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ماموریت بزرگ برای امرسان

شــرکت امرســان فعالیت خود را در سال ۶۴
از پارکینــگ  ۴۰متری آغــاز و در ابتدای فعالیت
خــود هر ماه  ۱۰یخچالفریــزر تولید میکرد .در
حال حاضر این شــرکت در زمینی به وسعت ۱۵۰
هــزار مترمربع و زیربنایی معادل  ۶۰هزار مترمربع
کارخانه با هزار و  ۵۰پرســنل مشــغول به فعالیت
اســت و بنا دارد با طرحهای توســعهای در ســال
جهش تولید پرســنل خود را به هــزار و  ۱۵۰نفر
برساند .امرسان هماکنون تولیدکننده انواع یخچال،
فریزر ،ســاید بای ساید ،ماشین لباسشویی دوقلو و
اتوماتیک ،اجــاقگاز و جاروبرقی بوده و در بخش
طراحی محصوالت که یکــی از مزیتهای رقابتی
امرسان اســت با یک شــرکت ایتالیایی همکاری
مســتمری دارد؛ کارشناسان این شــرکت هر ماه
در ایران حضور داشــته و عالوه بر برگزاری کالس
برای نیروهای تحقیق و توسعه شرکت ،طرحهایی
که توسط نیروهای شــرکت امرسان آماد ه شده را
بررســی و پس از رفع ایرادات ،طرحهای منتخب
وارد پروسه تولید میشود .شرکت امرسان همواره
بهدنبــال تحقیــق و توســعه بوده و بــرای درک
ذائقه رقبــای داخلی و خارجی ،حفــظ و افزایش
مصرفکننده در نمایشــگاههای داخلی و خارجی
حضور پیدا کرده و ایدههای الزم را برای طراحی از
درون این نمایشگاهها استخراج میکند.
خدمات پس از فروش
مزیت مضاعف شرکت امرسان
در همیــن راســتا مدیرعامل امرســان با بیان
اینکه این شــرکت برای جلبتوجه مصرفکننده
مزیتهایی در تولید ایجاد کرده اســت ،گفت :این
شرکت به مدت  ۳سال خدمات ،قطعات و سرویس
را بهصــورت رایگان در اختیــار مصرفکننده قرار
میدهــد درحالیکه تمامی محصــوالت از لحاظ
کیفی تایید شــده و دارای انــواع گواهینامههای
داخلی و بینالمللی هستند .سلطان حسین فتاحی
افزود :ارائه خدمات پس از فروش توســعهیافته به
این شــکل نشان میدهد این شرکت تالش دارد تا
برند معتبــری را در این عرصه مطرح کند .فتاحی
در ادامه افزود :در حال حاضر  ۲۰درصد از ســهم
بازار لوازمخانگی سفید متعلق به این شرکت است
و تالش داریم تا تولید امسال را  ۲۵درصد افزایش
دهیم؛ با این اقدام ســهم این برنــد از بازار را  ۴تا
 ۵درصد افزایش میدهیم و البته رســیدن به این
مقوله نیازمند ایجاد زیرســاختهایی در دو بخش
صادرات و فروش مجازی است که اقداماتی در این
زمینهها انجام گرفته است .مدیرعامل این شرکت
در توضیــح چگونگی ایجاد تنــوع در محصوالت
گفت :در نظر داریــم در طراحی محصوالت جدید
تغییراتی در طراحی ،قالبســازی و ارائه محصول
ایجاد کنیم و برای رسیدن به این منظور از چرخه
نوآوری و چابکی موجود در مجموعه امرسان بهره
خواهیم برد .وی در رابطه با طرحهای توســعهای
امسال تاکید کرد :این شرکت بهدنبال تکمیل سبد
محصوالت ســاید بای ســاید و یخچال فریزرهای
دوقلو و ماشــینهای لباسشــویی است .همچنین
امرســان برای تولید کولرگازی برنامهریزی کرده تا

بعد از تولید در سال  ۹۹بتواند با این محصول جدید
سهم خوبی از بازار را به خود اختصاص دهد.
پیشنیازهای توسعه صادرات
فتاح در ادامــه تاکید کرد :باید صــادرات را با
جدیــت دنبال کنیم؛ در بازارهای صادراتی کیفیت
محصوالت ایرانی محک میخورد و به همین دلیل
تولیدکننــده داخلی نباید تنهــا بهدنبال بازارهای
داخلی باشــد و باید رقابتی همتراز با شرکتهای
خارجــی را در منطقه دنبال کنــد؛ اکنون این امر
مهم در دستور کار شرکت امرسان قرار دارد .فتاح با
اشاره به اینکه این شرکت در زمینه صادرات فعال
است ،عنوان کرد :شــرکت امرسان در تالش است
صادرات را در ســالجاری  ۵۰درصد افزایش دهد
در این مســیر بازارهای هدف را شناسایی کرده و
مشتریهای بالقوه را نیز در اختیار دارد؛ تنها منتظر
رفع مشــکالت حاصل از کرونا هســتیم تا بتوانیم
برنامههــای صادراتی را از ســر بگیریم .مدیرعامل
امرســان معتقد است :برای توســعه صادرات نیاز
اســت ســفارتخانههای ایران در بازارهای هدف،
بازارها را بهدقت شناســایی کرده و به قوانین بازار
آن کشور در خصوص تعرفهها ،لجستیک و قوانین
مسلط باشــند؛ درعینحال نیازمند آن هستیم که
در سفارتخانهها بخشی بهمنظور عقد توافقنامهها
ایجاد کنند تا زمانی که قصد داریم محصولی را به
کشورهای هدف ارســال کنیم بتوانیم از این واحد
راهنماییهای الزم را دریافت و قراردادها را با شرکا
منعقد کنیم تا ســرمایههای داخلی در کشورهای
هدف دچار مشکل نشوند.
اثرات سوء قاچاق بر دولت ،تولید
و مصرف
مدیرعامــل امرســان بابیــان اینکــه یکی از
چالشهای اصلی حــوزه تولید لوازمخانگی واردات
و قاچــاق برندهای خارجی اســت ،خاطرنشــان
کرد :در سال گذشــته دولت با ممنوعیت واردات
لوازمخانگی ســعی کرد تا این مشکل را حل کند
اما در ســطح فروشــگاهها انواع لــواز م خانگی را
میبینیــم که از طریق قاچاق وارد شــدهاند و این
موضوع ضربه بزرگی به تولیدکننده ،مصرفکننده
و حتــی دولت وارد میکند .وی گفت :این موضوع
باعث میشــود بازار داخلی ،اشــتغال و ارزآوری را
در اختیار شــرکتهای خارجی قرار دهیم این در

حالی است که شرکتهای داخلی در تالش هستند
تا مزیتهــای رقابتی را افزایش دهنــد و بتوانند
بازارهای بهتری را در داخل و خارج در اختیار خود
بگیرند و با چابکسازی تولیدات ،نیاز بازار را تامین
کنند.
چالشهای چرخه تولید در صنعت
به گفته فتاح ،تولید شــامل ســه بخش تامین
مواد اولیه ،تولید و توزیع است؛ زمانی که از ابتدای
کار مــواد اولیه خوب ،بهاندازه ،باقیمت مناســب و
بهموقع تامین و تجهیزات ،ماشــینآالت و نیروی
انســانی حرفهای در اختیار باشد میتوان تولید را
با استانداردهای تعریفشــده انجام داد .وی بابیان
اینکــه متاســفانه از ابتدای ســال  ۹۹در رابطه با
تامین مواد اولیه دچار چالش هســتیم ،گفت :در
حال حاضر بانک مرکزی هیــچ ارزی برای تامین
مواد اولیه پرداخت نکــرده و ما نگران توقف تولید
در آینده نزدیک هســتیم ،بنابراین از بانک مرکزی
خواهشــمندیم تکلیــف تولیدکننــدگان را زودتر
مشخص کند و تخصیص ارز را از سر بگیرد .در غیر
این صورت برنامهریزیهای انجامشده برای تولید به
تعویق میافتد و این موضوع باعث ایجاد مشکالت
جدی در حوزه تولید میشــود .فتاح گفت :انتظار
داریم در ســال جهش تولیــد ،تولیدکنندگانی که
بهدنبال توسعه خطوط تولید ،ارتقای کیفی و کمی
خود هســتند بتوانند از منابــع نقدینگی موردنیاز
خود مطمئن شوند .به عبارتی بانکها میتوانند با
استفاده از ابزارهای جدید این مهم را تقویت کنند.
فتــاح در ادامه افزود :در صورتیکــه مواد اولیه در
اختیار این شــرکت باشــد قادر است شعار جهش
تولیــد را در صنعت لوازمخانگی در ســال جاری
محقق سازد .این در حالی است که شرایط ،قوانین
و مقررات ،ساختارهای دولتی و تشکلهای صنعتی
در ســال گذشــته رشــد کرده و امکان و ظرفیت
جهش تولید برای سالجاری فراهم است.
مدیرعامل امرســان در ادامه یادآور شد :جهش
تولید در ســالجاری دور از ذهن نیســت ،چراکه
آمارهای وزارت صمت در ســال  ۹۷نشان میدهد
در سال یادشــده صادرات در بخش لوازمخانگی از
واردات پیشی گرفته البته مشکالتی در این زمینه
وجــود دارد ،اما برای این منظور الزم اســت تمام
عوامل متصدی چابکتر عمل کنند.

