ـﺖ
ـﺶ ﻗﯿﻤـ
ـﺮدم از اﻓﺰاﯾـ
ـﻪ ﻣـ
ﮔﻼﯾـ
ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ درﻫﺮﻣﺰﮔﺎن /داﺳﺘﺎن
ﺑﺎدﻫـﺎی ﮐـﻮﻟﺮی ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﮔﺮاﻧـﯽ
ﻣﯽوزد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﺎﺷﯿﻮع ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺮوﻧﺎ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻮم ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﮐﺎﻻ و اﺟﻨﺎس در ﺑﺎزار ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و رﮐﻮد در ﺑﺎزار ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﺮوز ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
اﯾﻦ رﮐﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ از
ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎ در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از اﯾﻦ رو ﻫﻤﻪ ی دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﻮد و در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺮخ
ﻧﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ وارد ﮐﺮد
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺘﺸﺎرﮐﺮوﻧﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آن در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ازﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ اوﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻫﻮای ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﻣﯽ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم اﻣﻮرات روزﻣﺮه ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﺟﺎی ﮐﻪ
ﻣﺴﻘﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺣﺎل روز ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺻﻼ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮﻟﺮ
ﮔﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎی ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﯾﻦ درﺣﺎل اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﺑﺮای ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﺎ از ﻧﺎن ﺷﺐ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻨﺤﻮس ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻨﺎف در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺣﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ اﺛﺮات ﺧﻮد را در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺸﺎن
داده ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
اﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﮐﺴﺒﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻼم
ﺷﺪﯾﻢ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻤﺪی ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻫﺮﻣﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺣﺒﺎﺑﯽ اﺳﺖ و
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻟﺠﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻮاﻟﻪ
ﮐﺮدم ﺑﻮدم روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮاﯾﻢ ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮروی ﻫﻤﻪ
ی اﺟﻨﺎس ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﻔﺖ :اﺟﻨﺎس ﺧﺎرﺟﯽ از دو ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ
زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ درﻫﻢ و دوم ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزار ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻋﺪم واردات در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺎرک ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺣﺪود
ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ 2ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺻﻤﺪی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺟﻨﺎس اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ را
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎرتﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺟﺒﺎری ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ
در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ
ازدواج ﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ وام ازدواج ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻤﺎم اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﺎﻧﻪ را
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ اﻧﻬﺎ را ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﺮﯾﺪ
ﮐﻨﻢ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺟﺎ دارد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎرتﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺑﺎزار ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺶ روی اﺻﻨﺎف وﺟﻮد دارد
ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ ﺟﻼﻟﯽ ،رﺋﯿﺲ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ
ﮔﻔﺘﻪ :ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺶ روی اﺻﻨﺎف وﺟﻮد دارد ،ﻫﻢ اﺻﻨﺎﻓﯽ ﮐﻪ در
واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ اﺻﻨﺎﻓﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺗﻮزﯾﻊ
ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ،اﻓﺰود :از ﻣﻌﻀﻞ ﻗﺎﭼﺎق
ﮐﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻔﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻨﺎف و روﻧﻖ ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺪرج
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎت،
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو در ﺻﻨﻮف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎد ﮐﺮد.
ﺟﻼﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻧﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزار
ﺑﺎ ،ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در
ـﺢ
ـﻞ و ﺗﺮﺟﯿـ
ـﺪ داﺧـ
ـﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿـ
ـﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﺼـ
ـﺖ ﭘـ
ـﺪﺳﺎزی ،ﮐﯿﻔﯿـ
ـﻮزه ﺑﺮﻧـ
ﺣـ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﺿﻌﻒ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﺠﺎری ﺻﻨﻔﯽ ،روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺻﻨﺎف ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار و
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻨﻔﯽ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮزﯾﻊ و ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺻﻨﻮف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ آﻧﻬﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﺑﺴﯿﺞ ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

