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ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ و روزﻣﺮه زﻧﺪﮔ ﻫﻤﻮاره ﯾ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی روزﻣﺮه
ﺧﺎﻧﻮارﻫــﺎی اﯾﺮاﻧــ ﺑــﻮده و زﻣــﺎن زﯾــﺎدی را ﻧﯿــﺰ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫــﺎ ﻣــﮔﯿﺮد.
ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺟﻨﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿــﻢ و در ﻧﻈــﺮ ﺑﯿﺮﯾــﻢ ﮐــﻪ ﻓــﺮدی ﺑﺨﻮاﻫــﺪ ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ ﺧــﻮد را از
ﻓﺮوﺷﻨـﺪه اﺻـﻠ و ﺑـﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾـﻦ ﺗﻌـﺪاد واﺳـﻄﻪ ﺧﺮﯾـﺪاری ﮐﻨـﺪ ،ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺴـﯿﺎر
ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺠﺎرت ﻧﻮﯾﻦ در دﻧﯿﺎ ،ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای و ﻫﺎﯾﭙﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻞ
و ﺳﯿﺎق ﺟﺪﯾﺪ آن در ﮐﺸﻮر ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﻌ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﮐﻢ
ﮐﺮدن واﺳﻄﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺟﺎده ﭼﻨﺪان ﻫﻤﻮاری ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد در
دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻼت زﯾﺎدی در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
ﯾ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻼﯾﻪﻣﻨﺪی ﺑﺮﺧ ﺧﺮﯾﺪاران درﺑﺎره ﺑﺮﺧ ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﻧﺤﻮه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮانﻓﺮوﺷ ،ﮐﻢﻓﺮوﺷ ،ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﺻﻮری در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎ و ﺣﺘ ﺗﺒﺎﻧ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘ ﭘﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠ
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎز ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﻪ واﻗﻌﺎ
ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
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اﯾﻦ ﺷﻤﺎره روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﻤﺖ ،ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه درﺑﺎره ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای را ﺑﺎ ﯾ از دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ﺣﻮزه در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ؛ آﻧﭽﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮح ﮔﻔﺘﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻ روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﻤﺖ ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺒﻮری ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای اﻓﻖ ﮐﻮروش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﮐﻨﺪ:

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺤﺚ را از اﯾﻨﺠﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺮوﺷﺎه
ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای در ﮐﺸﻮر ﭼﻮﻧﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد؟
در واﻗﻊ ﺷﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﻪ دﻫﻪ  ۳۰ﺑﺮﻣﮔﺮدد .ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﯾﺎ از اﺑﺘﺪا دوﻟﺘ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ در اداﻣﻪ ،دوﻟﺘ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﺮ ﺑﻨﺎهﻫﺎی دوﻟﺘ ،رﺷﺪ ﻧﺮدﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﺮﺧ از اﻣﺘﯿﺎزت
دوﻟﺘ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داﻧﺪ .اﻣﺎ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪ .ﯾ از دﻻﯾﻞ ورود ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﻪ
ﺣﻮزه ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ،در اﯾﻦ ﺣﻮزه وارد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﻧﯿﺰ اﻧﯿﺰه ﻻزم را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮد و رﻗﺒﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺲ آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ زودﺗﺮ وارد
ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﯾﻌﻨ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ!؟
ﺑﻠﻪ؛ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾ ﻧﯿﺎز ﻣﻠﻤﻮس و واﻗﻌ ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی و آﻏﺎز ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺘ ،اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮان ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﻧﻮاﺣ
ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﻨﺪاران ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﻐﺎزهﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ  .در
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن ﮐﺎﻻ ارزشاﻓﺰوده اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ ،ﮐﺜﺮت
واﺳﻄﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﻧﻘﺶ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﯾﺒﺎره ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎ را داﯾﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،درﮐﻨﺎر
ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ،اﻧﺒﺎر ﻟﺠﺴﺘﯿ ﻫﻢ دارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺬف واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻪ ﭼﻨﺬﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻘﺎل و اﻧﺒﺎرذاری را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺑﺎر از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﻣ ﭘﺮدازﻧﺪ  .وﻗﺘ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﯾ ﻣﺤﺼﻮل  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه،
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ  5ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن را ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ) ﻫﻤﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﺎ اﻋﻢ از
ﺑﻨﺪار ،ﻣﻐﺎزه دارو  (...در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺮوﺷﺎه زﻧﺠﯿﺮهای آن ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ
ﺣﺬف واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺨﺸ از آن  ۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد
اراﺋﻪ ﻣ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ  ۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﻣﺷﻮد و ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺻﺮف
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺳﻮد ﺧﻮد ﻣ ﺷﻮد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوش ﺳﻨﺘ ،در ﻧﻈﺎم ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ،ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮐﻨﺪ .ﺳﻮد ﻗﺒﻼ ﺑﯿﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه و واﺳـﻄﻪﻫﺎ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣﺷـﺪ؛ اﻣـﺎ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ زﻧﺠﯿـﺮهای ،ﺑﺨﺸـ از آن ﻧﺼـﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه و دو ﺑﺨـﺶ دﯾـﺮ آن ﻧﺼـﯿﺐ
ﻓﺮوﺷﺎه و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آن ﻣﺷﻮد .راز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای و دﻟﯿﻞ اﺻﻠ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ،از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوﺗ ﺑﺎ
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ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎ دارﻧﺪ؟
ﻗﻄﻌﺎ؛ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﻓﺮوش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن ورود ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ،ﻣﺮدم ﮐﺎﻻﻫﺎ را در ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﮐﺎﻻ
روی ﻗﻔﺴﻪ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای  ۲۰روز اﺳﺖ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﮐﺎﻻﻫﺎ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ
ﻧﻬـﺪاری ﻣـ ﺷﻮﻧـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮوﺷـﺎه ﻫـﺎی زﻧﺠﯿـﺮه ای ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾﻨـﻪ ﻗـﺪرت ﺧﺮﯾـﺪ ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨﺪه را ﺑـﺎﻻ ﻣﺑﺮﻧـﺪ ،ﺑـﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ ﻣاﻓﺰاﯾﻨﺪ .ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤ و ﮐﯿﻔ ﺟﺰو اﺻﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎ از ﻟﺤﻈﻪ
ورود ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه دﻓﺎع ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻓﺮوﺷﺎه زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﻓﯿﺰﯾ ،ﻣﯿﺮوﺑ و  (...را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺣﺘ
ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎﯾ ﻣﺜﻞ اﻓﻖ ﮐﻮروش ،آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ را ﺷﺨﺼﺎ و ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪهﮐﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﺷﻞ ﺳﻨﺘ ﻓﺮوش
ﻧﻤﺗﻮان اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﺨﺘﯿﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﺎه زﻧﺠﯿﺮهای وارد ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهای ﺗﻮان ﺑﺮآورده ﮐﺮدن اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را ﻧﺪارد.

ﭘﺲ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮ ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای وارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼ را
ﻣﺑﻠﻌﻨﺪ؟!
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﻧﺎه ﮐﺮد؛ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻃﺒﻖ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻼق ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺎزرﺳﺎﻧ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ دﯾﺮ روش ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻧﻔﺖﻓﺮوﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﯾﺎ
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﺘﺮو ﺑﺨﺸ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪ و
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﺷﻮد.

آﯾﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮز ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای وارد ﺷﺪه،
ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد؟
اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ،ﺗﺒﺎﻧ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﻢ ﻓﺮوﺷ ﯾﺎ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷ اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻬﻢ را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ .ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻫﻢ ﻓﺮوﺷﺎه زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺮای ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺪن ،ﺗﻼش ﮐﺮده و ﻣﺪتﻫﺎ
زﯾﺎن داده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻋﺘﺒﺎر و اﻋﺘﻤﺎد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺟﺎزه ﻧﻤدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،اﻋﺘﺒﺎرﺷﺎن را
از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .ﻣﺎ ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻼن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻزم را ﻧﺪارد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻧﻤﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻓﺮوﺷﺎه زﻧﺠﯿﺮه ﻫﯿﭻ
ﻣﺤﺼـﻮل ﺿﻌﯿﻔـ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد اﻣـﺎ ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﻣﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑـﺎ ﺿﺮﯾـﺐ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺑﯿﺸﺘـﺮی ﻣﺗﻮاﻧـﺪ از اﯾـﻦ
ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ.

ﭼﺮا در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﻖ ﮐﻮروش ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻮرد
ﻫﺠﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از آﻧﭽﻪ در ﯾ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑاﻃﻼﻋ از اﻟﻔﺒﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﻋﺪم
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎزوﮐﺎر ﯾ ﻓﺮوﺷﺎه زﻧﺠﯿﺮهای اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑاﻃﻼﻋ ﯾﺎ ﮐﻢ اﻃﻼﻋ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﻬﻪ ،اﺗﻬﺎمزﻧ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﺪﻋ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ،ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﺎﺗ و ﻫﺠﻤﻪ ﻫﺎﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اﯾﻦ ﺳﻮءﻇﻦﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎﻻ و ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای را در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻘﻪ و ﻓﺮﯾﺒﺎری
ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑاﻃﻼﻋ از ﺳﺎزوﮐﺎر ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﺑﻌﻀﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ در اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﺒﺎﻧ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه را
وارد ﮐﻨﻨﺪ .ادﻋﺎ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﮐﺎﻻی ﺧﺎص ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺜﻼ ﯾ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از آن
ﻣﺤﺼﻮل 950 ،ﮔﺮم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ وﻋﺪه ﺗﺨﻔﯿﻒ ،ﺑﻪ ﺳﻮد رﺳﯿﺪ .ﻋﺪهای ﺗﺼﻮر ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ راز ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و
آن را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺣﺎل آﻧﻪ ﺑﺮای درک ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻓﺮوﮔﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻓﺮ.ﺷﺎه
ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.

ﯾ از ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷ ﮐﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ درج ﺷﺪه روی آن اﺳﺖ؛
آﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤ در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد؟
ﺑﻠﻪ؛ ﻣداﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻌﻀ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾ ﺑﻪ  ۶۰درﺻﺪ ﻫﻢ ﻣرﺳﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد ﻣﻮج ﺗﻮرﻣ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮر ﻣﺷﻮد از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﻣﺠﻮز ﺑﯿﺮد و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را از ﻣﺜﻼ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن  ۱۰ﺑﻪ  ۱۲ﯾﺎ  ۱۴ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺗﺪاوم ﺗﻮرم ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻃ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺗﺮار ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻔﺴﻪ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد .ﺑﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺳﺎده
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ آن را ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎد از ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺘﻀﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮرﻣ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  ۲۵۰۰ﻓﺮوﺷﺎه زﻧﺠﯿﺮهای ،اﮔﺮ در ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﺎه ﺣﺪاﻗﻞ
 ۲ﻫﺰار ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ در ﺗﻬﺮان  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻠﻒ ﻟﯿﺒﻞ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺰرگ ﻫﺰار و ﺣﺘ ۵ ﻫﺰار ﺧﻄﺎ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﺧﻄﺎ ﻓﻘﻂ ﯾ ﻫﺰارم درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎن درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺴﺘﺮده ﭘﻮﺷﺶ ﻣدﻫﺪ.

در ﻣـﻮرد اﺗﻬـﺎم اﺣﺘـﺎر و ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷـ ﮐـﺎﻻ در ﻓﺮوﺷـﺎه ﻫـﺎی زﻧﺠﯿـﺮهای ﭼـﻪ ﭘﺎﺳـﺨ
دارﯾﺪ؟
اﺗﻬﺎم زدن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ وﻟ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای اﻣﺎن رﺻﺪ دﻗﯿﻖ و ﺷﻔﺎف ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ را دارﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﺣﺘ ﯾ ﻣﻮرد از اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت در ﻣﻮرد ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾ ﺣﻠﺐ روﻏﻦ ﮐﻪ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،در ﺑﺎزار ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۷۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻓﺮوﺷﺎه زﻧﺠﯿﺮهای ﻣﻠﻒ اﺳﺖ آن را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
اﮔﺮ ﯾ ﺑﺮرﺳ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای در ﻣﻮرد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار در اﯾﻦ دوره ﺑﺎ دورهﻫﺎی ﭘﯿﺶ از وﺟﻮد ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن دوره ﭼﻪ ﺑﺨﺸ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ اﻧﺒﺎر ﻣﺷﺪ و ﺑﻌﺪا ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣرﺳﯿﺪ .در
ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺗﻤﺎم زﻧﺠﯿﺮه ﺧﺪﻣﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﻣﺷﻮد؛ از ﺳﻮی دﯾﺮ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎ  ،ﮐﺎﻻ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﺷﻮد ﺧﺮﯾﺪار آن ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﯿﺮی اﺳﺖ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در دﯾﺮ روش
ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳ اﯾﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﻧﻈﺎرت وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﻈﺎرت ،دوﻟﺖ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘ را در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺴﭙﺎرد.
ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﻤ دوﻟﺖ آﻣﺪه و اﺟﺎزه ﻧﺪادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺮدم دﺳﺖ دﻫﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در زﻣﺎن ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺠﻮم ﻣﺮدم و ﺧﺎﻟ ﺷﺪن ﻗﻔﺴﻪﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ؛ اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ
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ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را در اﯾﺮان ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ .در اﯾﺮان ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺧﻮد را ﺗﺎ  ۸۰درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ و
ﺑﻌﻀﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺷﺒﺎﻧﻪروزی ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ روﻧﺪ رﺳﺎﻧﺪن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﻮد .در ﺷﻮکﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻤ ﻫﻢ اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎزار ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.

در ﻣﻮرد اﺗﻬﺎم ﺗﺒﺎﻧ ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻪ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ؟
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺘﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻠ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ زﻧﺪﮔاش را ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺨﻠﻔ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ ﻫﻢ ﻧﻤ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه وارد ﻣ
ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای.
ﻧﺘﻪ دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل ،اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺜﻼ ﻣﺘﺨﻠﻔ وزن ﯾ ﻣﺤﺼﻮل را ﯾ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻗﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ اﻣﺎ داﺧﻞ ﻗﻮﻃ۹۰۰ 
ﮔﺮم ﻣرﯾﺰد ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻣﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺻﻼ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎﻧ دارد ﭼﺮا
ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮوﺷﺎه زﻧﺠﯿﺮهای ﻣﮔﺬارد اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﮔﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺗﺒﺎﻧ دارد؟! او ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺨﻠﻔ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺗﺎزه در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﻧﻈﺎرت ﻫﻢ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻓﺮوﺷﺎه زﻧﺠﯿﺮهای وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﺎر ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ در ﮐﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد .ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮐﺎﻻﻫﺎی وﯾﮋه ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻗﺎﻧﻮن را رﻋﺎﯾﺖ
ﻣ ﮐﻨﺪ و در آن ﺑﺨﺸ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﮐﻨﺪ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۱۵درﺻﺪ از ﺑﺎزار،
ﺳﻬﻢ ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای اﺳﺖ .ﭘﺲ ﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ 15درﺻﺪ از ﺑﺎزار ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﺨﻠﻔ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد آن  ۸۵درﺻﺪ دﯾﺮ ،ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻒ دارﻧﺪ.
و ﻧﺘﻪ ﺳﻮم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮوﺷﺎه زﻧﺠﯿﺮهای ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ دارد؟ ﺳﯿﺴﺘﻤ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﻧﻈﺎﻣﺶ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ را از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺮد ،روی آن ﺗﺨﻔﯿﻒ دﻫﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﺶ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺳﻮدش را ﻫﻢ ﺑﺒﺮد ،ﭼﻪ
ﻟﺰوﻣ دارد ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﺪ؟

ﭘـﺲ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﺷﻤـﺎ ﻫـﺪف از وارد ﮐـﺮدن ﭼﻨﯿـﻦ ﻫﺠﻤﻪﻫـﺎﯾ ﺑـﺮ ﻓﺮوﺷﺎهﻫـﺎی زﻧﺠﯿـﺮهای
ﭼﯿﺴﺖ؟
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮز ﻧﺎه و ﺗﻔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺎز ﻣﮔﺮدد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه
ای ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ دﻫﻨﺪ ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﯾ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺣﺘ ﯾ ﻣﻮرد از اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎی ﺗﺒﺎﻧ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﻨﺠﺎل ﺳﺎزی رﺳﺎﻧﻪ ای ﻫﻢ ﻧﺪارد .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻦ ﻫﺮﯾ از
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺎری ﻫﻢ ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن اﺗﻬﺎم ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺗﻬﺎﻣﺎت از روی ﺧﺼﻮﻣﺖ ﯾﺎ دﺷﻤﻨ اﺳﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ آﻧﻬﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﻮده و ﺣﺲ ﻣﮐﻨﻨﺪ واﻗﻌﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﻼﻫﺒﺮداری
ای اﺗﻔﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﻫﺒﺮداری را اﻓﺸﺎ و در ﻣﻮرد آن اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﮔﺮ ﺗﺨﻠﻔ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾ ﻓﻀﺎی آرام و ﻋﺎری از ﺟﻨﺠﺎل ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای ،ﺗﺨﻠﻔﺎت را ﭘﯿﯿﺮی و
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
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آﯾـﺎ اﺗﻬﺎﻣـﺎت ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﯾـﻦ روزﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺮوﺷﺎهﻫـﺎی زﻧﺠﯿـﺮهای ،ﺗـﺎﺛﯿﺮی ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان
ﻓﺮوش و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم از آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻃﺒﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎه ﻣﻨﻔ ،روی آﻣﺎر ﻓﺮوش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای در
ﺗﻤﺎم ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف دارای ﻋﻤﻠﺮد ﺷﻔﺎف و ﻗﺎﺑﻞ رﺻﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎز
ﻣﮔﺬارد و ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘ در راﺳﺘﺎی اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻣﻮارد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد از ﯾ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
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