ﻧـﺎﯾﺐ رﯾﯿـﺲ ﻫﯿـﺄت ﻣـﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐـﺖ
ﺑﺎزار ﺳﻼﻣﺖ زﻣﯿﻦ :در »وج ﮐﺎﻻ«
ﺳﻼﻣﺘﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ

وج ﮐﺎﻻ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای وﮔﺎنﻫﺎ ،ﮔﯿﺎهﺧﻮارﻫﺎ و
ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن و روﺣﺸﻮن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ
ﺑﺎزار ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
در وج ﮐﺎﻻ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺧﻼق ،ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اول از ﻫﻤﻪ
اﺣﺘﺮام را ﺑﺮای وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﺮ رﻧﮓﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ را در ﻫﻤﻪ اﻧﺪازهﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻏﺪﻏﻪ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﮔﯿﺎﻫﯽ« اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
آﻧﭽﻪ از ﻧﻈﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮازﻫﺎﯾﯽ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺣﺴﻦ ﻓﺮوزانﻓﺮد ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ
ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ »ﺑﺎزار ﺳﻼﻣﺖ زﻣﯿﻦ« در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی وج
ﮐﺎﻻﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ آن را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
ﺑﺎ ﭼﻪ اﯾﺪهای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺳﺎﯾﺖ »وج ﮐﺎﻻ« ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟
اﻧﮕﯿﺰه اوﻟﯿﻪ اﯾﻦﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺷﻬﺮزاد اﻣﯿﺮی« اﻧﺠﺎم
داد؛ او ﮐﻪ ﺧﻮدش ﮔﯿﺎﻫﺨﻮار و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاران ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﮐﻤﺒﻮد روﺑﻪرو ﺷﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮔﯿﺎﻫﺨﻮار و
وﮔﺎن ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن
ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
در اﺑﺘﺪا اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ »وﮔﺎن« ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺷﮑﻞ داد.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و ﭘﺲ از
ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری و وﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﺳﯿﻊﺗﺮی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و آن را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﮔﺎن
ﻧﮑﻨﯿﻢ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر را ﻫﻢ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪات دﺳﺖ
ﺳﺎز اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ را ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﻪ ﺳﺒﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﺪه ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎزار در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ  .ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه
ﺳﺎﯾﺖ »وج ﮐﺎﻻ« ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و از ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺳﺎل  ۹۶اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺤﺪود آﻏﺎز ﺷﺪ و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻢﮐﻢ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻓﺰودﯾﻢ و ﺳﺎﯾﺖ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺣﺎﺻﻠﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﮐﺎر رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺖ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻮان اﻓﺰودن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش آﺳﺎن ،ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎﻻ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدﯾﻢ و ﮐﺎر از ﺷﮑﻞ ﭘﺮوژهای ﺑﯿﺮون
آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺒﺪل ﺷﺪ؛ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎزار ﺳﻼﻣﺖ
زﻣﯿﻦ« راهاﻧﺪازی و ﮐﺎر در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ و ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .و در
آﺧﺮ ﺳﺎﯾﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۹٫۹٫۹ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ دوﺑﺎره اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.
ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻓﺮوش دارﻧﺪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ

ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺣﻀﻮری ﮐﺎﻻ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮوش
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﻮدن ﮐﺎﻻﻫﺎﺳﺖ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻟﯿﺴﺖ
ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺗﻼش
ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را درﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﮐﺎﻻ اراﯾﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﺧﯿﺮ اﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری »اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﺮان«
ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﻪﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻈﺎرت ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ اﺳﺖ
و ﺑﺎﯾــﺪ ﺗﺄﯾﯿــﺪﯾﻪﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘــﻪ ﺑﺎﺷﻨــﺪ؛ ﺗﺄﯾﯿــﺪﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾــﻢ و
ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﻻن ﻃﺮحﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ
در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎران
دﯾﺎﺑﺘﯽ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن »وﮔﺎن« اﯾﻦ ﻧﯿﺎز وﺟﻮد دارد و آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺮﺧﻮرداری ِ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺟﻮد دارد؟
ﺧﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﻬﺪی ﮐﻪ دارﻧﺪ و
آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽدﻫﺪ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ و
ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات
ﺻﺤﻪﮔﺬاری ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت »وﮔﺎن« ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ؟
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ؛
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮ ﺳﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮاد ﮔﯿﺎﻫﺨﻮار اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده وﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮی از

ﺳﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد »وﮔﺎن« ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻢ در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻫﻢ در ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻻی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات زﯾﺎدی
دارﯾﻢ و ﻣﺎ ﺗﻼش دارﯾﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ را آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و
ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ و زﻣﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﯾﺪ؟
ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ

ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ درواﻗﻊ ﺣﺠﻢ
در آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ وﯾﮋه ﺑﻮدن و ﺧﺎص ﺑﻮدن ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ
دارد ،در واﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮرم ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ.

در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻫﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪهای
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد  .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻬﻢ ﻓﻌﻼ ً ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯽﻧﻈﻤﯽﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻮرم روز
ﺑﻪ روز در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ اﺻﻮﻻ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺪام اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل زﯾﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮ اﻧﺪازه ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻓﺮوش ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺧﺎص ﺗﺮی دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮرم در ﺟﺎﻣﻌﻪ
دﺷﻤﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ
ﮐﺎﻻ اﺳﺖ و ﻫﻢ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه.
ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؟
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ارزان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﻮاع ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﺳﻮﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﺎص و ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪودی ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﺧﺎص
و ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ اﺳﺖ در واﻗﻊ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺣﻮزه ﻏﺬای آﻣﺎده اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزار
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺣﺠﻢ ﺑﺎزاری ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه

اﺳﺖ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻗﺮار
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﺷﮑﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ؟
اﻻن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﮐﺎﻻﻫﺎی دﺳﺖﺳﺎز و ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ در ﺣﻮزه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺤﻮر ﮐﺎﻻﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮدن و
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮدن اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺳﻨﺘﯽ و دﺳﺖﺳﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺎ وﮔﺎن اﺳﺖ و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻋﻢ از ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ
اﻧﻮاع ﺷﮑﻼت ،ادوﯾﻪﻫﺎ و ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﺎﺑﻮن و ﻣﻮاردی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
اﯾﻦ دﺳﺖ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﻨﻮشﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻏﯿﺮه
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎدوﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺎ
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی وﯾﮋه دارﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮاد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آراﯾﺸﯽ .ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﮔﯿﺎﻫﺨﻮاری اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺪ »دﻧﯿﺎ« و ﺑﺮﻧﺪ »ﺳﻮﻣﺎ« در ﺳﺎﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ »ﺳﻮﻣﺎ«
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮﻧﺎرﮔﯿﻞ و
ﺑﺎدام.
ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻫﻢ در دﺳﺖ ﺳﺎزﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎی دارﻧﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻻزم
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم آﺟﯿﻞ و ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺧﺸﮏ در اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺷﺨﺼﯽ و
ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺪاﯾﺎ اﺳﺖ.اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺶرو
دارﯾﻢ.
در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
ﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺪون ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ذاﺋﻘﻪ و ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ وﻟﯽ
از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﯿﻢ.
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