ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧـﯽ ۴۰درﺻـﺪ
ﺑﺎزار را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
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ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﮐﻪ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ رﻧﮓ و ﺑﻮی ﻣﺪرﺳﻪ و درس
و ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮی ﮐﻪ در دو ﻣﺎه
ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه ﻓﺼﻞ
ﮔﺮم ﺳﺎل روﻧﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و درﮐﻨﺎر ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ،ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻣﺘﻨﻮع
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻮآﻣﻮز و داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻼﻣﺘﯽ دﺑﯿﺮﮐﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺑﻪ  4ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ آن ﻧﺼﯿﺐ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻬﻤﯽ ﺣﺪود  5درﺻﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ،
ﻫﻨﺪیﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درآﻣﺪ را از ﺑﺎزار
اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮان ،ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺎری ﺑﯿﺶ از  12ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺶآﻣﻮز در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺻﺮف
ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺪاد ،دﻓﺘﺮ ،ﭘﺎک ﮐﻦ ،ﮐﯿﻒ ،ﺧﻮدﮐﺎر و…
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻗﻠﻢ آن ﯾﻌﻨﯽ دﻓﺘﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ 15ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻠﺪ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﮏ ﮔﺎم ﭘﯿﺶ
ﺣﺎل در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎه ﻣﻬﺮی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی
ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز رﻗﺎﺑﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ در اﯾﻦ
ﺑﺎزار ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺳﻬﻢ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،اﻣﺎ آﻣﺎر ﮔﻮﯾﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﺟﻠﻮ اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﻪﭼﻨﺪان دور اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ
ﮐﻤﺘﺮ از  10درﺻﺪی از اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ آﻣﺎری ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺻﻨﻒ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮔﻮﯾﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ

ﮐﻪ ﻫﻨﻮز راه درازی ﺗﺎ وﺿﻊ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻮﺷﺖ اﻓﺰار و ﻟﻮازم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﻢاﮐﻨﻮن  60درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﯾﻦ ﺑﺎزار وارداﺗﯽ اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ  40درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮزاﻧﯿﺎن در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی
ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺪود  30درﺻﺪ از ﻧﻮﺷﺖاﻓﺰارﻫﺎ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺴﺎل
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺣﺪود  40ﺗﺎ  45درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ـﺎﻓﺖ و
ـﺶ ﯾـ
ـﺪ اﻓﺰاﯾـ
ـﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿـ
ـﻪ  70ﺣﻤـ
ـﻞ دﻫـ
ـﺎن در اواﯾـ
ﻓﺮزاﻧﯿـ
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮیﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺮوج ارز در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل واردات ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داد و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﺪ.
ﻧﯿﻤﯽ از واردات از ﭼﯿﻦ
از ﺣﺪود  60درﺻﺪی ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ از آن ﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ وارد
ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﯿﻦ ﺣﺮف اول را ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از
ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻨﻮع
و ارزاﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﯿﻦ  50درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﺪوﻧﺰی ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ
و وﯾﺘﻨﺎم و ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻮﺷﺖ اﻓﺰار
اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ و در
ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم ﻗﻄﻌﺎً ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﯿﺎز داﺧﻞ را
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد .ﻫﻢاﮐﻨﻮن 95درﺻﺪ دﻓﺘﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
در داﺧﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﮔﺸﺖ وﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﭘﺮﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺎوت زﯾﺎدی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از
اﻗﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﻮﺷﺖاﻓﺰار
در ﮔﻔﺖوﮔﻮی دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﯾﺴﮑﺎﻧﯿﻮز درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:در ﺑﺮﺧﯽ از
اﻗﻼم ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۴ﺗﺎ  ۶درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ
از اﻗﻼم در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده و ﺣﺘﯽ رﮐﻮد ﻣﻮﺟﺐ

ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم  ۴ﺗﺎ  ۶درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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