اﻓﺖ  ۷۰درﺻﺪی ﺻﺎدرات ﻻﺳﺘﯿﮏ
ﺻﻨﻌﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﺗﺎﯾﺮ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ارزآور
و ﺳﻮدده در دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ روی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺴـﯿﺎری ﺷـﻮد اﻣـﺎ در ﻋﯿـﻦ ﻧﺎﺑـﺎوری ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﺗﻤـﺎم
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﺳﺘﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
روز ﻧﺸﺪهاﻧــﺪ ﺑﻠﮑــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺑﺘــﺪاﯾﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺮ ﺳــﺮ راه اﯾــﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد دارد ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آرﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر  ،واردات در اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ از ﺻﺎدرات و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ را
ﺑﺎ ﻫﺰاران ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪرو ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮان
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ دارﯾﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از دﻧﯿﺎ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺻﺎدرات ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎ اﻓﺖ ۷۰درﺻﺪی روﺑﻪرو
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺻﻼح اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و
واﮔﺬاری ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .ﻣﻠﺰم ﮐﺮدن
ﺧﻮدروﺳـﺎزان ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﯿـﺪات داﺧﻠـﯽ و ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ از دﯾﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺑﺤﺚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ از دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
و ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪی از ﻣﺰاﯾـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪی و ﺻـﺎدراﺗﯽ آن اﺳـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ،در
راﯾﺰﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در
راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ،ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ ،از اﯾﻦ ﭘﺲ،
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
ﺑـﺮای ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿـﺎز ﮐﺸـﻮر ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ .ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔﺬاری و
ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزی ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ
از دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﺻﻼح اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ.

ﻓﻘﺪان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺻﺤﯿﺢ دوﻟﺘﯽ
ﺳﯿﺪ رﺣﯿﻢ ﻣﻘﯿﻤﯽاﺻﻞ ،رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و
ﻧﺎﯾﻠﻮن
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻻﺳﺘﯿﮏ و روﻏﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺻﻨﻒ
را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﮐﺮده و ﺗﺪاوم آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺎﻟﯽ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺻﻨﻒ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮادی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪهای ﻣﺤﺪود
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻮرس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ روی ﮐﺎر آﻣﺪن واﺳﻄﻪﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺻﺤﯿﺢ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮاﯾﻦ
روﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﻨﻒ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در
اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻫﻤﮑﺎران

ﻣﺎ

ﺑﺪون

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﮐﺸﻮر ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ
از ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ را ﻫﻢ ﭘﺮ ﮐﺮد اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺻــﺎدرات ﻧﻤﻮﻧﻪﻫــﺎی ﭼﯿﻨــﯽ ﮐــﻪ در اﻏﻠــﺐ ﻣــﻮارد ﻏﯿﺮﺑﻬــﺪاﺷﺘﯽ و
ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺘﻨﺪ وارد
ارزانﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
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ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واردات ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت داده ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺪام ﺧﺎﺻﯽ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ اﻓﺖ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﻨﻒ ﻣﺎ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز داﺧﻞ را داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در
ﺣﻮزه ﺻﺎدرات ﻫﻢ وارد ﺷﻮﯾﻢ اﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺪود ۳۰
ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺎ

ﺑﺎ ﺑﺎزاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺎن
ﻣﺸﻮقﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان
اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آن را ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰درﺻﺪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﺨﺶ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺨﭽﺎلﺳﺎزی و ﻣﻮﮐﺖﺳﺎزی و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎﻻی ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮدن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻧﻊ ﺻﺎدرات ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺷﺎﯾﺎنﻓﺮ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﻨﻌﺖ
واردات ﺑﯽروﯾﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه واردات ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در داﺧﻞ ﺑﺎ آن
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واردات ﻓﻘﻂ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ـﺎدی ورودی
ـﺎﻣﯽ ﻣﺒـ
ـﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺗﻤـ
ـﺮد و واردات ﻗـ
ـﺎم ﮔﯿـ
ـﺪ ،اﻧﺠـ
دارﻧـ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪدار ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎی وارداﺗﯽ ،ﭘﺬﯾﺮش
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ واردات ﺗﺎﯾﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ،ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮدن ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺎﯾـﺪ ورود ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﺟﺪﯾـﺪ ،ﻧﻮﺳـﺎزی و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﺧﻄـﻮط ﺗﻮﻟﯿـﺪ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪای دوﻟﺖ از ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﯾﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راهﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺑﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﯾﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﺧﻮدروﺳﺎزان ،از دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ و زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖ و ﻧﺎﻫﻤﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮدروﺳﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺪﻫﮑﺎر
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﻈـﺎر دارﻧـﺪ ﺑـﺪون ﭘﺮداﺧـﺖ ﺑـﺪﻫﯽ ﻫـﺎی ﺧـﻮد ،ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﯾﺮ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺧﻮد را از ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﯾﺮ ،اﻗﺪام
ﺑﻪ واردات ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار اﯾﻦ

ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد.
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﯾﺮ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽروﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ دوده ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﯾﺮ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎﯾﺮ را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﺤﺼﻮل
دوده ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه  ۷۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ و ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ،
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﺎﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺎﯾﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽرود
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﻮﮐﺖ ﻓﺪاﯾﯽ ،ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻻﺳﺘﯿﮏ و روﻏﻦ،
ﭘﻨﭽﺮﮔﯿﺮان و ﻓﯿﻠﺘﺮﺳﺎزان
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻣﺮدم و
ﺗﺸﺪﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ رﮐﻮد در ﺑﺎزار اﻏﻠﺐ ﺻﻨﻮف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزار ﻻﺳﺘﯿﮏ و روﻏﻦ
ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﺬاﮐﺮات ،ﺑﺎزار اﻏﻠﺐ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد ﺧﺎرج و روﻧﻖ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﮔﺮدد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزار ﻻﺳﺘﯿﮏ را ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺻﻨﻒ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳ﻫﺰار و  ۲۰۰واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ دارای ﻣﺠﻮز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺎدل ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮز
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و درﺑﺎره ﻋﺮﺿﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ دارای ﭘﺮواﻧﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻏﺎﻟﺒﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ و دﺳﺘﻔﺮوشﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎﯾﯽ را در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﻧﯿﺎز دارد ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
زﯾﺮﭘﻠﻪای ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار،
در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ
درج ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﻘﻀﺎ روی ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﺮﯾﺪاران
ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺣﺘﻤﺎ در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﻘﻀﺎی ﻻﺳﺘﯿﮏ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎی

ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دو ﺳﺎل اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ ،ﻧﮕﻬﺪاری از
ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﮔﺮ ﻻﺳﺘﯿﮏ در زﻣﺎن
ﺗﺮﺧﯿﺺ در ﮔﻤﺮک ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎهﻫﺎ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ از
ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف آن ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ در
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻻﺳﺘﯿﮏ و روﻏﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذیرﺑﻂ از ﺟﻤﻠﻪ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی روﻏﻦ اﯾﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ
واﺣﺪﻫﺎی
ﺑﺮاﺳﺎس
اﺗﺤﺎدﯾﻪ

ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ،ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻓﺎﻗﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏ و روﻏﻦ ،ﮔﺸﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮک
و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذی رﺑﻂ ،ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢﺳﺎزی ﺑﺎزار ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را

آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی
ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﯾﺎ دارای ﻣﺠﻮز از ﺻﻨﻒ دﯾﮕﺮ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ
و ﺗﻘﻠﺒﯽ ،ﮔﺮان و ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ و ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﯿﻔﯽ و
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام و رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮد،
از ﻧﻈﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺪی ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺸﮑﻞ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺻﻨﻒ ﻣﺸﮑﻞﺳﺎزﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻗﯿﻤـﺖ ﻻﺳـﺘﯿﮏﻫﺎ از  ۱۷۰ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺑﺎﻻﺳـﺖ و ﺑﺮﺧـﯽ ﻻﺳـﺘﯿﮏﻫﺎ
۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ
ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﻫﻨﺪی ﺑﺎ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ،واردات ﻻﺳﺘﯿﮏ از ﻫﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﻔﺎوت ۱۰۰
ﺗﺎ  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ارزانﺗﺮ ﻫﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﯿﻨﯽ
ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮود.

