سهامداران لبوتان نیز مدت هاست متحمل زیان شده اند. 
با  متناسب  مسیری  که  است  شرکتی  تنها  خزر  پارس 
بازار در پیش گرفته است. بدین صورت که  شاخص کل 
هر گاه شاخص کل بورس سبزرنگ بوده، این نماد هم به 
سهام داران خود روی خوش نشان داده، اما کافی است بازار 
حال و روز خوشی نداشته باشد تا پارس خزر هم قرمزپوش 
گروه  بین  نه تنها  البسا  و  لخانه  اما  میان  این  در  بشود. 
»ل«، بلکه در کل بازار سرمایه خوش درخشیده اند و به رغم 
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ریزش های متعدد شاخص کل بورس طی شش ماه اخیر، 
بعید  حال  این  با  کرده اند.  حفظ  قله  در  را  خود  همچنان 
نیست که زمان اصالح سنگین این نمادها هم به زودی فرا 
اخیر  نماد، به ویژه البسا طی ماه های  این دو  البته  برسد. 

اصالح مورد اشاره را تجربه کرده اند. 

 بهبود ارتباط زنجیرۀ تولید با برگزاری میزهای 
ساخت داخل

به رغم اینکه تغییر و تحوالت مکرر در وزارت صمت باعث 
برنامه های  اجرای  برای  چندانی  فرصت  وزارتخانه  این  شد 
خود نداشته باشد، اما معاونت امور صنایع وزارت صمت 
طبق  را  داخل  ساخت  میزهای  توانست  شرایط  همین  در 
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داخل صنعت  میز ساخت  هنوز  گرچه  ببرد.  پیش  برنامه 
لوازم خانگی در سال جاری برگزار نشده، اما شکل گیری این 
میزها در صنایع پتروشیمی، فوالد، مس و ... خود به عامل 
مهمی در تقویت ارتباط بین قطعه سازان و تولیدکنندگان 
شیوۀ  به  که  نقدهایی  تمام  کنار  در  شده اند.  تبدیل 
مثبت  تأثیر  از  نباید  دارد،  وجود  کشور  صنایع  مدیریت 
برگزاری میزهای تخصصی صنایع مختلف روی کسب وکارها 
و زنجیرۀ تولید چشم پوشی کرد. میزهایی که از مدت ها 
پیش در برنامۀ وزارت صمت قرار داشت، اما طی دو سال 
تزریق  صنعت  مختلف  بخش های  به  تازه ای  جان  اخیر 
کرد. بررسی آمار نشان می دهد طی مدت یادشده 14 میز 
ساخت داخل برگزار شده است. در این بین سهم صنعت 
خودروسازی در سال 1398، تشکیل سه میز ساخت داخل 
بوده که ارزش مجموع آن معادل 275 میلیون یورو بوده 
است. طی سال 98 در صنعت تجهیزات مخابرات، برق و 
الکترونیک نیز دو میز با کاهش ارزبری ۶2 و 24 میلیون 
میلیون   18 و   14 ارزش  به  قرارداد  دو  و  اجرا شد  یورویی 
در صنعت  رسید.  امضا  به  تفاهم نامه  قالب  در  یورو هم 
پتروشیمی نیز همانند صنعت خودروسازی سه میز برگزار 
ارزبری  شده که دو میز در قالب قرارداد منجر به کاهش 
تفاهم نامه هم  و یک  یورویی شده اند  میلیون   51 و   32
این  تا  است  رسیده  امضا  به  یورو  میلیون   ۶0 ارزش  به 
برای صنعت  یورویی  میلیون   143 درمجموع سود  میزها 
پتروشیمی به ارمغان بیاورند. در سال 1398 دو میز ساخت 
داخل هم در صنایع مس و فوالد شکل گرفت تا طی این 
سال 10 میز تخصصی به مرحله اجرا رسیده باشد. در این 
حوزه نیز یک قرارداد به ارزش 33 میلیون یورو امضا شده 
و مهم تر از آن می توان به تفاهم نامه 410 میلیون یورویی 
اشاره کرد که کمک شایانی به نهضت داخلی سازی صنعت 
لوازم خانگی می کند. با اینکه طی سال 99 کرونا به تمام 
صمت  وزارت  اما  کرد،  سرایت  صنعت  و  اقتصاد  شئون 
و  را کم  داخل  توانست میزهای ساخت  این سال هم  در 
بیش پیش ببرد و به نتایجی مثبتی هم دست یابد. در 

سال 99 میزهای ساخت داخل منجر به کاهش ارزبری ۶0 
میلیون یورویی در صنعت پتروشیمی، 80 میلیون یورو 
در بخش پاالیشگاه ها، ۶0 میلیون یورو در صنعت خودرو 
شده است. طبق برنامه قرار است چهاردهمین میز ساخت 
داخل در حوزه صنعت لوازم خانگی برگزار شود که این میز 
نیز منجر به کاهش ارزبری ۶3 میلیون یورویی می شود. 
اخیر  سال  دو  طی  داخل  ساخت  میزهای  برگزاری  نتیجۀ 
باعث صرفه جویی یک میلیارد و 242 میلیون یورویی ارزی 
بوده که دستاورد مهمی در زمان تحریم و نوسانات ارزی به 
حساب می آید. در این میان اگر فوالد، مس، پتروشیمی و 
تجهیزات الکترونیک که از صنایع تأمین کننده لوازم خانگی 
به حساب می آیند را در کنار میز تخصصی لوازم خانگی قرار 
دهیم، این صنعت به شکل مستقیم و غیرمستقیم سهم 
827 میلیون یورویی در کاهش ارزبری داشته است. اما 
این میزها دستاورد دیگری هم دارد که می توان  برگزاری 

آن را به نوعی مهم تر از کاهش ارزبری دانست.
 ارتباط بین تولیدکنندگان، قطعه سازان و تأمین کنندگان 
یکی از ضعف هایی بود که همواره در صنعت لوازم خانگی 
برای  پوششی  به  میزها  این  اما  می شد؛  مشاهده  کشور 
پل  به عنوان  توانستند  و  شدند  تبدیل  ضعف ها  این 
ارتباطی زنجیرۀ تولید به ایفای نقش بپردازند. با این حال 
تأمین  مشکل  از  همچنان  تولیدکنندگان  و  قطعه سازان 
نقدینگی و کمبود سرمایه رنج می برند. به نظر می رسد برای 
اثربخش بودن میزهای تخصصی تعمیق ساخت داخل که 
برگزار می شود، بهتر  لوازم خانگی هم  به زودی در صنعت 
باشد که برنامه ای مدون در راستای تأمین سرمایه فعاالن 
این صنعت تدوین و اجرا شود. در این صورت است که 
انتظار داشت در  از قطعه سازان و تولیدکنندگان  می توان 
راستای ایجاد یک برند معتبر ملی گام بردارند. حال که این 
لوازم خانگی  برندهای  بین  ارتباط  به تقویت  میزها منجر 
تجمیع  معتبر  برند  چند  که  داشت  امید  می توان  شده 
شوند و حداقل در بازارهای بین المللی محصول مشترکی به 
عرضه بگذارند که هم توانایی هایی برند ایرانی را به نمایش 
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بگذارد و هم قابل رقابت با محصوالت مشابه خارجی باشد.

 از افتتاح خطوط تولید تا همکاری با برندهای خارجی
افتتاح خطوط جدید تولید در کشاکش تحریم و پاندمی از 
دیگر اتفاقات مثبتی بود که در یک سال اخیر صنعت لوازم 
خانگی دچار تحول ساخت. »سام« در سال 99 برندی بود که 

سال مهمی را پشت سر گذاشت. پس از خروج دو شرکت 
دو  به  ایران، همۀ چشم ها  از  ال.جی  و  کره ای سامسونگ 
با محصوالت  تا آن ها  برند سام و جی.پالس دوخته شد 
خود مشخص سازند که آیا می توانند جای خالی کره ای ها 
را در ایران پر کنند یا خیر؟ شرکت سام الکترونیک از دهه 
70 فعالیت خود را با انحصار برند سامسونگ آغاز کرد، با 
تولید  پایانی خود خط  روزهای  در  به پشتوانه خود   اتکا 
محصوالت صوتی و تصویری سام را افتتاح کرد. راه اندازی 
این خط تولید باعث افزایش 300 نفری ظرفیت اشتغال 
2۶ مدل،  و  پلتفرم   10 در  بتوانند  آن ها  تا  گروه سام شد 

عرضه  بازار  به  اینچ   ۶5 تا   32 اندازه  با  تلویزیون هایی 
خود  تولید  خطوط  سام  با  همزمان  نیز  جی.پالس  کنند. 
را راه اندازی کرد. گلدیران که پیش از این نماینده ال.جی 
برند  از  اواخر سال گذشته  از  ایران به حساب می آمد،  در 
آن  محصوالت  همزمان  و  کرد  رونمایی  جی.پالس  جدید 
را به نمایش گذاشت. »قهرمان تازه  نفس« صنعت لوازم 

خانگی پس از تلویزیون، از خطوط تولید یخچال، ماشین 
کرد.  رونمایی  هم  خود  ظرفشوئی  ماشین  و  لباسشوئی 
گلدیران با رونمایی از این برند مانع بیکاری نیروی انسانی 
 2000 از  بیش  هم اکنون  تا  شد  ال.جی  شرکت  در  شاغل 

نیروی کار فعال داشته باشد. 
نمی توان از پروژه های بهره برداری خط تولید لوازم خانگی 
صحبت کرد و از کنار نام مادیران عبور کرد. شرکت صنایع 
ماشین های اداری ایران که سال هاست با برندهای ایکس.

ویژن و تی.سی.ال در بازار تلویزیون ایران شناخته می شود، 
جهت توسعه سبد محصوالت خود و ارائه باکیفیت لوازم 
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به  اقدام  ایرانی، در سال جاری  به مصرف کنندگان  خانگی 
لوازم خانگی در منطقه  راه اندازی کارخانه تولید  ساخت و 
داغ  روزهای  در  کارخانه که  این  کرد.  پیام  اقتصادی  ویژه 
تابستان با حضور رئیس جمهوری افتتاح شد، سرمایه گذاری 
500 میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده و با ظرفیت 
ماشین  فریزر،  یخچال  دستگاه  هزار   550 ساالنه  تولید 
لباسشوئی و کولر گازی بزرگ ترین کارخانۀ فعال در استان 
البرز به حساب می آید. کارخانه ای که ظرفیت اشتغال 800 
داشته  فعال  نیروی   370 افتتاح  زمان  در  و  دارد  را  نفری 
استان های  کوچک ترین  البرز  کنار  در  قم  اینکه  با  است. 
کشور از لحاظ مساحت به حساب می آید، اما این دو استان 

تولید  توسعۀ  در  جدی  رقابتی  یکدیگر  با  کوچک 
البرز  که  همان طور  دارند.  خانگی  لوازم 

صنعت  در  مهمی  نقش  مادیران  با 
لوازم خانگی ایفا می کند، قم هم 

خود  پاکشوما  صنعتی  گروه  با 
این حوزه مطرح ساخته  در  را 
لوازم  کارخانۀ  این  است. 
شهرک  در  که  ایرانی  خانگی 
صنعتی محمودآباد قرار دارد، 
حضور  با  ماه  بهمن  ابتدای 
وزیر صمت از طرح توسعه ای 
کرد.  بهره برداری  خود  تولید 
پاکشوما، خط  در طرح جدید 
با  فریزر  و  یخچال  تولید 
 300 ساالنه  تولید  ظرفیت 

و  مترمربع  هزار   15 به وسعت  مساحتی  در  دستگاه  هزار 
این طرح  اما در  افتتاح شد.  برای 380 نفر  ایجاد اشتغال 
مورد  اشتغال  و  تولید  ظرفیت  افزایش  آنکه  از  بیش 
اهمیت قرار بگیرد، رونمایی از نخستین خط رباتیک تولید 
از توسعه صنعت  نشان  ایران است که  در  فریزر  یخچال 
لوازم خانگی ایران دارد. پاکدشت، از شهرستان های استان 
تهران، که در نزدیکی قم دارد طی سال جاری از این همسایه 

خود عقب نماند و در توسعه صنعت لوازم خانگی به ایفای 
نقش پرداخت. شرکت صنایع امرسان بود که در این سال 
شهرستان  این  در  خود  گازی  کولر  تولید  خط  اول  فاز  از 
رونمایی کرد. این پروژه که با اعتبار بیش از 150 میلیارد 
امرسان  ظرفیت  شد،  افتتاح  امسال  فجر  دهه  در  تومان 
را روزانه 250 دستگاه افزایش داد و  در تولید کولر گازی 
ایجاد کرد. در بین  برای 150 نفر به طور مستقیم اشتغال 
خیز  امسال  نیکسان  ایرانی شرکت  خانگی  لوازم  برندهای 
بلندی برای توسعه صادرات خود برداشت. این شرکت به 
را  ژاپن  راه اندازی خط تولید جدید، شرکت سوزوکی  جای 
به ساوه کشانده تا ظرفیت تولید خود را بیش از سه برابر 

افزایش دهد و ساالنه 45 هزار دستگاه یخچال فریزر به بازار 
عرضه کند. اضافه شدن کاالهایی نظیر تلویزیون و کولر 
برنامه توسعه ای  گازی به سبد محصوالت نیکسان دیگر 
را  این شرکت بود که با خود ظرفیت اشتغال 1000 نفری 
در سال جاری به همراه داشت. گروه صنعتی انتخاب، در 
خرداد ماه سال جای از هشت پروژه جدید خود ازجمله خط 
تولید شهید سردار قاسم سلیمانی رونمایی کرد. هدف از 
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 780 تولید  برای  ظرفیت  ایجاد  جدید،  این خط  راه اندازی 
هزار دستگاه محصوالت متنوع نظیر یخچال، یخچال فریزر، 
ماشین لباسشوئی و اجاق گاز در سال جهش تولید عنوان 
میلیارد   8۶ که  سلیمانی  شهید  تولید  خط  افتتاح  شد. 
تومان هزینه داشته، بیش از 1000 فرصت شغلی مستقیم 
تولیدی  خطوط  از  بخشی  فقط  این ها  است.  کرده  ایجاد 
بودند که در سال جاری به بهره برداری رسیدند؛ بر همین 
لوازم  تولید  می دهد  نشان  آمار  بررسی  که  است  اساس 
خانگی در 9ماهه ابتدایی سال 99 رشد حدود 48 درصدی را 

تجربه کرده است.

 هوشمند شدن صنعت در 
سال 99

تحوالت  بررسی  از  پس 
خانگی  لوازم  صنعت 

ممکن  سال99،  در 
پرسش  این  است 
مطرح شود که آیا 
ایرانی  برندهای 
افزایش  بر  عالوه 
تولید  کّمی 
توانسته اند در این 

محصوالت  سال 
جدیدی را به بازار ارائه 

مطابق  را  خود  و  دهند 
با نیاز روز بازار و تولیدات 

به روز  خارجی  رقبای  جدید 
کنند؟ برای پاسخ به این سؤال بهتر 

است نگاهی به تولیدات برندهای ایرانی 
در سال 99 داشته باشیم. جی.پالس برند تازه وارد گلدیران 
تولیدکنندۀ  به عنوان  خود  جدی  فعالیت  سال  اولین  در 
تلویزیون های پیشرفته و باکیفیت شناخته شد. گلدیران 
تحریم  شرایط  در  حتی  توانسته  خود  تجربه  به  توجه  با 

تعامالت بین المللی خود را حفظ کرده و از قطعات خارجی در 
تولید نسل جدید تلویزیون های هوشمند خود بهره ببرد. 
تصاویر  نمایش  بر  عالوه  جی.پالس  جدید  تلویزیون های 
تصویر  به  را هم  غنی  رنگ  میلیاردها   ،UHD رزولوشن  با 
می کشد. گلدیران در جدیدترین محصوالت تصویری خود 
امکان اشتراک گذاری صفحه موبایل با تلویزیون را به وجود 
گوشی  تا  داده  خود  مشتریان  به  را  امکان  این  و  آورده 
از  استفاده  کنند.  تبدیل  لمسی  کنترل  به  را  خود  همراه 
هوشمند  تلویزیون های  در  بلوتوث  و  اینترنت  قابلیت 
صدای  و  تصویر  انتقال  امکان  جی.پالس 
تلویزیون به گوشی موبایل در هر دو 
را   IOS اندروید و  سیستم عامل 
اما  است.   آورده  وجود  به 
شاید مهم ترین دستاورد 
 99 سال  در  گلدیران 
عرضه تلویزیون های 
مدل   اینج   ۶5
بازار  به   KU721S
به حساب می آید 
اندروید  به  که 
مجهز   9.0 نسخه 
موفقیت  هستند. 
تولید  در  گلدیران 
ی  ن ها یو یز تلو
هوشمند، باعث شده تا 
این گروه پا را از بازار لوازم 
خانگی فراتر گذشته و ریسک 
کامپیوتر  لوازم  و  موبایل  تولید 
است  حالی  در  این  بخرد.  جان  به  هم  را 
که حتی ال.جی پیش از این نتوانسته بود حضور موفقی 
جی.پالس  اما  باشد.  داشته  ایران  موبایل  بازار  در  حداقل 
جسارت زیادی به خرج داده و با عرضه گوشی های Q10 که 
انگشت مجهز شده، درصدد  اثر  اندروید 9 و سنسور  به  
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برآمده است. جی.پالس در  بازار گوشی تلفن همراه  فتح 
یک سال اخیر از کامپیوترهای همه کاره و مانیتورهای خود 
نیز رونمایی کرده که قابل رقابت با مشابه خارجی هستند. 
اما گذشت زمان مشخص می کند که آیا گلدیران در این 
بازار موفقیتی کسب می کند یا همانند ال.جی به مشتریان 
در  ورود  با  گلدیران  حال  این  با  می دهد.  رضایت  محدود 
را  تجاری جدیت خود  وایت بردهای  اسمارت  تولید  عرصه 
برای ورود به حوزه های فناوری و صوتی و تصویری به رخ 
کشیده است. اسمارت وایت برد جی پالس از ترکیب یک 
تلویزیون UHD و یک صفحه لمسی با دقت باال تشکیل 
ارائه  برای  را  کار  تصاویر،  باکیفیت  نمایش  با  که  شده 
نگارش محتوا  و  و طراحی  آموزشی  فایل های  پاورپوینت، 
تسهیل می سازد. جی.پالس طی سال جاری در تولید یخچال 
و فریزر، ماشین لباسشوئی و ظرفشوئی و دستگاه تصفیه 
اما  یافته،  تولیدات مطلوبی دست  و  فناوری  به  نیز  هوا 
این برند را فعاًل باید در تولیدات تصویری سرآمد دانست.

 سام نیز دیگر برندی که قرار شده همراه با جی.پالس تاوان 
بدعهدی کره ای ها را بدهد طی سال جاری بیشتر در حوزه 

تولید لوازم تصویری فعالیت داشت. پس از آنکه در خرداد 
سال جاری خط تولید جدید سام الکترونیک افتتاح شد، 
تلویزیون های جدید سام در 10 پلتفرم و 2۶ مدل به بازار 
عرضه شد. محصوالت جدید سام توانایی به تصویرکشیدن 
همزمان هشت میلیون پیکسل به همراه صدای دالبی اتم 
هوشمند  رابط  از  نیز  تلویزیون ها  این  تولید  در  دارند.  را 
بازی های  می توانند  کاربران  و  شده  گرفته  بهره  اندروید 
دلخواه خود را روی این تلویزیون ها نصب کنند. سام نیز 
ایرانی  تولیدکننده های  معدود  جزو  جی.پالس  همانند 
فعالیت  هم  کامپیوتر  مانیتور  تولید  حوزه  در  که  است 
بر  تمرکز  الکترونیک  سام  توسعه ای  برنامه های  در  دارد. 
ظرفشوئی  و  لباسشوئی  ماشین  و  فریزر  و  یخچال  تولید 
هم مشاهده می شود. با اینکه سام و جی.پالس برندهای 
ایران  خانگی  لوازم  بازار  در  ال.جی  و  سامسونگ  جایگزین 
معرفی شدند، اما در نبود برندهای خارجی می توان اسنوا را 
بزرگ ترین تولیدکننده لوازم خانگی ایرانی در سال 99 معرفی 
کرد. گروه صنعتی انتخاب با عرضه محصوالت متنوع اسنوا 
تبدیل  صنعت  این  سرآمدان  از  یکی  به  توانسته  دوو  و 
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شود.  یخچال های سه درب با عملکرده فوق پیشرفته، اجاق  
گازهای تمام نانو، ماشین  لباسشوئی های بخار و همچنین 
ازجمله  »هارمونی«  فناورانه-اقتصادی  جدید  سری  معرفی 
آن ها  به  اخیر  سال  یک  اسنوا طی  که  تولیداتی هستند 
دست یافت. این برند در حوزه تولید محصوالت تصویری 
نظیر تلویزیون هم فعال است، اما رقبای سرسختی نظیر 
دلیل  به  عمدتًا  که  مادیران  دارد.  خود  مقابل  را  مادیران 

ساخت تلویزیون های باکیفیت ایکس.ویژن 
وتی.سی.ال فعالیت دارد، در سایت 

تلویزیون های  تولید  از  خود 
خبر  ایکس.ویژن   8 سری 

داده است.
هوشمند  تلویزیون   

این  جدید  نسل 
به  موفق  که  برند 
درجه  دریافت 
مثبت   +A کیفی 
را  تصاویر  شده، 
 Ultra وضوح  با 
برای   4k  HD

مخاطبان به نمایش 
به  و  درمی آورد 

تکنولوژی HDR10 مجهز 
سایر  که  حالی  در  است. 

تولید  درصدد  ایرانی  برندهای 
تلویزیون های اندروید 9.0 هستند، 

این برند توانسته از سیستم عامل اندروید 
10 روی تلویزیون های خود استفاده کند. با این حال مدل 
با  است  قرار  فعاًل   TCL محصول  جدیدترین   ،۶5P8SA
شرکت های  شود.  عرضه  بازار  به  اندروید9  همان  قابلیت 
مورد اشاره با اینکه تا امروز عملکرد مناسبی در حوزه تولید 
تولید  عرصه  در  هنوز  اما  داشته اند،  بزرگ   خانگی  لوازم 
لوازم خانگی کوچک و متوسط پای نگذاشته اند. با این حال 

برندهایی در ایران حضور و فعالیت دارند که در این زمینه 
گوی سبقت را از سایر رقبا ربوده اند. تولیپس با ادامه دادن 
راه ایران ناسیونال و پاناسونیک از مهم ترین شرکت هایی 
جاروبرقی،  گوشت،  چرخ  تولید  حوزه  در  که  است 
آبمیوه گیری، همزن، مخلوط کن، توستر، چای ساز، اتوبخار 
شرکت  این  است.  شده  تبدیل  معتبر  برند  یک  به   ... و 
نسل جدید خود را با برند تولیپس پالس معرفی کرد، اما 
مدیران آن تنوع و نوآوری این شرکت را به 
سال 1400 محول کرده اند. آنطور که 
»تصال«  به  تولیپس  مدیران 
در  است  قرار  داده اند،  خبر 
در  تغییراتی   1400 سال 
آب میوه گیری و چرخ 
این  گوشت های 
وجود  به  شرکت 
تولیپس  آید. 
سال  همچنین 
نسل  از  آینده 
جدید جاروبرقی ها 
توسترهای  آون  و 
رونمایی  خود 
البته  می کند. 
تولید  در  تولیپس 
وسواس  با  باید  جاروبرقی 
بیشتری وارد میدان شود. زیرا 
خزر  پارس  نظیر  سرسختی  رقبای 
و پاکشوما در این بازار دارد. برندهایی که 
توانسته اند با تولیدات خود در مقابل بوش آلمان قد علم 

کنند. 
از جاروبرقی 2500 وات 25501  مهر ماه سال 99 پاکشوما 
مایعات،  کرد. جذب  رونمایی  دوسلدورف خود  pvc سری 
فیلتر  قدرتمند،  مکش  کم،  صدای  زباله ها،  فشرده سازی 
ضدحساسیت و طول سیم هشت متری ازجمله ویژگی های 
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جاروبرقی 7.7 کیلوگرمی پاکشوما به حساب می آید. البته 
جاروبرقی نسل جدید پارس خزر با داشتن تمام این ویژگی ها 
دو کیلو و 300 گرم سبک تر از مشابه خود در محصوالت 
پاکشوماست. همان طور که پاکشوما و پارس خزر به همراه 
را  جاروبرقی  بازار  در  رقابت  توانسته اند جذابیت  تولیپس 
فریزر  و  یخچال  بازار  در  و هیمالیا هم  امرسان  ببرند،  باال 
مشکالت  و  تحریم ها  متأسفانه  دارند.  را  شرایطی  چنین 

و  تولید  روند  زیادی  حد  تا  اقتصاد  حوزه  در  پیش آمده 
فعالیت شرکت هیمالیا را تحت تأثیر قرار داده، اما امرسان 
به رغم تمام این مشکالت موفق شده است گلیم خود را از 
آب بیرون بکشد. این برند اولین شرکت تولیدکننده ایرانی 
به حساب می آید که موفق شده یخچال های هوشمند را 
روانه بازار کند. نگاهی به محصوالت جدید این تولیدکننده 
ایتالیا  از »اسمگ«  این شرکت  الگوبرداری  از  ایرانی نشان 
خاص،  قالب های  و  رنگ ها  در  را  لوازم  مجموعۀ  که  دارد 
شیک و مدرن ارائه می دهد. البته هیمالیا نیز همچنان در 

تولید یخچال جزو پیشگامان به شمار می رود و همچنان 
دانش فنی خود را از طریق همکاری با شرکت AEG آلمان 
ارتقا می دهد تا از دیگر رقبای خود عقب نماند. به هر حال 
بررسی تمامی تولیدات جدید لوازم خانگی در سال 99 نیاز 
به بحث مفصلی دارد. در این زمینه می توان شرکت هایی 
نظیر استیل اخوان، البرز، دونار خزر، نانیوا، سینجر، آلتون، 
بیمکث، الکترواستیل و ... را هم مورد ارزیابی قرار داد. اما 

مواردی که به آن اشاره شد عمده تحوالتی که بودند که 
در طرح ها و تولیدات شرکت ها طی سال 99 اتفاق افتادند. 

 سال 1400؛ سرآغاز فصلی نو
در هفته های پایانی سال 99، بسیاری از برندهای داخلی 
و  نوروزی  جشنواره های  راه اندازی  درصدد  خانگی  لوازم 
محصوالت  فروش  برای  ویژه  امتیازات  و  تخفیف ها  ارائه 
دلیل  به  هم  برندها  از  تعدادی  حال  این  با  افتادند.  خود 
از برگزاری  مجموع اتفاقات سال 99 و رکود بازار استقبالی 
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فروش  به  تمایلی  و حتی  نداده اند  نشان  این جشنواره ها 
عادی محصوالت شان ندارند. اما نقطه مشترک برنامۀ همه 
است؛  جدید  سال  شروع  برای  انتظارکشیدن  برندها  این 
سالی که می تواند مطلعی برای آغاز فصلی نو در صنعت 
لوازم خانگی ایران باشد. در سوی دیگر این جامعه است 
در حوزۀ این صنعت پرسش هایی را در ذهن دارد. ازجمله 
اینکه سرانجام چه زمانی قیمت لوازم خانگی در سراشیبی 
قرار می گیرد و حداقل با قدرت خرید قشر متوسط درآمدی 
و  بازار  خوردن  گره  متأسفانه  می کند؟  پیدا  همخوانی 
صنعت ایران با مسائل سیاسی، ابهامات زیادی را پیش رو 
گذاشته است و تولیدکنندگان نمی توانند پاسخ درستی 
به این پرسش مردم بدهند. زیرا هنوز در روزهای پایانی 
سال آن ها هم نمی دانند که آیا قرار است توافقی با کشور 
آمریکا صورت بگیرد یا خیر؟ آیا وعده دالر 15 هزار تومانی 
به  همچنان  آنها  همچنین  خیر؟  یا  شد  خواهد  برآورده 
دنبال پاسخی برای این سؤال می گردند که تا چه زمانی این 
ادامه خواهد داشت  بانک مرکزی  ارزی  نوع سیاست های 

اولیه خود  مواد  و  قطعه  ارزی  منشأ  با چه  آینده  و سال 
به حساب  دیگری  عامل  نیز  کرونا  کرد.  خواهند  تأمین  را 
می آید که هنوز مشخص نیست سال آینده هم میهمان 
برمی دارد.  از جان بشریت  یا سرانجام دست  کشور است 
شاید این موضوع در ابتدا به مسائل بهداشتی و درمانی 
ارتباط داشت، اما با توزیع واکسن، کرونا هم این روزها به 
معضلی سیاسی تبدیل شده است. باید توجه داشت که 
زمان صرفًا قیدی است که انسان ناچارًا در آن قرار می گیرد؛ 
برای تحلیل  بهانه ای  روزها، سال ها و قرن ها صرفًا  از  گذر 
عملکرد دولت ها و تولیدکنندگان است. این اعداد قرن ها 
می سازند،  مشخص  را  صنعت  یک  وضعیت  که  نیستند 
بلکه این سیاست ها و برنامه ریزی ها هستند که موفقیت 
آیا  دید  باید  رقم می زنند. حال  را  و شکست یک صنعت 
صنایع  با  رفتار سیاسی  دولت ها همچنان  جدید  سال  در 
ایران خواهند داشت، یا سال هایی که گذشت را درس و 
تجربه ای برای خود قرار می دهند و با اتخاذ روش های دیگر 

در راستای موفقیت صنعت لوازم خانگی گام برمی دارند؟
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