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شــاید شــنیدن نام هایی چون ارج، 
آزمایش، ناسیونال، پارس یا دیگر برندهای 
قدیمی کشور که قدمتی بیش از نیم قرن 
در صنعت لوازم خانگی کشور که تولیدات 
متنوع این کارخانجات با کیفیتی رقابتی 
در قیاس بــا نمونه خارجــی زمان خود 
زبانزد خاص و عام بود، خاطرات بســیار 
شــیرین و خوش آهنگی را در اذهان هر 
ایرانی متولد دهه هــای 50 و قبل تداعی 
می کند. البته در سال های دور نیز بودند 
خانواده هایی کــه از محصوالت خارجی 
در خانه اســتفاده می کرده و اعتقادی به 
استفاده از کاالی ساخت ایران نداشتند. 
به هرحال سرگذشت این صنعت در جای 
خود بسیار قابل تامل و مطالعه است. امروز و 
پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران و انواع اتفاقات مثبت و منفی 
موثر بر صنعت کشــور شاهد هستیم که 
حرکات محسوسی در این صنعت و به ویژه 
در یک دهه گذشته رخ داده است که به باور 
نگارنده، نسبت به دستاوردهای حاصل 
شــده در این صنعت کمتر توجه شده و 
بیشــتر موضوعات فرعی مترتب براین 
صنعت به دلیــل بهره برداری های خاص 

مورد توجه قرار گرفته است.
به جرأت می تــوان گفت نقطه عطف 
این صنعت، آغاز تحریم های ناجوانمردانه 
کشــور از اولیل دهه 90 بــود که بخش 
عظیمی از تجارت کشــور بدلیل مسایل 
تحریم دچار نقصان و صدماتی   شــد. لذا 
برای بررسی بهتر الزم اســت تاریخ این 
صنعت را به چهار بخــش قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی، پیروزی انقالب اسالمی 
تا دوران شروع تحریم ها، حدفاصل شروع 
تحریم ها تا آغاز دوره تحریم های ثانویه و 
تشدید یافته و بعد از دوران تشدید تحریم، 

تقسیم کرد.
 صنعت لوازم خانگی از شروع 

تا پیروزی انقالب اسالمی
همانطور که در ابتدای نوشــتار اشاره 
شد، با مطالعه ای سریع که در این نوشتار 
فرصت پرداختن به آن نیســت، عموماً 
صنعت لــوازم خانگی کشــور توســط 
اشخاصی که شــم اقتصادی با نگرشی 
صنعتی داشــتند، آغاز شــده است. این 
اشخاص عموماً ابتدا وارد کننده محصوالت 
لوازم خانگی بودند یا در کنار کارگاه تولیدی 
خود، به امر تجارت نیز میپرداختند. این 
برندها عموما از یک کارگاه شــروع کرده 
و کم کم فعالیت خود را با حمایت دولت 
مبنی بر احداث خط تولیــد و وارد کردن 
ماشــین آالت تولیدی و ... فعالیت خود 
راگسترش داده و تبدیل به کارخانجاتی 
شدند که ضمن تولید برای داخل کشور 
موفق به صادرات محصوالت خود نیز شده 
بودند و برخی از آنها موفق به کسب شریک 
خارجی و انتقال تکنولوژی نیز شده بودند. 
اما امروز بدالیل مختلف شاید فقط نامی 
از آنها باشــد و معدود برندهایی هستند 
که همچنان در حال تولید بوده و خود را 
حفظ کرده اند. از مهمترین دالیل توقف 
برخی از این کارخانجات، می توان به ملی 
شدن یا مصادره برخی از این کارخانجات 
بدلیل وابستگی صاحب آن به رژیم گذشته 
و یا حضور نســل دوم صاحب کارخانه در 

مسند مدیریت صنعت خود و عدم عالقه 
مندی ایشان به فعالیت و تولید می باشد. 
در خصوص موارد اول، بودند کارخانجاتی 
که با مدیریت صحیــح مدیران منصوب 
شده، توانستند به بقا و توسعه خود ادامه 
داده و کماکان در بازار بــا تغییر نام برند 
حضور فعال داشته باشند و برخی دیگر نیز 
علیرغم صرف هزینه های بسیار، به ورطه 
ورشکستگی و تعطیلی رسیده اند. در بخش 
دوم نیز، عدم عالقه نسل دوم به حل مسایل 
مربوط به تولید و تحمل سختی های هر 
کار تولیدی و رفع چالش های موجود در 
آن در قیاس با میــزان منابع مالی به ارث 
رســیده، انتخاب تعطیلی صنعت و روی 
آوردن به تجارت یا یک کسب و کار دیگر را 
مطرح کرده است. به هرحال در حدود سه 
دهه فعالیت شرکت های تولید کننده در 
این صنعت، نشان از این داشت که چنانچه 
حمایت حاکمیت به معنای واقعی انجام 
شــود و صاحب صنعت نگرانی از رقابت 
ناســالم در بازار به واسطه حضور بی رویه 
محصوالت خارجی مشــابه یا قاچاق را 
نداشته باشــد، در تولید محصوالت خود 
هم به لحاظ کمی و هــم به لحاظ کیفی، 
حداکثر دقت و تالش را خواهد نمود. یعنی 
به معنای واقعی توجه ویژه به تولید بر پایه 
دانش مهندسی روز را به عنوان الگو و راه 
توســعه خود در نظر گرفته است. بدیهی 
است در این شرایط ، مصرف کننده هم با 
طیب خاطر نســبت به انتخاب محصول 
ایرانی اقدام کــرده و ذهنیت بهتر بودن 
تولیدات خارجی را نسبت به مشابه ایرانی 

آن نخواهد داشت.
در دوره دوم سرگذشــت این صنعت 
که محدود به ایام بعــد از پیروزی انقالب 
تا شــروع تحریم های ظالمانه را شــامل 
می شود، می توان گفت که این دوره، خود 
به چندین بخش اساسی تقسیم میگردد. 
پیروزی انقالب تا شروع جنگ تحمیلی، 
دوران جنگ تحمیلی، دوران سازندگی و 
دوران تا قبل از شروع تحریم های ظالمانه 
که بر کشــور عزیزمان تحمیل   شد. فی 
الواقع این بخش از صنعت کشــور بدلیل 
آسیب های زیرساختی جنگ تحمیلی 
و توجه عموم صنایع بــه تامین نیازهای 
دوران جنگ، منجر به توقف تکنولوژیک 
صنعت لــوازم خانگی و درجــا زدن این 
صنعت شــد. خیلــی از کارخانجات به 
تعطیلی کشانده شدند یا معطوف به تامین 
مایحتاج جنگ و نیازهای اولیه خانواده ها 
شــدند. بطوری که برخی از لوازم خانگی 
به صورت ســهمیه ای توزیع می  شــد و 
شاید یکی دیگر از علل این مهم، کمبود 
مواد اولیه و اختصاص عمده مواد اولیه به 
صنایع نظامی برای پشتیبانی جنگ بوده 
باشد. قابل ذکر است که با این افت و رکود 
ایجاد شده در این صنعت در این دوران و 
علی الخصوص در دوران جنگ تحمیلی، 
عقب رفت قابل توجهی به لحاظ تکنولوژی 
در این صنعت رقم زده شــد. بطوری که 
بعد از جنگ و در دوران ســازندگی و بعد 
از آن که وضعیت اقتصادی کشــور رو به 

ترمیم و بهبود بود، با توجه به عقب ماندگی 
تکنولوژی تولید یا قدیمی بودن تولیدات 
داخل، سیل واردات لوازم خانگی همچون 
دیگر کاالهای مصرفی از خارج از کشور به 
داخل آزاد شده بود و عموماً در کشور شاهد 
عرضه کاالهای خارجــی در کنار معدود 
تولیدات محصوالت قدیمی کارخانجات 
ایرانی با همان تکنولوژی های یکی دو دهه 
قبل در بازار بودیم. هر چند که کارخانجاتی 
که تالش کرده بودنــد، بقاء خود را حفظ 
کنند، در تالش توســعه و مشــارکت با 
برند های خارجــی بودند ولی بدلیل غیر 
اقتصادی بودن ترمیم و جایگزینی ماشین 
آالت قدیمی با ماشــین آالتی که برای 
تولید محصوالت بروز نیاز بود، همچنان 
اگر هم محصول جدیدی را روی خطوط 
تولیدی خود عرضه میکردند، همچنان از 
نمونه مشابه خارجی خود، قدیمی تر بنظر 
میرسیدند. لذا ذائقه مصرف کننده ایرانی 
که عموماً بدنبال همان کیفیت محصوالت 
که در گذشته نیز خرید می کردند، معطوف 
به خرید کاالی خارجی شد. وضعیت درآمد 
ارزی کشور هم در این دوران رو به بهبود 
بود و نگرانی زیادی برای خروج بی مهابای 
ارز از کشــور بابت خرید اجناس مصرفی 
و تبدیل شــدن بازار ایران بــه یک بازار 
مصرف گرایانه هم احساس نمی   شد. در 
این میان، برخی کارخانجات برای رقابتی 
کردن محصوالت از نظر قیمتی ، دست به 

اقداماتی زدند که منجر به کاهش کیفیت 
عالوه بر قدیمی بودن تکنولوژی شد؛ که 
نارضایتی و عدم اقبــال و اعتماد مصرف 
کننده را نسبت به خرید و استفاده از کاالی 
ایرانی دو چندان نمود. این درحالی بود که 
برخی تولیدکنندگان همچنان در تالش 
بودند که کیفیت خود را بدلیل مشارکت 
با شریک خارجی حفظ نمایند ولی بازار 
ایران به عنوان یک جامعه نزدیک به 60 تا 
70 میلیون نفری، تبدیل به بازاری مصرفی 
برای انواع و اقسام برندهای اروپایی، ژاپنی و  
کره ای شده بود که به راحتی و در مدل های 
متنوع و به روز از واردات اشــباع می  شد. 
حتی برخی برندهای معروف آمریکایی 
نیز در بازار ایران جوالن میدادند و عرضه 
می  شد. در این ایام بود که خیل عظیمی 
از مردم ایران، هماننــد درصد ناچیزی از 
خانواده هایی که قبــل از پیروزی انقالب 
فقط به جهت تجمالت فخر فروشی کاالی 
خارجی خرید می کردند، فرهنگ خرید 
کاالی ایرانی با کیفیــت را فراموش کرده 
و اعتماد نکنند و به خیل این طبقه ناچیز 

بپیوندند و به بخش بزرگی از جامعه مصرف 
کاالی خارجی تبدیل شــوند. این تغییر 
سلیقه منحصر به کاالی لوازم خانگی نبوده 
و بسیاری از صنایع دیگر هم تحت الشعاع 

این روند قرار گرفتند.
در گام ســوم تحوالت این صنعت که 
زمان زیادی هم از آن نمی گذرد، شــاهد 
بودیم که خیلی از برندهای خارجی بدلیل 
شروع تحریم های ظالمانه و ترس از به خطر 
افتادن تجارت خود با کشورهای تحریم 
کننده ایران، شروع به ترک ایران، توقف 
فعالیت یا محدود کردن فعالیت خود در این 
نمایند. برخی نیز برای پوشش فعالیت های 
تجاری خود، به صورت نمادین شروع به 
راه اندازی کارخانه تولیدی در ایران کردند 
تا از گزند صــادرات به ایران و تحریم های 
بین المللی در امان باشند. شواهد امر نشان 
میداد که در این ایام، ســهم قاچاق لوازم 
خانگی در برخی از بخش های این صنعت 
رشد فزاینده ای گرفت. بطوریکه در بازار 
شما شاهد نمونه تولید داخل و نمونه مشابه 
وارداتی آن با همان مشخصات فنی بودید. 
این واقعیت حاکی از ایــن بود که ضمن 
روشن شــدن مجدد موتور تولید در این 
صنعت، کماکان برخی شرکت ها و به ویژه 
شرکت های خارجی که بازار ایران را برای 
خود یک بازار مصرفی قابل توجه میدند، 
اقدام به عرضه محصوالت خود از طریق 
واردات غیرقانونی و صرفا به جهت دیده 
نشدن از سوی جوامع جهانی، میکردند. 
با نزیک شدن به شروع تحریم های فاز دوم 
که عمال جامعه جهانی بدنبال انزوای ایران 
و فشــار حداکثری به اقتصاد ایران برای 
کسب امتیازات سیاســی بود، آن مقدار 
حضور نامحسوس یا واردات به اسم تولید 
هم در کشــور متوقف و عمال نیاز مصرف 

کننده داخلی با مخاطره جدی روبرو شد.
نقطه عطف صنعت به عنوان بخش 
چهارم دوران این صنعت نیز در جای خود 
قابل توجه اســت. از طرفی شرکت های 
خارجی تمایلی به همکاری با ایران را به 
دلیل تشدید تحریم ها نداشتند، از سویی 
نیاز جاری کشور کامال احساس شده بود 
و در این بخش کمبودهایی قابل توجه 
وجود داشت. در این مقطع و با توجه به 
تجربیات موجود درایــن چند دهه، به 

جرأت می توان گفت که تولید کنندگان 
در این صنعت دســت به اقدامی بزرگ 
زدند. شاید به معنای واقعی تبدیل تهدید 
به فرصت را بتوان در این صنعت مثال زد. 
صنایع لوازم خانگی با توجه به پیشرفت 
علم و صنعت در ایــران و با بهره گیری از 
متخصصین داخلی جــوان و توانمند، 
نسبت به افزایش طرفیت های تولید در 
خطوط تولید و همچنین با مهندســی 
معکوس در تولیــد محصوالت و برخی 
قطعات مورد نیاز در محصوالت، ظرف 
کمتر از 5 سال، ســهم قابل توجهی از 
نیاز بازار کشور را مرتفع نمودند. شایان 
ذکر اســت که در دنیای صنعت امروز 
کسی اقدام به اختراع مجدد چرخ نمی 
کند. بلکــه همه در تالش هســتند که 
نیاز خود را از محل سازندگان قطعات یا 
مجموعه ها با مشابه سازی یا مهندسی 
معکوس مرتفع کننــد. عماًل با توجه به 
محدودیت های موجود، تولید کنندگان 
با استفاده از منابع و محصوالت تولیدی 
در کشــور چین که تعامالت بهتری با 
ایران در دوران تحریم داشت، توانستند 
که بخش اعظمــی از نیاز مصرف داخل 
کشور را مرتفع سازند. در این بین خیلی 
از کارخانجات همچون گذشته، تالش 
بر رعایت استانداردهای تولیدی مبتنی 
بر کیفیت را در دستور کار خود داشتند 
که منتجه آن گرفتن سهم بازار بیشتری 
بود. البته دولت به جهت نگرانی از تامین 
نیاز داخل، مجوزهای متعددی برای ایجاد 
خطوط تولید و ساخت محصوالت لوازم 
خانگی اعطا کرد که منجر به تکثر بیش از 
حد در این صنعت و تکثر منابع   شد. از این 
رو قابلیت رقابت در این واحدها کم شده؛ 
فلذا تالش برای تولید به هر قیمت نمودند. 
از این رو عالوه بر افزایش تیراژ تولید در کل 
صنعت ، شاهد هستیم که بعضا در برخی 
محصوالت کیفیتی نامطلوب و در حال 
عرضه ارایه میگردد. این مشــکل از دو 
جهت بازار را تهدید می کند. اول و مهمتر 
از همه، اتالف ســرمایه ملی و در درجه 
دوم نارضایتی مصرف کننده نسبت به 
تولیدات داخلی علیرغم اینکه سهم این 
بخش از تولیدات نا مطلوب در بازار ناچیز 
است ولی بدلیل قیمت پایین و کم شدن 

قدرت خرید مردم در اثر تورم، این چرخه 
باطل را ایجاد می کند که مصرف کننده 
به جای خرید کاالی بــا کیفیت ایرانی، 
معطوف به کاالی ارزان کم کیفیت شده 
و این معضل را تعمیم بــه کل تولیدات 
داخلی میدهد و حتی در زمانی که توان 
خرید کاالی باکیفیــت را دارد، ترجیح 
میدهد کاالی خارجی وارد شده از مبادی 

غیر قانونی به کشور را خریداری نماید. 
از سوی دیگر شــاهد یک پدیده بسیار 
خطرناک هم هســتیم. عدم اعتماد به 
توانمندی سازندگان و شرکت های قطعه 
سازی کشور در قیاس با تولیدات مشابه 
دیگر کشورهایی که کاال با انواع کیفیت 
و قیمت به خریدار عرضه می کنند. این 
معضل در این دوران، باعث شــده است 
که به جای توجه به اینکه امکانات داخل 
کشور برای ساخت بســیاری قطعات، 
صرفا به واردات قطعات از کشورهای دیگر 
توجه شده، به زعم اینکه قیمت و کیفیت 
آن قطعه نســبت به نمونه داخلی کمتر 
است. این مهم نیز از عدم اعتماد و شناخت 
برخی صاحبان شرکتهای تولید کننده 
به توانمندی و پیشــرفت تکنولوژی در 

صنایع قطعه سازی کشور است.
در نتیجه با نگاهی اجمالی به آنچه که 
بر این صنعت گذشته و سیر تحوالتی که 
در آن رخ داده است، به این نکات مهم باید 

توجه ویژه داشت که:
1- بازار ایران یک بازار مصرف بزرگ و 
قابل توجه است. بازاری که ساالنه به طور 
متوسط نزدیک به 1 تا 1.5 میلیون واحد 
محصول لوازم خانگی در آن قابل عرضه 
است و این رقم برای بسیاری از شرکت ها و 
برندهای خارجی قابل توجه است. بازاری 
که گردش مالی آن بیش از 6 میلیارد دالر 
تخمین زده می شود. بازاری با این پتانسیل 
برای حفظ سهم بیشتر خود، به هر اقدام 
غیر حرفه ای برای بقاء و حضور خود دست 

خواهد زد.
2-با توجه به مزیت بسیار مطلوب بند 
1، همچنان خیلی از برندهای بزرگ دنیا در 
تکاپوی حضور در این بازار بوده و هستند. 
لذا در راه حفظ این بازار برای خود از هیچ 
تالشی برای تضعیف و تخریب وضعیت 
تولیدات داخلی دریغ نخواهند کرد. بطور 
مثال تخصیص بخش قابــل توجهی از 
تولیدات خود برای عرضه به کشور از طریق 

مبادی غیرقانونی و از طریق شبکه های 
سازماندهی شده، علیرغم اینکه نزدیک 
به چهار سال است که واردات لوازم خانگی 

ساخته شده به کشور ممنوع است.
3-با اتخــاذ تدابیر مناســب و اعمال 
تعرفه های هوشمندانه، ورود و عرضه کاال 
را از مبادی غیر مجاز به کشور، به حداقل 

رسانید.
4-همچنین نیاز اســت که در جهت 
خنثی ســازی تالش های تخریبی برای 
غیر مفید یا ضعیف جلوه دادن تولیدات 
کارخانجات فعال و موثــر در جبران نیاز 
مصرف کشــور در این چند ســال اخیر، 
توانمندی هــای واقعــی و قابل احصای 
این صنعت کشور به نحو مطلوب تبلیغ و 

اعالم شود.
5-تالش گردد با ایجاد یک نقشه راه 
که با نظر عوامل دخیل در زنجیره تولید و 
به ویژه تولید کنندگان مطلع و صاحب نظر 
تهیه شده باشد، استراتژی مشخصی برای 
این صنعت در کوتاه مدت ، میان مدت و 

بلند مدت تبیین گردد.
6-به جهــت خنثی ســازی رخداد 
پدیده ای به نام انحصــار، طی برنامه ای 
مشخص که در نقشــه راه صنعت دیده 
شــده اســت، بعد از یک فرصت زمانی 
مشــخص به تولیدکننــدگان داخلی، 
بازاری رقابتــی، با آزادســازی واردات 
محصوالت خارجی مشروط بر تولید در 

کشور برقرار شود.
7-در نقشــه راه تبیین شده، تکلیف 
گردد که واحدهــای کوچک تر با تلفیق 
یا مشــارکت با واحدهای بزرگتر در این 
صنعت، مشروط بر حفظ منافع واحد های 
کوچک، از تولیدات موازی پرهیز کرده و به 
تقویت و هم افزایی پتانسیل های موجود 

در واحد های خود اقدام نمایند. 
8-در اقدامــی مکمــل می شــود، 
واحد های غیراقتصــادی کوچک با قرار 
گرفتن در کنار یکدیگر، اقدام به اقتصادی 
کردن محصوالت خود از نظر کمی و کیفی 
در مقایســه با دیگر تولیدات واحدهای 

بزرگتر، نمایند.
9-حاکمیت با حمایــت از تولیدات 
کیفی داخلی در یک دوره زمانی مشخص، 
به نحــوی عمل کند تا محصــوالت این 
صنعت در بازارهای بین المللی وارد شده و 

این حضور مداوم و ماندگار شوند.
این یقین وجود دارد که صنعت لوازم 
خانگی، به عنوان یک صنعت پیشــران 
و مولد، با ظرفیت ایجاد اشــتغال بسیار 
باال و گســترده در زنجیره های تولید، 
نقش بســزایی در باالبردن سرانه تولید 
ملی خواهد داشــت. اگر به این مساله 
توجه نگردد، یقینــا کارتل های بزرگ 
با برنامه ریزی مدون و دقیقی که دارند، 
ضمن بلعیدن این صنعــت تازه به بلوغ 
رســیده، بازار کشــور را مجدد به یک 
بازار مصرف گرا تبدیل کرده و صرفا به 
کســب منافع خود خواهند اندیشید. 
بدیهی اســت در این جریان؛ منتفعین 
این جریان، همواره بر طبل بی کفایتی 
تولیــد خواهنــد کوبید و همــواره در 
تالشــند تا با ضعیف جلوه دادن دست 
آوردهای حاصل شــده یا عــدم اقبال 
عمومی به کیفیت در قیاس با قیمت، به 

اهداف مادی خود دست یابند.

  همچنین نیاز است که 
در جهت خنثی سازی 

تالش های تخریبی برای 
غیر مفید یا ضعیف جلوه 

دادن تولیدات کارخانجات 
فعال و موثر در جبران نیاز 
مصرف کشور در این چند 
سال اخیر، توانمندی های 

واقعی و قابل احصای 
این صنعت کشور به نحو 

مطلوب تبلیغ و اعالم شود

الزم است حاکمیت با 
حمایت از تولیدات کیفی 

داخلی در یک دوره زمانی 
مشخص، به نحوی عمل کند 
تا محصوالت این صنعت در 

بازارهای بین المللی وارد 
شده و این حضور مداوم و 

ماندگار شوند

 عباس ابهری، مدیرعامل شرکت
 صنایع الکتریکی ناسیونال ایران

صنعتی که به جای دستاوردها، از موضوعات فرعی مترتب بر آن بهره برداری  می شود!

تضعیف تولید یا زدن طبل و ارد ات لوازم خانگی


