
  

 

 باسمه تعالي

  ١٩/٧/١٤٠٠تاريخ:                                                                                                                  

  سخنگوي  انجمن توليد كنندگان لوازم خانگي 

  جناب آقاي  غزنوي 

  

  .قياس مع الفارق  نموده ايد  ،كنيد خودتان  دراز پايتان را در  گليملطفاً       با سالم 

   دم ميزنيد:شما از تعداد  توليد كنندگان لوازم خانگي   

 چرا تا كنون  نتوانسته ايد  شركتهاي ارج، آزمايش، جنرال استيل، آردل  و...  را به مدار توليد  بازگردانيد  

 داريد؟ چند عضو فعال  

 ايه گذاري  در صنعت  لوازم خانگي  با صنعت  خودرو قابل   مقايسه  است؟آيا سرم  

 تعداد شاغلين  در صنعت لوازم خانگي  با صنعت  خودرو چگونه است؟  

 را ميدانيد چند درصد است؟  يساخت داخل  خودروهاي ايران  

 درصد  ساخت داخل دارند ٨٠بيش از   كه  استانداردهاي  اروپا  را پاس ميكنند خودروهاي  تارا و شاهين. 

  موتورهايگذاري  براي ساخت داخل  انجام  داده  و يا در دست  انجام داريد؟ آيا چه ميزان  سرمايه  

  ؟ندوارداتي نيستمورد استفاده  در يخچال  فريزر ، انواع  لباسشويي  و جارو برقي  

   وجود دارد؟  تلويزيوندر توليد   ساخت  داخلچه ميزان 

  در بحث كيفي:

  توليد ميشود. جهانيتانداردهاي تابع كدام يك از  اس  صنعت  لوازم خانگي  

  پاس ميكنند  گانه  اروپايي  را  ٨٥استانداردهاي  اكثر جهت استحضار  جنابعالي  خودروهاي ساخت داخل

 و اگر نتوانند، شماره گذاري  نميشوند  و قابل فروش نيستند.

  

  



  

  واردات 

  رسانه ها  و حتي  در كميسيون  خودروهاي خارجي نيست  و اينجانب  بارها  در  ورود  انعم خودروصنعت

نموده ام  موافق واردات  خودرو هستم  ولي ما  صنايع و معادن  مجلس شوراي اسالمي  به صراحت  اعالم 

گري  البي ورود لوازم خانگي  را  با اخيراً    شما چطور؟ .را از قيمت گذاري دستوري  رها كنيد 

 فراوان  ممنوع كرده ايد؟

  نظارت 

 و شركتهاي ديگر  خودروساز تحت نظارت  سازمانهاي نظارتي  مي باشند ايران خودرو و سايپا  شركت  دو 

  آيا  صنعت  لوازم خانگي  نيز اينگونه  است؟

  زير قيمت  و قيمت شما را شوراي رقابت  آيا صنعت لوازم خانگي  تابع قيمت گذاري  دستوري است

  نشسته بوديد  خاك سياهتعيين  ميكند؟ اگر  بوديد تا به حال  به  تمام شده 

  قيمتهاي خود را  افزايش  ساالنه  چندين بار   به دلخواه  تا كنون ٩٧ هايدر  طول سالصنعت لوازم  خانگي

ميليون تومان  رسيده  ٥هزار تومان به حدود  ٩٠٠فوت  از  ١٣داده است (  قيمت يك دستگاه يخچال 

  و تابع هيج  دستورالعمل  قيمت گذاري نيستيد   است)

  سهامداري

 ماييدآيا جنابعالي  تفاوت شركت  دولتي و غير دولتي را ميدانيد  لطفاً به قانون تجارت مراجعه ن  

   دولتي نيستد و حداكثر سهم دولت در اين جهت اطالع جنابعالي  شركتهاي ايران خودرو و سايپا  هيچكدام

  .مي باشد  %١٧دو شركت  حداكثر 

  ودرو  درخسهم صنعت GDP است آيا  صنعت  لوازم خانگي  در اين  مورد جايگاهي دارد  % ٣ حدود. 

  كالم انتهايي

باعث جلوگيري  از ورود  كاالي مشابه    البي گريهر صنعتي  كه با  ،به قول يكي از بزرگان صنعت كشور 

و حرفي  براي گفتن  ندارد( چون  نميتواند رقابت    سر افكنده  بودهخارجي شود  در برابر ملت ايران  

رقابتي   كشور  نشود  نشان و هر صنعتي  كه مانع  ورود  كاالي مشابه به  كند محكوم  به شكست است)

اين يك جمله را درست  واقعًا است لذا   سرافرازتوليدات آن صنعت  است و در پيش  ملت  خود بودن  

  .به صتعت خودرو نداردهيچ  شباهتي   صنعت لوازم خانگي    ،گفته ايد

  

  


