روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻓﺎز دوم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﺻﺪ
ﺗﻮزﯾـﻊ ﮐـﺎﻻ؛ اﻓﺰاﯾـﺶ ﺷﻔـﺎﻓﯿﺖ در
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎ
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺨﺶ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺨﺶ ،اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﭘﺨﺶ و
رﺻﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز را
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز(؛ ﺳﻬﺮاب
ﮐﺎرﮔﺮ در ﻫﻤﺎﯾﺶ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
از ﺳﺎل  ۹۴ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت )ﺻﻤﺖ( اﺟﺮای ﻓﺎز
اول ﻃﺮح رﺻﺪ ﮐﺎﻻ را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ .در ﻓﺎز اول ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد ﺑﻪ
ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺨﺶ
ﻣﺠﻮز ﺑﺪﻫﯿﻢ .در ﻓﺎز دوم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﺑﻪ رﺻﺪ ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎدی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه و واردﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺨﺶ اﯾﺮان اﻓﺰود :ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص

ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
ﺑﺮای رﺻﺪ ﮐﺎﻻ
ﺷﮑﺮ ،ﭼﺎﯾﯽ و
ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،

ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﺎز دوم ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ
وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻨﺪ،
ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎرﻫﺎی
اﯾﻦ ﭘﺮوژه را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.

وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ و ﻣﺰﯾﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را دارای
اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﯿﺸﺘـﺮی ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫـﺎی ﭘﯿﺸﯿـﻦ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه و ﭘﺨﺶ ﮐﺎﻻ اﺳﺖ .اﻋﻀﺎی
اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت را ﺛﺒﺖ و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺠﻤﻦ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﻬﺘﺮی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺎرﮔﺮ وﺟﻮد ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ را ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ۱۰۰
درﺻﺪ دارو و  ۸۵درﺻﺪ ﻏﺬا و ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺷﻮﯾﻨﺪهﻫﺎ را
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺒﺎدی ورود و ﺗﻮﻟﯿﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و
اﻃﻼﻋﺎت را درج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ
آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺨﺶ دارای
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻣﺪون و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﺪاﺧﻞ و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﯽ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰای اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮐﺎرﮔﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد آن ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﺣﺬف ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﺮﺧﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻮز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮداروﯾﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﯿﺴﺘﻢ داروﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺳﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪه اوﻟﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪه ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺷﻔﺎف،
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و دارای ﻣﺠﻮزﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وی اﻋﻼم ﮐﺮد :اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪی ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن
در وزارت ﺻﻤﺖ دادهاﻧﺪ؛ ﻓﺎز ﺑﻪ ﻓﺎز ،دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در روﻧﺪ
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮداروﯾﯽ ﻫﻢ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺨﺶ اﯾﺮان اداﻣﻪ داد :ﺑﺤﺚ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺎ ارزش اﻓﺰوده اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮدازش ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ دادهﻫﺎ،
ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف و ﺳﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮب ﺑﯿﻦ وزارت ﺻﻤﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد:
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﮐﺎﻻ اﺳﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮدارﯾﻢ.

و اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺨﺶ
و اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻄﺢ
در ﻓﺎز ﺑﻌﺪی اﯾﻦ
و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﭼﺮﺧﻪ

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﮔﻔﺘﮕـﻮی اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿـﻮز ﺑـﺎ ﻣﺤﻤـﺪ
اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗـﺪس رﺋﯿـﺲ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه
ﺷﺮﮐـﺖ دﻟﭙـﺬﯾﺮ ،ﭼﻬـﺮه ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر

ﺻـﻨﻌﺖ ﭘﺨـﺶ اﯾـﺮان و دارﻧـﺪه ﻟﻘـﺐ
ﺷﻮاﻟﯿﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺨﺶ از ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺪس در ﺳﺎل  ۱۳۲۹در ﺳﻤﻨﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .درﺳﺎل ۱۳۴۷
دﯾﭙﻠـﻢ رﯾـﺎﺿﯽ ﺧـﻮد را ﮔﺮﻓـﺖ و در ﺳـﺎل  ۱۳۵۱از داﻧﺸﮑـﺪه اﻗﺘﺼـﺎد
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ.
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﻨﻮ
ﻗﺪس اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۵۲در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮراک
اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻤﺖ وی ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد .وی
ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﭘﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راه اﻧﺪازی اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺨﺶ اﯾﺮان
اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﭼﻬﺮه ی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺨﺶ
اﯾﺮان ﺷﺪ و از ﺳﻮی ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﻟﻘﺐ ﺷﻮاﻟﯿﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺨﺶ را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮد.

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا را ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺪس رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺷﺮﮐﺖ دﻟﭙﺬﯾﺮ ،ﻣﻮﺳﺲ ﭘﺨﺶ ﭘﮕﺎه و اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺨﺶ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ:

درﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۳۶۲ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻼ در ﻣﯿﻨﻮ
ﺑﻮدﻧـﺪ ﺷﺮﮐـﺖ ﭘﺨـﺶ ﭘﮕـﺎه را ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﮐﺮدﯾـﻢ و ﺗﻮزﯾـﻊ ﻟﺒﻨﯿـﺎت ﺷﯿـﺮ
ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﺗﻬﺮان را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۶۹ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪﯾﻢ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ در آن زﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ  .در ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
دﻟﭙﺬﯾﺮ را ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ و اداﻣﻪ دادﯾﻢ  ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮ
اﯾﺮان ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ  ،آﻧﻬﺎ اﺳﻢ ﭘﮕﺎه را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺮوﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ
داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن را از ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭘﮕﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﭘﮕﺎه ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﻌﺒﻪ دارﯾﻢ
 .درﺳﺎل  ۱۳۹۲ﻫﻢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ دﻟﭙﺬﯾﺮ را ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز
دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺨﺶ ﭘﮕﺎه ﻫﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﻤﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺧﻂ

ﺗﻮﻟﯿﺪ

رب

ﮐﻪ

رب

ﺗﻮﻟﯿﺪی

را

ﺑﺮای

ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﻣﻮاد

اوﻟﯿﻪ

ﺳﺎﯾﺮ

ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﭽﺎب و ﮐﻨﺴﺮو  ..اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  ،ﻣﻘﺪاری را
ﻫﻢ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﮐﭽﺎب ،ﮐﻨﺴﺮو ،ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ ،ﺳﺎﻻد دارﯾﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺧﻂ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﯾﮏ ﺧﻂ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﮐﺘﺮﯾﻨﮓ دارﯾﻢ.

در ﺧﺼﻮص ﺳﺲ ﻫﺰار ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻪ در اﯾﺮان اﺑﺘﺪا ﺷﺮﮐﺖ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ؟
ﻫﺰار ﺟﺰﯾﺮه ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﯿﻦ
ﺑﻪ ﻧﺎم
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا در درﯾﺎﭼﻪ آﻧﺘﺎرﯾﻮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺰاﯾﺮی اﺳﺖ
) island ۱۰۰۰ﻫﺰار ﺟﺰﯾﺮه( ﮐﻪ ﻫﺰار ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮی
ﺗﺎ  ۱۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ  .در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻧﺎم اﯾﻦ ﺳﺲ ﻫﺰار
ﺟﺰاﯾﺮ اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺳﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﺰﯾﺮه ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺷﺮﮐﺖ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات دارد و ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﺻﺎدرات دارﯾﺪ ؟
ﺻﺎدرات ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ
ارز  ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺎدرات و واردات ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ واﻗﻌﺎ
ﺛﺒﺎت آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺠﺪدا ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ
ﺻـﺎدرات و ﻃﺒـﻖ ﻣﻌﻤـﻮل ﺑـﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﻋـﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ،روﺳـﯿﻪ،
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ،ﮐﺎﻧﺎدا و ..ﺻﺎدرات دارﯾﻢ.

ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺧﯿﺮ ارز و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﮐﻤﺒﻮد ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ در
ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪ؟

ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ  .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ  ،ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ
 ،ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ و درﺻﺪی از ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن را

ﮐﻤﺘﺮ ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ  .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻣﺴﺎل ﺑﺤﺮان ﻫﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺟﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آب و ﻫﻮا داﺷﺘﯿﻢ ،ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارزی ﮐﻪ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﻋﻤﻼ ﺻﺎدرات ﮔﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻻن
ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺟﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ
 ۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﺪ اﻣﺴﺎل ﺗﺎ  ۲۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﻣﯽ
ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪر ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﮐﺮدﯾﻢ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺎ اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺻﺎدرات ﮔﻮﺟﻪ آزاد ﺑﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﻮﺟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،از اول ﻣﻬﺮ ﻫﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﻤﻼ” ﻓﺼﻞ رو ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮔﻮﺟﻪ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن رب ﻫﻢ ﭼﻮن ﮐﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد از  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
در ﻫﺮ ﻗﻮﻃﯽ ﺑﻪ  ۱۸۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﺑﺎ
ﮐﻤﺒﻮد رب ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﻧﻘﺶ ) R&Dﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ( در ﺷﺮﮐﺖ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ؟
واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻬﺰی دارﯾﻢ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را
از ﺧﺎرج ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﺟﺪﯾﺪی را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ

ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯿﻢ در اﺑﺘﺪا در اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺴﺖ و ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﯽ
رﺳﺎﻧﯿﻢ  ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد
و ﺳﭙﺲ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎی وﯾﮋه دارﯾﻢ ،
ذاﺋﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ راﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای آن ﻣﺰه ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺲ ﻫﺰاز ﺟﺰﯾﺮه دﻟﭙﺬﯾﺮ ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺲ ﻣﻌﺮوف اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﺎزار ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ دارد.

ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری از دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارﯾﺪ؟

ﻣﻦ از ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدم  ،ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد
آزاد داﺷﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻫﻢ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺘﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ،ﻫﻤﯿﺸﻪ
در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدم ﺑﺤﺚ اﻗﺘﺼﺎد آزاد را ﻣﯽ ﮐﺮدم اﻻن ﻫﻢ ﻃﺮﻓﺪار
اﻗﺘﺼﺎد آزاد ﻫﺴﺘﻢ و اﻧﺘﻈﺎرم از دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﮐﻨﺎر
ﺑﮑﺸﺪ و دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻌﯽ در ﻣﻤﻠﮑﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد  ،ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻗﻌﯽ ﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ اداره ﮐﺮدن ﺧﻮدش را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ  .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ
راﻧﺖ در ﻣﻤﻠﮑﺖ وﺟﻮد دارد و آدﻣﻬﺎ ﻃﺮﻓﺪار راﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ راﻧﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم و ﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﻢ
ﻧﯿﺴﺘﻢ  .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش را از دﺧﺎﻟﺖ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻨﺎر
ﺑﮑﺸﺪ و ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬار واردات،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺻﺎدرات ،ﻣﺎﻟﯿﺎت و ازاﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﭼﻬﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺨﺶ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
دارﻧﺪه ﻧﺸﺎن ﺷﻮاﻟﯿﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺨﺶ از ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،
ﻟﻄﻔﺎ ﮐﻤﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

وﻗﺘﯽ ﻧﺎم از ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪف ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻻ را
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺮوﺷﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

و ﺑﮕﺬارﯾﺪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺮد .ﭘﺲ دو
ﻧﻮع ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ دارﯾﻢ ﻣﺜﻞ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﻔﺶ ﻣﺜﻞ ﮐﻔﺶ
ﻣﻠﯽ  ،ﺑﻼ و ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺎﮐﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ اﻻن ﻫﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﯾﻨﻄﻮرﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ.
وﻟﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮارﺑﺎر ﻓﺮوش  ،ﺳﻮﭘﺮ
ﻣﺎرﮐﺖ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺨﺮﻧﺪ و از ﻗﺪﯾﻢ ﭼﻮن
ﺑﺎزار ﻣﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘﯽ دارد ﯾﮏ ﺳﺮی ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﻫﻢ اﯾﻦ وﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی
ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ،
ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ .
اﻣﺮوز ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺨﺶ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن )ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ( ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ،ﻫﻢ ﺧﺮده
ﻓﺮوش و ﻫﻢ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ وﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه ای ﮐﺎﻻ ﻣﯽ دﻫﺪ و در
ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎﻫﺎی دوردﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﺎن
ﻟﻐﺖ ﺑﻨﮑﺪارﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ در ﭘﺨﺶ ﭘﮕﺎه ﺣﺪود  ۱۵ﺷﻌﺒﻪ دارﯾﻢ ،ﺟﻨﺲ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﻣﯽ
ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ،ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،اﻧﺒﺎرو ﻣﺎﺷﯿﻦ دارﻧﺪ و ﻣﯽ روﻧﺪ ﻣﯽ
ﻓﺮوﺷﻨﺪ ،ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯿﺎورﻧﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ ﻣﺎ روز ﺑﻌﺪ ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻮل ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻌﺪی را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﭘﺨﺶ ﻣﺎﺳﺖ.
اﯾﻦﺟﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺨﺶ ﭘﮕﺎه اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ از ﻣﻦ دﻋﻮت ﺷﺪه ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮدم.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﻧﺠﺎم دادم .از ﻃﺮﻓﯽ اﻧﺠﻤﻦ درﺳﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻻزم را ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ .ﺟﻠﺴﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ وزارت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻏﯿﺮه ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ از
دﺳﺘﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺨﺶ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ زﻧﺪه
ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺧﯿﻠﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﺤﻮه ﮐﺎر و درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎﻻ و
ورودﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﮔﻼﯾﻪ دارﻧﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺘﺮی زﯾﺎدی دارﻧﺪ،
اﻣﺘﯿﺎز وﯾﮋه از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف آن اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ آﻧﻬﺎ
را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﺎ .ﻣﺜﻼ در
اروﭘﺎ ﮐﺎﻻ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه از آن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
ﻫﺮ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪﻫﺪ وﻟﯽ اﯾﻨﺠﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ۱۵درﺻﺪ
ﺳﻮد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ۱۰درﺻﺪ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و
۱۲درﺻﺪ ﺳﻮد ﺑﺮای ﻣﻐﺎزه دار ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ۵۰درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﮕﯿﺮد ﭼﻮن ﮐﻞ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﺣﺪود ۴۰درﺻﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ۵۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﺨﻔﯿﻒ دﻫﺪﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺧﻞ و ﺧﺮج ﮐﻨﺪ ؟ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ از
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﺎﻻﯾﺸﺎن را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن ﻫﻢ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﺣﺠﻢ را ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ زﯾﺎد را ﻗﺒﻮل ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺴﺸﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﻮﻗﻊ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﺎﻻ ﺑﺮود اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر را
از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻗﻮی و ﺑﺮﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻋﺪاد را
ﺗﺨﻔﯿﻒ دﻫﻨﺪ  .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻀﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ
اﺧﯿﺮاً ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﮔﺮان ﺷﺪه و ﺳﻮدﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻢ ﺷﺪه
اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮرده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻨﺎر
رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺰرگ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎ
را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﻮﻗﻌﺸﺎن دارد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

