اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻄﺮح ﮐﺮد؛ﺛﺒﺖ
رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪ دﯾﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺖ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﻪ زودی ،ﺑﺮای ﺳﻪ ﻫﺰار ﻫﻤﮑﺎر در ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻫﺎی دﯾﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه ای دﯾﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( از ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﻬﻦ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺘﺘﺎح و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺼﺪﻣﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ از
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای دﯾﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻓﺘﺘﺎح اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻀﻮ
ﮔـﺮوه ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﻬـﻦ ،ﻣﻬﻨـﺪس اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﭘﺎﯾـﺪاری رﺋﯿﺲ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه
ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه ای ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ،در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ از ﻋﺰم راﺳﺦ
ﻣﺪﯾﺮان و ﻫﻤﮑﺎران دﯾﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻄﻠﻮب
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺧﺒﺮ داد.

وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺘﺘﺎح و راه اﻧﺪازی  ۳۰۰ﻓﺮوﺷﮕﺎه دﯾﻠﯽ
ﻣﺎرﮐﺖ در  ۲۹۴روز ﮐﺎری ﯾﮏ رﮐﻮرد در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای
ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش اﻓﺰوده ﺣﺎﺻﻞ از
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﻬﻦ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ،ﺑﺨﺶ
ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻬﻨﺪس ﭘﺎﯾﺪاری ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪه در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای دﯾﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺖ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و
رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ،ﺿﺎﻣﻦ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای در ﮐﺸﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺳﯿﺼﺪﻣﯿﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای دﯾﻠﯽ
ﻣﺎرﮐﺖ در ﭼﻬﺎرم ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﯾﮑﺴﺎﻟﮕﯽ اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﻓﺘﺘﺎح و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪ
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای دﯾﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺖ در ۱۰
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﺮان ،ﺧﺮاﺳﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻓﺎرس،

ﮔﯿﻼن ،ﮐﺮﻣﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﻫﻤﺪان و ﻣﺎزﻧﺪران راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و ﺷﻌﺐ
ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن در ﻧﯿﻤﻪ اول
ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺴﺘﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﯾﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺖ ﺑﻪ  ۱۲ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺪ.
ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻫﻤﮑﺎر در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای دﯾﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ
زودی ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺑﺎزار داغ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ و ﮐﻢﻓﺮوﺷﯽ
ﺑـﻪ اﺳـﻢ ﺗﺨﻔﯿـﻒ » /ﺗﺨﻠـﻒ« راز
ارزان ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮه ای

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای اﯾﻦ روزﻫﺎ رﻗﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎرچ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ای از ﺗﻬﺮان
ﺳﺮﺑﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺮﺳﻮن ،اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای در ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ
ﮐﻪ در ﯾﮏ دوﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را از ﮔﺮدوﻧﻪ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺧﺎرج ﮐﺮده اﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای اراﺋﻪ
ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﮐﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻞ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﺎﻻ را ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺸﻢ ﻫﺮ
رﻫﮕﺬری از اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮﺳﻮن در ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻣﯿﺪاﻧﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ارزاﻧﯽ،
ﺣﺮاﺟﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎ ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ:
ﮐﻢ ﻓﺮوش ﻋﺎﻣﻞ ارزاﻧﯽ
در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﻏﺮب ﺗﻬﺮان
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮ روی ﻟﻮازم ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ
دار زده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۸ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن  ۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ  ۵۰درﺻﺪ
ﺗﺨﻔﯿﻒ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ او ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارد
ﻧﺎﻣﺶ در ﮔﺰارش درج ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ »:دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﯾﻦ
ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت وﺟﻮد دارد؛ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎزار ﻓﺮوش وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ
ﮐﺎﻻﯾﺸﺎن را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺑﺮﺳﻨﺪ«.
او اداﻣﻪ داد »:ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪن اﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﺎﻻ را
ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺸﻮد«.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺗﻬﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ »:ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ارزان ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺺ آن
اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ وزن ﮐﺎﻻ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن اﺳﺖ«.
او اداﻣﻪ داد » :اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ درج ﻗﯿﻤﺖ روی آن
ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه ای
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ دﻫﺪ«.

اﯾﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ارزان ﻓﺮوﺷﯽ
را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ »:ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه
ای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ از ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺒﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه دار ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﻠﯽ
ﺗﻨﻬﺎ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﮐﺎرﺗﻦ از آن ﮐﺎﻻ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻋﻤﺪه ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و اﯾﻦ
ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺨﺸﯽ از ارزان
ﻓﺮوﺷﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد«.ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد ،ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی
از اﯾﻦ ارزان ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه
ای دﺳﺖ دﻻﻻن و واﺳﻄﻪ ﮔﺮان را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﺨﺸﯽ
از ﮐﺎﻻﻫﺎ را در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ارزان ﺗﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﺮ ارزاﻧﯽ ﺑﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧﯽ را در
ﺧﺼﻮص ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﺎﻻ ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ »:اﮔﺮ اﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ،ﻗﻨﺪ ،ﺷﮑﺮ و روﻏﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺗﺨﻔﯿﻒ دﻫﻨﺪ؛ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﻪ در ﺳﺒﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ دار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺎن
از ﯾﮏ ﺗﺨﻠﻒ را ﻣﯽ دﻫﺪ«.
او ﮐﻪ ﺧﻮد را » اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ رﺣﻤﺘﯽ« ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد  »:از ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﺮ ارزاﻧﯽ ﺑﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻗﻄﻌﺎ دﻻﯾﻠﯽ دارد«.
وی اﻓﺰود »:در ﭘﻮدرﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﻣﻮاد آﺑﯽ رﻧﮕﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﻪ آن آﻧﺰﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ
از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪیﻫﺎ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ
ﯾﺎ از ﻣﻮاد ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ارزان
ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﺸﺎن اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﮐﺮده ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ »:ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
زﻧﺪه اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ  ۶۰ﺗﺎ  ۷۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارد ،ﺣﺎل
ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﮐﺮده ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را  ۸۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش

رﺳﺎﻧﻨﺪ و  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻗﯿﻤﺖ دﻫﻨﺪ؛ اﻣﮑﺎن دارد اﯾﻦ
ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﭼﺮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ در ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ
ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وارد ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ رﻓﺘﻪ
اﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﻋﻠﺖ ارزان ﻓﺮوﺷﯽ را اﯾﻦ ﻃﻮر
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد »:در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻋﻮام ﻓﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮای ارزان ﻓﺮوﺷﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ درج ﺷﺪه ﺑﺮ روی
ﮐﺎﻻ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ روی ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ«.
او ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ اﭘﻠﯿﮑﺸﻦ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه را
ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮔﻔﺖ »:ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی را
 ۱۰۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۶۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ روی اﯾﻦ ﮐﺎﻻ  ۵۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺗﻬﺮاﻧﯽ در اداﻣﻪ اﻓﺰود »:ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن
اﻧﻘﻀﺎء آن رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮاج ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ«.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد »:اﮔﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد دارد ﭘﺲ
ﭼﺮا ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﻮد ﭼﻄﻮر ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ درج ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ«.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﭘﺮﺳﻮن

واﮐﻨﺶ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
در ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎ

ـﻮﻻت
ـﻒ در ﻣﺤﺼـ
ـﺖ :ﺗﺨﻔﯿـ
ـﺮهای ﮔﻔـ
ـﺎی زﻧﺠﯿـ
ـﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫـ
ـﺲ اﺗﺤـ
رﺋﯿـ
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش
در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ اﻣﯿﺮ ﺧﺴﺮو ﻓﺨﺮﯾﺎن رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
زﻧﺠﯿـﺮهای ،اﻇﻬـﺎر ﮐـﺮد :واﻗﻌـﯽ ﺑـﻮدن ﺗﺨﻔﯿﻒﻫـﺎی اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای و ﻧﯿﺰ دو ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ دو درﺟﻪ
ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﺳﺎز و ﮐﺎر و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی آن ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ
ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪون ﻏﺮض و
ﯾﺎ ﺑﺪون ذﻫﻨﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر ،ﻋﯿﺎن و ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ،ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﻪ

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ در دو اﺻﻄﻼح ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،اول ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی
ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و دوم ﺣﺬف واﺳﻄﻪﻫﺎ و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ اﺳﺖ.
ﻓﺨﺮﯾﺎن اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﯿﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﺑﻪ
وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ اﻓﺮاد از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ” راز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮه ای” ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﮔﻔﺘﻢ
ﻫﯿﭻ رازی در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺠﻢ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﮕﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﯽ “ﺻﺮﻓﻪﻫﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻘﯿﺎس” ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﻮﺛﺮی ﮐﻪ در ﺗﻮان اﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و اراﺋﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ دارد
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻣﻄﺮح ﮐﺮد :ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﺳﻔﺎرش ﮐﺎﻻ و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻘﺪار و ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﮐﺎﻻ از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن ﻓﺮوش اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ،ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻓﺨﺮﯾﺎن ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم
ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ،از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﮔﻔﺖ :ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت دورهای ﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ و ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺣﺪف واﺳﻄﻪﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از دﯾﮕﺮ
ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻔﺎرش و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺠﻢ و ﻣﻘﯿﺎس
ﺑﺎﻻی ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮی از ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ دل ﺑﻪ ﺧﻮاه ﺗﻮﺳﻂ
دﻻﻻن
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻻﻻن در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :دﻻﻻن ،ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه را دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻮده و
ﺑﻪ ﻣﯿﻞ و اراده ﺧﻮد و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻ را وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺨﺮﯾﺎن درﺑﺎره ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اداﻣﻪ داد :از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و اﻧﺒﺎرداری
آن اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻮرداری ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ
در ﺣﻮزه ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ،آنﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺣﻤﻞ و اﻧﺒﺎرداری )ﻧﮕﻬﺪاری( ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ
داده و ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﻦ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
وی ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮرات ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
درج ﺷﺪه روی ﮐﺎﻻ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از اﻓﺮاد ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺷﯽ
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درج ﺗﺨﻔﯿﻒ ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ دو ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ
دور از ﭼﺸﻢ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد را ﺑﺎ دو ﻧﺮخ ﻣﺘﻔﺎوت در اﺧﺘﯿﺎر
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻧﮕﺬارﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت را در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ دو ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهای رﯾﺴﮏ آن را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻧﻤﯽﺧﺮد ﻃﺒﻌﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم و ﺑﺎﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺰ ﻧﻪ
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ و اﺻﻼ از اﺳﺎس ﻣﺮدود اﺳﺖ.
ﻓﺨﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺨﻠﻒ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﮐﺴﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از

ﺗﺨﻠﻒ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺧﺘﻼف و ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﮔﺰارش
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ
در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای رخ داده
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮرد

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و دوﻟﺘﯽ
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﺻﺪ ﻧﺮخ  ۳۶ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ در ﺷﻌﺐ ﺗﺤﺖ
ﭘـﻮﺷﺶ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﮐﺸـﻮر و اراﺋـﻪ ﮔﺰارشﻫـﺎی ﺗﻔﺼـﯿﻠﯽ ﺑـﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ وزارت ﺻﻤﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار،
اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﯾﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و
ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ از
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻨﻮز ﺣﺠﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻋﻠﯽ رﻏﻢ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در دﻫﻪ
اﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺪﻫﺎ و ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ را واروﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای ﺳﻮق داده ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ارزانﺗﺮ
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﭼﻪ در اﯾﺠﺎد ﺟﻮ رواﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﺘﺮ
ﺷﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮد و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺗﺼﻮر
ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد و ﭼﻪ در
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ وارد ﺷﺪن ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﻪ وﻗﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

ﻓﻘـﻂ  ۱۲درﺻـﺪ از ﺗﻮزﯾـﻊ ﮐـﺎﻻ در
ــﺎی
ــﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫـ
ــﺮان ﺗﻮﺳـ
اﯾـ
زﻧﺠﯿﺮهای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺮان
ﻓﻘﻂ  ۱۲درﺻﺪ از ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺪرن ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺪرن
ﺑﺎزوی دوﻟﺖ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺎزار ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪی در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ،ﮔﻔﺖ:
در اﯾﺎم ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ راهاﻧﺪازی
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺗﻬﺮان و اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰودی اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در  ۱۱اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم
اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻠﻔﻨﯽ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪات

ﻻزم ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮرم ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻃﯽ دو ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ ﺗﻮرم داﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﻟﺬا ﻣﺮدم و ﺑﺨﺼﻮص
دﻫﮏﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﺎم ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،ﻋﯿﺪ
ﻧﻮروز و ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺎم ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﻣﺤﻤﺪی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد در ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و
۲۰۰ﻫﺰار ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺞ ،روﻏﻦ و ﻣﺮغ را ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎ در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻫﺪای  ۱۰ﻫﺰار ﮐﺎرت ﺧﺮﯾﺪ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺎ در راﺳﺘﺎی اﯾﻔﺎی
ﺗﻌﻬﺪات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ و ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ :ﺳﻄﺢ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﺮای ﻋﺎری ﺷﺪن از وﯾﺮوس ﺑﻪ ﻣﺪت  ۵ﺗﺎ  ۷روز در اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاری
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺤﻤﺪی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﺪود  ۸۵درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ زﻧﺠﯿﺮه
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺪرن اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهوری اﺳﺖ
و زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﺑﺎزوی ﻣﻮﺛﺮ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎ
در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ دوراﻓﺘﺎده را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻃﯽ ﻣﺪت ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻣﺎر
ﻻزم را اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺣﺠﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺪرن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻟﺬا ﺗﻮزﯾﻊ از
ﻃﺮﯾﻖ زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺪرن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۲درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻮزﯾﻊ از روش ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺠﺎم

ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﺮای ﭘﺮرﻧﮓ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺧﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺮدم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮ و آﺳﺎنﺗﺮی ﺑﻪ اﺟﻨﺎس ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺎ  ۲ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﺪود  ۲۰درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﮐﺜﺮ
ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ اﺟﻨﺎس ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
وی در ﻣﻮرد ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﻬﻤﯿﻪای اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ،روﻏﻦ و ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻬﻤﯿﻪای ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارز ﺑﺮﻧﺞ از دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ از ﺷﻤﻮل ﮐﺎﻻﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم وزارت ﺻﻤﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ
ﺑﺰودی  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﯾـﮏ ﻣﻘـﺎم ﻣﺴـﺌﻮل در وزارت ﺻـﻤﺖ
ﺧﺒﺮ داد؛ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮه ای در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار

ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ وزارت ﺻﻤﺖ ﮔﻔﺖ :ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ،اﻣﮑﺎن
ﮐﻨﺘﺮل و ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری در
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﻋﺒﺎس ﻗﺒﺎدی ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ وزارت ﺻﻤﺖ ﮔﻔﺖ:
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﺑﺤﺚ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؛
ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل و ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ ﺑﻮدن آن ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻗﯿﺎس و ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺪاری ﮐﻪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.
او ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و رﺳﺎﻧﺪن اﺟﻨﺎس ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮوش در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای اﻣﮑﺎن
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮوش ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری را راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

