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رسمقاهل

  عباس هاشمی

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی

بــا توجــه بــه حمایــت هــای لــوازم خانگــی در راســتای 

محدودیــت واردات یــا بــه عبارتــی ممنوعیــت واردات 

کاالهــای لــوازم خانگــی کــه از ســال 97 اعمــال شــد و 

اخیــراً نیز طبق فرمایشــات مقام معظــم رهبری درباره 

اســتمرار ایــن ممنوعیت ها وظایف ســنگینی بر عهده 

بنگاه های تولیدی و بخش خصوصی افتاده است. 

اقتصــاد مقاومتــی در اصــل دو ویژگــی خــاص دارد کــه 

درون زا بــودن و برون گــرا بــودن اســت. در این راســتا، 

بیشــتر بــه تعمیــق ســاخت داخــل در بخــش درون زا 

بودن و کاالهای صادرات محور یعنی نگاهی به بیرون 

داشتن از بعد برون گرا بودن توجه دارد. 

اعمال این موارد الزاماتی دارد که قطعا فرصتی اســت 

بــرای لــوازم خانگــی جهــت تقویــت خــود و قطعــا بایــد 

بــر ارتقــا تــوان رقابتــی واحدهــا تولیــدی، محصــوالت 

مطابــق بــا دانــش روز دنیــا، افزایــش ارزش افــزوده و 

افزایــش ســرمایه گــذاری متمرکز شــود. همچنین باید 

به بخش R&D )تحقیق و توسعه( توجه شود تا بتواند 

مســتقیم روی ارتقــاء کیفیــت محصــوالت تاثیرگــذار 

باشد و محصوالت صادرات محور را تولید کند. بحث 

توســعه خدمــات پــس از فــروش واحدها بایــد بر روی 

جلب رضایت مشتری متمرکز شود و با منطقی سازی 

قیمــت هــا روند تقاضا را افزایش دهد؛ اما در راســتای 

قیمت گــذاری 2 رویکــرد وجــود دارد کــه بــرای آن بایــد 

کاهــش هزینــه های ســربار درون بنگاهــی رخ دهد تا 

این قیمت ها منطقی سازی شود. 

موضوع دیگر مولفه های کالن اقتصادی کشور است. 

زمانــی کــه تــورم 40 درصــدی در کشــور وجــود دارد  و 

همچنین  در تولیدات صنعتی شاخص تورم باالی 80 

درصــد اســت، کاهــش قیمــت ها یا منطقی ســازی آن 

دچار مشکل می شود. 

لــذا در عیــن حــال کــه بنــگاه هــا بایــد کاهــش هزینــه 

هــای ســربار را داشــته باشــند دولــت هــم قطعــاً بایــد 

برای شــاخص های اقتصادی کالن کشــور برنامه ریزی 

کنــد تــا بتوانــد تامیــن مــواد اولیــه را بــه طــور کافــی بــا 

قیمــت هــای عادالنه در اختیار واحدهــای تولیدی قرار 

 دهــد کــه ایــن واحد هــا بتوانند به اهدافــی که در نظر 

گرفته اند برسند.

وظیفــه بعــدی آنهــا اســتمرار تامین کاال در بازار اســت 

و بــا توجــه به اینکه ظرفیت های منصوبه کشــور واقعا 

ایــن تــوان را دارد کــه نیاز کشــور را بر طرف کند، قطعا 

واحدهــا بایــد بــر اینکــه تولید را بــه میزانی کــه در این 

ســالها ســیر صعودی داشــته اســت، ادامه دهنــد و به 

طــور مســتمر اقتصــاد داخلــی را تامیــن کننــد، متمرکز 

شوند.

در رابطــه بــا بحــث کیفــی هــم انجمــن صنایــع لــوازم 

خانگــی ایــران بــه عنــوان بزرگترین و تنها تشــکل ملی 

کــه عضــو اتاق بازرگانی ایــران و نماینده قانونی بخش 

خصوصــی اســت با همــکاری معاونت علمــی و فناوری 

ریاســت جمهــوری، کانونی بــه نام »کانــون هماهنگی 

دانش، صنعت و لوازم خانگی« را تشــکیل داد. محور 

اصلــی ایــن کانــون شناســایی و احصــا چالــش هــای 

فنــاوری در زمینــه لــوازم خانگی اســت. بنابراین از یک 

طــرف بدنــه صنعــت بــه دنبــال بومــی ســازی و تامیــن 

ســاخت داخل و از طرف دیگر همکاری با شــرکت های 

دانش بنیان، ایجاد مراکز نوآوری و همچنین همکاری 

نزدیک با اســتارتاپ ها اســت که اینها از طریق کانون 

کامــال دنبال می شــود که انجمن صنایــع لوازم خانگی 

ایران و کانون کانون هماهنگی دانش، صنعت و لوازم 

خانگی دو بال این صنعت هستند. 

بنابراین اگر واقعا دولت در راســتای فرمایشــات مقام 

معظــم رهبــری بــرای حمایــت از صنایع پیشــران لوازم 

خانگــی قــدم بــر مــی دارد بایــد الزامــات یــاد شــده را 

حتمــا محیــا کنــد. تامین به موقع مــواد اولیه مورد نیاز 

واحدهــای تولیــدی و صنعتــی بــا قیمــت هــای عادالنه 

الزمــه ایــن اهداف اســت؛ چراکــه در برخی مــواد اولیه 

مثــل پتروشــمی و ورق فــوالدی ما، بخشــی از نیازهای 

واحدهای تولیدی برای تولید کاال عمالً خارج از بورس 

و از بازار آزاد است که قیمت های باالتری را می طلبد 

که به تولید مســتمر و اســتمرار برنامه ریزی یک واخد 

تولیــدی آســیب مــی زنــد؛ چراکــه از تامیــن مــواد اولیه 

مطمئــن نیســتد و فضــای َشــک و ُشــبهه در تولیــد آن 

وجود دارد. 

بــه نوعــی نوســانات قیمتــی مــواد اولیــه امــکان برنامه 

ریــزی و قیمــت گــذاری بلنــد مــدت کــه در قراردادهای 

صادراتی از الزامات است را می گیرد؛ در نتیجه خیلی 

وارد قراردادهای بلند مدت صادراتی نمی شوند.

همچنین پدیده قاچاق که جو روانی ممنوعیت واردات 

لوازم خانگی باعث شده تا شبکه ورود کاالهای قاچاق 

توسعه پیدا کند. یک سری مجوز هایی وجود دارد که 

از طرف وزارت کشــور برای پیله وری، مرزنشــینان، ته 

لنجی، ملوانی و قوانین مناطق آزاد صادر می شود که 

این موارد ســقف دارد اما متاســفانه با رعایت نشــدن 

ســقف ایــن مجــوز هــا عمــالً مجرایــی بــرای قاچــاق باز 

شده است که با برگه سبز امکان ورود پیدا می کند و 

بــه هــر دلیلی این مجوزها قابل حذف نیســت؛ چراکه 

دولت معتقد است این مجوزها برای کمک به گردش 

اقتصــادی برخــی مناطق الزم اســت اما باید بر روی آن 

نظارت صورت گیرد.

پیشبرد اهداف علمی با 
»کانون هماهنگی دانش صنعت و لوازم خانگی«



معاون وزیر صمت : از دولت باید برنامه 
مطالبه شود 

حوزه توسعه تجارت از جمله محوری ترین و حساس 

ترین جایگاهها را در برنامه های دولت سیزدهم دارد. 

دولتــی کــه تــالش میکند بــا تحریم ها مقابلــه کرده و 

بــه روشــی متفــاوت از دولــت هــای قبل تحریــم ها را 

پشت سر بگذارد. از سوی دیگر چالشهای روز افزون 

اقتصاد کشور نیز به رفع موانع تجارت خارجی کشور 

وابســته اســت. در همیــن راهبطه گفتگویــی کوتاه با 

دکتر علیرضا پیمان پاک معاون وزیر و رئیس سازمان 

توســعه تجــارت انجــام داده ایــم کــه مشــروح ایــن 

گفــت وگــو را در ادامــه مــی خوانیــد، وی در حالــی که 

بــا ممنوعیت بی برنامــه واردات لوازم خانگی مخالف 

اســت عنــوان کــرده اگر دولــت نتواند بودجه مشــوق 

هــای صادراتــی را تامیــن کنــد به جــای آن نفــت و گاز 

دریافــت کــرده بــا فــروش آن از طریــق تجــار، بودجــه 

مشوق ها را تامین می کند.

شما قبل از تصدی معاونت وزیر صمت و ریاست 

ســازمان توســعه تجــارت عنــوان مــی کردیــد کــه ایــن 

ســازمان بایــد از وضعیــت ثبــت محــوری خــارج و بــه 

ســازمانی عملیاتــی در عرصــه تجــارت خارجــی تبدیل 

شود، هنوز بر همان عقیده  هستید؟

اولین معضلی که در دولت هم با آن مواجه هستیم و 

رسانه ها و مردم باید به آن دقت کنند، موضوع فقدان 

برنامه است. در دولت هیچ نقشه راهی وجود نداشته 

اســت. این تنها مربوط به دولت قبلی نیســت، به نظر 

مــی رســد کال دولتهــا از زمانــی دچــار روزمرگــی شــدند. 

یعنی فقط متمرکز شــدند بر حل مشــکالت امروز و از 

برنامــه ریــزی غفلت شــده اســت و اگر مردم، رســانه و 

حتی مجلس و مســئولین از دولت مطالبه غیرمنطقی 

داشــته باشــند، دولت ســیزدهم هم به بــالی دولتهای 

قبلی دچار خواهد شد.

یعنی االن چیزی که من مشــاهده می کنم درخواســت 

حل فوری مشکالت است، یعنی همان روزمرگی است 

که از دولت مطالبه میشــود. طبیعتــا فردی مانند آقای 

فاطمــی امیــن که ذهن برنامه ریزی داشــته، ذهن حل 

مســئله محور داشته است و فردی استراتژیست بوده 

است از وقتی وارد عرصه اجرا شده به خاطر همین نوع 

مطالبات داره به سمت روزمرگی هل داده می شود.

مثل جریان خودرو که برنامه بلند مدت داریم و همان 

ابتدای کار که می خواهیم برنامه را پیاده کنیم، با چهار 

چالش مواجه میشوم. دنبال حل این چالشها می روم، 

برنامه به حال خود رها میشود.

این وضعیت در سازمان توسعه تجارت هم وجود دارد، 

کــه توقــع اســت مشــکالت در کوتــاه مدت حل شــود و 

در عمل فرصت داده نمی شــود که برای حل ریشــه ای 

مشکالت اقدامی جدی صورت بگیرد. در واقع مطالبات 

از دولت باید منطقی باشد و به جای مطالبه حل فوری 

مشکالت، باید از دولت مطالبه برنامه شود.

به نظر شما چاره این مشکل چیست؟

برای حل مشــکل باید زیر ســاخت اصالح شــود. کاری 

که در این سازمان قصد داریم انجام بدهیم مشخص 

کردن هدف و نقشــه راه اســت. در پنج ســال آینده ما 

یــک هــدف داریم. ما می خواهیم صادرات غیر نفتی را 

35 میلیــارد دالر افزایــش بدهیم. حاال می آیند به این 

هــدف خــرده می گیرند، این رقم کم اســت یــا این زیاد 

است. این ایرادات هم محل اشکال نیست من برنامه 

ریزی کرده ام، هدف مشخص شده، کشورهای هدف 

صادراتــی را هــم اولویــت بندی کردم وبرای رســیدن به 

هدف تعیین شده هم 20 اقدام تعریف شده است.

به شــما اجازه عمل به برنامه ای که اشــاره کردید 

را می دهند؟

واقعیــت ایــن اســت کــه چــون مــا فعالیتمان بــه خارج 

از مرزهــا مربــوط مــی شــود، کمتریــن مشــکل را داریم. 

بــرای مــا ســه یــا چهــار مشــکل اساســی وجــود داردکه 

مربــوط اســت به تحریم و چالش هــای FATF که اینها 

قابــل حــل اســت و بــه راحتی می تــوان با تحریــم کنار 

آمــد و آن را حــل کــرد، ولــی وقتــی پایمــان را داخل مرز 

 می گذاریم متوجه مشــکالتی می شــویم که به مراتب

 سخت تر هستند.

یعنی تحریم های داخلی سخت تر است؟

تحریم داخلی هم که اصالح شده تقصیر دولت نیست. 

بلکه ناشی از درک و شناسایی اشتباه مسئله است که 

ناشی از یک فضای مشوش سیاست زده است که در 

آن همه انتظار دارند و انتظارات کوتاه مدت نا به جا.

یــک دولتــی االن مدیریت کشــور را بــا 400 هزارمیلیارد 

تومــان کســری بودجــه بــه دســت گرفتــه اســت. ایــن 

یعنــی شــرایط صفــر مالی دولــت هم نیســت زیر صفر 

اســت. خیلــی بایــد تــالش کند تا خــودش را به ســطح 

صفر برســاند، اما انتظارات در حد ســوئیس و آلمان و 

کشورهای پیشرفته مطرح می شود.

این اتفاق ناشــی از فضای انتخابات و انتظاراتی اســت 

که در رقابتهای انتخاباتی مطرح می شود.

انتخابات همین اســت ولی این اشــتباه اســت. اما اگر 

مطالبــه گر به بلوغ برســد کســی هم کــه مخاطب این 

مطالبــه قــرار می گیرد ســعی می کند در مقابل پاســخ 

درست به مطلبات بدهد.

ساختار حزبی یکی از راهکارهای این معضل است

ایــن که درســت اســت ولــی عملیاتی و اجرایــی به جای 

اینکــه ارزانــی و حــل فــوری مشــکالت را مطالبــه کنیم، 

همانطور که گفتم از دولت برنامه مطالبه کنیم. عنوان 

می شــود که صد روز گذشــته اســت، شــما کجای دنیا 

دیده اید که مشکالت 100 روزه حل شود؟! اما ای کاش 

مردم ما،رسانه ما در صد روز می گفت نقشه عملیاتی 

و برنامه شما چی شد؟

چــرا دولــت ها قبــل از قرار گرفتــن در این جایگاه 

برنامه ندارند؟

مــن واقعــا در حوزه خــودم می گویم که برنامه هســت 

شــما در حــوزه وزارت صنعــت، معــدن از آقــای فاطمــی 

امیــن برنامــه مطالبــه کنیــد. نه، اینکــه چرا در ســه ماه 

خودرو را ارزان نکردی!، نه اینکه وضعیت پایین دستی 

فوالد چرا بهبود پیدا نکرده؟! یا بازار سیمان مشکالتش 

چرا حل نشد؟!  ادامه در صفحه 20

پیمان پاک :باید انتظارات از دولت منطقی باشد و به جای مطالبه حل فوری مشکالت از دولت 

برنامه مطالبه شود

اولین معضلی که در دولت هم با 
آن مواجه هستیم و رسانه ها و 

مردم باید به آن دقت کنند، موضوع 
فقدان برنامه است. در دولت هیچ 

نقشه راهی وجود نداشته است

9
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لو

 فلسفه مادیران عرضه محصول با کیفیت
و با قیمت مناسب است

مادیــران بــه عنــوان یــک تولیدکننــده قدیمــی مانیتــور در 

کشــور چند ســالی اســت که پــا به عرصه محصــوالت تازه 

و صنعت لوازم خانگی گذاشــته اســت و با عرضه دو برند 

X.Vision و TCL بــه ســرعت در میــان بــزرگان صنعــت 

لوازم خانگی ایران برای خود جایی باز کرده است. چطور 

ایــن اتفــاق رخ داد و چــرا مادیــران تغییر مســیر داده و به 

ایــن عرصه وارد شــده اســت و اینکه چه هدفــی را در این 

عرصــه دنبــال می کند، موضــوع مصاحبه ما بــا مدیرعامل 

شــرکت لــوازم خانگی مادیران بــود که طی آن ضمن طرح 

دستاوردهای این شرکت، سعی می کرد در مورد اطالعاتی 

که می تواند ســهام این هلدینگ را در بازار ســرمایه تحت 

تاثیر قراردهد، کمتر صحبت کند. مشــروح این گفت وگو 

را در ادامه بخوانید: 

 جناب آقای مهندس قهاری، برند مادیران حدود سه 

دهــه اســت که بــا عرضه مانیتــور در بازار حضور داشــته، 

چند ســالی اســت کــه تلویزیــون ایکس ویــژن را وارد بازار 

کــرده و از ســال های 98-97 هــم بــه دنبــال ایــن بــود کــه 

لــوازم خانگــی عرضه کند. عرضه مانیتــور و بعد تلویزیون 

حرکــت در یــک مســیر را نشــان می دهد، امــا عرضه لوازم 

خانگــی مثــل یخچال فاصله جدی با مســیر گذشــته شــما 

دارد، با چه انگیزه و هدفی وارد این بازار جدید شدید؟

فرمایش شما درست است؛ بزرگ شدن شرکت ما از طریق 

مانیتور بود. با عرضه مانیتورهای گلداستار شروع کردیم و 

اولین تولیدکننده مانیتور در ایران بودیم. بعد به LG تغییر 

کــرد و بعــد مانیتورهــای ایکس ویــژن)X.Vision( را بــه بازار 

عرضه کردیم. در آن زمان متوجه شدیم بازار مانیتور رو به 

افول است و چون در آن زمان ما تک محصولی بودیم، فکر 

کردیم که وارد حوزه  صوتی تصویری شویم.

 چه سالی این تصمیم گرفته شد؟ 

ســال 85 بــود که شــرکت تصمیم گرفــت وارد حوزه صوتی 

تصویــری شــود و از همان ابتدا هــم تمام برنامه ما این بود 

که برند و کاالی خودمان را داشته باشیم، خیلی به دیگران 

وابســتگی نداشــته باشــیم و بتوانیــم یــک برند خــوب را به 

بازار عرضه کنیم. 

بــه همیــن دلیــل ســهام یکــی از شــرکت های  کــره ای را کــه 

در واقــع طــراح تلویزیون هــای  LG بــود، خریــداری کردیــم و 

قهاری: تولید ساالنه 200 هزار دستگاه یخچال، 200 هزار دستگاه ماشین لباسشویی و 100 هزار کولر گازی در یک شیفت، ظرفیت های اسمی 
خطوط الزم خانگی مادیران است
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از ایــن طریــق توانســتیم طراحــی تلویزیون هــای تولیدیمان 

تلویزیون هــای  بــا  زمــان  آن  بدهیــم.  انجــام  خودمــان  را 

ایکس ویژن، طوفانی وارد بازار شدیم که با استقبال خوبی 

هم مواجه شد. در واقع اولین تلویزیونی بود که با طراحی 

متعلق به تولیدکننده ایرانی توانســت ســهم خوبی از بازار 

بگیــرد. اوج گیــری تلویزیون هــای ایکس ویژن زمانــی رخ داد 

که LG  و SAMSUNG از ایران رفتند که با توجه به قیمت 

و کیفیت خوب تلویزیون های ایکس ویژن توانســتیم سهم 

خوبی هم از بازار بگیریم. 

 پــس از خــروج کره ای هــا شــما خیلــی زودتــر از بقیــه 

تولیدکننــدگان لــوازم خانگی، بیلبوردهای ســطح شــهر را 

پوشــش دادیــد و اعــالم کردیــد  که محصولتــان وارد بازار 

شــده اســت، این طــور بــه نظــر می رســد کــه پیش آمادگی 

برای خروج این شــرکت ها داشــتید، این موضوع درســت 

است؟ 

واقعیتــش را بخواهیــد مــا پیش بینــی نمی کردیــم کــه ایــن 

اتفــاق بیفتــد ولــی ما با توجه به اینکــه تحریم را پیش بینی 

کــرده بودیــم؛ حجــم بــاالی ثبــت ســفارش انجــام دادیــم و 

همین باعث موفقیتمان شد.

بعــد از عرضــه تلویزیون هــای ایکس ویژن بــه دلیل کیفیت 

و قیمت مناســبی که داشــت از طرف نمایندگان فروشمان 

در بــازار بــه ما توصیه شــد که با برنــد ایکس ویژن وارد بازار 

لوازم خانگی شویم. 

 یعنــی بنابــر بازخــورد بازار شــما وارد این ســبد جدید 

محصوالت شدید؟ 

دقیقا. به ما می گفتند شــما که شــبکه نمایندگی و فروش 

وســیعی داریــد، منطقــی نیســت تک محصولــی بمانیــد. به 

طــور مثــال، فــردی قصد خرید جهیزیــه دارد و یا می خواهد 

مجموعــه لــوازم خانگــی خــود را از یک برند خریــداری کند. 

ایــن اولیــن جرقه برای ایجــاد انگیزه در مادیــران برای ورود 

به بازار لوازم خانگی بود. اما این بازار بســیار رقابتی اســت 

و تولیدکننــدگان قــدری در آن بازیگــری می کنند. زمانی که 

مــا شــروع کردیــم هنــوز LG  و SAMSUNG در بازار حضور 

رسمی داشتند ولی با همه  این احوال دیدیم که خالئی در 

بخشــی از بــازار وجــود دارد که ما می توانیم آن را پرکنیم. با 

هــدف کامال مشــخص وارد حــوزه لوازم خانگی شــدیم و از 

ســال 97 اســتارت کارخانه  لوازم خانگی را در منطقه ویژه  

پیام زدیم.

این اقدام حجم ســرمایه گذاری خیلی باالیی می خواست و 

یکی از دالیلی که وارد بورس شدیم، همین نیاز ما به جذب 

ســرمایه بود. این اتفاق هم افتاد و موفق به تاســیس یک 

کارخانــه  درجــه یک در منطقه ویژه  پیام شــدیم. ما بهترین 

ماشین آالت ایتالیایی به روز این حوزه را وارد کردیم. تولید 

یخچــال از محصولــی مانند ماشــین لباسشــویی پیچیدگی 

بیشــتری دارد؛ وقتــی کــه خرداد ســال 97 اســتارت کار زده 

شــد، بعــد از حــدود یک ســال و چهار یا پنج مــاه )آبان 98( 

اولیــن خــط تولید ماشــین لباسشــویی را راه انــدازی کردیم. 

خیلی هــا ابــراز تعجب می کردنــد که چطور توانســته ایم در 

ایــن مــدت کوتاه خــط تولید لباسشــویی را راه اندازی کنیم. 

خط نهایی یخچال را هم در اردیبهشت سال 99 راه اندازی 

کردیــم. مــا فازبنــدی کــرده بودیم که تولید ماشــین آالت به 

طــور کامــل در ایران صــورت بگیرد. امروز که در آبان  ســال 

1400 با شــما صحبت می کنم، به غیر از یک یا دو ماشــین 

تمامــی ماشــین آالت خــط تولیــد شــرکت راه انــدازی شــده 

اســت و ما به زودی یخچال را به طور کامل در ایران تولید 

می کنیم. 

 حتی کمپرسور؟

منظــورم از تولیــد، تولیــد هــر آن چیزی اســت کــه در ایران 

ممکن اســت. در مورد کمپرســور، همه کمپرســورهای مورد 

اســتفاده در یخچال هــای ایرانــی، وارداتــی اســت. در ایران 

کارخانه کمپرسورسازی وجود ندارد.

 خود شما تمایلی ندارید وارد این عرصه بشوید؟

  ایــران بــازار محــدودی دارد؛ در حالــی کــه شــما بایــد در 

سرمایه گذاری های بزرگ یک بازار بزرگ را پیش بینی کنید. 

بــه نظــر مــن زمانــی مــا می توانیم کمپرسورســاز باشــیم که 

صادرات کاالهای ایرانی افزایش پیدا کند. ولی در ایران در 

بعضی حوزه ها می توان سرمایه گذاری کرد. 

 یعنــی هنــوز توجیهــی بــرای ســرمایه گذاری در بــازار 

لوازم خانگی ندارید؟

بلــه. امــا برخــی کاالهــا بــرای مــا توجیــه دارد. بــه طــور 

پیش رنــگ لمینیــت  یــا  پیشــرفته،  ورق هــای   مثــال 

)PRE LAMINATED STEEL( محصولی است که در تولید 

لــوازم خانگــی بــه وفور اســتفاده می شــود و در همســایگی 

ایران هم تولیدکنندده ندارد، ضمن اینکه ما مواداولیه اش 

را داریــم. ایــن حــوزه می توانــد یــک ســرمایه گذاری خیلــی 

خــوب باشــد و می توانیــم بــا ســرمایه گــذاری در این عرصه 

بازارهــای اطــراف را کامــل پوشــش دهیــم. حتــی ترکیــه که 

تولیدکننــده بزرگ لوازم خانگی اســت؛ مشــتری مــا در این 

نــوع محصــوالت خواهــد بــود. حتی بــازار پاکســتان و مصر 

هــم می توانــد از ســوی مــا تامین شــود. به خصــوص که در 

شــرایطی هســتیم که هزینه حمل و نقل به شدت افزایش 

پیدا کرده و فرصت مناســبی برای ایران فراهم شــده اســت 

تا به جای چین، مرکز تامین ورق های پیش رنگ فوالدی در 

منطقــه شــود که ایــن امر برای همه کشــورهای منطقه نیز 

به صرفه است. 

 شــما در مــورد یخچــال و لباسشــویی توضیــح دادید، 

کــه در کنــار اینها کولر گازی هم تولید می کنید. آیا برنامه 

گســترش ســبد محصوالت خود را دارید یا به همین ســه 

محصول بسنده می کنید؟

از نظر من لوازم خانگی انتها ندارد ولی به قول عوام ما باید 

این بچه تازه به دنیا آمده را بزرگ کنیم.

 بــزرگ شــدن از منظــر شــما چــه تعریفــی دارد؟ چــه 

ســهمی از بــازار را خواهیــد داشــت، بــه دنبــال محصــول 

جدید خواهید رفت؟ 
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لو
بازار ایران محدود و تولیدکننده زیاد اســت. ما باید جایگاه 

خودمــان را در همیــن بــازار پیــدا کنیــم. نمی توانــم درصــد 

بدهــم؛ ولــی منطقی این اســت کــه وقتی مجموعــه ای وارد 

بازار می شود برای توجیه داشتن سرمایه گذاری انجام شده 

باید حداقل 15 درصد بازار را داشته باشد. 

 در چه تیراژی شما به این نقطه می رسید؟

مــا االن بــا یــک شــیفت کار می توانیــم ســاالنه 200 هــزار 

دســتگاه یخچال، 200 هزار دســتگاه ماشــین لباسشــویی و 

100 هــزار کولــر گازی تولیــد  کنیــم. ایــن ظرفیت های اســمی 

خطــوط مــا اســت. ولــی ببینیــد، مملکــت بایــد چشــم انداز 

صــادرات داشــته باشــد. در حــوزه صــادرات اســت کــه تمام 

صنایع می توانند هدف گذاری کنند. 

 هدف گذاری صادراتی کردید؟

دنبالش هستیم. 

 کدام کشورها را مدنظر قرار داده اید؟ 

چون ما یک شــرکت بورســی هم هســتیم، خیلی نمی توانم 

جزئیات را عنوان کنم. 

 منطقــی اســت ولــی آیــا با طــرف خارجی هــم صحبت 

کردید یا نه؟

بله، صحبت هایی انجام شده است. 

 سرمایه گذاری خارجی و شراکت را هم دنبال می کنید 

یا فقط فروش و بازاریابی مورد مذاکره بوده است؟

بســتگی بــه طرف هــای مذاکــره دارد و اهدافــی کــه در ایــن 

مذاکرات تعیین و قطعی می شوند. 

 خیلی ازمرزهای کشور دور می شوید؟ 

واقعیــت ایــن اســت که با چنــد جا در حال مذاکره هســتیم 

واینکــه در کجــا بــه نتیجــه برســیم، هنــوز مشــخص نشــده 

است.

 چــه هــدف زمانــی را بــرای موضــوع صــادرات دنبــال 

می کنید؟

صــادرات  حــوزه  در  مــا  کشــور  در  هســتیم.  شــرایط  تابــع 

دلیــل  همیــن  بــه  دارد؛  وجــود  فراوانــی  پیچیدگی هــای 

نمی توانیــم پیش بینــی دقیقی در این زمینه داشــته باشــیم. 

ایــن پیچیدگی ها امکان برنامه ریزی بلند مدت را از ما ســلب 

می کند. به طور مثال با یک طرف خارجی صحبت می کردیم، 

عنوان می کرد نباید هیچ نامی از ایران برده شود که مسائلی 

از این دست برای ما موانع جدی محسوب می شوند.

 در ادامه می خواهم به نکته ای اشــاره کنم که شــما از 

آن به عنوان انگیزه ورود به بازار لوزام خانگی نام بردید. 

شــما گفتیــد کــه ایکس ویژن در بــازار به قــدری محبوبیت 

پیدا کرد که نماینده های فروش به شــما پیشــنهاد کردند، 

می توانیــد وارد بــازار لوازم خانگی شــوید؟ پــس چرا لوازم 

خانگی تولیدی خود را با برند TCL عرضه کردید؟ 

ما به جای ایکس ویژن، TCL را عرضه نکردیم.

 یعنــی االن لــوازم خانگــی شــما در هــر دو برنــد عرضه 

می شود؟

بله.

 چــرا بــا دو برنــد و بــرای هرکــدام از ایــن برندهــا چــه 

جایگاهی را در بازار مدنظر قرارداده اید؟

TCL یــک برنــد شــناخته شــده چینــی در عرصــه بین المللی 

اســت کــه از نظــر تولیــد تلویزیــون باکیفیــت در رده 2 و 3 

جهان با شــرکتی مانند LG رقابت می کند و در زمینه ســایر 

محصوالت هم از تولیدکنندگان کیفی محســوب می شــود. 

بــه طورمثــال، در زمینــه تولید کولــر گازی در مناطق جنوبی 

کشور محصوالت LG و SAMSUNG به اندازه TCL طرفدار 

ندارد. اینکه یک شرکت چینی توانسته به این جایگاه برسد 

نشــان می دهد که مســیر درستی را طی می کند. البته چین 

در کل همان مسیری را طی می کند که سال های پیش ژاپن 

طی کرد؛ چون امروز وقتی حرف از محصول چینی می شود، 

تصور می شــود از یک محصول بی کیفیت صحبت می کنیم 

در حالی که این وضع در حال تغییر است.

ایکس ویژن در بازار ایران شناخته شــده تر اســت ولی مزیت 

TCL این بود که در شرایط تحریم ما را همراهی کرد.

 در بــازار ایــران بــرای هــر کــدام از ایــن دو برنــد چــه 

بخشی را هدف گرفته اید؟

در محصــوالت مختلــف، جایگاه هــای متفاوتی بــرای این دو 

برنــد داریــم. ولــی در کل برنــد TCL یک برند متوســط رو به 

باالســت و بــرای ایکس ویــژن هدف ما این اســت که در یک 

رتبه باالتری قرار بگیرد.

 مزیت ایکس ویژن و TCL نسبت به رقبای موجود در 

بازار چیست؟ 

بــه طــور کلــی فلســفه مــا در ایکس ویــژن ارائــه محصــول 

باکیفیــت و بــا قیمــت مناســب اســت. یعنــی ایکس ویــژن 

کیفیــت مناســبی دارد و قیمــت آن هــم در حــدی اســت که 

طبقــه متوســطی کــه هــدف مــا هســتند، بتواننــد ایــن کاال 

را خریــداری کننــد. در برخــی از کاالهــای ایــن دو برنــد نیــز 

محصوالتــی بــا ســطوح بــاالی قیمتــی داریــم کــه بــه راحتی 

می توانند جایگزین برندهای مطرح خارجی شوند.

 ایــن نکتــه ای کــه شــما اشــاره می کنیــد، حرف تــازه ای 

نیست، سراغ هر برندی که در بازار برویم، مشابه همین 

نکات را در مورد محصوالت خود تکرار می کند؛ می خواهم 

شــما در مورد آن نکته خاصی که محصول شــما را از بقیه 

محصوالت بازار متمایز می کند، صحبت کنید.

این که آرزوی ما چیست با اینکه واقعیت چیست، دو چیز 

متفاوت است.

 یعنــی شــما عنــوان می کنیــد که ایــن برای شــما اتفاق 

افتاده ولی برای بقیه آرزو است؟

من این حرف را نمی زنم، یک زمانی در بازار برندهای کره ای 

حضور داشتند و آنقدر بمباران تبلیغاتی می کردند که مردم 

فرصت شــناخت برندهای ایرانی را نداشــتند. از طرف دیگر 

فرهنــگ مصــرف هــم به گونه ای بود که مــردم در بازار لوازم 

خانگــی تمایــل بــه محصــوالت خارجــی داشــتند و در عرصه 

محصوالتی که تکنولوژی باالتری نسبت به کاالهای سنتی 

دارند، محصوالت خارجی برای مصرف کننده ایرانی بیشــتر 

مورد اعتماد بود. در مورد تلویزیون های ایکس ویژن پنل های 

ما همان پنل های به کار رفته در تلویزیون های کره ای اســت 

و از نظــر نرم افــزار هم تمام امکانات تلویزیون های کره ای را 

دارد. وقتی مصرف کننده از محصول ما استفاده می کند به 

خوبــی کیفیــت را لمــس می کند و ایــن باعث ایجــاد اعتماد 

است.

در مورد برندهای کره ای هم تبلیغات است که بازار را تحت 

تاثیــر قــرار می دهد، به طور مثــال LG یک مدل عرضه کرده 

کــه بــا ضربه آرام دســت به در یخچــال، داخل یخچال مثل 

یک پنجره قابل مشــاهده اســت. این کاالی خیلی لوکســی 

اســت کــه شــاید 10درصــد خریــداران بــه دنبال آن باشــند و 

90درصــد فروش این برند مشــابه همان محصوالتی اســت 

کــه تولیدکنندگان ایرانی عرضــه می کنند، ولی LG با عرضه 

ایــن محصــول لوکــس تــوان فنــی و کیفیــت خــودش را بــه 

رخ می کشــد و اعتمــاد مصرف کننــده را جلــب می کنــد. آنها 

به خوبــی تبلیغــات و بازاریابــی را بلدنــد و مــردم هــم تحــت 

تاثیر حجم تبلیغات به سمت این برندها کشیده می شوند. 

مــا هــم در حــال یادگیــری هســتیم و در ایــن مســیر حرکت 

می کنیم.

 چه زمانی در این مسیر صنعت لوازم خانگی به بلوغ 

می رسد؟

همیــن  شــود.  ایجــاد  فرصــت  تولیدکننــدگان  بــرای  اگــر 

ممنوعیت واردات محصوالت کره ای، بهترین فرصت است 

بــرای تولیدکننــدگان ایرانــی کــه بتوانند خودشــان را نشــان 

دهنــد. بــه نظــر من باید در مســیری که حرکــت می کنند به 

کیفیــت خیلــی توجه کنند و قیمت مناســب بــرای عرضه در 

نظر بگیرند.

مــردم از خریــد کاالهــای ایرانــی راضــی هســتند. خــود مــا از 

خریــداران محصوالتمــان بازخوردهــای خیلی خوبــی داریم. 

به طــور مثــال، در مــورد ماشــین لباسشــویی بیــن محصــول 

تولید خودمان با برندهای خارجی مقایســه ای انجام دادیم 

که آزمایش ها نشــان داد لرزش محصول ما بســیار کمتر از 

مشابه خارجی است، حتی برندهای شناخته شده ای که در 

بازار حرف اول را می زنند. 

 وقتــی بحــث حمایــت از صنعــت لــوازم خانگــی مطرح 

شــد، یک موج رســانه ای گســترده علیه ممنوعیت واردات 

نقــد  هــم  رویکــرد  افتــاد،  راه  بــه  کــره ای  خانگــی  لــوازم 

قیمت گــذاری بــود و اینکــه در مــورد حمایتــی کــه اتفــاق 

می افتــد آینــده صنعــت لــوازم  خانگــی را بــه رونــدی که در 

صنعــت خــودرو اتفــاق افتاد و امروز مــردم از خروجی این 

صنعت راضی نیســتند، تشــبیه می کردند. شــما به عنوان 

تولیدکننــده لــوازم خانگــی در ایران، چه ظــرف زمانی نیاز 

دارید تا محصولی مناسب برای رقابت در بازارهای جهانی 

عرضــه کنیــد. ســوال دوم ایــن اســت کــه شــما بــه قیمــت 

مناســب اشــاره کردیــد، چــه زمانــی می توانیم بــه نقطه ای 

برســیم کــه خریــدار ایرانــی از قیمــت خریــد جنــس ایرانی 

احساس رضایت داشته باشد؟
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در این دو سال که کره ای ها در بازار ایران حضور مستقیم 

و گســترده قبل را نداشــتند، شــرکت های ایرانی احســاس 

کردند که االن بازار وجود دارد و شــروع به ســرمایه گذاری 

و به روزکــردن خطــوط و ماشین آالتشــان کردنــد. بســیاری 

کردنــد.  وارد  بــه روز  ماشــین آالت  ایرانــی  شــرکت های  از 

اشــتغال زایی بســیار زیــادی صورت گرفت و خــود ما تعداد 

نیروهایمان از 900 نفر به 1900 نفر رسید.

بــه نظــر من اتفاق خیلی خوبــی در مملکت رقم خورد و در 

برخی از محصوالت شــاهد یک انقالب هســتیم. به گفته 

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی در 

جلســه بــا معــاون اول رئیس جمهــوری، کیفیــت تولیدات 

داخلــی هــزار برابــر شــده اســت. این اتفــاق تــداوم خواهد 

داشت، اما اگر صبور باشیم.

تفاوتــی کــه بین صنعت خودرو و لــوازم خانگی وجود دارد 

این اســت که صنعت خودرو با دو قطب بزرگ خودروســاز 

کــه در کشــور وجــود دارد، دولتــی و انحصــاری اســت. امــا 

در لــوازم خانگــی بــاالی 500 تولیدکننــده خصوصی داریم. 

تفاوت این دو بخش بســیار اســت ولی حمایتی از بخش 

خصوصــی صــورت نمی گیــرد. مــا در مادیــران بــاالی 1400 

میلیــارد تومــان در ایــن صنعــت ســرمایه گذاری کردیــم بــا 

ایــن هــدف کــه بتوانیم از بــازار خوبی که متصور هســتیم، 

ســهمی داشــته باشــیم و با عرضــه محصول بــا کیفیت در 

ایــن بــازار مانــدگار شــویم و بــه مــرور صادرکننــده باشــیم. 

افزایــش ســه برابــری هزینه هــای حمــل از کشــور چیــن به 

دلیــل کمبــود کانتینــر بــرای ما در منطقه پتانســیل بســیار 

مناسبی برای صادرات به وجود آورده است. از این فرصت 

بایــد اســتفاده کنیم هم برای صــادرات و هم ایجاد اعتماد 

در مصرف کننده ایرانی. البته نکته جالب این است که در 

همین مدت بازخورد مشــتری های ما نشــان داد که خیلی 

از آن هــا بعــد از اینکــه کاالی ایرانــی را خریــداری کردنــد از 

کیفیت محصول متعجب شــده بودند و این اتفاق بســیار 

خوبی است.

زمانی که برندهای لوازم خانگی در کره آغاز به کار کردند، 

دولــت کــره به مدت 10 ســال واردات لــواز خانگی را به این 

کشــور ممنــوع کــرد، چــرا مــا ایــن اقــدام را در ایــران انجام 

نمی دهیم؟

بــه  شــروع  زمانــی  شــما  جاســت؛  همیــن  نکتــه   

ســرمایه گذاری کردید که متوجــه بودید فرصت تحریم ها 

کوتاه است و باید از این فرصت محدود حداکثر استفاده 

را ببرید؛ حاال از شما می خواهم بپرسم این حمایت ها و 

فرصت باید چه مدتی باشد؟ 

فکر می کنم 5 ســال زمان مناســبی باشــد. در ضمن ما هم 

دوست داریم مردم حق انتخاب داشته باشند.

 یعنی بعد از 5 سال این ظرفیت ایجاد می شود که ما 

واردات را آزاد کنیم و هر شــرکتی بتواند وارد بازار ایران 

شود و شما هم توان رقابت دارید؟

بایــد ایــن اتفــاق بیفتــد، حتــی کره ای هــا هــم بــا تاســیس 

شــرکت های مشــترک در ایــران ســرمایه گذاری کردنــد. امــا 

چالــش مــا ایــن بود که شــرکت های کــره ای به جــای کاالی 

نهایــی، فنــاوری بــه مــا بدهنــد و بیاینــد در ایــران همــان 

کمپرسورهای یخچال را که شما به آن اشاره کردید، تولید 

کنند. همه کمپرسورهایشــان را هــم تولیدکنندگان ایرانی 

خریداری می کردند.

 انتظــار دارید شــرکت های خارجی وقتــی دوباره وارد 

ایران شــدند وارد ســطوح تولید باالتری شــوند و به جای 

محصــول نهایی، کاالهای مورد نیاز صنایع ایران را تولید 

کنند؟

نــه، مــا توقع یک اقتصــاد آزاد را داریم؛ امــا وقتی کره ای ها 

وارد بــازار می شــوند، هزینه هــای نجومــی بــرای تبلیغــات 

انجــام می دهنــد و حتی قیمت تبلیغــات را باال می برند که 

شــرکت های ایرانــی توان ایــن حجم تبلیغــات را ندارند. ما 

مشــکلی بــا بازگشــت ایــن شــرکت ها بــه ایــران نداریــم اما 

انتظــار داریــم بــا خودشــان فنــاوری بیاورند، اشــتغال زایی 

واقعــی انجــام شــود و از ســوی دیگر، به این شــرکت ها در 

بازار ایران اجازه دامپینگ داده نشود. حتی برای حمایت از 

تولیدکننده ایرانی، برای تبلیغات این شــرکت های خارجی 

نرخ های متفاوتی در نظر گرفته شود.

 اگر نکته ای باقی مانده است، بفرمایید.

مهمترین معضل ما قاچاق اســت که باید آن را حل کنیم. 

امروز عنوان می شود که LG  و SAMSUNG در بازار ایران 

نیستند ولی به اعتراف آقایان هنوز 40 درصد بازار قاچاق 

اســت و اینهــا هیــچ نــوع عــوارض و مالیاتــی هــم پرداخــت 

نمی کننــد. پــول کارگــر نمی پردازنــد و از بســیاری دیگــر از 

چطــور  هســتند.  رهــا  تولیدکننــده  گریبانگیــر  مشــکالت 

تولیدکننــده بــا اینهــا رقابت کنــد؟! با اینکه جلــوی واردات 

رسمی برندهای کره ای گرفته شده، هیچ اتفاقی در سطح 

بــازار رخ نــداده اســت و هجمــه ای هم که صــورت می گیرد 

بی فایــده اســت. اگــر نمی تواننــد جلــوی قاچــاق را بگیرنــد 

حداقل از تولیدکننده حمایت های ویژه ای داشــته باشــند. 

در نــرخ ارز بــرای تولیدکنندگان یارانــه ای در نظر بگیرند یا 

در مالیات آنها تخفیفاتی لحاظ کنند.
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لو

 بـرفـاب با وجود مشکالت 70 درصد کاالهـای 
خود را صـادر مـی کند

بــا   1369 ســال  در  را  خــود  فعاليــت  برفــاب  شــركت 

توليــد كولــر آبــی آغاز كــرد و به تدریج ســبد محصوالت 

تولیــدی خــود را گســترش داد.  اكنــون برفــاب بــا توليــد 

انــواع كولرهــای آبــی، آبگرمكن هــای گاز ســوز و برقــی، 

بخاری برقی، يخچال و فريزر، فریزر صندوقی، ماشين 

لباس شــويی دوقلــو و اجــاق گاز رومیــزی، ســبد لــوازم 

خانگی خود را كامل تر كرده است.

عصــر اقتصــاد در گفت وگــو با پویا صابــری، نایب رئیس 

هیات مدیــره برفــاب، به بررســی لــوازم خانگــی جدید و 

بازار موجود پرداخته است:

  بزرگتریــن چالــش در عرضــه محصــوالت جدیــد 

چیست؟ 

به نظر من شــاید مســاله  اصلی در این حوزه به دســت 

آوردن فناوری به روز است؛ زیرا محصوالت جدید قطعا 

بــا تغییــر تکنولــوژی همــراه هســتند و بــه لحــاظ فرایند 

تولیــد نیــز بــه فناوری جدید نیــاز دارند. به عنــوان مثال 

االن تقریبا تمام محصوالت جدید از قطعاتی استفاده 

می کنند که به اینترنت متصل شــده اســت. این مساله 

را بایــد حــل کنیــم کــه البته به نظرم تا حــدودی در حل 

آن دســتاوردهایی در صنعت داشــته ایم. مشکل بعدی 

بحــث مقیــاس تولیــد اســت. از نظــر مقیــاس تولید در 

بــازار هشــتاد میلیونــی  بــه  بهتریــن حالــت می توانیــم 

ایــران و در نهایــت بــه چنــد کشــور اطــراف دسترســی 

داشته باشیم و تبادالت سنگین تجاری انجام دهیم و 

صادرات به تمام دنیا که تقریبا همه کشورهای صنعتی 

امکانش را دارند، برای ما مقدور نیست، بنابراین تولید 

ما کوچک مقیاس است و به مفهوم واقعی نمی توانیم 

آن را  تولید وسیع صنعتی بنامیم. 

تــا زمانــی هم کــه نتوانیــم در مقیاس تولیــد بین المللی 

فعالیت کنیم، نمی توانیم به قیمت تمام شــده منطقی 

و قابل رقابت دست پیدا کنیم و همین باعث می شود 

کاال بــرای مصرف کننــده گــران تمــام شــود. بــرای مثال، 

ایــران  یــک شــرکت خودروســازی کــه در  فــرض کنیــد 

بزرگترین خودروساز است، در سال 500 هزار دستگاه 

تولید می کند. اما بزرگترین خودروســاز دنیا ســاالنه ده 

تا دوازده میلیون دستگاه خودرو تولید می کند. طبیعتا 

نــوع خریــد آن شــرکت بین المللــی بــا دوازده میلیــون 

تولیــد و مقــداری کــه خریــد دارد، بــه آن شــرکت تــوان 

چانه زنــی باالیــی می دهــد و می تواند در ســطوح قیمتی 

مناســب تری در مقایســه بــا شــرکتی بــا تولیــد ســاالنه 

500 هــزار دســتگاه بــه عرضــه محصــول خــود بپــردازد.  

ایــن بزرگترین چالش بــرای تولیدکنندگان لوازم خانگی 

است.

  چــرا تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی بــه خصــوص 

تولیدکننــدگان کولرهــای آبــی، کمتر به ســمت ارتقای 

محصول حرکت می کنند؟

مــن چــون مطلــع این حــوزه هســتم، تاکیــد می کنم که 

ارتقــای محصــول در کولرهــای آبــی هــم انجــام شــده و 

محصــوالت جدیــد هــم به بــازار آمــده اســت. کولرهای 

آبــی معمولــی با یک تســمه انرژی را از موتــور می گیرند 

و آن تســمه باعث می شــود که بلور حرکت و باد تولید 

کنــد. اکنــون تکنولــوژی جدیدتــر آمده اســت کــه موتور 

داخــل بلــور قرار می گیرد و برق کمتری دارد. دیگر فقط 

دور تنــد و کنــد نیســت چراکه یک درایــو روی آن نصب 

پویا صابری: من با تنبیه دو شرکتی که در این دوران ما را ترک کردند) سامسونگ و ال جی(، مشکلی ندارم چون به کشور ایران بی مهری  کردند و در اوج تحریم کشور ایران 
را ترک کردند، اما اینکه بگوییم با هیچ شرکت خارجی همکاری نکنیم، منطقی نیست. در این حوزه نمی شود به صورت جزیره ای زندگی کنیم.
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شــده اســت که شــما می توانید مثل کولر گازی سرعت 

را به تدریج مثال در ده، بیست مرحله کم و زیاد کنید. 

بــا وجــود مزایایــی کــه دارنــد، ماننــد اینکــه بــرق کمتری 

مصــرف می کننــد و تــا حــدودی می شــود، دمــا را کنترل 

کرد؛ اما وقتی شــما از فناوری جدید اســتفاده می کنید؛ 

قطعــا قیمــت بیشــتری باید بــرای آن بپردازیــد، معموال 

قشــر مرفــه از کولرهــای گازی اســتفاده می کننــد. بــازار 

کولرآبی برای قشــر متوســط رو به پایین اســت، کســی 

کولرآبی می خرد که توان کمتری دارد؛ بنابراین می توان 

گفت که مشکل اینجاست. 

آمارهــای  دولتــی  مســئوالن  و  تولیدکننــدگان    

متفاوتی از سهم قاچاق در بازار این محصوالت اعالم 

میزان می کنند، شــما چه میزان از کاالهای موجود در 

بازار را قاچاق  می دانید؟ و به نظر شما اجرای قانون 

ممنوعیــت واردات می توانــد در ایــن بــازار بــه شــما و 

تولیدکنندگان ایرانی کمک کند؟

  می توانــم بگویــم کــه حجــم قاچــاق کمتر شــده اســت. 

علــت آن هم افزایش نرخ ارز اســت کــه باعث افزایش 

قیمــت کاالی قاچاق شــده اســت؛ از طــرف دیگر اکنون 

تعرفه هــای گمرکــی مــا بر مبنــای نــرخ ارز 4200 تومانی 

حســاب می شــود، بنابرایــن اگر تعرفــه واردات قطعاتی 

االن 20 درصــد باشــد در عمــل انــگار 4 درصــد اســت و 

ایــن باعــث می شــود که بــرای قاچاقچی صــرف نکند که 

بــا هزینــه  10-15درصدی کاالی قاچاق بــه  ایران بیاورد، 

مگــر کاالیــی که ممنوعیــت واردات دارد و توانایی تولید 

آن در داخل کشور وجود ندارد. اکنون تولید یک ساید 

معمولــی در داخــل کامال به صرفه اســت، ولی یه ســاید 

جدید چون تکنولوژی تولید آن هنوز وارد ایران نشــده 

اســت، امکان قاچاق آن با وجود هزینه 10-15 درصدی 

وجــود دارد. بــه نظــرم کمبــود محصــول وجــود نــدراد و 

بــا وجــود اوضــاع فعلــی، تولیدکننــدگان در وضع خیلی 

بــدی قــرار ندارنــد. اینکــه در بلندمدت ایــن وضع ادامه 

پیدا کند یا خیر؟ هیچکس نمی داند؛ چراکه ممنوعیت 

واردات در بلندمــدت باعــث تنبلــی مــا و اینکه ما دنبال 

رشــد و توســعه نباشــیم، می شــود پس به نظر بنده با 

تعیین یک تعرفه  معقول این موضوع می  تواند حتی به 

تولیدکننــدگان داخلــی و در نهایــت مصرف کننده کمک 

کند که ما نیز جزئی از همان مصرف کنندگان هستیم. 

راجع به برفاب موضوع کامال متفاوت اســت، همانطور 

که می دانید ما تقریبا 60-70 درصد کاالهایمان را صادر 

می کنیــم، بنابرایــن مــا نــه تنهــا ادعایــی در ایــن حــوزه 

نداریــم بلکــه چــون مزیــت رقابتــی داریــم، کاالهایمــان 

را صــادر می کنیــم. پــس خیلــی آســیبی از ایــن موضــوع 

ندیدیــم و نفــع زیــادی نیــز از ایــن موضــوع نبردیــم. بــه 

روال قبــل پیــش می رویم و تالشــمان را می کنیم، چون 

در بازاری کار می کنیم که تمام دنیا در آن حضور دارند. 

  صنایــع لــوازم خانگی در فرصــت حاصل از خروج 

کره ای ها نشــان دادند که ظرفیت تولید کمی و کیفی 

دارنــد، بــرای تــداوم حرکــت آغاز شــده در این صنعت 

چه اقدامات دیگری باید صورت گیرد؟ 

مــن بــا تنبیــه دو شــرکتی کــه در ایــن دوران مــا را تــرک 

کردنــد، مشــکلی ندارم چون به ما بی مهــری  کردند، اما 

اینکــه بگوییــم با هیچ شــرکت خارجی همــکاری نکنیم، 

به صــورت  نمی شــود  حــوزه  ایــن  در  نیســت.  منطقــی 

جزیــره ای زندگــی کنیــم. تمــام قطعــات و تکنولوژی هــا 

و محصــوالت بایــد از طریــق یــک زنجیــره تولیــد شــود. 

اینکــه شــرکت های بــزرگ مــا بــا یــک شــرکت خارجــی 

همــکاری کننــد و بخشــی از خطــوط تولیــد آن هــا را بــه 

کشــور بیاورند، می توانیم این ادعا را داشــته باشیم که 

همــواره در کنــار بزرگتریــن تولیدکنندگان دنیــا کارها را 

پیش می بریم.

اینطــور نیســت کــه محصــول ده ســال پیــش آن هــا را 

تولید  کنیم بلکه محصول دو ســال پیش آن ها را تولید 

می کنیم و به این شکل مصرف کننده داخلی هم حس 

می کنــد کــه محصولــی کــه بــه نــام برنــد ایرانــی می خرد 

خیلی محصول دموده ای نیست. در خودروسازی کامال 

مشــخص اســت کــه محصــوالت تکنولــوژی چهل ســال 

پیــش را دارد ولــی در لــوازم خانگــی واقعا به این شــکل 

نیست؛ یعنی اگر اکنون یخچال سایدی می خرند فقط 

دو، سه پله از محصوالت روز دنیا عقب است.

   شــما در اوضــاع کنونــی چقــدر زمــان نیــاز داریــد 

که تمام محصوالت خود را به ســطوح قابل رقابت در 

بــازار جهانــی برســانید؟ و ایــن دوره ی زمانی برای کل 

صنعت چقدر است؟

 محصوالتی که برفاب تولید می کند، برای بازار متوسط 

رو بــه پاییــن اســت و این  بــازار دنبال بهای تمام شــده 

است نه تکنولوژی جدید. در این حوزه روزانه به دنبال 

بهبــود کیفیــت و کاهــش قیمــت تمــام شــده هســتیم، 

ســند موفقیــت مــا در این حوزه این اســت که همچنان 

در بــازار صادراتــی کــه همــه کاالهــا در آن رقابت دارند، 

فعالیــت می کنیــم. بــه محــض اینکه یــک ســال نتوانیم 

بــا دیگــران رقابــت کنیــم، بــازار را از دســت می دهیــم؛ 

بنابرایــن برفــاب مجبــور اســت کــه هــر روز بــه دنبــال 

بهبــود محصوالتــش باشــد؛ به ویــژه در حفــظ قیمــت 

در دو ســال اخیــر افزایــش قیمت هــای وحشــتناکی در 

حــوزه مــواد اولیه داشــتیم حداقــل افزایــش قیمت 60-

70 درصــد بــود کــه گاهی بــه 200 درصد نیز می رســید. 

مثــال مواد پتروشــیمی و ورق های فــوالدی که پایه اولیه 

همــه  محصــوالت لــوازم خانگــی هســتند، گــران شــدند 

ولی ما نتوانســتیم قیمت  هایمان را دو برابر کنیم، پس 

کل زنجیــره بهــای تمــام شــده را پاییــن آوردیــم و نهایتا 

توانســتیم  و  داشــتیم  10-20درصــدی  قیمــت  افزایــش 

همچنــان بــازار را حفــظ کنیــم. ما مجبوریــم خودمان را 

بــا ایــن اوضــاع کــه بر ما حاکم اســت،  وفــق دهیم ولی 

بقیــه شــرکت هایی کــه محصوالتــی تولیــد می کننــد که 

متوســط رو به باالســت اونا کار ســختی پیش رو دارند، 

اول اینکه باید تکنولوژی خودشــان را مدام به روز کنند 

و این تکنولوژی هزینه دارد و شــرکت هایی که مقیاس 

صنعتی تولید می کنند می توانند این هزینه را پرداخت 

کننــد و دومیــن موضــوع مکــس پروداکشــن اســت، اگر 

شــما بتوانیــد تکنولــوژی را بــه نحــوی به دســت بیاورید 

ولــی تعــداد تیراژتــان انبــوه نباشــد همچنــان به صرفــه 

نیست. 

این راه حل در اختیار شــرکت تولیدکننده نیســت بلکه 

یک تصمیم کشــوری اســت،  اگر ما بتوانیم با دنیا وارد 

مذاکــره شــویم، روابــط حداقلــی مرتب و منظم داشــته 

باشــیم، می توانیم بگوییم که کشــور ایران مانند کشور 

ترکیه شــده اســت و آن وقت مصر، عراق و کشــورهای 

ســی .آی .اس بایــد تمــام محصــوالت را از مــا بخرنــد و 

شــاید اگــر مــا بتوانیــم هزینــه ی ترانزیــت را نیز درســت 

کنیم، به راحتی بتوانیم با محصوالتمان وارد بازار اروپا 

شویم و در این صورت عمال دست شرکت های تولیدی 

بــرای خریــد تکنولــوژی جدید بــاز می مانــد و می توانند، 

محصوالت و خطوط جدید هم داشته باشند.

  انتظار شما از دولت سیزدهم چیست؟

تطبیــق پیــدا کــردن بــا قوانیــن روزمــره انــرژی زیــادی از 

مــا می گیــرد. بــرای مثال شــرکتی مثل برفــاب 70 درصد 

کاالهــای خــود را بــا وجود مشــکالتی که هســت، صادر 

می کنــد، طبــق قانــون ارزش افــزوده ای کــه در داخــل 

صادراتــی  محصــوالت  بــرای  می گیریــم  محصــوالت  از 

نمی گیریــم. شــرکت مــا معــادل شــاید دو میلیــون دالر 

طلب به دلیل ارزش افزوده  از سال 98 از دولت دارد. 

ما نیاز به وام یا کمک نداریم، همین دو میلیون دالر را 

اگــر بــه ما بدهند در تولیــد جهش می کنیم. تنها انتظار 

ما این است که قانون جدید ننویسند بلکه به قبلی ها 

عمــل کننــد. چطــور ما بیمه را با یک روز تاخیر پرداخت 

ولــی ارزش  مــا قطــع می شــود؟  بیمــه  پرســنل  کنیــم، 

افزوده  یک شرکت را از سال 98 نگه داشتند. به نظرم 

عمــل بــه همیــن قوانیــن فعلــی و تغییــر دادن حداقلــی 

آن ها باعث می شــود که ما بتوانیم آینده و نرخ دالر را 

پیش بینی کنیم. 

محصوالتی که برفاب تولید می کند، 
برای بازار متوسط رو به پایین است و 
این  بازار دنبال بهای تمام شده است 

نه تکنولوژی جدید. در این حوزه روزانه 
به دنبال بهبود کیفیت و کاهش قیمت 
تمام شده هستیم، سند موفقیت ما در 
این حوزه این است که همچنان در بازار 

صادراتی که همه کاالها در آن رقابت 
دارند، فعالیت می کنیم
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لو

مصاحبه با سلطان حسین فتاحی مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت صنایع امرسان

خیز مجدد امرسان برای توسعه صادرات
بــه گفتــه مدیرعامــل و رئیــس هیــات مدیــره شــرکت صنایــع 

امرسان، در بحث صادرات این شرکت موفق شده است شبکه 

گسترده ای در کشورهای همسایه و آسیای میانه و شمال افریقا 

داشــته باشــد. به ویژه اینکه برای هر بازار متناســب با ســلیقه 

آنجــا محصــوالت طراحی و تولید می شــود. این ســالیق با توجه 

به فرهنگ هر کشور و سبک زندگی مردم آنجا متفاوت است.

شــركت صنایــع امرســان در ســال 1360 از ســوی آقــای ســلطان 

حسین فتاحی تاسیس شد و تا سال 1366 به تولید فریزرهای 

خانگــی اشــتغال داشــت. خــط تولیــد اولیــن یخچــال فریــزر 16 

فــوت بــا طراحــی جدیــد در ســال 1366 بــه مرحلــه بهره بــرداری 

رســید. ویژگــی هــای منحصــر به فــرد ایــن محصــول در طراحی 

بدنــه و سیســتم تبرید، آن را به یكــی از پر فروش ترین یخچال 

فریزرهــای داخلــی تبدیل کرد. پــس از آن و با توجه به نیازهای 

بــازار، یخچــال فریزرهــای 18 فــوت و 20 فوت امرســان طراحی 

و به مرحله تولید رســیدند.یخچال فریزرهای 18 فوت ســال ها 

پرفروش تریــن محصــول در نــوع خــود در کشــور بــود و یخچال 

زمینــه  ایــن  در  را  اول  رتبــه  همچنــان  فــوت   20 فریزرهــای 

داراســت.خبرنگار عصراقتصــاد بــا سلطان حســین فتاحی مدیر 

عامل و رئیس هیات مدیره شرکت صنایع امرسان گفت وگویی 

داشته است که شرح آن را در زیر می خوانید:

 مهــر گذشــته وزیــر صمــت در دیــدار با تولیدکننــدگان لوازم 

خانگــی اعــالم کرد که برنامه این وزارتخانــه افزایش 50 درصدی 

صــادرات لــوازم خانگــی در ســال آینده اســت و این رونــد باید تا 

ســال 1404 ادامه داشــته باشد. آیا شرکت امرسان که به عنوان 

صادرکننده نمونه هم معرفی شده می تواند این هدف را محقق 

کند؟

صادرات ما در کشــورهای مختلف از ســال ها قبل شــروع شده و 

معمــوال هــم روند افزایش داشــته اما از اواخر ســال 98 با بحران 

کرونا شرایط بازار و صادرات تغییر کرد. ما در کشورهای مختلف 

با شرایط قرنطینه و تعطیلی کارهای اداری و دولتی مواجه بودیم 

که تا همین امسال هم در کشورهای مختلف ادامه داشته است، 

اما انتظار داریم از ســال آینده شــرایط بهتر شــود و بتوانیم حجم 

صادرات را به قبل از بحران کرونا برگردانیم.

 کل صنعــت لــوازم خانگــی چطور؟ رقبــای داخلی دیگر هم 

جهت گیری به سمت صادرات دارند؟

بله، خوشبختانه این واقعیت را همه می دانند که اگر بخواهند در 

بلندمدت رشد کنند و حتی بقای سازمان خود را در آینده تضمین 

کننــد چــاره ای جــز ورود جــدی به بحث صــادرات ندارند. شــما در 

نمایشگاه لوازم خانگی که در اواخر آبان برگزار می شود، خواهید 

دید که شرکت های ایرانی به چه سطح تنوع و کیفیتی رسیده اند. 

در سال های گذشته هم چند برند عمده داخلی موفق به صادرات 

با تیراژ مناســب شــده اند اما امرســان زودتر وارد این بحث شد و 

امروز موفق شــده ایم شبکه گســترده ای در کشورهای همسایه و 

آسیای میانه  و شمال افریقا داشته باشیم. به ویژه اینکه ما برای 

هــر بازار متناســب با ســلیقه آنجــا محصوالت را طراحــی و تولید 

می کنیم. این سالیق با توجه به فرهنگ هر کشور و سبک زندگی 

مردم آنجا متفاوت است و ما با تجربه ای که داریم در این زمینه 

موفق بوده ایم.

 بسیاری معتقدند که ممنوعیت واردات فرصت خوبی برای 

تولیدکننــدگان داخلــی ایجــاد کرده، چون بــازار داخلی کامال در 

اختیــار آنهــا اســت و عمال رقابتی وجــود ندارند. آیا شــما موافق 

هستید؟

در بــازار داخلــی رقابــت هــم بیــن تولیدکننــدگان داخلــی و هم با 

برندهــای خارجــی وجــود دارد، منتهی خارجی ها به شــکل قاچاق 

وارد می شوند. در حال حاضر و با وجود ممنوعیت واردات، بیشتر 

از یک سوم بازار در اختیار محصوالت قاچاق است. پس نمی توان 

گفــت رقابــت وجود نــدارد. تنها تفاوت وضع موجود با ســال های 

قبل از تحریم و ممنوعیت واردات این است که برندهای خارجی 

بــه جــای اینکــه بــا مالیــات و عــوارض گمرکــی وارد کشــور شــوند، 

در ایــن ســال ها به شــکل قاچــاق و بــدون مالیات و عــوارض وارد 

می شوند. عمال ممنوعیت واردات تنها به نفع افرادی بوده که از 

محل قاچاق درآمدهای کالن کســب می کنند. هر چند وقت هم 

می شنویم که یک محموله لوازم خانگی برندهای خارجی از مبادی 

رســمی وارد شــده و در گمرک شناســایی شــده ولی متاســفانه در 

نهایت وارد بازار می شوند.

 امــا ممنوعیــت واردات برای حمایت از تولیدکنندگان اســت 
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و دولــت آن را فرصتــی برای تولید و توســعه صنعت لوازم خانگی 

می داند، به نظر می رسد شما با این شیوه حمایتی موافق نیستید.

ممنوعیت واردات مختص به لوازم خانگی نیست. در حال حاضر 

بــرای همــه کاالهایــی که تولیــد داخلی کفــاف نیاز بازار را داشــته 

باشــد واردات ممنوع می شــود. ضمن اینکه بحث حمایت دولتی 

واقعا مقوله  جدایی اســت. بخش هایی از صنعت در کشــور ما با 

حمایت هــای مثل ســرمایه دولتی، زمیــن ارزان، ارز دولتی، منابع 

انــرژی یارانــه ای و بــازار انحصــاری داخلــی تشــکیل شــده و رشــد 

کرده اند. این بخش ها بیشتر شامل صنایع بزرگ و با گردش مالی 

و اشتغال بسیار باال هستند و معموال جز دولت کسی توان مالی 

ســرمایه گذاری در آن ابعــاد را ندارد، مثــل صنعت خودرو، فلزات 

اساســی، و صنعــت نفــت و گاز. امــا صنعتی مثل لــوازم خانگی از 

این نوع حمایت ها برخوردار نیست.

* ولــی اگــر ممنوعیــت واردات برداشــته شــود، برندهای داخلی 

قدرت رقابت دارند؟

برندهایــی که صادرات داشــته اند طبعا قــدرت رقابت با برندهای 

خارجــی هــم دارنــد، همانطور که در گذشــته و قبــل از ممنوعیت 

واردات هــم ایــن رقابــت وجــود داشــت و در حــال حاضــر هــم در 

بازارهــای صادراتــی این رقابت وجــود دارد. در آینده دور یا نزدیک 

باالخــره واردات از ســر گرفتــه می شــود و بنــده بــه عنــوان یــک 

تولیدکننده انتظار دارم که مســئوالن مســاله واردات را به شــکل 

صفر و یک نبینند بلکه با وضع تعرفه باال بر محصوالت وارداتی، 

از تولیــد داخلــی حمایــت کنند. در دهه های گذشــته کشــورهایی 

مثــل ترکیــه و کــره جنوبــی بــا همین سیاســت ها به تدریــج لوزام 

خانگی خود را توسعه داده اند، وگرنه قبل از دهه 90 میالدی آنها 

هــم قــادر به رقابت با برندهای اروپایی و امریکایی نبودند. اما به 

شــکل مســتمر و به تدریج با تنظیم مناسب تعرفه های واردات و 

تشــویق صادرات، صنعت لوازم خانگی خود را توســعه داده اند و 

به این نقطه رسیده اند.

 در سال های گذشته همیشه یکی از مسائل تولیدکنندگان 

تامیــن نقدینگــی بوده اســت، بــا توجه به وضع تــورم و افزایش 

قیمت ها آیا شرکت امرسان در تامین نقدینگی مشکل دارد؟

در سال های اخیر بیشتر تامین نقدینگی برای سرمایه در گردش 

محــل بحــث بــوده و کمتــر به بحث ســرمایه ثابت پرداخته شــده 

چون اساســا ســرمایه گذاری جدید کم شــده و طرح های توســعه 

چندانی اجرا نشــده اســت. اما نیاز به ســرمایه در گردش تقریبا 

همیشــه یک دغدغه مهم تولیدکننده در کشــور ما اســت، اوال به 

خاطــر تــورم بــاال و ثانیــا بــه خاطر ویژگی هــای صنعــت و تولید در 

کشــورمان کــه موجب شــده چرخه بازگشــت وجوه نقــد در ایران 

حدود 4 برابر متوسط جهانی و دو برابر کشورهای منطقه باشد. 

متوســط این چرخه در ســطح جهان 45 روز و در کشــور ما حدود 

200 روز است. البته این متوسط کل صنایع تولیدی است و لوازم 

خانگی هم به علت فرایندهای پیچیده در تامین و تولید، چرخه 

نقدینگی باالی 6 ماه دارد. در نتیجه یک تولیدکننده در یک تیراژ 

تولید مشــخص، حدود 4 برابر شــرکت های فعال در کشــورهای 

صنعتی سرمایه در گردش نیاز دارد. تورم باال هم باعث می شود 

6 ماه بعد حجم نقدینگی بیشتری الزم باشد تا همان تیراژ تولید 

را داشته باشیم. یکی از مهم ترین علل اینکه صنعت لوازم خانگی 

بــا حــدود 60 درصد ظرفیت تولید می کند، همین موضوع اســت. 

بسیاری از شرکت ها بخاطر کمبود سرمایه در گردش حجم تولید 

را کاهش می دهند.

بخــش ســرمایه ثابــت چطــور؟ ســرمایه ثابــت بــه شــکل 

تسهیالت در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد؟

شــرکت امرســان از جمله شــرکت هایی اســت که در این ســال ها 

کمترین استفاده را از انواع تسهیالت ثابت و در گردش کرده، ما 

با داشتن بدنه کارشناسی قوی و کارگران و پرسنلی زحمت کش، 

همیشــه در تــالش بوده ایــم که همزمــان با تولید، بهــره وری را در 

مجموعه افزایش بدهیم. اگر شرکتی بخواهد دوام بیاورد باید به 

سمت بهبود سیستم ها و ارتقای بهره وری برود و قیمت تمام شده 

را کاهــش دهــد. امــا مشــخص اســت کــه اگــر شــرکتی بــه دنبال 

افزایش تولید و تکمیل سبد محصوالت باشد، باید از تسهیالت 

استفاده کند. محاسبات بودجه بندی ما نشان می دهد که به ویژه 

امســال بــا رکــود بــازار و گرانی و کمبــودی که در بهــار در ارتباط با 

مواد اولیه وارداتی ایجاد شد، امکان سرمایه گذاری از سوی خود 

شرکت محدود است و باید از منابع مطمئن تسهیالت با شرایط 

مناسب بگیریم.

در صورت دریافت تسهیالت قصد دارید چه محصوالتی را 

به سبد امرسان اضافه کنید؟

سبد برند امرسان بر روی لوازم خانگی سفید شامل انواع یخچال 

و فریزر، لباسشویی، ظرف شویی، جاروبرقی، و کولر گازی تمرکز 

دارد و در حال حاضر همه این محصوالت تولید می شود. اما قصد 

ما این است که با توجه دانش و تجربه موجود در مجموعه عمق 

ساخت داخل محصوالتی مانند کولرگازی و لباسشویی را افزایش 

دهیــم و امیــدوارم بــا تولیــد محصولی بــا کیفیت، بخشــی از نیاز 

بازار داخلی و کشورهای همسایه را تامین کنیم. بقیه محصوالت 

هم با سایر برندهای مجموعه شامل گوفر، گُردیک و افرا عرضه 

می شود. برند گوفر به طور تخصصی بر انواع اجاق گاز، فر، هود 

و سینک و برند گردیک هم بر لوازم خرد تمرکز دارد. برند افرا هم 

بــرای محصــوالت الکترونیــک و بــه ویژه انــواع تلویزیون و صفحه 

نمایش ثبت کرده ایم و به زودی محصوالت آن وارد بازار می شود. 

برای ارتقای تولید و باال بردن سطح کیفیت تمام این محصوالت 

نیاز به انواع تسهیالت با دوره امهال مناسب داریم. برای تک تک 

این محصوالت مطالعات الزم را انجام داده ایم و از بازده مناسب 

این طرح ها اطمینان کامل داریم.

اقتصــادی  وضعیــت  و  قیمت هــا  افزایــش  بــه  توجــه  بــا 

تولیدکنندگان لوازم خانگی به فروش اقساطی محصوالت روی 

آورده اند. آیا این روش موثر بوده است؟

انواع روش های فروش در دستور کار تولیدکنندگان لوازم خانگی 

قــرار دارد. مــا یک روش ســنتی توزیع و فــروش از طریق بنکداری 

داشــتیم که در آن بخش مهمی از ســود در ســطح عمده فروشــی 

توزیع می شد، اما شیوه های فروش مدرن راه های دیگری را برای 

رساندن محصول به مشتری مد نظر دارد. امرسان از سال ها قبل 

انواع روش های فروش مدرن را آغاز کرده، فروش اقساطی یکی 

از آنها اســت که البته در شــرایط بحران کرونا و رکود بازار بیشــتر 

هم شده. ما محصوالت را از طریق فضای مجازی و فروشگاه های 

اینترنتــی و همیــن طــور در فروشــگاه های زنجیــره ای گســترده در 

سطح کشور توزیع می کنیم و هدف نهایی این است که مشتری 

در انتخاب و خرید محصول گزینه های متنوعی داشته باشد تا با 

توجه به شرایط مالی خود اقدام به خرید کند.

 آیا فروش مدرن با شیوه های جدید خدمات پس از فروش 

هــم پشــتیبانی می شــود؟ بــرای مثــال تعویــض محصــوالت یــا 

افزایش دوره گارانتی؟

در وضــع فعلــی مــا یکی از بهترین و طوالنی ترین شــرایط گارانتی 

تعویــض و تعمیــر و ســرویس رایــگان محصــوالت را در بیــن رقبــا 

داریــم. امــا ایــن را کافــی نمی دانیــم. از طرفــی تــالش می کنیــم 

خرابــی را بــه حداقــل ممکــن برســانیم و از طــرف دیگر اگــر به هر 

دلیل مشــکلی برای محصوالت ایجاد شــود، خدمات مناســب در 

سراسر کشور در اختیار مشتری است. در حال حاضر هم توسعه 

خدمات پس از فروش و ارتقای کارایی و دقت این خدمات را در 

دســتور کار داریم. از ســال گذشته بر این موضوع تمرکز کرده ایم 

و مرکــز هیــرو ســرویس را ویــژه خدمــات پــس از فروش امرســان 

تاســیس کرده ایــم تا ســطح خدمــات را ارتقــا داده و رضایت همه 

مشتریان را به دست آوریم.

 گرید انرژی محصوالت امرســان A+ به باال اســت، آیا این 

امکان هست که مشتریان محصوالت قدیمی و با مصرف باال را 

با این محصوالت جایگزین کنند؟

تعویض محصوالت فرسوده یکی از پیشنهادهای ما به نهادهای 

دولتــی بــوده ولــی به طــور عمده اســتقبالی از آن صــورت نگرفته 

اســت، چــون هزینــه باالیــی دارد. امــا محاســبات نشــان می دهد 

انــرژی  گریــد  بــا  بــا محصــوالت  چنانچــه محصــوالت فرســوده 

بــاال جایگزیــن شــوند، بــه نفــع دولــت هــم هســت. چــون بخش 

مهمــی از هزینــه انــرژی بــرق در کشــور ما به شــکل یارانــه پنهان 

و از ســوی دولــت پرداخــت می شــود. ضمن اینکــه محصولی مثل 

یخچــال بــه تنهایــی حــدود 30 درصــد بــرق مصرفــی خانــوار را به 

خود اختصاص می دهد، چون تقریبا همیشه روشن است. طبعا 

اجرای طرح هایی مانند تعویض لوازم خانگی فرسوده هم به نفع 

مشــتریان و تولیدکننــدگان لــوازم خانگی اســت و هم در مجموع 

بــه نفــع دولــت و کل کشــور. امــا بــرای اجــرای چنین طرحــی باید 

دولت بخشــی از هزینه را تقبل کند و مثال تســهیالتی در اختیار 

متقاضیــان تعویض قــرار دهد. در صورت اجــرای چنین برنامه ای 

حداکثــر ظــرف مــدت 3 یــا 4 ســال، صرفه جویی ناشــی از کاهش 

مصرف انرژی، هزینه های تعویض را پوشش می دهد. اجرای این 

طرح ها در سطح ملی شاید دشوار باشد اما بنده پیشنهاد می کنم 

در یک یا چند استان به صورت پایلوت اجرا شود تا میزان تاثیر آن 

در کاهش مصرف انرژی در عمل آزمایش شود.

محصولی مثل یخچال به تنهایی حدود 
30 درصد برق مصرفی خانوار را به خود 
اختصاص می دهد، چون تقریبا همیشه 

روشن است. طبعا اجرای طرح هایی مانند 
تعویض لوازم خانگی فرسوده هم به نفع 

مشتریان و تولیدکنندگان لوازم خانگی است 
و هم در مجموع به نفع دولت و کل کشور
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لو

نگرانی رهبر انقالب برای صنعت لوازم خانگی 
فرصتی برای از نومتولد شدن 

در پی نامه جمعی از تولید کنندگان لوازم خانگی به محضر رهبر 

انقــالب و درخواســت مبنی بر جلوگیــری از واردات محصوالت 

خانگــی کــره ای، رهبر انقالب طی دســتوری به رئیس جمهوری 

خواســتار ســد نمــودن واردات محصــوالت ایــن صنعــت شــدند 

دســتوری که از نگرانی معظم له خبر می داد و فرصتی را برای 

تولیدکننــدگان ایرانی این صنعــت فراهم می کرد تا از تو متولد 

شوند.

دفتر مقام معظم رهبری مهر ماه امســال در نامه ای به آیت هللا 

رئیسی ریاست جمهوری اعالم کرد:

»مرقومه ی جمعی از شرکت ها و کارخانجات تولیدکنندگان لوازم 

خانگــی مبنــی بــر مخالفت بــا ورود محصول نهایی لــوازم خانگی 

در شــرایطی کــه از نظــر کمی و کیفی تولیــد این گونه محصوالت 

در کشــور پاســخگوی نیاز داخلی اســت و درخواست جلوگیری از 

واردات این محصوالت، مراتب به استحضار مقام معظم رهبری 

رسید، و مرقوم فرمودند:

جناب آقای رئیسیـ  رئیس جمهور محترم

این موضوع بســیار مهمی اســت. اگر این خبر )گشــایش واردات 

از دو شــرکت کــره  جنوبــی( راســت باشــد به معنی شکســتن کمر 

شــرکت های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته اند قدری 

روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمایید.«

پیرو این نامه رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز طی نامه ای به وزیر 

صنعــت و وزیــر اقتصــاد اعالم کــرد کــه از واردات محصول نهایی 

لوازم خانگی جلوگیری شود.

غالمحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در نامه ای 

خطــاب بــه فاطمــی امیــن و خانــدوزی وزرای صمــت و اقتصــاد 

مخالفت رئیس جمهور با واردات لوازم خانگی کره ای را اعالم کرد.

در متن نامه آمده است:

جنــاب آقــای دکتــر فاطمــی امیــن وزیر محتــرم صنعــت، معدن و 

تجارت

سالم علیکم

احترامــاً، نامــه شــماره 1/44798 مــورخ 14/ 06/ 1400  دفتــر مقــام 

معظــم رهبــری )مدظله العالــی( و ضمائم آن با موضــوع »واردات 

لوازم خانگــی« کــه تصویــر آن بــه پیوســت ارســال می شــود، بــه 

استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی نوشت فرمودند:

 »از واردات جلوگیری شود«

مهــرداد جمــال ارونقی، معاون امور گمرکی گمــرک نیز در نامه ای 

به اســماعیلی دســتور ممانعت از واردات و ترخیص لوازم خانگی 

خارجی را به کلیه گمرکات کشور ابالغ کرد.

در متن نامه آمده است:

»بازگشــت به نامــه شــماره 2/97624 مــورخ 31/ 06/ 1400  موضوع 

دفتــر  محتــرم  رئیــس    1400 /06 /16 مــورخ   61680 شــماره  نامــه 

رئیس جمهــور در خصــوص »واردات لوازم خانگی« مــوارد ذیل را به 

استحضار می رساند:

1- نامــه شــماره 61680 مــورخ 16/ 06/ 1400  رئیــس محتــرم دفتــر 

مــورخ   1/44798 شــماره  نامــه  متضمــن  جمهــوری  ریاســت 

در  )مدظله العالــی(  رهبــری  معظــم  مقــام  دفتــر    1400 /06 /14

خصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی جهت اقدام الزم به کلیه 

گمرکات کشور ابالغ گردیده است؛
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2- با عنایت به اینکه انجام هرگونه تشریفات گمرکی و ترخیص 

کاال منوط به اظهار کاال به گمرک می باشد که برای اظهار کاال نیاز 

به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد، 

چنانچــه ثبت ســفارش برای اقــالم و لوازم خانگی از ســوی مرجع 

مزبور صادر نگردد امکان اظهار و کاال و ترخیص آن وجود نخواهد 

داشت؛

اقــالم  جــزو  لوازم خانگــی  به عمل آمــده،  بررســی های  طبــق   -3

ممنوع الورود گروه 4 بوده که در حال حاضر ثبت ســفارش برای 

ایــن اقــالم صــورت نمی گیــرد لــذا امکان اظهــار، انجام تشــریفات 

گمرکی و ترخیص کاال نیز برای این کاالها امکان پذیر نخواهد بود؛

4- مجــدداً بــه تمامی گمرکات ابالغ می گردد چنانچه لوازم خانگی 

در آن گمــرکات موجــود باشــد کــه صاحبــان کاال در صــدد اخــذ 

مجــوز ورود یــا اظهــار آن بــه گمرک می باشــند از اظهار و ترخیص 

آن جلوگیــری و مراتــب بــه قیــد فوریــت به مراجــع نظارتی ذیربط 

منعکس گردد؛

لوازم خانگــی  بــه  نامــه  پیوســت  شــکایت  موضــوع  گرچــه   -5

کــره ای اشــاره نمــوده لیکــن در حــال حاضــر بیــش از 420 کانتینر 

لوازم خانگی با برند بوش در گمرک شهید رجایی بندرعباس وجود 

دارد که بدالیل قانونی از ترخیص آن اقالم جلوگیری به عمل آمده 

اســت و صاحــب کاال بــه اتهــام خیانــت در امانت و ســو اســتفاده 

از موقعیــت شــغلی علیــه این حــوزه معاونت، شــکایت نموده که 

تصویر دفاعیات ارائه شــده به شــعبه رســیدگی کننده به شــماره 

1400/829135 مورخ 28/ 06/ 1400  ایفاد می گردد.«

این مرقومه مقام معظم رهبری و پس از آن نامه رئیس جمهوری 

فرصتــی را فراهــم کــرد تا موضوعی که ســال هــا در دوران تحریم 

مغفــول مانــده بــود و ان هــم چرخــش چــرخ تولیــد بــه وســیله 

شــرکت های لوازم خانگی مورد توجه قرار گیرد البته بســیاری از 

کارشناســان بر این باورند که نباید به بهانه تولید فضای گلخانه 

ای را در این صنعت حاکم کرد.

 فضای گلخانه ای ضدتولید عمل می کند

این کارشناســان اقتصادی در گفت وگو با مهر می گویند: اگرچه 

حمایت از تولید داخل امری بدیهی بوده و در اغلب کشورها نیز 

بــه اشــکال مختلــف اجرا می شــود منتهــی باید توجه داشــت که 

حمایت بدون قید و شرط قطعاً منجر به ایجاد یک فضای گلخانه 

ای و انحصاری می شود.

بدیهی است در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی در حال انجام 

ســرمایه گذاری های ســنگین برای توســعه هســتند، از ســرگیری 

جریــان واردات بــه شــدت بــه ایــن جریان ضربــه می زنــد، اما باید 

توجه داشت که در صورتی که دولت نقش تنظیم گری خود برای 

رونــق و رقابــت پذیــر شــدن این صنعــت را به درســتی ایفا نکند، 

زمینه برای شــکل گیری یک فضای گلخانه ای و انحصاری در این 

صنعت فراهم خواهد شد.

در واقــع دولــت بایــد بــا اســتفاده از ابزارهــای مختلــف همچــون 

تدوین برنامه هایی برای اعطای مشوق های صادراتی مانند اعطای 

تسهیالت ارزی، یا اعطای تسهیالت ریالی به نسبتی از صادرات 

محصــوالت، یــا افزایش مالیــات برای تولیدی هــای غیرصادراتی و 

بالعکس، تولیدکننده را مجاب به افزایش کیفیت و منطقی کردن 

قیمت ها کند.

همچنین دولت می تواند با اعطای مشوق های مالیاتی، تسهیالتی 

و … بــه تولیدکننده هــای داخلــی کــه در حوزه تحقیق و توســعه و 

تولید پلتفرم های جدید فعال ترند، آنها را به سمت تولید کیفی و 

کاهش هزینه های سربار سوق دهد.

از ســویی دیگر نیز دولت در کنار اعطای مشــوق ها و حمایت ها، 

بــرای  را  راه  دقیــق،  و  شــده  حســاب  نظــارت  بــا  دارد  وظیفــه 

انحصارگرایی مسدود کند و از شکل گیری فضایی که تولیدکننده 

بــه زعــم خــود ببیند بــازار به صــورت گلخانــه ای در اختیــار او قرار 

گرفته و هیچ الزامی به بهبود فرایند تولید ندارد، جلوگیری کند، 

چراکه در این صورت دقیقاً اتفاقی که در صنعت و بازار خودروی 

کشور افتاد در حوزه لوازم خانگی نیز تکرار خواهد شد.

بــه ایــن معنــا که اگرچه بــه مرور تکنولوژی دنیا و ســلیقه مصرف 

کننــده به ســمت دیگــری حرکت می کند امــا تولیدکننده تمامیت 

بــازار را بــا خیالــی آســوده در دســت می گیرد و مصــرف کننده نیز 

بــرای رفــع نیــاز خــود مجبور به خریــد محصوالت عرضه شــده به 

بــازار می شــود. در ایــن شــرایط عــالوه بــر عقــب گــرد در تولیــد و 

نارضایتی مردم، دالل بازی نیز تقویت شده و قیمت ها روز به روز 

از واقعیات اقتصادی دورتر می شوند.

 مجموعه حاکمیت باید تنظیم گری کنند

در همین رابطه عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی 

ً نامه ای به وزیر صمت و رئیس جمهور و  ایران اظهار کرد: ما قبال

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشته بودیم مبنی بر 

اینکه ماده 16 قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی 

کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی مجدد در برنامه هفتم توســعه 

مورد تاکید قرار گیرد.

او افزود: باتوجه به اینکه قانون برنامه ششم توسعه رو به پایان 

اســت از ایــن رو درخواســت داریــم کــه دولــت در برنامــه هفتــم 

توسعه محدودیت واردات را مجدد مد نظر قرار دهد. ما از طریق 

مرکز پژوهش های مجلس نیز این موضوع را پیگیری کردیم و به 

احتمــال زیــاد محدودیــت واردات در برنامه هفتــم تمدید خواهد 

شد.

از واحدهــای صنفــی  تعــدادی  از ســوی دیگــر  هاشــمی گفــت: 

را  خــود  دغدغــه  و  نوشــتند  رهبــری  بــه   ً مســتقال را  نامــه ای 

اعــالم  نهایــی  کاالهــای  واردات  ممنوعیــت  لــزوم  بــر  مبنــی 

بــه  و  تمــام  را  حجــت   ً کامــال نیــز  رهبــری  کــه  اســت  کــرده 

لــوازم خانگــی کــره ای را ممنــوع اعــالم   صــورت شــفاف واردات 

کردند.

او افــزود: وظیفــه تولیــد کننــدگان اســت کــه از ایــن فرصــت بــه 

صورت درســت اســتفاده و ضمن ارتقای پیوسته کیفیت، تعدیل 

قیمت هــا، کاهــش هزینه ها و ارتباط با شــرکت های دانش بنیان 

را دنبــال کننــد تــا دیــن خــود را در قبــال این حمایت بــی دریغ ادا 

کرده باشند.هاشمی تصریح کرد: برای پرهیز از هر گونه انحصار 

یــا مبــارزه جدی با قاچاق، در کنار نامه رهبری مجموعه حاکمیت 

یعنــی مجلس، دولــت و نهادهای نظارتی باید نقش تنظیم گری 

خود را ایفا کنند. زیرا اگر تولید و بازار به حال خود رها شود قطعاً 

محلی برای توسعه شبکه قاچاق خواهد شد.

  نظارت نکردن منجر به توسعه شبکه های قاچاق می شود

او بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد نظــارت کنــد، افــزود: پیلــه وری، ته 

لنجــی،  شــوتی هــا، مناطــق آزاد و مرزنشــینان یــک ســقفی برای 

واردات دارنــد امــا درحــال حاضــر ایــن ســقف رعایــت نمی شــود و 

کاالهای زیادی به صورت قاچاق از این طریق وارد کشور می شود. 

اگــر محدودیــت واردات بــدون نظــارت حاکمیت باشــد قطعاً این 

وضع توسط شبکه های قاچاق مدیریت شده و حوزه لوازم خانگی 

مورد سوءاســتفاده گســترده ای قرار می گیرد.دبیر انجمن صنایع 

لــوازم خانگــی ایران ادامه داد: همچنیــن تولید کننده باید برنامه 

مدونــی بــرای افزایش کیفیت، اســتفاده از فناوری های نو، تأمین 

مســتمر نیاز بازار، افزایش عمق ســاخت داخل ســاخل، ارتباط با 

بخش دانش بنیان و مراکز نوآوری و دانشگاهی و تعدیل قیمت 

داشته باشد. چرا که نامه رهبری یک فرصت طالیی برای بخش 

تولید لوازم خانگی ایجاد کرده است.

او افــزود: اگــر تولیــد کننــدگان ایــن الزامــات را اجــرا نکننــد قطعاً 

ایــن نامــه فرصت انحصــار را برای تولید فراهم می کنــد. از این رو 

حاکمیت باید با دقت تمام روی این بخش نظارت داشته باشد تا 

نامه رهبری به ثمر بنشیند.

هاشمی تاکید کرد: برای یک مدت زمان مشخص و با برنامه ریزی 

معینی باید حمایت منطقی از تولیدات داخلی صورت بگیرد و این 

موضوع چیز غریبی نیست اما نباید تا ابد ادامه داشته باشد چرا 

که در این صورت یک فضای گلخانه ای برای تولید ایجاد می شود 

و انگیزه برای افزایش کیفی و کمی تولید کاهش می یابد.

تولید کننده باید برنامه مدونی برای افزایش 

کیفیت، استفاده از فناوری های نو، تأمین 

مستمر نیاز بازار، افزایش عمق ساخت 

داخل ساخل، ارتباط با بخش دانش بنیان 

و مراکز نوآوری و دانشگاهی و تعدیل قیمت 

داشته باشد. چرا که نامه رهبری یک فرصت 

طالیی برای بخش تولید لوازم خانگی ایجاد 

کرده است
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لو
او افــزود: در صنعــت نمی توانیــد بــدون ایجــاد یک فضــای رقابتی 

در مــورد کیفیــت محصوالت خود نظــر بدهید. کیفیت محصول 

زمانــی ســنجیده می شــود کــه در یــک فضــای رقابتــی قــرار گرفته 

باشــد و بــا کاالهــای خارجــی رقابت کند و تولید کننــده بگوید که 

ضمن حفظ سهم بازار، حضور پایداری در بازارهای صادراتی هم 

دارد. حمایت بدون قید و شــرط قطعاً منجر به ایجاد یک فضای 

گلخانه ای می شود.

 مدیریت بازار داخلی خودش یک نوع حمایت است

همچنین سید مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

گفــت: در حــال حاضــر واردات لــوازم خانگی کره ای به کشــورمان 

ممنــوع شــده اســت امــا بایــد زمــان آن هــم مشــخص باشــد تــا 

تولیدکننده داخلی بداند که برای مثال این محدودیت تا دو سال 

آینده است و تا ابد نیست.او ادامه داد: تولیدکننده داخلی نباید 

تصور کند که تا ابد انحصار تولید لوازم خانگی را در دست دارد و 

اگر هر کاالی بی کیفیتی هم وارد بازار کند، اتفاق خاصی برایش 

نمی افتد.طغیانی تاکید کرد: مدیریت بازار داخلی خودش یک نوع 

حمایت اســت اما باید این حمایت به صورت معقوالنه، منطقی 

و پلکانی باشد تا از این طریق، تولیدکنندگان ما برای تولید لوازم 

خانگی باکیفیت با یکدیگر رقابت کنند.

 رصد لوازم خانگی از مبدا تا مصرف برای مقابله با قاچاق

همنی موضوع حمایت و نظارت باعث ضد تا وزیر صنعت، معدن 

و تجارت در نشســت هم اندیشــی با تولیدکنندگان لوازم خانگی 

و بررســی اهــداف و برنامــه هــای این صنعت  به طــور جدی رصد 

لوازم خانگی از مبدا تا مصرف برای مقابله با قاچاق را مطرح کند 

او در این نشت گفت:طی دو ماه آینده برای مبارزه با قاچاق لوازم 

خانگی تجهیز خواهیم شــد و به طور دقیق مســیر هر کاال مورد 

رصد قرار خواهد گرفت.رضا فاطمی امین اظهار  کرد: برنامه هایی 

برای کنترل و مدیریت قاچاق کاال انجام شــده اســت که تا پایان 

سال به نتایج قطعی مبارزه با آن دست خواهیم یافت.

او بــا بیــان اینکــه زمانبندی مبــارزه با قاچاق لــوازم خانگی تا پایان 

پاییز تعیین شده است، خاطرنشان کرد: تا زمان مشخص شده 

جریان رصد کاال از مبدا تا مصرف فراهم خواهد شد و دولت می 

تواند جریان مالی و روند توزیع و مصرف را پیگیری کند.

فاطمی امین با بیان اینکه هر کاال دارای مسیری از مبدا تا مصرف 

همراه با تراکنش مالی است، تصریح کرد: اگر جریان پرداخت و 

تولید و توزیع کاال قابل رصد باشــد مدیریت قاچاق نیز تســهیل 

مــی شــود.او بــا مــرور تصویــب و اجــرای ســامانه جامــع تجــارت، 

خاطرنشــان کــرد: ایــن ســامانه کــه وزارت صنعت متولــی اجرایی 

شدن آن است نواقصی دارد که تا پایان سال رفع خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در تولید لوازم خانگی 

طی ســال های اخیر شاهد رشــد چشمگیری بوده ایم، اظهار کرد: 

اکنــون بخش عمده مصرف کشــور از تولیــدات داخلی تامین می 

شــود و در تولیــدات در مرحلــه ای قــرار داریــم که باید به ســرعت 

روند آن صادراتی شــود.او با بیان اینکه مقرر شــده تا 500 واحد 

تولیدی لوازم خانگی تا یک ماه آینده برنامه تلفیقی با مشــارکت 

وزارت صنعت آماده کنند، خاطرنشان کرد: در این سند عملیاتی، 

هدف ها، تحقق برنامه ها و الزامات تبیین خواهد شد تا تبدیل 

به نقشه راهی برای چهار سال آینده شود.

 رشد 11 درصدی تولید صنعت لوازم خانگی بزرگ در نیمه 

نخست 1400

موضوعی که در این نشست بیش از پیش چشم هر بیننده ای 

را بــه خــود جلب می کردف بحث رشــد تولید محصوالت صنعت 

لــوازم خانگــی بود رشــدی که مطمئنا باعث افزایــش صادرات نیز 

خواهــد شــد و همان گونه که معــاون امور صنایع وزارت صنعت، 

معــدن خبــر داده اســت ایــن صنعــت توانســته در نیمه نخســت 

امسال  رشد 11 درصدی در تولید داشته باشد.

مهــدی صادقــی نیارکــی در نشســت بررســی و تبادل نظــر درباره 

مســائل روز صنعــت لوازم خانگی افــزود: صنعــت لوازم خانگی در 

سال 96 نزدیک به 11 میلیون دستگاه تولید داشت که عمده آنها 

تحت لیسانس برندهای خارجی در کشور تولید می شد که پس 

از اعمال تحریم ها این رقم به هشــت میلیون دســتگاه در ســال 

97 کاهش پیدا کرد.

او با یادآوری تکیه بر توان داخلی و توسعه ظرفیت برندهای ملی، 

گفــت: در ســال های قبل خودبــاوری و نگاه به ظرفیت های درون 

تقویت و توان فنی مهندســی بازپروری شــد و در ســال 99 عدد 

تولید ما به 15 میلیون دستگاه در سال رسید.

صادقی نیارکــی خاطرنشــان کرد: امســال نیــز تولیــد 16 میلیــون و 

500 هــزار دســتگاه انــواع لوازم خانگی برنامه ریزی شــده اســت و 

رصد وضع تولید لوازم خانگی بزرگ در نیمه نخست امسال رشد 

حدود 11 درصدی را نشان می دهد.

او بیان  کرد: همچنین شاهد افزایش سرمایه گذاری در این بخش 

از سوی بنگاه های فعال هستیم.

معاون امور صنایع وزارت صنعت تاکید کرد: الزم اســت نیازهای 

بــازار بــرآورده و حقوق مصرف کنندگان از نظر قیمت و کیفیت از 

سوی تولیدکنندگان این بخش بیش از پیش رعایت شود.

او  گفــت: ســرمایه گذاری های زیــادی در ایــن حــوزه در دو ســال 

گذشته هم در حوزه تولید و هم در حوزه توسعه و تعمیق ساخت 

داخــل قطعــات و مجموعه ها اتفاق افتاده که اقدام بســیار اقدام 

مبارکی است و باید تداوم یابد.

همچنیــن بررســی آمــار عملکــرد تولیدکننــدگان لوازم خانگــی در 

بخــش لوازم خانگــی بــزرگ از ابتدای امســال تا پایان شــهریورماه 

حاکی از رشد تولید ماشین لباس شویی و یخچال و فریزر و افت 

تولید تلویزیون در هم سنجی با پارسال است.

در حالــی کــه در 6 ماهــه ابتدایی ســال گذشــته 495 هــزار و 200 

دســتگاه ماشــین لباس شویی در کشــور تولید شده بود، این آمار 

در سال جاری با رشد 35.1 درصدی به 668 هزار و  900 دستگاه 

رسید.در بخش یخچال و فریزر نیز رشد را شاهد بودیم، به طوری 

کــه مطابــق آمارهای وزارت صنعت، معــدن و تجارت یک میلیون 

و 70 هــزار و 500 دســتگاه از آنهــا تولیــد شــد کــه 10 درصد بیش 

از تولید مدت مشــابه ســال گذشــته )972 هزار و 900 دســتگاه( 

 اســت.با ایــن حــال، در بخــش تلویزیــون شــاهد کاهــش تولیــد 

کارخانجــات و شــرکت های داخلــی بدیم.در مدت یاد شــده 555 

هزار و 400 دســتگاه انواع تلویزیون در کشــور تولید شد که 10.9 

درصد کمتر از آمار مدت مشابه سال گذشته است.

 چشم انداز بازار لوازم خانگی؛ خارجی یا ایرانی؟

همین مســاله شــاید توجه ها را به چشــم انداز بازار لوازم خانگی 

بیــش از پیــش معطوف کنــد در این زمینه یحیی معماری در ایرنا 

گزارشی تنظیم کرده بود که تالش داشت در آن چشم انداز بازار 

لــوازم خانگــی؛ خارجــی یا ایرانی؟ را بررســی کند کــه در پایان این 

گزارش برای دادن دید درســتی از وضع این بازار به صورت کامل 

آورده شده است.

»خارجیشــو داریــد؟« ایــن شــاید یکــی از متــداول تریــن جمالتی 

اســت کــه با تأســف در ادبیات مشــتریان ایرانی هنــگام اقدام به 

خرید کاال خطاب به فروشــندگان گفته می شــود که در ورای آن 

نوعــی خودنابــاوری نهفته اســت و البته ارتباط مســتقیمی هم با 

»کیفیت« دارد.

بســیاری از هموطنــان مــا هنگامی کــه به فروشــگاه های مختلف 

ماننــد لــوازم خانگی، قطعات خودرو و حتی پوشــاک فروشــی ها 

مراجعــه مــی کننــد، دنبــال بِرندهــا و انــواع خارجی هســتند و در 

بســیاری از موارد هم با یک لیبل و برچســب جعلی، پول شــان را 

صرف خریدی می کنند که خیلی زود از آن پشیمان می شوند.

حواســمان باشــد که بی اعتماد و اعتقاد شدن به توانمندی های 

صنعتگران داخلی بازخوردهایی چون خروج منابع چشمگیر ارز از 

کشور، تضعیف توان تولیدات داخلی، پر کردن جیب واسطه ها 

و قاچاقچیان و بیکاری کارگران و حتی ورشکستگی صنایع داخل 

را بــه همــراه دارد امــا تولیدکننده داخلــی هم باید با حمایت های 

دولــت ســیزدهم و اهتمــام و وجــدان کاری به درجه ای از کیفیت 

برســد که همپای انواع مشــابه خارجی، رضایتمندی مشــتریان را 

در پی داشــته باشــد.صنعت لوازم خانگی ایران در دوران تحریم 

آســیب زیــادی دیــد و بخــش قابل توجهی از ظرفیــت ها به دلیل 

جوالن برندهای خارجی در بازارهای داخلی و همچنین مشکالتی 

ماننــد کمبــود نقدینگــی، تامین مــواد اولیــه از راه واردات، انتقال 

بیــن المللــی پــول، تخصیــص ارز و ســایر مســائل دچار ایســتایی 

و تعطیلــی شــد و عــالوه بر اینها حضور کمپانی هــای خارجی نیز 

عرصه را به شــدت بر تولیدکننده ایرانی تنگ کرد.وقتی از ســال 

97 برندهای کره ی جنوبی مانند اِلجی و سامســونگ در صنعت 

لوازم خانگی به صورت خودخواسته و در راستای تحریم ها اعالم 

کردند که از بازار ایران خارج شــده اند، در نگاه نخســت چالشــی 

بزرگ برای بازار داخلی در خأل این شرکت ها از طرف کارشناسان 

پیش بینی می شد و حتی برای مدتی دست باال را عوامل قاچاق 

کاال و سودجویان داشتند اما کارخانه های تولید داخل هم بیکار 

ننشستند و آستین ها را باال زدند تا از تهدید، فرصت بسازند.

به تازگی از سوی دولت ایران منع واردات لوازم خانگی خارجی به 

خصوص در موضوع برندهای کره جنوبی ابالغ و الزم االجرا شد 

و بــه یقیــن تصمیم گیرنــدگان ابتدا ظرفیت هــای تولید داخلی را 

سنجیده و در حدی دیده اند که حاال دیگر بازار ایران، جای تولید 

ایرانی است و سپس چنین ابالغی را صادر کردند.

در همیــن ارتبــاط و بــه بهانــه ابالغیــه اخیــر مبنی بر منــع واردات 

لــوازم خانگــی خارجی با رئیس انجمن مدیران صنایع شهرســتان 

ساوه که در عین حال مدیرعامل یکی از کارخانه های تولید لوازم 

خانگی در منطقه ویژه اقتصادی کاوه است، گفت و گو کرده ایم.

 تهدید را به فرصت تبدیل کردیم

ســعید رضوانــی گفت: در ســال های گذشــته تولیــدات داخلی از 

حمایــت هــای مطلوبــی برخــوردار نبــود و در عمل  پس از شــروع 
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تحریم ها و از سال 97، کره جنوبی با هماهنگی آمریکا از واردات 

لوازم خانگی به ایران ممانعت کرد و نکته قابل توجه در آن زمان 

وابستگی 50 درصدی تامین نیازهای کشور از طریق واردات بود.

او ادامه داد: در آن زمان 2 برند کره جنوبی سهم بسیار بزرگی در 

تامین نیاز بازار داخلی ایران داشتند و تصور آنها بر این بود که در 

صورت همسویی با تحریم های آمریکا، چالش بزرگی در صنعت 

تولید لوازم خانگی ایران ایجاد می شود و مصرف کنندگان ما هم 

با کمبود مواجه خواهند شد.

رضوانی گفت: اما نکته ای که حتی به جرات می توان گفت که از 

ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( مورد غفلت واقع 

شد این بود که واحدهای تولیدی لوازم خانگی داخل کشور با 50 

درصد از ظرفیت خود فعالیت داشتند و ظرفیت بالقوه زیادی در 

کارخانه های کشور نهفته بود و شرایط تحریم سبب شد که به 

تدریج این ظرفیت ها پویا و به کار گرفته شــوند و توانســتند خأل 

برندهای وارداتی را در بازار داخل به خودشان اختصاص دهند.

او اظهــار کــرد: واحدهــای تولیــدی لوازم خانگی داخلــی در فاصله 

ســال های 97 به این ســو موفق شــدند تقاضای داخلی را تامین 

کنند و به نقطه ای برسند که امروز از نظر لوازم خانگی با اتکا به 

توان تولید داخلی بی نیاز شده ایم.مدیرعامل کارخانه تولید لوازم 

خانگی نیکســان ســاوه افزود: با توســعه ای که در سه سال اخیر 

در زمینه توسعه و رشد واحدهای تولیدی داخلی ایجاد شد، این 

نوید را می دهم که ایران در سال های آینده حتی شاهد افزایش 

تولیدات و در دست گرفتن بازارهای هدف در کشورهای همسایه 

خواهد بود.به گفته او، در صنعت لوازم خانگی به عنوان صنعت 

پیشــران کشــور و در عمل تهدیدهای برآمده از تحریم به فرصت 

تبدیل شد که موضوعی قابل کتمان نیست و این دستاوردها به 

اهتمام بخش خصوصی حاصل شــده اســت.رضوانی اظهار کرد: 

نکتــه جالــب آن اســت که واحدهای تولیــدی لوازم خانگی متعلق 

بــه بخــش خصوصی بــا کمترین اتکا به بخش دولتــی و با اتکا به 

ظرفیت و توانمندی های خودشان جان تازه گرفتند.او همچنین 

رشد کارخانه های تولید لوازم خانگی وابسته به بخش خصوصی 

در مقایســه با آن دســته از صنایعی را که متعلق به دولت بودند 

نکتــه ای قابــل تامــل عنــوان کــرد و گفــت: این همــت صنعتگران 

دلســوز بخــش خصوصــی بــود کــه در دوران تحریم توانســتند از 

فرصــت ســوزی، فرصــت ســازی کننــد و تحــوالت عظیمــی را ورق 

بزنند.رئیس انجمن مدیران صنایع شهرســتان ســاوه اظهار کرد: 

در حال حاضر رشــد تولیدات داخلی در شــهر صنعتی کاوه که از 

قطب های مهم صنعت کشور به حساب می آید، بسیار ملموس 

اســت و در این منطقه چنان توســعه ای در تولید ایجاد شــد که 

در ســال هــای اخیــر حتــی برخــی از کارخانــه ها با چالــش کمبود 

نیروی کار مواجه شدند و این روند مصداق بارز فعالیت جهادی 

صنعتگران در ســاوه اســت و یکی از دالیل آن هم وجود ســاختار 

و بنیه بسیار مناسب کارخانه های این منطقه است که با وجود 

تحریم و شــرایط ســخت ســال های اخیر، همچنان توانستند در 

ســنگر تولیــد  مقتدرانــه خــود را حفــظ کننــد.او در پاســخ بــه این 

پرسش که ابالغ سیاست نظام در مورد منع واردات لوازم خانگی 

خارجــی چــه تاثیری در حمایت از تولیدات داخلی دارد، گفت: به 

یقیــن ایــن ابالغیه توان تولیــد داخلی در صنعت لــوازم خانگی را 

ارتقا خواهد داد و شرایط به مراتب بهتری را در کارخانه ها ایجاد 

می کند.

 دنبال انحصارگرایی در بازار لوازم خانگی نیستیم

 این صنعتگر اظهار کرد: حال که امکان بازگشت برخی برندهای 

خارجی به کشور وجود ندارد، نباید اینگونه تصور شود که بخش 

خصوصی در خأل این برندها قصد دارد که رفتاری انحصارگرایانه 

داشــته باشــد زیرا ما در پی انحصار و در دســت گرفتن بازار لوازم 

خانگی نیستیم و طالب آن هستیم که این محدودیت تنها برای 

مدتی برقرار باشد و پس از مدتی معین و برای چند سال، با وضع 

تعرفه و شــیب مناســبی واردات آزاد شــود تا پس از تقویت بنیه 

واحدهای تولیدی لوازم خانگی داخلی در شرایطی رقابتی با سایر 

انــواع خارجــی محصــوالت مــان را به معــرض دید مشــتریان قرار 

دهیم.رضوانی گفت: به دالیلی از قبیل ارزانی نیروی کار و انرژی، 

امکان ارتقای کمی و کیفی تولیدات داخلی وجود دارد و اگر اکنون 

تــا حــدی تــوان رقابتی پایینــی با برندهــای خارجی داریــم متاثر از 

مشکالت اقتصادی است که دولت با آن دست به گریبان است 

و به تبع آن بخش خصوصی هم تحت تاثیر قرار گرفته است.

او همچنیــن ســاختار کوچــک، غیــر اقتصــادی و محــور نبــودن 

صادرات واحدهای تولید کننده ی لوازم خانگی کشور را از عوامل 

دیگــرِ پاییــن بــودن تــوان رقابــت پذیری آنها نســبت بــه برندهای 

خارجی دانست و اظهار امیدواری کرد که با حمایت های دولت و 

نظام، این واحدها از نظر حجم، بنیه و صادرات محوری، قوی تر 

شوند تا بتوانیم در عرصه رقابت های جهانی نسبت به کارخانه 

های خارجی حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم.

رضوانــی تاکیــد کــرد: بــه جــرات می توان گفــت که اکنــون از نظر 

تعــداد و کمیت تولیــدات، کارخانه های تولید لوازم خانگی موفق 

شده اند که نبود برندهای خارجی را پوشش دهند و اگر حمایت 

هــا تــداوم داشــته باشــد خیلــی زود و در حداکثر پنج ســال آینده 

خواهیم توانست حتی خالء کیفی را هم پر کنیم اما این مسأله 

مســتلزم آن اســت کــه وزارت صمــت بــا سیاســتگذاری درســت 

بسترهای الزم را برای شکوفایی تولیدات داخلی فراهم کند.

 مشکالت عمده تولیدکنندگان لوازم خانگی 

رضوانــی در مــورد مهمتریــن مشــکالتی کــه تولیدکننــدگان لــوازم 

خانگی کشور با آن مواجه هستند، گفت: باال بودن هزینه های 

تولید،مشــکل در انتقــال پــول و هزینــه های بســیار زیــاد واردات 

برخــی مــواد اولیــه و حتــی حمل و نقــل با هزینه های ســنگین از 

جمله مشکالتی است که با آن مواجه هستیم.

او همچنین برخی مشکالت و نابسامانی ها در بورس به خصوص 

درزمینه قیمت گذاری صنایع مادر را از دیگر مشــکالت بیان کرد 

و اصــالح ســاختاری ایــن موارد برای دســتیابی به یک قیمت تمام 

شده، منطقی و رقابت پذیر را برای تولید کنندگان داخلی بسیار 

حائز اهمیت دانست.این تولیدکننده، افزود: دستیابی به کیفیت 

مطلوب و رقابت پذیر در صنعت لوازم خانگی مستلزم دستیابی 

بــه تکنولــوژی نــو )مــدرن( اســت و امیدواریــم کــه وزارت صمت و 

دولت کمک کنند تا بتوانیم کار انتقال تکنولوژی و تامین ماشین 

آالت و ابزارهــای پیشــرفته در کارخانــه هــا را محقــق کنیــم و در 

نهایــت با منابع انســانی خبره ای کــه در اختیار داریم به خروجی 

موثری به نام »کیفیت رقابت پذیر و با راندمان باال« دست یابیم.

مدیــر عامل شــرکت نیکســان ســاوه تاکید کــرد: الزمه یــک تولید 

با کیفیت و رقابتی، داشــتن ماشــین آالت و تجهیزات پیشــرفته، 

امــکان خریــد مــواد اولیــه بــا قیمــت ارزان و مناســب، نیــروی کار 

بامهــارت و توانمنــد و همچنیــن انرژی ارزان اســت اما متاســفانه 

تولیدکننــدگان داخلــی در این زمینه  دغدغه های زیادی دارند به 

خصوص که نرخ انرژی و نیروی کار هم با افزایش فزاینده مواجه 

است و تامین مواد اولیه از کارخانه های داخلی با توجه به اینکه 

معامالت را در بورس بدون لحاظ کردن قیمت های منطقی انجام 

می دهند و بر اساس شرایط رقابتی نیست.

 خسارت 2 هزار میلیاردی قاچاق بر صنعت لوازم خانگی و 

لزوم بهبود قوانین

رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه گفت: خوشبختانه 

بــه تازگــی شــاهد بهبــود قوانین مربوط بــه حوزه صنعــت و تولید 

هستیم.رضوانی اظهار کرد: در دوران تحریم شاهد صدور برخی 

دستورالعمل ها و قوانین و مقررات خلق الساعه هستیم که به 

یکــی از بزرگتریــن مشــکالت تولیدکننــدگان لــوازم خانگی تبدیل 

شده اما اکنون می بینم که دولت در تالش است تا این وضع را 

تعدیل کند و برخی مقررات که دست و پای تولیدکننده را بسته 

بود از پیش رو بر دارد و همین اراده ســبب شــد که بســتر تولید 

نسبت به گذشته بهتر شود و امیدواریم که این روند به درستی 

تداوم یابد.او تاکید کرد: تجربه اثبات کرده است که اگر به بخش 

خصوصی میدان عمل بیشتری داده شود قادر خواهد بود با اتکا 

بــه توانمنــدی هــای خود، چــرخ صنعت لوازم خانگی را به ســمت 

توسعه کمی و کیفی پیش ببرد.رضوانی همچنین قاچاق کاال به 

ویژه در زمینه لوازم خانگی را یکی از زیان بارترین عوامل در ایجاد 

مشکالت برای واحدهای تولیدی داخل برشمرد.به گفته او، حجم 

باالیی از لوازم خانگی و حتی بسیاری از کاالهای دیگر به صورت 

قاچاق و به شیوه ته لنجی وارد کشور می شوند و سپس توسط 

شوتی ها )خودروهای مورد استفاده قاچاقچیان( به صورت خُرد 

بــه مرکز کشــور منتقل می شــوند.او اظهار کــرد: دلیل این پدیده 

هم وضع قانونی بود که بر اساس آن برای بهبود وضع معیشت 

مردم مناطق مرزی، مجوز واردات به هر فرد به مبلغ 15 میلیون 

تومان داده شد اما متاسفانه همین موضوع، خود به یک قاچاق 

در مقیــاس بزرگتــر تبدیــل شــد زیــرا اگــر هــر خــودروی شــوتی با 

استفاده از این مجوز تنها 50 میلیون تومان کاال وارد کند، در روز 

حــدود یــک هزار دســتگاه از این خودروها از جنوب کشــور مانند 

بنــادر بوشــهر و چابهــار و بندرعبــاس به ســمت مرکز کشــور کاال 

منتقل می کنند که رقمی حدود 50 میلیارد تومان کاال منتقل می 

کنند و حاصل جمع ساالنه کاالهای انتقالی به این شیوه چیزی 

حدود 2 هزار میلیارد دالر است.

این صنعتگر ادامه داد: نکته مهم اینجاست که این کاالها که با 

شــیوه انتقال از ته لنجی و شــوتی وارد می شوند تا زمانی عنوان 

قاچاق دارند که به شهرهای بزرگ و به خصوص پایتخت نرسند 

امــا وقتی به این شــهرها وارد شــوند دیگر بــه آنها عنوان قاچاقی 

اطالق نمی شــود و در فروشــگاه ها به راحتی عرضه می شــود و 

راه حــل رفــع ایــن معضل تداوم طرح شناســه دار کــردن کاالهای 

موجود در بازار از سوی دولت است اما به ظاهر عزم راسخی در 

این زمینه مشاهده نمی شود.
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لو
معاون وزیر صمت : از دولت باید برنامه 

مطالبه شود 
ادامه از صفحه 7

کمیســیون صنایــع مجلــس بایــد در این ســه مــاه آقای 

فاطمــی امیــن را مــی خواســت واز وزیــر صمــت برنامــه 

میخواســت. مــی پرســید کــه شــما یــک فــرد برنامــه ریز 

هــای  چالــش  شــدی،  وزارتخانــه  وارد  االن  هســتی، 

وزارتخانــه را دیــدی، برنامــه خــودت را بــا ایــن چالــش 

هــا چطــور هماهنگ کردی؟ برنامه شــما بــرای رفع این 

چالشها چیست؟ این ها را باید می خواست. نه، اینکه 

آقــای نماینــده از وزیــر مطالبــه پایانــه ای را بکنــد که در 

حــوزه انتخابیــه اش بایــد ســاخته مــی شــد. البتــه ایــن 

انتظار هم به جاست ولی این پایانه نیاز به بودجه دارد 

که تامین نشــده است. االن مشوق های صادراتی 900 

میلیارد تومان مصوب است ولی یک ریال هم پرداخت 

نشــده اســت چــون بودجــه ای وجــود نــدارد، طــرح این 

مطالبه فقط به چالشــی منتهی می شــود که نتیجه ای 

هم ندارد. اما شــما اینطور مطالبه کنید از وزیر صمت؛ 

بودجــه مشــوقها هیــچ ســالی به درســتی تامین نشــده 

است، آقای فاطمی امین چه برنامه ای برای تامین این 

بودجه در سال 1401 دارید؟

مــا بــرای ایــن کار برنامه داریم، انتهــای برنامه هم اعالم 

کردیــم دولــت اگــر نتوانســت مشــوق هــای صادراتــی را 

تامین کند ما به جای بودجه از دولت نفت و گاز دریافت 

مــی کنیــم. ســازمان توســعه تجــارت هســتم. و اگــر بلد 

نباشم نفت و گاز را بفروشم، باید این دم و دستگاه را 

جمع کنم. من با کمک خود تجار کاری را که برای دولت 

ســخت اســت را انجام میدهم، نفت و گاز را به فروش 

میرسانم، بودجه خودم را تامین می کنم و منابع حاصله 

را تخصیص می دهم به مشوق ها و دیگر مواردی پیش 

بینی شده است.

ایــن برنامــه مــن اســت و این را بایــد از من مطالبه کنید 

نه اینکه من بخواهید ازهیچی برای شما پایانه بسازم، 

نمایشگاه بزنم، چطوری توسعه صادرات بدهم؟ 

دولت چقدر هماهنگی که در ابتدا در مورد صحبت 

می کرد را دارد؟

تیــم در باالدســت هماهنــگ اســت وفرمانــده هــا با هم 

هماهنگ هستن و لی بدنه دستگاهها با هم هماهنگ 

نیســتند. این مثال را می زنم شــما حتما این مثال ها را 

منتشر کنید. ما چالش اصلیمان سر تجارت با کشورهای 

اطراف وزارت جهاد کشاورزی بود، سر واردات نارنگی از 

پاکستان تمام صادرات ترحیجی ما با پاکستان متوقف 

شــده بــود. رفتیــم بــا یــک وزیــر در جلســه بــا مقامــات 

پاکســتانی، رئیــس هیات یک دســتمال کاغــذی را از جا 

دستمالی برون کشید، گفت برای یک دستمال قیصریه 

را به آتش نمی کشند، برای یک نارنگی نباید تجارت دو 

کشــور متوقف شــود. طرف پاکســتانی با تعجب پرسید 

چیزی شده؟ چرا عوض شدید شماها و...

اما این اتفاق در سطوح پایین تر رخ نمی دهد وقتی در 

ســطوح باال اتفاقی می افتد در ســطوح پایینی مقاومت 

می شود.

یعنی شما با مقاومت ساختاری مواجه هستید؟

بله مقاومت در داخل ســاختار، اما نمی شــود که شــما 

بــه یــک بــاره 200 هــزار نفــر را اخــراج کنیــد. پــس ایــن 

اتفاق زمان می برد. در ســطوح باالی دولت همه با هم 

هماهنگ هستند. قبل ازاین اگر این موضوع مطرح می 

شــد خــود وزیــر مقاومت مــی کرد که اگــر اجــازه واردات 

نارنگی را بدهم، جواب کشاورز را چی بدهم؟ االن وزیر 

جهــاد کشــاورزی خــودش راه کار پیــدا مــی کنــد که این 

نارنگی را از پاکســتان می گیرم در مقابل نارنگی خودم 

را صادر می کنم روسیه از من می خواهد که این راهکار 

را اجرای کنیم تا مشکل تجارت ترجیحی بین دو کشور 

ایران پاکستان برطرف شود.

اما در سطوح پایین اصال اجرا نمی شودف نامه وزیر در 

سطوح پایین تر اصال 180 درجه متفاوت اجرا می شود. 

چــرا چــون کارشناســی کــه چهل ســال یــک کار را انجام 

داده نمی تواند تغییر رویه بدهد. اصال 40 سال بخشی 

نگری بوده است.

می توانید این وضعیت را تغییر بدهید؟

می شــود اما یک شــبه نمی شــود. من کارم در ســازمان 

توسعه تجارت این بوده است که موارد را مورد به مورد 

جلــو ببریــم، به مرورهر کدام از تغییرات و هم افزایی ها 

کــه شــکل بگیــرد، منافــع حاصله باعــث ایجــاد انگیزه و 

کاهش مقاومت ها می شود.

 در آستانه برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی هستیم، 

حمایت های صورت گرفته از این صنعت با ممنوعیت 

وارد، به نظر شما موثر است؟

برای پرداختن به این موضوع زمان زیادی الزم است که 

بعد باید انجام شود. اما این ممنوعیت ها نه خوب بوده 

و نه بد. اما این ممنوعیت به خودی خود هیچ فایده ای 

نــدارد و باعــث آزاد خــود تولیدکننــده و مردم می شــود. 

هیچ خروجی هم نخواهد داشت.

این ممنوعیت باید در برنامه و هدفمند دیده شود تا این 

اتفاق نیفتد فایده ای نخواهد داشت.
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چرا مشکالت لوازم خانگی 
حل نمی شود؟

  فرزاد مسگری

مدیر عامل شرکت توسعه تنویر

بسیاری از مشکالت صنعت لوازم خانگی ریشه دار و قدیمی 

هســتند. گرچــه تولیدکنندگان لوازم خانگی کشــور از بخش 

خصوصی هستند، اما این صنعت به واقع خصوصی و دارای 

شــرایط بازار آزاد نیســت. مزایا و معایب اقتصاد سرمایه داری 

و نقــش دولــت در اقتصــاد خــود بحــث طویلــی اســت اما اگر 

واقع گــرا باشــیم بایــد بپذیریــم کــه ایــن صنعت همچنــان به 

شــکل خصوصی اداره و مالکیت می شــود اما دولت همچون 

دهه هــای گذشــته، هــم در اداره و هم در مالکیت آن دخالت 

خواهد کرد. در این نوشــتار به دنبال راهکارهایی واقع بینانه 

هستیم که اگر از سوی صنعت گران و مدیران دولتی، به ویژه 

وزارت صمت دنبال شــود، شــاید بتوان در بلندمدت به حل 

برخــی از مســائل اصلــی صنعت لوازم خانگی امیــدوار بود.در 

ســاختار صنعت لــوازم خانگی ایران شــرکت های تولیدکننده 

قطعــات و محصــوالت نهایی از بخش خصوصی هســتند اما 

تامیــن مواد خــام اولیه مانند فوالد و محصوالت پتروشــیمی 

و نیــز تخصیــص ارز بــرای واردات قطعــات و اجــزای خارجــی، 

یا مســتقیما دولتی هســتند یا زیر نظر دولت اداره می شوند. 

طبعا دســت تامین کننــدگان عمده دولتــی در افزایش قیمت 

مــواد خــام بــاز اســت، امــا قیمت گــذاری محصــول نهایــی زیر 

نظر ســازمان حمایت انجام می شــود. در واقع تولیدکنندگان 

مالک واقعی محصوالت خود نیستند، زیرا از شرایط مالکیت، 

آزادیِ مالــک در قیمت گــذاری مایملــک اســت. چیــزی کــه در 

کشــورمان رخ نــداده و شــرکت های تولیدکننــده را بــه عامــل 

تولیــد و فــروش تقلیــل داده و بعیــد اســت بــه زودی تغییری 

در ایــن شــیوه صــورت گیــرد. جــز دخالت هایــی از این دســت 

در مالکیــت، دولــت در اداره صنعــت لــوازم خانگــی نیز ایفای 

نقــش می کنــد. وزارت صمــت هــر ســاله سیاســت گذاری و 

هدفگــذاری مطلــوب صنعــت لــوازم خانگی را تدویــن و اعالم 

می کنــد و ایــن اهــداف در تخصیــص ارز و مــواد اولیه داخلی 

اثرگذار اســت. آنچه در این برنامه های ســاالنه وزارت صمت 

بــرای صنعــت لــوازم خانگی مــورد توجه بوده، شــامل اهداف 

کمّی مانند تیراژ تولید، افزایش عمق ساخت داخل، و کاهش 

ارزبری است. اما تغییر در سیاست ها و روش مداخله دولت 

دست کم در دهه گذشته رخ نداده و تغییرات رویکرد دولت 

بیشتر بر رویه های اداری و گسترش دولت الکترونیک تمرکز 

داشــته اســت. ضمــن اینکــه در تدویــن ایــن برنامه هــا دقــت 

کافــی و شایســته در تــراز یــک صنعت ملی لحاظ نمی شــود و 

هدفگذاری معموال بر اساس شواهد گذشته و شاخص های 

فعلــیِ صنعــت انجــام می گیرد. در نتیجه ایــن اهداف تنها در 

حد حفظ موجود تعریف می شــود و طبعا مشــکالت اصلی و 

ریشه دار هم مانند گذشته پابرجا بوده و هستند. نتیجه این 

وضع نامشخص بودن و تعلیق بسیاری از تصمیمات کلیدی و 

راهبردی است که در برنامه عملیاتی صنعت لوازم خانگی هم 

مغفول مانده و هیچ اشــاره ای به آن نمی شــود، مانند راهبرد 

تنطیم بازار، تجارت خارجی، همکاری با شــرکت های خارجی 

و بین المللی، جذب ســرمایه، شــیوه مبارزه با قاچاق و غیره.

در این میان امســال شــورای سیاســت گذاری لوازم خانگی با 

حضور نمایندگان دســتگاه های مربوطه و اثرگذار بر صنعت، 

و با حضور نمایندگان تشکل های اصلی لوازم خانگی تشکیل 

شد و جلساتی را ترتیب داد تا با رویکردی مشارکتی مشکالت 

صنعتگران را پیگیری کند. اما برخالف نام این شورا، تا کنون 

در همان محدوده مسائل روزمره باقی مانده و این شورا هم 

دست به تغییر در سیاست های کالن مربوط به صنعت لوازم 

نزده است. 

در عین حال وزارت صمت امسال نیز مانند سال های گذشته 

بــه تدویــن و ارائــه برنامــه عملیاتــی صنعــت لــوازم خانگی در 

ســال 1400 پرداخــت و در آن اهــداف و سیاســت هایی را مــد 

نظر قرار داده و ضمن این برنامه، دبیرخانه و کارگروهی را با 

حضور تقریبا تمامی ارگان های دولتی مربوطه پیشنهاد داده، 

در حالــی کــه همیــن ارگان ها در شــواری سیاســت گذاری هم 

عضویت دارند. اکنون و پس از تشکیل دولت جدید جا دارد 

نهــاد اصلی متولی و تصمیم گیــر و نیز حوزه اختیارات آنها در 

صنعــت لــوازم خانگی مشــخص شــود. زیرا یک نهــاد اصلی و 

تصمیم گیــر باید وظیفه هماهنگی ســایر ارگان هــا را بر عهده 

داشته باشد که هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. اگر 

شورای سیاست گذاری را مرجع رفع مشکالت صنعت بدانیم، 

خود این شــورا نیازمند برنامه ای جامع و با مطالعات دقیق و 

کارشناســی اســت تا سمت وســوی تصمیماتِ آن مشخص و 

هم جهت باشــد. تدوین این برنامه می تواند مانند ســال های 

گذشــته در وزارت صمــت انجــام شــود اما انتظار مــی رود این 

وزارت بــرای رفــع مشــکالت روش شناســی و دســتیابی بــه 

برنامه ای جامع و دقیق، به بازنگری در شیوه برنامه ریزی برای 

صنعــت لــوازم خانگی بپردازد و ضمن آن رویکرد مشــارکتی و 

دریافــت پیشــنهادات برنامه ای انجمن هــا را تقویت کند. اگر 

در ســال های آینــده دخالــت دولــت در صنعــت لــوازم خانگی 

همچون گذشــته ادامه یابــد، تولیدکنندگان و انجمن صنایع 

لوازم خانگی دست کم باید اصالح شیوه ها و ارتقای کیفیت و 

دقت این مداخالت را مطالبه کنند، طوری که اوال نهاد اصلی 

متولی و سیاست گذار، با حوزه اختیار و مسئولیت مشخص 

معرفی شود و در فرایندهای برنامه  ریزی و سیاست گذاری، از 

بدنه کارشناسی و متخصص در تراز ملی کشورمان استفاده 

شــود. ضمــن اینکــه تداوم ارتبــاط بین صنعتگــران و نهادهای 

متولی تا حدود زیادی از مسائل روزمره را برطرف خواهد کرد، 

چرا که در سال های گذشته تصمیمات خلق الساعه گریبان گیر 

صنعــت لــوازم خانگی بوده و نتایج آن به شــکل های مختلف 

دیده شــده اســت؛ مانند کمبود فصلی محصوالت در بازار و 

نوســان قیمت هــا و توقف تولید برخــی از واحدها. اما انتظار 

می رود عالوه بر مسائل روزمره، در تعیین سیاست های کالن 

نیز نظرات تولیدکنندگان دریافت و حتی االمکان لحاظ شود. 

در سوی دیگر تولیدکنندگان و انجمن ها نیز باید توان علمی 

و تحلیلی خود را ارتقا دهند و با صرف بخشی از هزینه های 

تحقیــق و توســعه بــر مســاله سیاســت گذاری کالن صنعــت، 

نهادهای دولتی را در این امر یاری کنند. انجمن  صنایع لوازم 

خانگــی و انجمــن تولیدکننــدگان لــوزام خانگــی در ایــن میان 

نقش کلیدی دارند و باید با توسعه فعالیت ها و مشارکت با 

نهادهای علمی و پژوهشگران، نتایج تحقیقات و تحلیل های 

خود را در اختیار مسئوالن دولتی قرار دهد. در ساختار فعلی 

صنعت لوازم خانگی، افزایش تعامل زمانی می تواند منجر به 

نتایج ملموس شــود که طرف های این تعامل بر داشــته ها و 

دانســته های کل صنعت بیفزایند و تنها از این مســیر اســت 

که می توان به بهبود وضعیت و توسعه صنعت لوازم در آینده 

نزدیک امیدوار بود.

در ساختار فعلی صنعت لوازم خانگی، 
افزایش تعامل زمانی می تواند منجر به نتایج 

ملموس شود که طرف های این تعامل بر 
داشته ها و دانسته های کل صنعت بیفزایند 

و تنها از این مسیر است که می توان به 
بهبود وضعیت و توسعه صنعت لوازم در 

آینده نزدیک امیدوار بود



24

لو

به طور کلی لوازم خانگی یعنی ماشین یا دستگاه های 

طراحی شده برای استفاده جوامع که دارای عملکرد 

خاصی هستند. 

 )Collins English Dictionary( فرهنگ لغت کالینز

لوازم خانگی را چنین تعریف کرده است: »ماشین 

یا دســتگاه هایی که معموال الکتریکی هســتند و در 

منــازل افــراد جامعه بــرای انجام کارهــای موردنظر 

اســتفاده می شوند«. با توجه به تعریف ذکر شده 

تقریبــا هــر دســتگاهی کــه بــرای مصــارف خانگــی 

طراحــی شــده اســت می توانــد یــک لــوازم خانگــی 

باشــد. طبقه بنــدی خاصــی بــرای ایــن محصــوالت 

وجــود نــدارد اما می توان آن ها را به گروه های ذیل 

را دسته بندی کرد. نکته مهم در تولیدات ذیل این 

اســت کــه تولیدکنندگان این کاالهــا در دنیا، کمک 

شایانی به بهبود مولفه های اقتصادی، بهبود سطح 

آســایش جامعه، ارتقاء فرهنگ جوامع، پیشگیری 

و...  مصرف کننــدگان  مالــی  و  جانــی  خطــرات  از 

می کننــد. آیــا امــروزه لــوازم خانگی صرفــا به عنوان 

کاالهایــی لوکــس و مــدرن برای جوامع می باشــد و 

یــا وســایلی به عنــوان نیازهای بشــر و زندگی امروز 

هســتند؟ نقش و جایــگاه لوازم خانگــی در جوامع 

مختلف به چه صورت است؟

تولید لوازم خانگی ذکر شده دارای زنجیره تامین گسترده ای است 

کــه بی تردیــد صنایــع دیگــر را هــم با خود همــراه می کنــد. صنایع 

بسته بندی، سیستم های حمل و نقل، سیستم های خدمات پس 

از فــروش و پشــتیبان، تولیدکننــدگان قطعــات یدکی مــورد نیاز، 

صنعت تبلیغات، بهره گیری حداکثری از رسانه ها، فضای مجازی 

و... تنها بخشــی از اثرات لوازم خانگی بر دیگر حوزه هاســت. این 

کاالها که در زندگی روزمره اکثر جوامع به صورت کمتر یا بیشتر 

وجــود دارد، ضمــن ایجــاد راحتی و ســهولت در انجام فعالیت ها، 

سبب جلوگیری از خطرات و حوادث غیرمترقبه ناشی از استفاده 

از آن ها نیز شــده اســت. انســان ها همواره به طور ذاتی به دنبال 

تغییــر و پیشــرفت هســتند و هــدف از آن دســتیابی بــه آرامــش، 

آســایش و زندگــی بهتــری می باشــد. انســان بــه عنــوان اشــرف 

مخلوقــات بــه دلیــل روحیــه  کمال گــرای خویــش، با بهره گیــری از 

تمامــی امکانــات ســعی دارد لــوازم خانگی را با پیشــرفت های روز 

پیوند زدند. این پیشرفت ها از دهه 1900 با تولید وسایل الکتریکی 

و نفتــی ماننــد ماشــین لباسشــویی، آبگرمکــن، یخچــال و فریــزر 

 آغــاز شــد. اختــراع اتوی لباس برقی توســط »ارل ریچاردســون «

)Earl H. Richardson( در حدود سال 1903 به عنوان پیشرفتی 

)هرچند کوچک( در صنعت لوازم خانگی مطرح می باشد. 

اســتفاده از ماشــین ظرفشویی و خشــک کن لباس، پس از پایان 

بیــن جوامــع گســترش  جنــگ جهانــی دوم در ســال 1945 در 

یافــت کــه ایــن افزایــش تقاضــا باعــث دریافت ســود هنگفتی در 

بین تولیدکنندگان این محصوالت شــد و همین امر ســبب شــد 

تــا تولیدکننــدگان  ایــن عرصه، شــروع به تولیــد دیگر محصوالت 

حوزه لوازم خانگی کنند. این روند تولید به حدی بود که گسترش 

تولیــد لــوازم خانگــی و خریــد آن از طــرف مصرف کنندگان ســبب 

شــد تــا وزارت انــرژی ایــاالت متحــده، مجوز قانــون ملی حفاظت 

از لــوازم الکتریکــی را در ســال 1987 تصویــب کنــد کــه مطابق آن 

تولیدکنندگان مجبور شــدند تا انرژی مصرفی را هر پنج ســال به 

میزان 25 درصد کاهش دهند.

شــرکت های تولیدکننــده لــوازم خانگــی در دنیــا قصــد دارنــد بــا 

بهره گیری از فناوری های نوین در زیر چتر انقالب صنعتی چهارم، 

اقدام به تولید لوازم خانگی هوشمندی کنند تا از این طریق سهم 

بازار خود را در سراسر دنیا گسترش دهند. تولیدکنندگانی نظیر 

»جنــرال الکتریــک، بــوش، ســونی، سامســونگ، ال جــی، تفــال، 

دلونگی، دوو، الکترولوکس )برند AEG(، اســمگ، ویرپول، هایر، 

آمانا« که برندهای مطرح دنیا در عرصه های مختلف خصوصا لوازم 

خانگی هســتند، همواره ســعی دارند با ارزیابی ســالیق بازارهای 

هدف و تحلیل گزارشات مکتسبه نسبت به تدوین استراتژی های 

مناســب در حوزه های مختلف تولید و فروش نســبت به تدوین 

برنامه های عملیاتی برای عرضه و تقاضا مطابق فناوری های نوین، 

فعالیت هــای خــود را گســترش دهند. »بهره گیــری از دانش فنی 

روز، افزایــش کیفیــت کاالهــا، رقابت براســاس کاهــش قیمت با 

دیگر رقبا، استخدام نیروهای کارامد، تحلیل بازارهای بین المللی، 

حضــور در نمایشــگاه های بین المللــی، برنامه هــای جامــع بــرای 

تبلیغــات، ارائــه تخفیفــات دوره ای مناســب و...« تنها بخشــی از 

اقدامات برندهای مطرح دنیاست. اصلی ترین مشخصه کاالهای 

لــوازم خانگــی امــروز برقراری ارتباط تمام لــوازم خانگی به یکدیگر 

 اســت. یکــی از مزایــای لــوازم خانگــی  نویــن پشــتیبانی از شــبکه

 Wi-Fi بوده که با اتصال به برنامه Connect Home همواره قابل 

دســترس و کنترل  باشــد. این محصوالت دارای امکانات منحصر 

به فــردی نظیــر کنتــرل از راه هســتند. تاکنون شــرکت های دانش 

بنیــان در عرصه هــای مختلــف صنعتــی مهم کشــور ما نیــز ایجاد 

شــده اند و بر این اســاس می توان چنین اســتنباط کرد که عرصه 

لوازم خانگی نیز جزء صنایعی خواهد بود که شــرکت های دانش 

بنیان پتانسیل ورود به آن را دارند و می توانند تأثیرگذاری باالیی 

در قیمت و کیفیت محصول نهایی داشته باشند.

همــواره احســاس »نیــاز« بــه عنــوان کلیدی تریــن عامل در 

مسیر پیشرفت سبب بروز خالقیت ها و ایجاد نوآوری هایی 

توســط انســان شــد که همواره برای رفاه و آســایش خود در 

تالش باشد. سه انقالب  صنعتی گذشته و انقالب صنعتی 

چهارم که انســان امروز در حال ورود به آن هســت، ســبب 

رشــد و پیشــرفت زیادی در مسیر تولید و بهره گیری از علم 

در تولیدات شــدند. ســرعت زیاد پیشرفت دنیای تکنولوژی 

همــواره در صنعــت لــوازم خانگــی بــه صــورت کامال شــفاف 

نمایان است.

* لــوازم صوتــی و تصویــری: تلویزیــون، ســاندبار، ســینمای 

خانگی، گیرنده دیجیتال

* انــواع یخچــال و فریــزر: یخچــال فریــزر سایدبای ســاید، 

یخچال فریزر دوقلو، یخچال فریزر باال پایین، مینی یخچال 

هتلی

* وسایل شست و شو و نظافت خانه: اتو، بخارشوی، جارو 

شارژی، جارو برقی، ماشین  ظرفشویی، ماشین  لباسشویی

* وســایل ســرمایش و گرمایش: بخاری برقی، بخاری گازی، 

تصفیه کننده هوا، شوفاژ برقی، پنکه، کولرآبی، کولر گازی

* وســایل پخــت و پــز: اجــاق گاز، هــود، مایکروویو، توســتر، 

سرخ کن، پلوپز

* وسایل نوشیدنی ساز : آب سردکن، آب مرکبات گیری، آب 

میوه گیری ، اسپرسوساز، قهوه ساز، چایی ساز، کتری برقی

خردکــن،  کــن،  ســرخ  آسیاب ســاز،  غذاســاز:  وســایل   *

ساندویچ ساز، مخلوط کن، هم زن، چرخ گوشت کن

نقش تکنولوژی در تولیدات لوازم خانگی
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انجمــن  »ســخنگوی  غزنــوی  حمیدرضــا  گفتــه  بــه 

تولیدکنندگان لوازم خانگی« به میزان 6 میلیارد دالر 

ظرفیت بازار لوازم خانگی در کشــور وجود دارد که 2 

میلیارد دالر از آن قاچاق می باشد. مقوله »انحصار« 

هنگامی به وجود می آید که صرفا یک یا دو تولیدکننده 

وجود داشته باشند؛ اما به گفته وی امروز در صنعت 

لوازم خانگی کشــور حدود 1500 تولیدکننده مشغول 

به فعالیت هســتند. در خرداد ماه ســال جاری غزنوی 

اعــالم کــرد کــه 7 میلیــون و 200 هــزار تــا 8 میلیــون 

دســتگاه، نیــاز به لــوازم خانگی در کشــور وجــود دارد 

کــه حــدود 6 میلیــون دســتگاه آن مربــوط بــه یخچال 

فریــزر، سایدبای ســاید، تلویزیــون و اجــاق گاز اســت 

کــه در کشــور تولیــد می شــوند. این موضــوع در حالی 

اســت که برخی از تولیدکنندگان در دو ماهه امســال 

به میزان 4 برابر مشابه سال گذشته تولید داشته اند 

که این افزایش تولید توانسته عالوه بر پوشش جای 

کاالهــای خارجی، تــا حدی جای کاالهای قاچاق را نیز 

بگیرد.

بــا توجه به فرصت پیش آمده باید واحدهای تولیدی 

در انجــام تحقیقــات ســاختار یافتــه در اتاق هــای فکر 

و واحدهــای تحقیــق و توســعه )R&D( تــالش کننــد. 

اقدامات هدفمند و اثربخش باید برای ارتقاء کیفیت، 

بهره گیــری از فناوری هــای نویــن و لحاظ کــردن آن در 

بــه کاهــش  باشــد و همچنیــن نســبت  محصــوالت 

هزینه هــای تولیــدی، جلوگیــری از اتالف هــا، تامیــن 

کاال در راســتای تقاضای بازار، همکاری با شرکت های 

دانــش بنیان، دانشــگاه ها و مراکز نــوآوری واحدهای 

صنعتــی کوشــش نماینــد. بــا توجــه بــه اینکه یکــی از 

ابزارهــای موجــود بــه منظــور دســتیابی به آســایش و 

ارتقاء سطح کیفی و رفاهی جامعه، به کارگیری لوازم 

خانگــی جدیــد و منطبــق بــا تکنولوژی هــای روز دنیــا 

در زندگــی روزمره شــهروندان اســت، لــذا از این نکته 

نباید غافل شــد که با وجود پیشــرفت ها و اختراعات 

بســیاری کــه در صنعــت لــوازم خانگــی در ســطح دنیا 

صــورت گرفتــه امــا بــاز هــم چرخ ایــن صنعت نــه تنها 

هیچگاه در طول سالیان متمادی متوقف نشده است 

بلکه به دلیل تغییر ســبک زندگی و انتظارات بیشــتر 

بشر به منظور استفاده از ابزار و وسایل رفاه زندگی، 

نیازمنــد تحقیقــات بیشــتر، پیشــرفت های عمیق تر و 

پرسرعت و با شتاب است. این مسیر محقق نخواهد 

شــد مگــر بــا حمایــت دولت هــا. از جمله اینکــه تامین 

مواد اولیه داخلی و وارداتی را تسهیل و با قاچاق که 

معضل اساسی این صنعت است، مبارزه جدی شود.

در ایــن راســتا عبــاس هاشــمی، دبیــر انجمــن صنایع 

لــوازم خانگــی ایــران در گفــت  و گو با ایســنا  با اشــاره 

لــوازم  انجمــن صنایــع  در  واحــد  بــه عضویــت 250 

خانگی و ســهم 85 درصدی آن ها در بازار، از تشــکیل 

کانون دانش، صنعت و بازار لوازم خانگی با همکاری 

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری از اوایل 

امســال خبــر داد و اظهــار کــرد کــه هــدف ایــن کانــون 

شناسایی چالش های فناوری و ترسیم درخت فناوری 

برای لوازم خانگی در راستای شناسایی قطعات مورد 

نیاز برای به روز رســانی اســت تا بخش دانش با بدنه 

صنعت و بازار لوازم خانگی ارتباط پیدا کند. 

توجه به تولیدات نوین در برندهای مطرح دنیا کمک 

شــایانی به تدوین ســند تولید و توسعه صنعت لوازم 

خانگــی کــه از مهمترین اقداماتی اســت، خواهد کرد.

امــروزه تحقیقاتــی به عنــوان Benchmark به عنوان 

مطالعات تطبیقی، شکاف فعلی را از پیشروهای این 

صنعــت بیش از پیش نمایــان خواهد کرد. برای درک 

بهتــر محصــوالت نوین در این حوزه اشــاراتی به چند 

نمونــه کــه از ســایت زمزیران اخذ شــده خواهد شــد: 

نسل جدید یخچال ها و فریزرها که مجهز به فناوری 

ThinQ هســتند ســبب اتصــال وســایل هوشــمند از 

از  بهره گیــری  می شــوند.  یکدیگــر  بــه   Wi-Fi طریــق 

 )Artificial Intelligence( فنــاوری هــوش مصنوعــی

که در ســاخت یخچال ها و فریزرهای نوین اســتفاده 

شــده، این امکان را به مصرف کنندگان می دهد تا در 

هــر مکانی بتواننــد از محتویات داخل یخچال آگاهی 

پیدا کنند و سیســتم های هوشــمند به مصرف کننده 

این هشدار را می دهد که کدام کاال در حال به اتمام 

رســیدن اســت تــا نســبت بــه خریــد آن اقــدام شــود. 

نمایشــگری 22 اینچی نصب شــده بر این یخچال ها، 

قابلیت اتصال به Wi-Fi را دارد و این امکان را می دهد 

تــا بــدون نیاز به تبلت یا تلفن هوشــمند به جســتجو 

اینترنــت و تماشــای فیلم هــای آشــپزی پرداختــه  در 

شود. در هنگام بروز مسئله ای، سیستم  هوشمند به 

مصرف کننــده راهنمایــی می کند که در کدام قســمت 

مشکلی رخ داده است. 

طبــق خبر منتشــر شــده از ســوی »خبرگــزاری فارس« کشــور 

ایــران بیــش از 7 میلیــارد دالر پول بلوکه شــده در کشــور کره 

جنوبی دارد  و گویا طرف خارجی قصد دارد به جای مبلغ ذکر 

شده، لوازم خانگی کشور خود را روانه بازار ایران نماید. کشور 

ایــران بــا دارا بــودن جمعیتی حــدود 83 میلیون نفر به عنوان 

بــازار بــزرگ و مهمــی بــرای تولیدکننــدگان و برندهــای خارجی 

مطح است. همین امر سبب واکنش دولتمردان ایران نسبت 

بــه ایــن موضــوع شــد و طــی صــدور دســتوری از ســوی رئیس 

جمهوری وقت به وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از 

واردات کاالی نهایی لوازم خانگی به ایران جلوگیری شود. طبق 

بررسی های به عمل آمده، لوازم خانگی جزء اقالم ممنوع الورود 

گــروه 4 بــوده که در حال حاضر ثبت ســفارش برای این اقالم 

صورت نمی گیرد، لذا امکان اظهار، انجام تشریفات گمرکی و 

ترخیــص کاال نیــز برای این کاالهــا امکان پذیر نخواهد بود. به 

نقــل از ایســنا، نتایج طرح آمارگیــری از فرهنگ رفتاری خانوار 

نشــان می دهد که بنابر اظهار خانوارهایی که در ســال ١٣٩٩ 

خریــدار لــوازم برقــی بودند به میــزان 51.8 درصــد از این لوازم 

برقی تولید داخل، ٣٦.٨ درصد لوازم برقی تولید خارج، و ١١.٤ 

درصد هر دو نوع لوازم برقی داخلی و خارجی بوده است. 

درصدشرحردیف

5١/٨خرید لوازم برقی تولید داخل١

٣٦/٨خرید لوازم برقی تولید خارج2

١١/٤خرید لوازم برقی داخلی و خارجی٣

١00جمع

نتایج طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار

خرید لوازم برقی تولید داخل)%51/8(

خرید لوازم برقی تولید خارج )%36/8(

خرید لوازم برقی داخلی و خارجی )%11/4(
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لو

ماشــین های لباسشــویی نســل جدید نیز که مجهز به 

هــوش مصنوعی می باشــند، قادر به تشــخیص جنس 

پارچه، وزن و حجم آن هستند و برنامه های شست و 

شو را مناسب با این داده ها ارائه و مقدار ماده شوینده 

مــورد نیــاز را اطــالع می دهنــد. همچنین قــادر خواهند 

بــود از طریــق ســرویس خدمــات مشــتری هوشــمند 

نســبت بــه ارائــه نکاتــی در خصــوص اســتفاده بهتر به 

مصرف کنندگان اقدام نمایند. تلویزیون های چرخشــی  

نســل جدیــد دارای قابلیــت اســتفاده به صــورت افقی 

و عمــودی هســتند. طراحــی ایــن تلویزیون بــا توجه به 

وابستگی زیاد کاربران تلفن های هوشمند طراحی شده 

و مصرف کنندگان می توانند تلفن همراه خود را با این 

تلویزیون همگام سازی و در حالت افقی و یا عمودی از 

دیدن فیلم و عکس های گوشی استفاده نمایند. نسل 

جدید جارو برقی، توانایی تمیز کردن خودکار را داراست. 

جارو برقی رباتیک می تواند نسبت به پاکسازی محیط 

بدون دخالت انسان اقدام کند و مصرف کننده از طریق 

نرم افزارهای مربوطه کنترل و هدایت آن را انجام دهد. 

این محصول دارای دو منبع آب )کثیف و تمیز( است و 

با استفاده از آب تمیز، زمین را پاک و سپس آلودگی ها 

را از سطح زمین جمع آوری می کند. سیستم هوشمند 

پخت غذا از هیجان آورترین کاالهای تولیدی به دست 

بشــر در حــوزه لــوازم خانگی می باشــد. این سیســتم از 

لوازم خانگی که به یک نمایشگر هوشمند و یک کتاب 

آشپزی دیجیتال متصل است می تواند تمام امور مانند 

وزن کردن مواد غذایی، خرد کردن، بخارپز کردن و... را 

انجام دهد. دستور پخت در این سیستم قابل تنظیم 

اســت. یک نرم افزار برای این سیستم طراحی شده که 

با نصب آن بر روی تلفن های هوشــمند می توان از راه 

دور آشپزی این سیستم را کنترل کرد.

لوازم خانگی در راستای مدیریت سبز نیز دست به کار شده و با 

برندهای مطرح لوازم خانگی با تولید دستگاه های تصفیه آب، 

لطف بزرگی به جوامع کرده اند. این سیستم می تواند آب دور 

ریز را با شش روش استاندارد تصفیه کند و از آن برای مصارف 

غیر شرب چون سرویس بهداشتی، باغچه ها و... استفاده کرد. 

ایــن دســتگاه می توانــد باعــث کاهش مصرف حجم زیــادی آب 

شود. این وسیله به سیستم آب رسانی خانه متصل می شود و 

سپس وارد فاضالب خروجی خواهد شد. بنابر مطالعه سطحی 

و کوتاهــی کــه از محصوالت نوین تولیدکننــدگان لوازم خانگی 

مطرح در دنیا انجام شد می توان چندین اقدام ضروری را برای 

تولیدکنندگان داخلی پیشنهاد داد. 

1- تدوین سند توسعه لوازم خانگی کشور

2- بهره گیری از فناوری های نوین در تولیدات داخلی

3- کاهش قیمت کاالهای تولیدی

4- افزایش کیفیت و کارایی کاالهای تولیدی

5- ایجاد حس مسئولیت برمبنای مسئولیت اجتماعی

6- کاهش مصرف انرژی دستگاه های لوازم خانگی

دکتر امیر علی رمدانی- مشاور سازمانی
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 مدیرعامل شرکت شهاب: دیگر نیازی 
به لوازم خانگی با برندهای خارجی نیسـت

امــروز صنعــت لــوازم خانگــی در شــرایطی بــه رشــد بیــش از 

80درصــدی پــس از تحریــم دســت یافتــه اســت کــه کمترین 

استفاده را از منابع طبیعی کشور به نسبت صنایعی همچون 

فوالد، پتروشــیمی و ســیمان داشته و تولید خود را مبتنی بر 

ارتقای بهره وری ناشی از سرمایه گذاری قرار داده است.

چنــد ســالی اســت کــه صنایع کشــور با مشــکالت متعــددی از 

جمله تشــدید تحریم های بین المللی و موانع داخلی دســت و 

پنجه نرم می کنند اما یکی از حوزه هایی که نشان داد علی رغم 

تحریم ها و اتفاقاً به دلیل وجود همین تحریم ها توانسته است 

تا حد زیادی جهش تولید را محقق و بخشی عمده از تحریم ها 

را بی اثر کند و به شکست بکشاند، صنعت لوازم خانگی است 

که طی چند ســال اخیر به برکت تحریم تحولی گســترده را به 

خود دیده است.

در این میان شــركت شــهاب با ســابقه ای بیش از 6 دهه، یكی 

از معتبرتریــن و موفق تریــن برندهــای لــوازم خانگــی در عرصــه 

تولید تلویزیون های LED در ایران است. این شركت با رعایت 

اســتانداردهای بین المللــی در زمینــه تولیــد محصــوالت خــود 

توانســته اســت بــا در اختیار گرفتن ســهم قابل مالحظــه ای از 

بــازار محصــوالت تصویری، چهره ای درخشــان از نام خود را در 

این بازار تثبیت کند.

شركت شهاب با تكمیل سبد كاالی لوازم خانگی، محصوالتی 

از قبیل: ماشین لباسشویی، جارو برقی، یخچال فریزر ، اجاق 

گاز، بلندگــو، وایــت بــرد الکتریکی، ســینمای خانگی، دســتگاه 

گیرنــده دیجیتــال تلویزیــون )Set Top Box ( را تولیــد و با این 

برند وارد بازار مصرف كرده است .

مدیریت شــركت با بهره مندی از پرســنل آموزش دیده و زبده، 

در راســتای توسعه رضایت مندی مشتریان، عرضه محصوالت 

متنــوع و ارائــه خدمــات فــروش و پــس از فــروش فراگیــر را بــا 

رعایت الزامات و خواسته های سیستم های مدیریت قوانین و 

مقررات، سر لوحه فعالیت های خود قرار داده است .

شركت شهاب تبدیل شدن به اولین تولیدكننده لوازم صوتی - 

تصویری در ایران را مهم ترین آرمان خود می داند.

بــا هــادی غــالم زاده، مدیرعامــل شــرکت شــهاب گفت وگویــی 

انجام داده ایم که در زیر تقدیم خوانندگان عزیز می شود: 

صنعــت لــوازم خانگــی ایران در حیطه تولیــد محصوالت تا چه 

حــد تعمیــق شــده اســت، در فاصلــه ســال هایی کــه کره ای ها، 

ایران را ترک کرده اند آیا تولیدکنندگان ایرانی به مرحله طراحی 

بردهای الکترونیکی وارد شده و دستاوردی داشته اند؟

بعــد از خــروج کره ای هــا از ایــران عمــق ســاخت قطعــات بــرای 

صنعــت لــوازم خانگــی خصوصــا یخچــال فریــزر لباسشــویی 

جاروبرقــی بســیار باال رفته و طراحی بردهــای اینگونه لوازم در 

داخل کشــور انجام می گیرد و ســپس تولید می شــود و تمامی 

نیازهای مصرف کنندگان داخلی از طریق شرکت شهاب و دیگر 

برندهــای ایرانــی برطرف می شــود و دیگر نیــازی به محصوالت 

خارجی)کره ای ...( نیست. در ضمن این محصوالت با کیفیت 

بــاال و در مدل هــای مختلــف به مصرف کننده عرضه می شــود. 

در ایــن شــرایط اشــتغال زایی باال رفتــه و همچنین محصوالت 

به کشــورهای همســایه نیز صادر می شــود. الزم به ذکر اســت 

که ارز از کشــور کمتر خارج می شــود و وابســتگی به بیگانگان 

نیز از بین می رود.

نسل تلویزیون های هوشمند و مانیتورهای لمسی از محصوالتی 

هستند که تولیدکنندگان ایرانی در عرصه آنها رقابت می کنند، 

در ایــن بــازار چه جایگاهی داشــته و چه هدف گــذاری دارید؟)از 

نظر سهم بازار و رده های کیفی و قیمتی محصول(

شرکت شهاب یکی از قدیمی ترین تولیدکنندگان تلویزیون در 

ایران است و تولید تلویزیون را در سایزها و مدل های مختلف 

انجام می دهد )ســایز24 الی 86(. همچنین در این چند ســال 

شــرکت شــهاب تولید وایت برد الکترونیکی را نیز در ســایز 65 

و 75 انجــام می دهــد. در ضمــن کیفیت محصــوالت به قدری 

باال اســت که قابل مقایســه با محصوالت خارجی )کره ای ....( 

اســت. یکــی دیگــر از مــوارد مهم برای شــرکت شــهاب خدمات 

پس از فروش است که شرکت شهاب برای رفاه مصرف کننده 

ضمانت نامه ارائه می دهد. هدف گذاری شرکت 15% سهم بازار 

ایران است. عالوه بر کیفیت قیمت محصوالت نیز رقابت پذیر 

است.

 چرا از ابتدای دهه 90 شــرکت شــهاب در صنعت لوازم 

خانگــی تصمیم گرفــت از تولید محصوالت صوتی و تصویری 

پا را فراتر گذاشــته ســبد متنوع تری از محصوالت را داشــته 

باشــد؟ با گذشــت یک دهه از این تصمیم چه دســتاوردها و 

چه شکست هایی را تجربه کرده اید؟

شــهاب در راســتای توســعه محصوالت به منظور جلوگیری از 

آسیب تک محصولی و بی نیازکردن مصرف کننده به محصوالت 

خارجــی اقــدام به تولید یخچــال و فریزر، ا ســپیکر، جاروبرقی، 

لباسشــویی کرده اســت تا ســبد متنوع برای متقاضیان فراهم 

کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر مصرف کننــدگان از طریــق 

بانک های عامل اقدام به خرید جهیزیه می کنند لذا در صورت 

ناقص بودن سبد ممکن است بسیاری از مشتریان وفادار خود 

را نیز از دست بدهد که برای این منظور سبد کاالی خود را نیز 

تکمیل کرده است .

 در حــال حاضــر بزرگتریــن ضعــف و قــوت صنایــع لــوازم 

خانگی ایران را برای رسیدن به سطوح رقابتی در بازار جهانی 

چه می دانید؟

بزرگتریــن ضعــف غــرور کاذب اســت. صنایــع بــا رفتــن رقیــب 

ممکن است در حفظ کیفیت دچار مشکل شوند لذا باید مدام 

کیفیــت محصــول خود را مورد ارزیابی و مقایســه قــرار دهند. 

نقطه قوت شرکت ها داشتن محیط مناسب) کارخانه (، نیروی 

انسانی آموزش دیده و با تجربه، قیمت مناسب انرژی و در کل 

ساختارهای موجود است .

 انتظــارات مشــتریان ایرانــی را در رابطــه بــا قیمــت و 

کیفیــت محصــوالت خــود تا چــه انــدازه منطقــی می دانید و 

بــرای برآورده کــردن ایــن انتظــارات چــه اقداماتــی در دســت 

انجام دارید؟

باالرفتن تورم باعث کم شــدن قدرت خرید مصرف کننده شده 

است لذا مشتریان انتظار قیمت مناسب را دارند . همچنین با 

توجه به اینکه مردم ایران انســان های باهوش می باشــند و به 

مسائل کیفی اهمیت می دهند و ضعف محصول را سریع پیدا 

می کنند به همین دلیل شرکت باید با حساسیت بیشتری به 

کیفیت بپردازند .

 ارزیابــی کارشناســان این اســت که مــوج بعدی تحوالت 

در صنایع لوازم خانگی با موضوع اینترنت اشــیا گره خورده، 

ارزیابی شما چیست؟ برای تغییرات پیش رو چقدر آمادگی 

دارید؟

دنیــا بــه ســمت اینترنــت مــی رود و بیشــتر شــرکت های کره ای 

شــروع بــه تولیــد اینگونــه محصــوالت کــرده اســت. در آینــده 

نزدیــک نیــز شــرکت های ایرانــی بــه تبعیــت در ایــن راســتا گام 

خواهــد گذاشــت تــا محصولی ارائه دهد که شــخص از محیط 

کار بتوانــد وســایل منــزل را کنترل کند برای مثــال دمای منزل 

خود را ایده آل یا غذا را آماده کند .

انتظــارات شــما از دولتمــردان دولــت ســیزدهم بــرای   

حمایت از صنعت لوازم خانگی ایران چیست؟

حمایــت دولــت از صنایــع بایــد جــدی باشــد. برخــورد دولت با 

تولیدکننــده و تجــار یکی نباشــد. در گذشــته دالر بــرای تاجر و 

تولیدکننده یکی بود که این به ضرر تولیدکننده ایرانی است. 

قیمــت دالر نیــز بایــد واقعــی باشــد تحریم هــا باعث شــده که 

تکنولوژی سریع وارد نشود بعضی از صنایع به سرمایه گذاری 

برای بهینه کردن کار نیاز دارند .
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لو

تخصص، حمایت و همت الزمه موفقیت 
در صنعت لوازم خانگي

مدیرعامــل شــرکت تکنوالیــو معتقد اســت با وجــود تاکید مقام 

معظــم رهبــری برای بهــا دادن به بحث تولید، اما در ســال های 

گذشــته دولت ها نتوانســته اند به این خواســته رهبری جامعه 

عمل بپوشانند. 

عصراقتصاد گفت وگویی با حامد کالهدوزان، مدیرعامل شرکت 

تکنوالیو انجام داده است که شرح آن را در زیر می خوانید:

طــی دوره ای کــه تولیدکننــدگان کــره ای از بــازار ایــران خــارج 

شــده اند، شــرکت تکنــو الیــو در چــه بخش هایــی از بــازار ) نوع 

محصوالت( توانســته است ســهم خود را افزایش دهد؟ مزیت 

محصــوالت تکنوالیو نســبت به دیگــر برندهای موجــود در بازار 

چیست؟

 هر کدام از برندهای داخلی یا خارجی عالقه دارند در  بازار باهم 

رقابت کنند. اما شــرایط برای رقابت ها فراهم باشــد. دمپینگ در 

بــازار رخ ندهــد و شــرکت خارجی انی امکان را نداشــته باشــد که 

بــه صــورت مصنوعی قیمت محصول خــود را پایین بیارد تا تولید 

کننده ایرانی را از صحنه رقابت خارج کند.

در یــک ســالی کــه ایــن برندهــای کرهــای از ایــران خــارج شــدند، 

شــرکت تکنوالیو درزمینه تولید لباسشــویی و یخچال خیلی بهتر 

عمل کرد و امروز کیفیت ما که جزو تمایزات برندمان نیز هست 

با برند خارجی برابری  می کند. 

اگر یخچال شرکت تکنوالیو را با یخچال های کره ای مقایسه کنیم 

تقریبــا هــم از لحــاظ طراحــی و شــکل ظاهری و هــم از لحاظ نوع 

تولید مشابه برندهای کره ای و برندهای خارجی است. 

مزیتــی هم که محصوالت شــرکت ما در بــازار دارد ضمن کیفیت 

بــه  روز بــودن ظاهــر محصوالت توان رقابتــی آن از لحاظ خدمات 

و دوره عمر محصول اســت که اگر از مشــابه خارجی خود بیشــتر 

و بهتر نباشــد کمتر نیســت. اگر ما بخواهیم با برندهای خارجی 

رقابــت کنیــم و در شــرایط امــروز کــه ایــن برندهــا در بــازار ایــران 

نیســتند، بایــد مــردم را به ســمت برندهای داخلی جــذب کنیم و 

برای این کار حتما باید روی موضوع تمایزات محصول و برندینگ 

کار کنیم تا بتوانیم جای برندهای خارجی را در ذهن مصرف کننده 

داخلی بگیریم. 

امــروز بــا گرانــی کــه در صنعت لــوازم خانگی رخ داده اســت، حق 

مصرف کننده  اســت که انتظارد اشــته باشــد هم از لحاظ ظاهری 

و هــم از لحــاظ کیفیــت از کاالی خیلــی خــوب ایرانــی بهره منــد 

شــود. بنابرایــن ما در تکنوالیو ســعی کرده ایم طــوری برنامه ریزی 

کنیــم کــه هــم در بخــش خدمــات پــس از فــروش و هم شــکل و 

کیفیت محصوالت بتوانیم در مقایسه با برندهای خارجی به قول 

معروف حرفی برای گفتن داشته باشیم.

بــا توجــه بــه افزایش قیمت هــای رخ داده در بــازار لوازم خانگی 

طــرح فــروش اعتباری شــما تا چه میزان مــورد اقبال قرار گرفته 

است؟ 

مدیرعامل شرکت تکنوالیو: امروز با گرانی که در صنعت لوازم خانگی رخ داده است، حق مصرف کننده  است که انتظارد اشته باشد هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ 

کیفیت از کاالی خیلی خوب ایرانی بهره مند شود
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فــروش اعتبــاری محصــوالت لــوازم خانگی طرحی اســت که یکی 

دو ســال اســت کــه در بــازار ایــران رونــق گرفتــه و مــردم واقعــا از 

ایــن طــرح اســتقبال کرده انــد. بیشــترین منفعت این طــرح برای 

مصرف کننده هــای عزیــز اســت. یــک زمانــی قیمــت یخچــال در 

ایــران بیــن 3 تــا 4میلیــون تومــان و نهایتــا 5 میلیون تومــان بود، 

متاسفانه در این چند سال اخیر قیمت ها حداقل چهار پنج برابر 

رشــد داشــته و بــه عدد 25 میلیــون تا 30 میلیون تومان رســیده 

اســت. بنابرایــن طــرح اعتبــاری می توانــد نوعــی حمایت باشــد از 

مصرف کننــده ای کــه واقعا قصــد خرید دارد ولی نســبت به قبل، 

قدرت خریدش کاهش یافته اســت. بحث طرح فروش اعتباری 

بســیار طرح خوبی اســت منتها مصرف کننده نباید بین بانک ها، 

شــرکت ها و ضامن ها ســردرگم باشد. بانک ها باید منافع شرکت 

و مصرف کننــده را هــم در نظــر بگیرند. تبلیغات این طرح برای ما 

پرهزینــه  اســت ولــی طرح خوبی اســت. طرحی اســت کــه در این 

مثلث سه وجه منتفع خواهند شد هم  بانک، هم مصرف کننده 

و هم تولیدکننده. 

شــرکت مــا نیــز در ایــن طــرح بــا بانک هــای مختلــف مثــل بانــک 

صــادرات، توســعه تعــاون، رفــاه و بانک مهــر قراردادهایی را امضا 

کرد. امدواریم که بتوانیم انشاهللا این طرح را برای مصرف کننده 

کــه منفعــت اصلــی و صاحب فرایند اســت به طور شایســته اجرا 

کنیم.

افزایش کیفیت در صنعت لوازم خانگی ایران، چه زیرساخت ها 

و چــه پیــش نیازهایــی دارد؟ توصیــه شــما بــه مدیــران دولــت 

سیزدهم در مورد اولویت بندی این پیش نیازها چیست؟

در دولت های مختلف مطرح شــده اســت که اگر بخواهیم واقعا 

روی بحــث کیفیــت در صنعــت لــوازم خانگــی کار کنیــم نیــاز بــه 

همت جمعی دارد یعنی ما امروز باید ارکان های مختلف دولتی و 

خصوصی را با هم عجین و هماهنگ کنیم. 

واقعــا بهــا دادن بــه بحــث تولید کــه سالهاســت از منویات اصلی 

مقــام معظــم رهبــری بــوده اســت بایــد بــه مرحلــه عمــل برســد. 

زیرساخت هایی که امروز در ایران برای صنعت لوازم خانگی نیاز 

داریــم بــه نظر من بــه راحتی قابل فراهم کردن اســت، چون من 

اعتقاد دارم در کشــور ما امروز همه  امکانات فراهم شــده و فقط 

نیاز به مدیریت درست داریم.

با توجه به حضور آقای دکتر رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری 

و با توجه به اینکه برنامه های ایشان تولید محور بوده است و با 

توجه به اتفاقاتی که در این چند ماه اخیر افتاده و شاهد هستیم 

که خیلی از کارخانجات را بازگشایی کرده اند، باید از متخصصان 

صنایع دعوت شود و همراه با اعضایی از دولت در یک کارگروهی 

قــرار گیرنــد و نظــرات را بــه اشــتراک بگذارنــد که با یــک کار تیمی 

بتوانیم بحث تولید محوری را در اقتصاد ایران نهادینه کنیم.

اولیــن پیش نیــاز ایــن موضــوع، اصالح ذهنیــت مدیــران دولتی و 

مدیران خصوصی اســت که اگر در کشــور ما واقعا تفکرات و هم 

فکری ها به عمل منجر شود، به طور قطع خیلی از مشکالت در 

حیطه صنعت حل خواهد شد.

تولیدکنندگان زیر پله ای و عرضه محصوالت تقلبی در سال های 

قبــل لطمــات زیادی به صنعــت لوازم خانگــی و برندهای مطرح 

وارد ساخته بود، با این نوع تولیدات چه برخوردی باید صورت 

گیرد تا ضمن حمایت از برندهای مطرح ظرفیت های موجئد در 

این بخش ها نیز ارتقا پیدا کند؟

متاسفانه لوازم خانگی بی کیفیت در 8-7 سال گذشته از مبادی 

مختلفی وارد بازار کشور شده اند. هم تولید به صورت زیرپله ای 

بــه دور از معیارهــای حداقلــی کیفیــت صــورت گرفتــه و هــم بــه 

صورت قاچاق وارد کشور شده و این موضوع آسیب خیلی جدی 

و سنگینی را به بدنه صنعت لوازم خانگی تحمیل کرده است.

بــا توجــه بــه اینکــه امــروز در ایــران هــم تولیدکننده های بــزرگ و 

هــم تولیدکننده هایــی بــا قابلیت رشــد داریــم، دولت بایــد از این 

تولیدکننده ها حمایت و صیانت کند و در کنار آن ضمن برخورد با 

عرضه کاالهای بی کیفیت با چاق هم مبارزه کند. 

بــرای انــی کار بایــد به تولیدکننده هــا و بازرگانــان و برندهایی بها 

دهــد کــه بــه دنبال کیفیــت و رضایت مصرف کننده  هســتند. اگر 

امروز با وجود قیمت هایی که در بازار است، نتوانیم کاالی خوب 

و بــا کیفیتــی کــه خدمــات ویــژه هــم داشــته باشــد به مشــتریان 

ارائــه کنیــم، همیــن 50درصد اعتمــادی هم که در این چند ســال 

مصرف کننده هــا بــه برندهای داخلی داشــتند، از دســت خواهیم 

داد. اگــر دولــت حمایــت و نگاهــی ویــژه بــه صنعت لــوازم خانگی 

داشته باشد که ما بتوانیم هزینه  تمام شده  محصوالتمان را پایین 

بیاوریم، به طور قطع به نفع اقتصاد کشور صنعت لوازم خانگی و 

مصرف کنندگان نهایی خواهد بود.

بعضی از دوستان از این شرایط، اتفاقات و بحران هایی که امروز 

وجود دارد واقعا سوءاستفاده می کنند که انشاال این مورد را هم 

از بازار دور کنیم. 

نکته  آخر اینکه با توجه به اینکه خیلی در سال گذشته دوستان 

شعار دادند ولی هیچ کمکی به تولید نکردند، من مطمئنم که در 

دولت آقای رییسی با توجه به رویکردی که شخص ایشان و حتی 

شاید وزرای کابینه ایشان در مورد تولید دارند، اوضاع خیلی بهتر 

خواهد شد. اما برای چنین اتفاقی نیاز داریم که همه  دوستان در 

این صنعت تجربه های خودشان را در سطح خرد و کالن حتی در 

سطح آدم های کوچکتر در یک کفه ترازو قرار دهند و از تجربیات 

یکدیگر استفاده کنند.

اگر قرار بر این باشد که ما به یک استقالل در حوزه لوازم خانگی 

برســیم بایــد همــه  افــراد پــای کار بیاینــد و انشــاهللا بتوانیــم این 

موضــوع را حــل کنیــم و این صنعت را در کشــور به ســمت خیلی 

خــوب هدایــت کنیــم نه مثل خــودرو. چرا که امــروز می بینیم که 

خیلی خودروهای بهتری در صنعت خودروسازی کشور می توانیم 

تولید کنیم ولی متاسفانه به خاطر اتفاقات و تفکراتی که در این 

صنعت وجود دارد به نتیجه مطلوب نرسیده ایم.

مصرف کننده حق دارد بهترین کاال را استفاده کند. مصرف کننده  

ایرانــی بایــد بهتریــن کاال را با بهترین کیفیــت، بهترین خدمات و 

بهترین شــرایط از ما خریداری کند. امیدوارم که ســال های آینده 

بتوانیم جزو صادرکننده های خیلی خوب حتی به کشورهایی که 

خودشان تولیدکننده  لوازم خانگی هستند، باشیم.

مصرف کننده  ایرانی باید بهترین کاال 
را با بهترین کیفیت، بهترین خدمات 
و بهترین شرایط از ما خریداری کند. 

امیدوارم که سال های آینده بتوانیم جزو 
صادرکننده های خیلی خوب حتی به 

کشورهایی که خودشان تولیدکننده  لوازم 
خانگی هستند، باشیم
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لو

عدم ورود کره ای ها نگرانی ندارد 
  داوود حشمتی 

مدیر روابط عمومی شرکت لوازم خانگی پارس 

شــاید مهمتریــن اتفــاق تاریخــی ســال گذشــته حــوزه 

صنعــت لــوازم خانگی، تالش شــرکت های کــره ای برای 

بازگشت به ایران و از سوی دیگر دستور رهبر انقالب 

در ممنوعیــت بازگشــت دو شــرکت کــره ای بــود کــه به 

بهانــه تحریــم هــای آمریکا بســاط خودشــان را از ایران 

جمــع کردنــد و بــازار ایــران را رهــا کردنــد. ایــن اتفــاق 

تاثیــر خــود را در ســطحی خرد و کالن بــر صنعت لوازم 

خانگــی گذاشــت و تاثیــر آن فراتــر هــم خواهــد رفــت. 

اما مهمترین ســوال این اســت که آیا در شــرایط فعلی 

صنعــت لــوازم خانگی هــم با تهدیدی مواجه اســت که 

صنعت خودرو در ایران با آن دست به گریبان است؟ 

آیــا تولیــد داخــل کفــاف تقاضــا را مــی دهــد و از ســوی 

دیگــر در حــوزه  مــواد اولیــه همچنــان به خام فروشــی 

ادامه خواهیم داد؟ 

در ارتباط با دســتور رهبری با قاطعیت می توان گفت: 

اتخاذ این تصمیم در میان مدت می تواند هم به رشــد 

ســرمایه گذاری خارجــی منجر شــود و هــم کمک مهمی 

به صادرات کشور کند. در کوتاه مدت نیز هیچ خطری 

مصرف کننــدگان داخلــی را تهدید نخواهد کرد. در این 

باره دالیل زیر به لحاظ فنی و عملی قابل طرح است.

اوال: فرامــوش نکنیــم کــه دو شــرکت کــره ای بــا میــل 

تنهــا  نــه  شــدند.  خــارج  ایــران  از  شــخصی  اراده  و 

بلکــه  نداشــت،  وجــود  آنهــا  بــرای  ممنوعیتــی  هیــچ 

اساســا دولــت تمایــل زیــادی داشــت تــا همــان زمــان 

داخــل خــاک  در  بلوکــه شــده  پولهــای  بــه جــای  هــم 

مناســبی  کشــش  کــه  کنــد  وارد  خانگــی  لــوازم  کــره، 

 بــرای فــروش در بــازار ایــران داشــت. امــا شــرکت های 

کــره ای ایــن را نپذیرفتند. همان زمان و در موقع خروج 

به عنوان ســابقه دار ترین شــرکت لوازم خانگی در حال 

تولیــد ایران نامه ای برای ســخنگوی وقــت وزارتخارجه 

تنظیــم کردیــم و از اینکــه دولــت هــم تــالش مــی کنــد 

در مقابــل ایــن شــرکت هــا بایســتد قدردانــی کردیــم. 

همچنیــن توضیــح دادیــم کــه »شــرکت هــای داخلــی 

تــوان تولیــد و برطرف کردن نیازهــای جامعه را دارند«. 

درســتی ایــن ادعــا نیــز در عمــل بــه اثبــات رســید. تنها 

در ســال اول و دوم خــروج آنهــا بــود کــه بــازار با حجم 

زیــادی از تقاضــا  روبــه رو شــد کــه تولیــد پاســخ آن را 

 نمی داد. نگاهی به رشــد و تنوع تولیدات در نمایشــگاه 

نگاهی به رشد و تنوع تولیدات در 

نمایشگاه بین المللی دو سال اخیر 

این موضوع را اثبات می کند که 

شرکت های تولیدی همزمان با نیاز 

بازار خود را به روز می کنند
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بین المللی دو سال اخیر این موضوع را اثبات می کند 

که شرکت های تولیدی همزمان با نیاز بازار خود را به 

روز می کنند. 

دوم: ورود آن حجــم عظیــم از لوازم خانگی به ســرعت 

بــازار ایــران را اشــباع می کــرد. شــرکت های تولیدی نه 

تنها ناچار به کاهش تولید میشــدند بلکه صرفه تولید 

)کــه در تیــراژ بــاال ایجاد میشــود( از بین مــی رفت. لذا 

دولــت احتمــاال ناچــار بــود آن را بــه صــورت تدریجی و 

کنترل شده وارد بازار ایران کند که باز هم بازار را برای 

دســتکم دو ســال از حالــت تعــادل در عرضــه و تقاضــا 

تحت الشعاع قرار می داد. 

ســوم: شــرکت هــای لــوازم خانگــی خصوصــی و یــا در 

برخــی مــوارد متعلــق بــه نهادهــای عمومــی هســتند. 

هیــچ  دارد.  وجــود  کامــال  رقابــت  آنهــا  میــان  در 

هــا  از شــرکت  کــدام  هیــچ  بــرای  بــازار  در  انحصــاری 

)چــه خصوصــی و چــه عمومــی( وجــود نــدارد. تولیــد 

هرکــدام بیشــتر باشــد مــی توانــد ســهم قابــل توجهــی 

بــه  و خصوصــا  دهــد  اختصــاص  خــود  بــه  را  بــازار   از 

روز بودن محصوالت در میان خریداران طبقه متوسط 

از درجه اهمیت زیادی برخوردار است. 

چهــارم: بــه طــور طبیعــی خــودرو و لــوازم خانگــی جــزو 

حســاب  بــه  خانــوار  ســبد  در  »بــادوام«  محصــوالت 

مــی آینــد. ایــن محصــوالت عــالوه بــر قــدرت خریــد، 

نیــاز بــه بررســی و محاســبه قــدرت و تــوان تعمیراتــی 

هــم دارنــد. بــه عبــارت ســاده تــر تنهــا ورود کاالهــای 

حســاب  بــه  اصلــی  خطــر  بــاال(  حجــم  )در   خارجــی 

نمی آیــد، بلکــه پیشــتیبانی فنــی و یدکــی اگر بــه لحاظ 

درجه اهمیت از قیمت اهمیتش بیشــتر نباشــد، کمتر 

نخواهــد بــود. این مهــم با توجه به لغــو تحریم موردی 

قطعــا خطــرات جــدی را بــرای مــا بــه دنبال داشــت. به 

عبــارت دیگــر بــرای حفــظ و نگهــداری محصوالتــی کــه 

وارد میشــدند ناچار بودیم ارز بیشــتری از کشور خارج 

کنیم تا قطعات یدکی آنها را هم برای سالهای متمادی 

تامین کنیم. 

پنجــم: کــره ای هــا بــه هیــچ عنــوان زیربــار همــکاری 

وزیــر  اســفند 99 نخســت  نمــی رفتنــد. در  ایــران  بــا 

دیــدار  وقــت  اول  معــاون  بــا  و  آمــد  ایــران  بــه  کــره 

هــا  ای  کــره  کــه  شــنیدیم  جهانگیــری  آقــای  از  کــرد. 

 بــه هیــچ عنــوان زیربــار هیــچ قــراردادی حتــی کوچــک 

نمی رفتنــد و تحریــم هــا را بهانه می کردنــد. اما دیدیم 

کــه ناگهــان بــا چراغ ســبز آمریکا بــرای این دو شــرکت 

فعال شدند. 

ششــم: اتفاقا بد نیســت به تجربه توســعه کره جنوبی 

در همیــن رابطــه نگاهــی بیندازیــم. »جــون چانــگ«، 

نویســنده کره ای کتاب »تجربه توسعه آسیای شرقی: 

معجــزه، بحــران و آینــده«، کــه در ســال 1398 نشــر 

ثالث ترجمه ای از آن را منتشــر کرد، به بررســی تجربه 

کشــورهای جنوب شــرقی آسیا برای رسیدن به توسعه 

پرداختــه اســت. او در ایــن کتــاب در ارتباط با »کیفیت 

مداخله دولت دراقتصاد« به مدل کره جنوبی در رشد 

و توســعه شــرکت هــای لــوازم خانگــی و خودروســازی 

اشــاره کرده اســت. براســاس مطالعات و گزارش هایی 

کــه در ایــن کتــاب منتشــر شــده، کــره جنوبــی اتفاقا با 

ایجــاد انحصــار برای شــرکت هــای تولید کننــده داخلی 

خود )از جمله الی جی و سامسونگ( به توسعه دست 

پیــدا کــرده اســت. تنها تفاوت اساســی کــه اینجا قابل 

مشــاهده اســت ایــن اســت کــه اوال ما هیــچ انحصاری 

ایجــاد نکردیــم. ثانیــا کــره جنوبــی امکانــات، منابــع و 

معافیــت هــای مالیاتی برای این شــرکت هــا را در قبال 

داد.  مــی  قــرار  اختیارشــان  در  آنهــا  صــادرات  میــزان 

نویســنده کتاب حتی اشــاره می کند که دولت با عدم 

اعطای مجوز جدید به دیگر تولیدکنندگان شــرایطی را 

فراهــم کــرده بود تا این شــرکت ها بتواننــد تولید را در 

تیراژ های باال )که مقرون به صرفه باشد( تولید کنند. 

هفتــم: وضعیــت ایران به لحاظ زیرســاخت های تولید 

با کشورهای منطقه کامال متفاوت است. همین امروز 

اگر ســرمایه گذار خارجی قصد داشــته باشد با توجه به 

تفــاوت قیمــت دالر در ایــران لــوازم خانگــی تولیــد کند 

و در کشــورهای دیگــر بــه فــروش برســاند، از شــرایط 

مناســبی بــرای ایــن کار برخــوردار اســت. ایــن درســت 

همــان کاری اســت کــه شــرکت های امریکایــی در چین 

و مکزیــک انجــام دادنــد. یعنــی از نیــروی کار ارزان و 

شــرایط مناســب تولید در آن کشورها استفاده کرده و 

محصول را برای صادرات از آن کشورها خارج کردند. 

ایــن اســت کــه در شــرایط  هشــتم و مهمتــر از همــه 

فعلی نیاز اســت تــا تولید کنندگان مــواد اولیه ای مانند 

ورق فــوالد و پتروشــیمی، اولویــت را بــر رســاندن ایــن 

محصــوالت بــه تولید داخل قرار دهنــد تا صادرات این 

کاالهــا. طبیعــی اســت کــه آنهــا هــم بــه خاطر شــرایط 

مناسب بازار بین المللی تمایل داشته باشند محصول 

خــود را صــادر کنند؛ اما دولت می تواند با ســوق دادن 

این محصوالت به سمت بازار داخلی نیاز ما را برطرف 

کنــد. در صورتــی که برای این امر تمهیداتی اندیشــیده 

نشود، قطعا در آینده نزدیک با چالش مهمی در تامین 

مــواد اولیــه روبــه رو خواهیــم بــود، همچنان کــه امروز 

هم تاحدی با آن روبه رو هستیم.

در مجمــوع اینکــه در صورتــی کــه سیاســت کلی دولت 

بــر پایــه اولویــت دادن بــر صــادرات باشــد )همچنــان 

کــه دولــت اذعان مــی کند بر همیــن مبنــا برنامه ریزی 

کــرده اســت( مــی تواند امتیــازات و امکانات خــود را بر 

اســاس میزان محصولی که شــرکت ها صادر می کنند 

بــه آنهــا اختصاص دهد. این موضوع نگرانی مردم را از 

 مرغوبیت و کیفیت محصـــوالت هــم بــر طــرف خـــواهد 

کرد.

 در شرایط فعلی نیاز است تا 

تولید کنندگان مواد اولیه ای مانند 

ورق فوالد و پتروشیمی، اولویت را 

بر رساندن این محصوالت به تولید 

داخل قرار دهند تا صادرات این 

کاالها
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لو

 حضور در حلقه  زنجیره ارزش بازارهای جهانی 
با محصوالت نیمه ساخته

 نیلوفر جمالی

صنعــت لــوازم خانگــی از جمله صنایعی اســت که در 

ســال های اخیــر مــورد حمایت دولتمردان قــرار گرفته 

اســت. از تامیــن مــواد اولیــه گرفتــه تــا جلوگیــری از 

واردات محصــوالت مشــابه از جملــه سیاســت هایی 

بــوده کــه دولــت بــرای رشــد و توســعه صنعــت لــوازم 

خانگی در پیش گرفته است؛ اما اینکه این حمایت ها 

نیــز از جنــس حمایت از صنایعی مانند خودروســازی 

اســت یا خیر؛ ســوالی است که طی گفتگویی با دکتر 

محمود اســتقالل، رئیس کمیسیون صادرات انجمن 

صنایع لوازم خانگی به آن می پردازیم؛

 بــا توجــه به حمایت های دولت از صنعت لوازم 

خانگی آیا کیفیت و تنوع آنها برای کســب بازارهای 

بین المللی مناسب است؟ 

الزم است ابتدا مصداق های عملی حمایت را بررسی 

کنیم. اگر منظور کمک های علمی و سرمایه ای برای 

توســعه ایــن صنعــت باشــد قطعــا مــی توانــد دارای 

تاثیرات مثبتی باشــد. ولی متاسفانه هدف اصلی در 

اقدامــات حمایــت گرایانــه در عمل تــالش در کاهش 

حضــور رقبــای خارجــی در بــازار داخلــی آن هم بدون 

تعیین هیچگونه افق زمانی بوده اســت. از آنجائیکه 

نوع حمایت هایی که تا کنون از صنعت به خصوص 

صنعــت لــوازم خانگی شــده اســت عمدتا بــه محدود 

کردن واردات رسمی خالصه شده است؛ به نظر من 

تاثیر منفی در کسب جایگاه لوازم خانگی در بازارهای 

بین المللی خواهد داشت؛ چراکه شرکت های ایرانی 

تمایل خود را به صادرات از دســت می دهند. زمانی 

که از واردات جلوگیری می شود در واقع بازار داخل 

بــرای تولیدکننــدگان جذابیــت بیشــتری دارد. ضمنــا 

این نوع حرکت های حمایت گرایانه، باعث می شود 

که ســطح رقابــت پذیری شــرکت های داخلی کاهش 

پیدا کند و در ادامه این شرکت ها قطعا در بازارهای 

صادراتی با مشــکالت بیشــتری مواجه خواهند شد و 

بــه بازارهــای بین المللی نگاه ســطحی تــری خواهند 

نیــز  تنــوع  ایــن رونــد در زمینــه کیفیــت و  داشــت. 

تاثیرگــذار بــوده و حتمــاً بــا افــت آن مواجــه خواهیــم 

بود. البته امیدوارم پس از پشت سر گذاشتن مقطع 

کنونــی، فضــای آزاد رقابت مجددا ایجاد شــود و نوع 

حمایــت هــا بــر جنبــه هــای توانمندســازی صنعت از 

طریــق فراهم کردن زمینه همکاری های بین المللی، 

دانش افزایی شــرکت ها از طریق آموزش و مشــاوره 

و همچنیــن ایجــاد تســهیالت مالــی بــرای بنــگاه هــا، 

معطوف گردد.

 برای ورود به بازارهای بین المللی جدید نیازمند 

چه تغییراتی در عرصه لوازم خانگی هستیم؟
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بــه نظــر من باید تالش کنیم تــا تولید کنندگان لوازم 

خانگی به ســمت همکاری های راهبردی بین المللی 

حرکت کنند و به مشارکت زنجیره های جهانی ارزش 

این صنعت مبادرت ورزند. در واقع، به جای اینکه ما 

بخواهیم لزوماً محصول نهایی را تولید و صادر کنیم، 

ســعی کنیــم کــه در حلقه هــای ایــن زنجیــره هــا قــرار 

بگیریــم و محصــوالت و خدمــات میانــی را در اختیــار 

حلقــه هــای بعدی زنجیــره قرار دهیم. از ســوی دیگر 

مــا باید حتما به بحث برند ســازی دقــت کنیم. لوازم 

خانگــی از آنجــا کــه در کاالهــای بــا دوام از بیــن ســه 

ســطح برنــد کشــوری، شــرکتی و محصول بیشــترین 

نیازمنــدی و اتــکای آنهــا بــه برنــد کشــوری اســت کــه 

همــان مفهــوم made in  و یــا تاثیر برند مبدا اســت، 

بایــد روی تقویــت ارزشmade in Iran  در بازارهــای 

جهانی کار شود. این موضوع تالش زیادی را از سوی 

حاکمیت طلب می کند و البته در سطح تشکلی هم 

بایــد در بُعــد تبلیغاتــی روی ایــن موضــوع کار شــود. 

موضوع ســوم که می توان در این راســتا اشــاره کرد، 

بحــث جدی تــر گرفتن خدمات پس از فر وش اســت 

که می تواند در بسیاری از بازارها و انتخاب مشتری 

تاثیر گذار باشد.

 بســیاری بر این باورند که با توجه به خالءهای 

قانونــی هنــوز قاچــاق لــوازم خانگــی در ایــران رواج 

دارد و بــازار داخــل را تحت الشــعاع قــرار می دهد. 

ایــن موضــوع چقدر می تواند بر بازار داخلی و حتی 

کیفیت محصوالت صادراتی تاثیر گذار باشد؟

بدیهــی اســت کــه از منظــر اقتصــاد کالن، قاچــاق و 

ورادات غیر رســمی باعــث کاهش درآمدهای گمرکی 

کشــور می شــود. ولی باید ببینیم علت اصلی قاچاق 

چیســت؟ بــه عقیــده مــن، یکــی از علت هــای اصلــی 

بــزرگ قاچــاق از نوع واردات غیر مجاز، بســته شــدن 

راه های رســمی ورود محصوالت است. این در حالی 

اســت کــه بــرای حمایــت می تــوان موانــع تعرفــه ای و 

حتی غیر تعرفه ای مناســبی را تعریف کرد تا جریان 

واردات را بــه نوعــی کنتــرل کنیــم. در واقــع یکــی از 

ریشــه های قاچاق جلوگیری از واردات رســمی اســت 

کــه بــر هم خــوردن تعــادل عرضه و تقاضــا و افزایش 

قیمت محصوالت لوازم خانگی در بازار داخلی شــده 

اســت و باید توجه کنیم که وقتی نیازهای مشــتریان 

از لحــاظ قیمــت و کیفیــت محصــول و خدمــات و نیز 

برنــد، تامیــن نشــود، قاچــاق و واردات غیــر رســمی 

محصــوالت خارجــی، توجیــه اقتصادی پیــدا می کند. 

بنابرایــن از منظــر یــک مصرف کننــده و نیز یک فعال 

صادراتــی، از آنجائیکــه قاچــاق باعــث تقویــت نوعــی 

فضای رقابتی برای محصوالت داخلی می شــود، می 

تواند نتایج مثبتی هم به بار آورد. به بیان دیگر، این 

پدیــده هــر چنــد باعث آشــفتگی در بــازار داخلی می 

شــود ولــی بــا توجــه به حضــور غیــر رســمی برندهای 

خارجــی و در نتیجــه کاهش جذابت بازار داخل و نیز 

افزایــش نیاز به رقابت پذیــری تولیدکنندگان ایرانی، 

احتمال افزایش صادرات تقویت می شود.

حمایــت هــای دولتی از صنعت لــوازم خانگی به 

صورت گســترده شــکل گرفته است و بنا به گفته ها 

تا سال 1405 نیز ادامه خواهد داشت. به نظر شما 

در این فاصله زمانی کیفیت، قیمت و میزان عرضه 

چقدر می تواند منطقی تر شود؟

همانطور که قبال عرض کردم، این حمایت ها باید از 

نوع حمایت های علمی و پشــتیبانی برند و بازاریابی 

باشــد؛ اما تا زمانی که حمایت دولت بیشــتر محدود 

به تشــویق در تولید محصوالت فاقد مزیت رقابتی و 

نیز بستن بازارهای وارداتی باشد نه تنها تاثیر مثبتی 

بــر کیفیــت نمی گــذارد، بلکه تا زمانی که زیرســاخت 

علمــی، تولیــد و بازاریابــی شــرکت ها تقویت نشــود، 

محــروم کــردن از فضــای تعامل و رقابــت بین المللی 

در داخل کشور، تبعات منفی در بعد کمی و قیمیتی 

نیز خواهد داشت. البته شاید در بخش عرضه وقتی 

فضــا بــرای رقابــت خارجی ها کمتر شــود، به علت به 

هــم خــوردن تعــادل عرضه و تقاضا در بــازار در کوتاه 

مــدت شــاهد تاثیــر مثبــت در میــزان تولیــد باشــیم؛ 

ولــی بــاز هــم در میــان مــدت تــا توجیــه پذیــر شــدن 

 قاچــاق ایــن تعــادل را به ســمت افزایش عرضه پیش 

می بــرد. بنابرایــن حمایــت هــا در زمانــی مــی توانــد 

تاثیرات مثبت بلند مدت داشــته باشــد که در جهت 

تشــویق بــه تولیــد محصــوالت مزیــت دار و توجــه به 

مفهــوم صرفــه مقیــاس و باالبردن حجــم تولید و نیز 

افزایش ســطح نگاه علمی به بازاریابی و بازرگانی در 

شرکت های تولید باشد.

 در ایــن مــدت دســتاوردهای کیفــی برندهــای 

داخلی لوازم خانگی چقدر تحت تاثیر حمایت ها با 

رشد همراه بوده است؟

بخشــی از حمایت هایی که از ســال گذشــته از طرف 

معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری به نوعی 

روی صنعــت لــوازم خانگــی اعمــال شــد؛ انصافــاً مــی 

تواند تاثیر مثبتی داشــته باشــد. تلفیق شــرکت های 

دانــش بنیان با شــرکت های تولیدبنیــان که در لوازم 

خانگــی داریــم، مــی تواند نکتــه مثبتی باشــد؛ اما باز 

تاکید می کنم هرچه این حمایت ها به شکل بستن 

واردات باشد و عدم توجه به تولید محصوالت دارای 

مزیــت رقابتــی در تولیــد باشــد، قطعــا دســتاوردهای 

کیفی باالیی را برای ما به ارمغان نمی آورد.

 انتظــارات تولیدکننــدگان و صادرکنندگان لوازم 

خانگی از دولت سیزدهم چیست؟

متاســفانه در ســال های اخیر شــاهد اظهار نظرها و 

اعمال نگاه های غیر علمی و حســاب نشــده از سوی 

مســولین در رده هــای مختلــف بــوده ایم کــه در بلند 

مدت اثرات زیان باری را در بر داشته است. لذا توقع 

بــر ایــن اســت کــه حاکمیــت در اقدامــات خــود توجه 

زیادی به نظرات کارشناسی و نوین داشته باشد. 

انتظاری که از دولت ســیزدهم می رود این اســت که 

سعی کند تا قیمت و امکان تامین مواد اولیه را برای 

تولیدکننــدگان اقتصــادی تــر نماید. ضمنــا توجه ویژه 

بــه تامیــن منابــع و ابزارهای علمــی، اطالعاتی و مالی 

بــرای صــادرات در قالب بســته های مشــوق صادراتی 

به شرط عملیاتی شدن می تواند تاثیرات شایانی در 

تقویــت ایــن صنعت داشــته باشــد. همچنیــن دولت 

باید همکاری شرکت های ایرانی با شرکت های سایر 

کشــورهای دنیــا به ویژه کشــورهای نســبتاً پیشــرفته 

تــر را تســهیل کنــد تــا همــکاری هــای راهبــردی بیــن 

شــرکت ها توســعه پیدا کند. قطعا این امر می تواند 

در راســتای صحبــت هــای قبلــی و حرکــت در  بســتر 

زنجیــره هــای جهانــی ارزش باشــد و مقولــه هایــی از 

جنــس برون ســپاری، همکاری هــای راهبردی و حتی 

همــکاری بین رقبا را بــرای تولید کنندگان عزیز ایرانی 

فراهم  کند.

نکتــه دیگــری کــه مــی تــوان اضافه کــرد اینکــه دولت 

بایــد بــا اولیــت بخشــی به اقتصــاد به جای سیاســت 

در تعامــل خارجــی، روی بحــث موافقــت نامــه هــای 

تجارت منطقه ای بیشتر کار کند تا موانع تعرفه ای و 

غیرتعرفــه ای کــه پیش روی صادرکنندگان برای ورود 

بــه بازارهــای هــدف اســت را کاهش دهــد. همچنین 

رایزن های بازرگانی و نمایندگی های دولتی ایران در 

ســازمان توســعه تجارت و وزارت امور خارجه تقویت 

شــوند تا موجبات توســعه بازارهای صادراتی ایران را 

فراهم کنند. 

در پایــان الزم بــه ذکــر اســت کــه با توجه بــه نمایش 

در  ایرانــی  کننــدگان  تولیــد  افتخــارات  و  توانمدیهــا 

رویدادهایــی مثــل نمایشــگاه صنایــع لــوازم خانگــی، 

دولــت مــی تواند تا با ایجــاد امکان حضور هیات های 

زمینــه  خارجــی،  ســفرای  و  نماینــدگان  و  بازرگانــی 

شناخت توانمدیهای تولید کنندگان ایرانی برای شرکا 

و مشتریان بالقوه در کشورهای هدف هر چه بیشتر 

فراهم گردد.

نتظاری که از دولت سیزدهم می رود این 
است که سعی کند تا قیمت و امکان تامین 
مواد اولیه را برای تولیدکنندگان اقتصادی 
تر نماید. ضمنا توجه ویژه به تامین منابع 
و ابزارهای علمی، اطالعاتی و مالی برای 

صادرات در قالب بسته های مشوق صادراتی 
به شرط عملیاتی شدن می تواند تاثیرات 
شایانی در تقویت این صنعت داشته باشد
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لو

ضرورت حمایت هدفمند از لوازم خانگی

 لیال ابوالفتحی

صنعت لوازم خانگی با پیشــینه دیرینه در کشــور جایگاه 

خاصــی در اشــتغال زایی و ارزآوری داشــته و در ایــن روند 

داشــته  زیــادی  فرازونشــیب های  ایــن صنعــت  حرکتــی، 

است.

در ســال های گذشــته به دلیل کیفیــت پایین محصوالت 

داخلی، خدمات پس از فروش ضعیف و طراحی قدیمی 

و بــه روز نبــودن آنهــا بیشــتر مصرف کننــدگان تمایــل بــه 

خرید لوازم خانگی خارجی داشتند که با ورود محصوالت 

کره ای و آلمانی و ایجاد نمایندگی های مجاز، این بازار به 

سوی برندهای مطرح خارجی تمایل پیدا کرد.

چند ســال پیش به دلیل تشــدید تحریم ها، شــرکت های 

کــره ای بــازار ایــران را تــرک کردنــد و طبــق مصوبــه اولیــه 

شــورای هماهنگی ســران سه قوه در ســال 1397 واردات 

لــوازم خانگــی ممنــوع و با تمدید این مصوبــه، ممنوعیت 

واردات لوازم خانگی تا پایان سال 1400 نیز مصوب شد.

هدف از این ممنوعیت حمایت از تولید داخل بود؛ اما با 

تمام این حمایت ها که تاکنون هم ادامه دارد چالش های 

زیــادی در پــی داشــته اســت. قیمــت بــاالی لــوازم خانگی 

داخلی و حتی باالتر بودن قیمت آن نســبت به برندهای 

مطــرح دنیــا و تامین نکــردن بازار از جمله مشــکالتی بود 

که مصرف کننده در این سال ها با آن روبه رو بوده است.

به گفته فعاالن این حوزه، اکنون بازار لوازم خانگی دچار 

رکــود اســت و دلیــل این رکود نیز قیمت هــای باالی لوازم 

خانگی اســت و ناتوانی مردم در خرید اســت. حتی مردم 

بــه جــای خریــد لــوازم خانگــی نــو بیشــتر اقدام بــه تعمیر 

لوازم خانگی قبلی و همچنین خرید اجناس دســت دوم 

می کنند.

چنــد روزی اســت که زمزمــه واردات دوباره لــوازم خانگی 

و  می رســد  گــوش  بــه  سامســونگ  و  ال جــی  برندهــای 

ایــن موجــب واکنــش دســت اندکاران ایــن عرصــه شــد. 

تولیدکننــدگان معتقدنــد کــه واردات در ایــن زمــان کــه 

صنعت لوازم خانگی در حال ثبات اســت ضربه ســنگینی 

به آن محسوب می شود؛ اما مخالفان ممنوعیت واردات 

معتقدند که در این صنعت انحصار به وجود آمده است 

و ایــن حــق مصرف کننــده اســت که حــق انتخاب داشــته 

باشد و کاالی باکیفیت را با قیمت منطقی تهیه کند.

ایــن ممنوعیــت واردات در ایران منحصر به لوازم خانگی 

نیست و در گذشته هم به بهانه حمایت از تولید داخلی 

در ســال 89 با ممنوعیت در واردات خودرو نمود تازه ای 

پیــدا کــرد. رهبــری در آن ســال به این موضــوع ورود کرد 

امــا بــا گذشــت تقریبا 10ســال از این ممنوعیــت و مهلت 

به تولیدکنندگان خودرو که بتوانند این صنعت را بهبود 

دهنــد و بــه پــای برندهــای خارجــی برســانند و ســلیقه و 

خواســت مصرف کننــده را تامیــن کننــد به جایی نرســیده 

است و اکنون که واردات خودرو در مجلس مطرح شده 

اســت رهبــری ســکوت کرده انــد و این نشــان می دهد که 

صنعــت خودروســازی نتوانســته بــه اهــداف مــورد نظــر 

دست یابد و جای دفاع ندارد.

ایــن حمایــت از صنعــت لــوازم خانگــی هم بــدون در نظر 

گرفتن مولفه هایی چون شرط زمانی، کیفی، میزان تولید 

حمایت از صنعت لوازم خانگی بدون در نظر گرفتن شرط زمانی و کیفی، تعیین میزان تولید و رقابت پذیری آن امکان پذیر نیست و در صورت نبود چنین دیدگاه و برنامه ای سرنوشت صنعت 

خودرو گریبان این صنعت را خواهد گرفت.
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صنعت لوازم خانگی در ایران 
کمتر از صنعت نفت نیست؛ اما 
متاسفانه این صنعت در 40سال 
گذشته متولی نداشته است و 

هیچ گاه نقشه راهبردی برای صنعت 
لوازم خانگی و خودکفایی آن در 

کشور وجود نداشته است

و رقابت پذیر کردن آن سرنوشت صنعت خودرو را دوباره 

تکرار می کند.

  حمایت از لوازم خانگی مطلق نیست

روز گذشــته محمدرضــا پورابراهیمــی، رئیــس کمیســیون 

اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی در بخــش خبــری 21 

شــبکه یک ســیما گفــت: حمایت از صنعت لــوازم خانگی 

در  حضــور  بــه  مشــروط  بلکــه  نیســت  مطلــق  حمایــت 

بازار هــای خارجــی و مشــارکت بــا تولیدکننــدگان خارجــی 

جهت به دست آوردن بازار های منطقه ای است.

او افــزود: بــا توجــه بــه تصمیم هایی که در حــوزه حمایت 

از تولیــد در ســال های اخیــر انجــام شــده اســت به ویــژه 

مصوبــه ای کــه در ســال 97 دربــاره عــدم واردات حــدود 

1430 قلــم کاالی وارداتــی کــه امــکان ســاخت در داخــل 

کشــور داشــت، مــا این ظرفیــت را در حوزه لــوازم خانگی 

در کشــور شــاهد بودیــم کــه هــم بتوانــد ظرفیــت تولیــد 

را افزایــش دهــد و هــم عمــق ســاخت داخل را به شــکلی 

ارتقــاء ببخشــد. بــر اســاس گزارش هــا، حــدود 25درصد 

 توانســتند ظرفیــت ســاخت را در داخــل کشــور افزایــش 

دهند.

اســالمی  اقتصــادی مجلــس شــورای  رئیــس کمیســیون 

دربــاره حــق انتخــاب بــرای کیفیت، تنــوع و قیمــت لوازم 

خانگــی در بــازار هــم گفت: در بعضی از اقــالم این چنین 

اســت؛ ولــی در بعضــی اقــالم نیازمنــد ایــن هســتیم کــه 

کیفیــت ارتقــای بیشــتری داشــته باشــد و در رقابــت بــا 

همکاری های مشترک سرمایه گذاری بتوانیم این ظرفیت 

را افزایــش دهیــم، امــا در بعضی از اقالم ایــن اتفاق رقم 

خورده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: در بخش قطعات کوچک لوازم 

خانگــی به نظــر می رســد نیازمنــد یک ســاختار جدید و در 

بخــش قطعــات بزرگ لــوازم خانگی هــم نیازمند افزایش 

کیفیت هستیم.

او اضافــه کــرد: البتــه نگرانــی از ایجاد رقابتــی نبودن هم 

در بعضــی از زمینه هــا وجــود دارد کــه بــا سیاســت های 

وزارت صمت و حمایت های مجلس؛ این دغدغه برطرف 

می شود.

این کــه  بــر  مبنــی  ســؤالی  بــه  پاســخ  در  پورابراهیمــی 

هســتند،  مواجــه  تهدیداتــی  بــا  داخلــی  تولیدکننــدگان 

ایــن  بــرای  اقتصــادی  هماهنگــی  شــورای عالی  در  آیــا 

تهدیــدات تدابیری شــده اســت هم گفــت: مصوبه ای که 

در ســال 97 انجــام شــد به قوت خود بــرای حمایت باقی 

 اســت و اگــر ایــن ظرفیت هــای جدیــد در کشــور بــه جلــو 

بنابرایــن  را کاهــش می دهــد؛  مــا  نیازمنــدی  پیــش رود 

میزان واردات را باید کاهش دهیم و عمالً تولید داخل را 

جایگزین واردات کشور کنیم.

او اضافــه کــرد: شــاهد رونــد رو بــه رشــد در تولیــد لــوازم 

خانگــی هســتیم، ولــی اآلن ایــن میــزان تولید پاســخگوی 

کل نیــاز جامعــه نیســت و پیشــنهاد مــا بــه دولــت ایــن 

اســت که متناســب با شــرکت های تولیدی در کشــور که 

توانستند ظرفیت بازار های خارجی را بگیرند و از کیفیت 

باالیی برخوردارند و در حوزه رقابتی می توانند ورود کنند 

سیاست های حمایتی اتفاق بیفتد و شرکت هایی هم که 

به هر دلیل می خواهند هزینه های مازاد خود را به مردم 

تحمیــل کننــد و در فضای رقابتی نیســتند برای آن ها هم 

یک تصمیم گرفته شود.

 حمایت مطلق به صالح نیست

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس خاطرنشــان کــرد: 

حمایت مطلق از فعالیت در صنعت لوازم خانگی به صالح 

کشور نیست، اما مشروط به حضور در بازار های خارجی 

و مشــارکت بــا تولیدکننــدگان خارجــی بــرای بــه دســت 

آوردن بازار های منطقه ای است.

پورابراهیمی درباره تمدید مصوبه شورای عالی هماهنگی 

هــم  خانگــی  لــوازم  واردات  ممنوعیــت  بــرای  اقتصــادی 

افزود: هنوز تصمیمی اتخاذ نشــده اســت و تا پایان سال 

مصوبــات گذشــته وجــود دارد و بــرای آینــده وضــع بــازار 

بررســی می شود و تصمیم گیری برای آینده اتخاذ خواهد 

شد.

او خاطرنشــان کــرد: در قیمت گــذاری محصــوالت لــوازم 

وزارت  و  دولــت  کــه  اســت  ایــن  مجلــس  نــگاه  خانگــی 

صمــت در حــوزه قیمت گذاری ورود جدی داشــته باشــند 

و تولیدکننــدگان بایــد بهــای تمام شــده را کاهش دهند و 

ایــن قیمت هایی که در بازار می باشــد قطعــاً باید کاهش 

پیدا کند.

حمایت از تولید در کشورهایی که در حوزه لوازم خانگی 

دارای برند جهانی هستند؛ نشان داده است که حمایت 

از تولید دارای جنبه های مختلفی است که یکی از آن ها 

حمایت  های تســهیالتی، مالیاتی و بیمه ای اســت. حســن 

ارائه این گونه خدمات و تســهیالت این اســت که هزینه 

تولیــد کاهــش می یابــد و مصرف کننــده تــاوان افزایــش 

قیمت و بی کیفیتی محصول را نمی دهد.

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی هــم معتقــد 

اســت کــه باید در ایــن صنعت یک اســتراتژی خاص اجرا 

شود. اکبر پازوکی می گوید: صنعت لوازم خانگی در ایران 

کمتر از صنعت نفت نیست اما متاسفانه این صنعت در 

40ســال گذشــته متولی نداشــته اســت و هیچ گاه نقشه 

راهبــردی بــرای صنعــت لوازم خانگــی و خودکفایی آن در 

کشور وجود نداشته است.

تولیدکننــدگان  بــه  بایــد  دولــت  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  او 

بایــد  دولــت  کــرد:  اظهــار  کنــد،  کمــک  خانگــی  لــوازم 

هزینه هــای ســربار تولید مانند مالیــات، مالیات بر ارزش 

را کاهــش تامیــن اجتماعــی  بیمــه   افــزوده، هزینه هــای 

 دهد.

لــوازم  فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 

خانگــی اظهــار کرد: نبایــد تولیدکننده را به حال خود رها 

کرد؛ زیرا اگر زنجیره بین تامین مواد اولیه، تولید، توزیع 

و خدمــات پــس از فــروش در چرخــه لــوازم خانگــی دچار 

اختالل شود در درجه اول مصرف کننده متضرر می شود.

دیــروز هــم در خبرها بــه نقل از رئیس ســازمان صنعت، 

معدن و تجارت )صمت( آمده بود که سه نوع تسهیالت، 

شــامل جهــش تولیــد، طــرح تــام و رونــق تولیــد از طریــق 

سامانه بهین یاب ارائه می شود.
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لو

»قاچاق لوازم خانگی« بازار تولید را بر هم زد
لــوازم خانگــی یکــی از نیازهــای اصلــی زندگــی هــای 

مــدرن و شــهری امروز اســت که بــازار بزرگی در دنیا 

دارد. ایــن صنعــت سالهاســت در ایــران پاگرفتــه امــا 

نتوانسته بود با نمونه های خارجی خود رقابت کند؛ 

اما در چند سال اخیر با توجه به حمایت های دولت 

از ایــن صنعــت و ممانعــت از ورود کاالهــای مشــابه 

آن صنعتگــران ایــن حــوزه در حــال رشــد هســتند و 

توانســته انــد تــا 60 درصد بازار داخلــی را از آن خود 

کنند. در این راســتا گفتگویی داشــته ایم با علیرضا 

محمدی دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع 

لوازم خانگی ایران که در ادامه می خوانید؛

 پس از ســال 97 و خروج شــرکت های خارجی 

لــوازم  ایــران، حمایــت هــای دولتــی از صنعــت  از 

خانگــی بــه صــورت گســترده شــکل گرفتــه و بنــا به 

گفته ها ادامه دار خواهد  بود. آیا پس از گذشت 

تقریبــا 3 ســال از ایــن حمایــت ها اتفــاق مثبتی در 

صنعت لوازم خانگی رقم خورده است؟

تــا پیــش از ســال 97 بازار لــوازم خانگــی در انحصار 

شــرکت هــای کــره ای بــود کــه سیاســت غلطــی را 

رقــم زد. ایــن حضور گســترده ناشــی از عــدم حضور 

ســازندگان کشــورهای دیگــر بــود؛ اما کــره ای ها نیز 

به دلیل تحریم ها بازار را ترک کردند و خالء بوجود 

آمــده بــا تولیدکننــدگان ایرانــی پوشــش داده شــد و 

شاهد رشد 70درصدی در سال 98 بودیم. همچنین 

در چنــد مــا ابتدای امســال نیز رشــدی 12 درصدی را 

داشــتیم کــه حاصــل تــالش 500 تولیدکننــده لــوازم 

خانگــی و قطعــات داخلی اســت که بــه وظایف ملی 

خــود بــه خوبی عمل کردند. امیدوارم از این حمایت 

ها استفاده درستی انجام دهند و کاالهای باکیفیت 

در خدمت مردم قرار گیرد.

  بــا توجــه بــه خالءهــای قانونــی هنــوز قاچــاق 

لــوازم خانگــی در ایران رواج دارد و در بازار داخلی 

بــه وفور یافت می شــود. آیــا این موضوع می تواند 

بر بازار داخلی تاثیر گذار باشد؟

حمایت های مذکور منحصر به لوازم خانگی نیست 

و بــه 500 قلــم کاال مربــوط می شــود و دلیــل آن نیز 

کمبــود ارز در داخــل کشــور بــود کــه باعث شــد تا از 

واردات برخی اقالم جلوگیری شود که در این راستا 

بایــد از دولــت تشــکر کــرد. اما نکتــه ای در این میان 

محصــوالت  واردات  از  جلوگیــری  کــه  دارد  وجــود 

مشــابه در عمــل رخ نــداده اســت و اکنون 40 درصد 

از بــازار کل لــوازم خانگی ایران توســط قاچاق تامین 

مــی شــود کــه ســهم بزرگــی اســت و ایــن شایســته 

کشــور نیســت. جلوگیــری از قاچــاق امــری قانونــی 

اســت؛ امــا در اجــرای قانون ســهل انگاری می شــود 

و اراده واقعــی در مقابلــه بــا آن در مبــادی ورودی 

رســمی و غیر رســمی و نبادی فروش و توزیع وجود 

نــدارد و هیــج اقدامی بــرای مقابله بــا قاچاق صورت 

نمی پذیرد. این در حالی است که قاچاق نه سهمی 

در اشــتغال مولــد دارد، نــه مالیــات مــی دهنــد و نــه 

ارزش افــزوده کــه در ایــن راســتا ضــرری اســت عــزم 
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جــدی بــرای جلوگیــری از قاچــاق داشــته باشــیم. در 

واقــع قاچــاق ســهم تولیدکننــده داخلــی را گرفتــه، 

اشــتغال را کاهش می دهد و به اقتصاد ملی ضربه 

وارد می کند. امیداوریم دولت ســیزدهم در راستای 

جلوگیری از قاچاق عزم جدی داشته باشد.

 آیــا در مــدت 3 ســال گذشــته ایــن حمایــت هــا 

توانســته اســت دســتاوردهای کیفی برای برندهای 

داخلی لوازم خانگی به همراه داشته باشد و باعث 

رشد آنها شود؟

در ایــن مــدت تولیدکنندگان داخلی و قطعه ســازان 

با رشد تولید، کیفیت و کمیت محصوالت توانستند 

نیاز مردم را تامین کنند. در این راستا باید شرایز را 

به صورت برد-برد نگاه کرد که ادامه این روند باعث 

می شــود تا هــم تولیدکنندگان افزایــش محصول با 

کیفیت داشــته باشــند و هم مردم برای خرید کاالی 

داخلــی اقــدام کننــد که همه ســود ببرنــد. زمانی که 

تولیــد داخلــی فــروش مــی رود باعــث مــی شــود تــا 

محصــوالت هــم از نظر کیفیت و هــم قیمت رقابتی 

شــوند و مــردم به آنها اعتماد کننــد؛ به همین دلیل 

است که 60 درصد مردم در این مدت اعتماد کرده و 

کاالی داخلی استفاده می کنند. همه تولیدکنندگان 

لــوازم خانگــی، افزایــش کیفیــت و خدمــات را ارج 

می نهنــد و بــرای رســیدن به بهترین خــود تالش می 

کننــد؛ امــا در ایــن مســیر نیــاز اســت کــه مشــکالت 

تولیدکنندگان توسط دولت و حاکمیت برطرف شود 

تا ما بتوانیم محصوالتی با کیفیت بهتر و رقابتی تر 

تولید کنیم. 

زمانی که شــاخص رقابت پذیری از بین 185 کشــور 

دنیــا 95 اســت، قطعا نمی توانیم بــا تولید های آنها 

رقابــت کنیــم پــس دولــت بایــد در ایــن راســتا کمک 

کنــد. اکنون تورم تولیدکننده باالی 80 درصد اســت 

و تولیدکننــدگان هــم از این شــرایط منافعــی ندارند 

و بایــد بــا هزینــه باالتــر تولیــد کــرده و هزینــه اضافه 

پرداخــت کننــد؛ در ایــن راســتا دولــت بایــد تحریــم 

داخلــی و خارجــی را برطــرف کنــد و بــا پیوســتن بــه 

FATF مشــکالت پرداخــت مــازاد را کاهــش دهد که 

این موارد به نفع همه است.

 آیــا کیفیــت و تنــوع لوازم خانگــی تولید داخلی 

در شــرایط کنونی برای کسب بازارهای بین المللی 

مناسب است؟ 

بیــش از 10 ســال اســت کــه رشــد اقتصــادی ایــران 

صفــر اســت و قــدرت خرید مــردم 34 درصد کاهش 

پیــدا کرده اســت و این موضــوع همراه با تورم باعث 

ایجــاد رکــود تورمــی در بــازار شــده اســت کــه نیــاز 

اســت بــرای حــل ایــن مشــکل ســریعاً اقــدام شــود. 

بــا رفــع تحریــم هــا، آزاد شــدن مبــادالت بانکــی و 

همچنیــن تنــش زدایــی بــا منطقــه و کشــورهایی که 

اقتصاد مســلط دنیا هســتند می توان برای صادرات 

اقــدام کــرد. الزم بــه ذکــر اســت، اکنــون صــادرات 

لــوازم خانگــی ایــران در حــال انجــام اســت؛ امــا بــا 

توجــه بــه پتانســیل بــا رفع موانــع می توان بــا خیال 

 راحــت تــر بــرای تولیــد و صــادرات در منطقــه اقــدام 

شود.

 به نظر شما برای ورود لوازم خانگی داخلی به 

بازارهای بین المللی به چه شرایطی نیاز داریم؟

در ابتــدا بــرای آغــاز بازاریابــی بین المللــی بایــد نیــاز 

داخل برطرف شود. زمانی که 40 درصد بازار داخلی 

در اختیار قاچاقچیان و تولیدکنندگان خارجی است 

کــه بــدون پرداخــت ســودی به دولــت وارد بــازار می 

شــوند و ســهم تولیدکننــده داخلــی را از آن خود می 

کننــد، باید گرفتن بازار داخلی در اولویت باشــد. در 

مرحلــه بعــد باید بــا رفع موانع و مشــکالت اقدام به 

صــادرات کنیــم و کاالهایی که تقاضــای بازار خارجی 

اســت تولید شود. البته فرهنگ کشورهای همسایه 

با فرهنگ ایران هماهنگ اســت و شــاید نیاز نباشد 

خیلــی تغییــری ایجاد شــود؛ اما قطعا بــرای بازارهای 

دیگــر نیــاز بــه تغییراتــی وجــود دارد کــه در مراحــل 

بعدی باید به آن پرداخت.

 انتظــارات تولیدکنندگان و صادرکنندگان لوازم 

خانگی از دولت سیزدهم چیست؟

پیتــر دراکــر )Peter Drucker( بنیــان گــذار مدیریت 

مــدرن مــی گویــد: »اگر چیــزی را نتوان انــدازه گیری 

کــرد نمــی تــوان آن را مدیریت کرد.« بر این اســاس 

مــا بایــد بــرای انــدازه گیری مســائل اقتصــادی توجه 

کنیــم. همچنیــن بــرای حل ریشــه مشــکالت بــه کار 

کارشناســی توجــه شــود تــا بــرای رفــع و کــم کــردن 

شــاخص هــای ســهولت کســب و کار، کاهــش تــورم 

و ... اقــدام و برنامــه ریــزی شــود کــه شــاخص هــای 

بــاال و فاجعــه بــار کاهــش پیــدا کنــد. بــا توجــه بــه 

مــوارد یــاد شــده اســت کــه تولیدکننــده مــی تواند با 

هزینــه کمتــر، ســرعت و قدرت بیشــتر تولیــد و برای 

صــادرات اقــدام کند و گرنه در کلیات ماندن و بدون 

 انــدازه گیــری نمــی تــوان کمکــی بــه تولیــد و اقتصاد 

کرد.

اگر چیزی را نتوان اندازه گیری 

کرد نمی توان آن را مدیریت کرد. 

بر این اساس ما باید برای اندازه 

گیری مسائل اقتصادی توجه 

کنیم
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لو
پیلـوت اولین دریـافت کننده 

 A برچسب مصرف انرژی رتبـه 
در ایـران

کارخانــه تولیــدی صنعتــی پیلــوت در ســال 1356 و در 

منطقــه صنعتی ســیمین دشــت کــرج پا به عرصــه تولید 

انــواع اجــاق گاز خانگی گذاشــت و از ســال 1386 پس از 

حضور مهندس غالمرضا محجوب در سمت مدیرعامل، 

ایــن شــرکت اســتراتژی تولیــدات خــود را بــر پایــه بهبــود 

مستمر و تنوع  محصوالت با کیفیت برای برآورده کردن 

نیازهــای متنــوع مشــتریان بنــا گذاشــته و بــا بــه خدمــت 

گرفتن کارشناســان مجرب از ســوی مدیریتی خالق و کار 

آفرین، در مدتی اندک توانســته اســت خود را به عنوان 

یک تولیدکننده پیشرو در صنعت تولید اجاق گاز مطرح 

کند. 

در این راستا گروه صنعتی پیلوت پس از این تحول، عالوه 

بر کســب انواع جوایز و اســتانداردهای داخلی، موفق به 

کسب جوایزی بین المللی از قبیل طالی مدیریت کیفیت 

جهانــی آمریکا، ســتاره کیفیت اســپانیا، کیفیــت و برتری 

تولیدات اســپانیا، کســب رضایت مصرف کننده اســپانیا، 

نــوآوری و تکنولوژی CC100 اســپانیا و کیفیت برتر آلمان 

شده است .

اکنــون پــس از ســال هــا تــالش بی وقفــه ، واحــد طراحــی 

مهندســی و تولیــد ایــن گــروه صنعتــی، بــا اســتفاده از 

فن آوری هــای جدیــد بــرای اولیــن بــار موفق بــه طراحی و 

ســاخت جدیدتریــن دســتاوردهای صنعــت جهانــی لوازم 

خانگی )اجاق گاز( شده است که درآینده نزدیک به بازار 

عرضــه خواهد شــد و نیــز اولین دریافت کننده برچســب 

انــرژی  )رتبــه A( در ایران اســت که این موضوع می تواند 

نقش برجسته ای را در صرفه جوئی های چشمگیر سالیانه 

در مصرف منابع ملی گاز در کشور ایفا کند .

بــه همیــن بهانــه به ســراغ مهنــدس غالمرضــا محجوب، 

مدیــر عامــل گــروه صنعتــی پیلــوت رفتیــم و بــا وی بــه 

گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:

گــروه صنعتــی پیلــوت در ســبد  محصوالت خــود اقدام 

به عرضه اجاق سبز کرده این محصول چه ویژگی هایی 

داشــته اســت و بــا چــه هدفــی بــه بــازار کشــور عرضــه 

می شود؟

شرکت پیلوت در راستای ارتقای سطح سالمت جامعه و 

همچنین اهمیت سالمتی مشتریان خود، برای اولین بار 

در ایــران مجــری طرح برچســب آالیندگی شــده و پس از 

طی مراحل سخت و دشوار آن موفق به تولید محصولی 

با حداقل میزان آالیندگی با رتبه سالمت و تحت عنوان 

اجاق سبز شده است .

قطعات و تکنولوژی بکار رفته در این محصول منحصر به 

فرد است و با توجه به کمترین میزان آالیندگی که در اثر 

استفاده از اجاق گاز متصاعد می شود، سالمتی مشتریان 

عزیز را حفظ می کند .

تولید اجاق گاز ســبز یکی از ارزشــمندترین دستاوردهای 

شرکت پیلوت است .

به نظر می رسد استراتژی تمرکز محصول، از سوی گروه 

صنعتــی پیلــوت در پیــش گرفته شــده و به رغم ســابقه 

طوالنی در صنعت لوازم خانگی تنها بر تولید اجاق گاز 

تمرکز داشته است، دالیل این امر چه بوده و دستاورد 

استراتژی خود را چه می دانید؟

امروزه با توجه به این نکته که مشتریان نیازهای خود را 

به گونه های متفاوتی پاسخ می دهند و اینکه این پاسخ ها 

نیز همواره در حال تغییر است؛ لذا شرکت پیلوت پاسخ 

مطلوب به نیاز مشــتریان بازار هدف خود را همیشــه در 

اولویــت قــرار داده و تاکنــون نیــز موفــق بــوده اســت و به 

زودی محصــوالت جدیــد خــود را بــا در نظــر گرفتــن نیــاز 

امروز مشتریان روانه بازار خواهد کرد .

صرفه جویــی ســاالنه در مصــرف گاز حاصل از اســتفاده 

محصوالت خود را در کشور چه میزان برآورد می کنید و 

این امر تا چه حد در رضایت مشــتریان شــما موثر بوده 

است؟

همانطور که اشاره کردم، شرکت پیلوت محصوالت خود 

را به نحوی طراحی کرده است که کمترین میزان مصرف 

گاز را با حداقل میزان آالیندگی داشــته باشــد، از همین 

روی موفق به دریافت برچسب آالیندگی با رتبه سالمت 

و تحت عنوان اجاق سبز شده است .

از آنجا که هیچ چیز مهم تر از ســالمتی نیســت، بنابراین 

تولیــد اجاق گاز ســبز بــا ویژگی های منحصر بــه فرد فوق 

رضایت مشتریان عزیز را نیز به ارمغان آورده است . 

اجاق گاز از جمله محصوالتی است که با توجه به عمر 

طوالنــی مصــرف آن دوره خدمات پس از فروش را نیاز 

دارد، در ایــن عرصــه چــه دســتاوردهایی داشــته و چــه 

مزیت هایی نسبت به دیگر رقبای خود دارید؟

محصوالت شرکت پیلوت گاز دارای 18 ماه گارانتی از زمان 

نصب و 5 ســال تعهد گارانتی )خدمات پس از فروش ( 

است، واحد خدمات پس از فروش پیلوت با شماره تلفن 

824 53 021 با بیش از 300 نمایندگی فعال در سراسر 

کشــور بــه صــورت 24 ســاعته از طــرق مختلــف )تمــاس 

تلفنی - وبســایت و ... ( در خدمت مشــتریان عزیز خود 

اســت. همچنیــن این واحد موفق بــه دریافت گواهینامه 

استاندارد خدمات پس از فروش نیز است .   

بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی رضایــت مشــتریان عزیــز و 

همچنیــن رســیدگی ســریع بــه انتقــادات، پیشــنهادات 

دارای  پیلــوت  شــرکت  ایشــان،  احتمالــی  شــکایات  و 

 ISO10002  ISO90001 بین المللــی  گواهینامه هــای 

ISO10004 از آلمان نیز است . 

با توجه به تائیدیه های کسب شده از کشورهای اروپایی، 

آیــا در بازارهــای خارجــی نیــز بــه عنــوان یــک صادرکننــده 

حضور دارید؟

بله شرکت پیلوت در حال حاضر به کشور عراق صادرات 

دارد و بــه زودی بــه کشــورهای دیگر نیــز صادرات خواهد 

داشت .

انتظار شــما از مدیران صنعتی کشــور در زمینه تسهیل 

فضای کسب وکار چیست؟

حمایت همه جانبه از تولیدکننده داخلی .

شــرکت پیلــوت بــه عنــوان شــرکت پیشــرو بــا بهره گیــری از پیشــرفته ترین تجهیــزات مکانیــزه، یکــی از پیشــرفته ترین 

کارخانه های کشور درتولید انواع اجاق های مبله و رومیزی است؛ کلیه محصوالت تولیدی این شرکت مطابق با هارمونی 

آشپزخانه های مدرن دنیا طراحی و ساخته شده اند و به دلیل انطباق با استانداردهای روز دنیا دارای کیفیتی در سطح 

کالس جهانی هستند .
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پیام مهندس سید 
مهدی میرسجادی 
مدیرعامل 
کارخانجات چرخ 
ایران به مناسبت 
چهلمین سالگرد 
 تاسیس
 شرکت کاچیران
نکته ای که این روزها بســیار در جامعه ملموس است، 

شرایط بسیار سخت اقتصادی و گذار از دوران اقتصاد 

بــدون نفــت اســت. بــا توجــه بــه ایــن مطلــب و درک و 

تحلیل شرایط تنها راه گذار از این شرایط سخت، روی 

آوردن بــه اقتصــاد تولید محور چــه در باب تولید کاال و 

خدمات است.

تمام جامعه باید اهتمام خود را بر روی خلق پول بگذارد، 

جهــان در حــال گــذار از ســوخت های فســیلی اســت و 

مــا در ایــن گــذار بیــش از پیــش بــه اهمیت تولیــد کاالی 

سرمایه ای پی می بریم. شرکت کاچیران با بینش عمیق 

بنیان گذاران و در رأس آنها حاج ســید صادق ســبزواری 

بیــش از 100 ســال اســت کــه در عرصــه تجــارت کاالی 

ســرمایه ای ماشــین های دوخت و گلدوزی تمام صنعتی، 

نیمــه صنعتــی و خانگــی فعالیــت می کنــد، و چهل ســال 

است که به عنوان اولین کارخانه خاورمیانه با زیرساختی 

بســیار عظیــم و پیچیــده، بــه تولیــد انــواع چــرخ خیاطی 

خانگی با تکنولوژی های بســیار پیچیــده و دقیق آلمانی، 

ژاپنی و آمریکایی اقدام کرده است. امروز این شرکت در 

مســیری قــرار گرفته اســت که در مرز تکنولــوژی روز این 

صنعت در جهان قرار دارد.

نمونه هایــی کــه می تــوان در این راســتا مثال زد ســاخت 

چرخ خیاطی رز در مدل های گوناگون با تعداد مدل های 

دوخــت متنــوع و در انــواع مکانیکی، نیمــه الکترونیکی و 

تمــام الکترونیکــی بــرای اولیــن بــار در ایــران، همچنیــن 

راه انــدازی خــط تولید چرخ خیاطی زیگــزاگ با تکنولوژی 

و کیفیت بســیار باال و صادرات آن به آلمان، همزمان با 

عرضه داخلی آن در ایران است.

تالش ما به این محدود نمی شود. ما در عرصه آموزش، 

استانداردسازی و تأمین زیرساخت های کاالی مولد خود 

نیــز فعالیت های شــایان توجهــی انجام داده ایــم. از نظر 

ما تولید هر دستگاه چرخ خیاطی، تولید زیرساخت یک 

شغل صنعتی در مهین عزیزمان است. 

نکته بســیار مهمی که می بایســت به آن واقف باشــیم، 

نقش مســئولیت اجتماعی تک تک ما ایرانیان است. ما 

به خوبی به این نقش خود آگاهیم.

 مسئولیت پذیری اجتماعی در قبال تولیدات صنعتی

شرکت کاچیران از بدو تأسیس این نکته مهم یعنی درک 

مسئولیت پذیری اجتماعی در قبال کاالیی که تولیدکننده 

آن است، را از نظر دور نگاه نداشته است.

از آنجــا کــه چرخ خیاطی یک کاالی ســرمایه ای اســت که 

کاربــر بــا تســلط بر آن می تواند محصــوالت متنوعــی از 

جملــه پوشــاک و منســوجات پارچــه ای و چرمــی را تولید 

کند، نیاز به آموزش اســتاندارد و فراگیر این محصول و 

لوازم جانبی آن پیوسته الزم و ملزوم تولید این محصول 

صنعتی است.

شــرکت کاچیران در این زمینه پیوســته ممارســت زیادی 

بــه کار بســته، از جملــه همکاری گســترده بــا پایگاه های 

آموزشی دولتی و غیرانتفاعی مانند دانشگاه های دوخت، 

هنرســتان ها، مــدارس فنــی و حرفــه ای، کار و دانــش و 

همچنین آموزشگاه های خیاطی در سراسر کشور.

همچنین این شرکت در زمینه استانداردسازی استفاده 

از چرخ خیاطی دست به تولید فیلم های آموزشی فراوانی 

زده اســت از جملــه فیلم هــای کاربــری چرخ های خیاطی 

کاچیران، فیلم و دفترچه استاندارد پایه های دوخت که 

برای اولین بار به مدون سازی روش ها و تکنیک های این 

صنعت اســتراتژیک در کشور پرداخته است. تالش های 

شــرکت کاچیــران در زمینــه مســئولیت پذیری اجتماعــی 

بــه همیــن جا ختــم نشــده و در بعد افزایش زیرســاخت 

فنــی، حفــظ  و نگهــداری محصــول و زنجیــره کارگاه های 

خیاطی نیز در طول این ســال ها دســت به فعالیت های 

گســترده ای زده است و ســرمایه گذاری های کالنی انجام 

داده است. تمام تالش ما در طول این سالیان بر این امر 

اســتوار اســت که به مدد شبکه گســترده مخاطبان مان، 

اســتراتژیک  و  وســیع  صنعــت  گســترش  بــرای  گامــی 

پوشــاک برداریــم و بدیــن وســیله بــرای تعــداد کثیــری از 

هموطنان مــان ارزش افــزوده اقتصــادی و حتــی فرصــت 

شغلی ایجاد کنیم.

همراهــی مخاطبــان مــا در طــول ایــن ســالیان مدیــد، 

منجر به ایجاد زیرســاخت های جدیدی از ســوی عزیزان 

دیگر در تولید صنعت چرخ خیاطی شــده اســت، با این 

تالش ها که بدون یاری همراهان دیرین ما هرگز میســر 

نمی شد، ما امروز صادرات گسترده ای را به قلب صنعتی 

اروپــا یعنــی کشــور آلمــان و به اقصی نقاط جهــان انجام 

می دهیم، آرزومندیم روزی ایران عزیز ما بخش بزرگی از 

صنعت 7 میلیارد نفری پوشاک جهان را در اختیار داشته 

باشــد.امیدوارم روزی کشور عزیزمان ایران با گذر از این 

شــرایط ســخت به قطب اندیشه و تفکر و ایجاد اصالت 

صنعتی و خدماتی در خاورمیانه مبدل شود.
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