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زنبیل
قیمت مرغ پر کشید

رئیس اتحادیه پرنده و ماهــی از افزایش قیمت مرغ به 
۸۸۵۰ تومان در مراکز خرده فروشــی خبــر داد. مهدی 
یوســف خانی از افزایش قیمــت مرغ در بازار نســبت به 
هفته گذشــته خبر داد و گفت:  »قیمت این کاال در مراکز 
خرده فروشــی به ۸۸۵۰ تومان رســیده است. قیمت هر 
کیلوگرم مرغ در عمده فروشی کشــتارگاه ۷۹۵۰ تومان و 
توزیع در واحدهای صنفی ۸۱۰۰ تومان است.« یوسف خانی 
با بیان این که نرخ این کاال در خرده فروشی مرغ شمال ۸۴۰۰ 
تومان است، افزود: قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان 

بهمن ۷۶۰۰ تومان است.

تخلیه حباب 150 هزارتومانی سکه

»افت قیمت ها به دلیل تحوالت بازار و کاهش بورس بازی 
و سفته بازی رخ داد. فعال بازار باثباتی داریم و اگر به همین 
منوال پیش رود به نظر می رسد که قیمت ها به همین شکل 
باقی خواهد ماند.« این خبر را محمد کشــتی آرای، رئیس 
اتحادیه کشوری طال و جواهر داده و گفته است: »پیش بینی 
 این که قیمت سکه به چه نرخی می رسد، مشخص نیست؛ اما 
در حال  حاضر با توجه به شرایط موجود و ثبات بازار ارز و سکه 
در کشور به نظر می رسد از افزایش قیمت ها خبری نیست. 
ضمن این که در دو روز گذشــته حدودا ۱۵۰ هزار تومان از 

حباب سکه ترکید.«

صدرنشینی نان در شکایت ها

بررسی گزارش های ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در ماه های گذشته نشان می دهد همواره 
نان در صدر شکایت های مردم قرار داشته است. براساس 
گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
۱2 هزار و ۵2۵ فقره )۸2 درصد( مربــوط به کاال و 2۷2۶ 
فقره )۱۸درصد( مربوط به بخش خدمات بود. بیشــترین 
شــکایت ها در بخش کاال به »نان«، »میوه و ســبزی« و 
»شیرینی« و در بخش خدمات به رستوران های غذاخوری، 
تعمیرگاه های خودروهای سبک و پارکینگ شهری مربوط 

می شد.  

گرانی دوباره مواد خوراکی

در هفته منتهی به ۱۵ تیر ماه جاری قیمت ۹ گروه از مواد 
خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش و 2 گروه دیگر 
کاهش  یافت. بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی 
برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به پانزدهم تیرماه را 
منتشر کرد که نشان می دهد نرخ لبنیات ۰.2 درصد، برنج 
۰.۶ درصد، حبوب ۰.2 درصد، سبزی های تازه ۴.۸ درصد، 
گوشت قرمز ۰.۵ درصد، گوشــت مرغ ۰.۸ درصد، قند و 
شکر ۱.۵ درصد، چای ۰.۱ درصد و روغن نباتی ۰.۳ درصد 
نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ تخم مرغ ۱.۸ درصد و 

میوه های تازه ۱.۵ درصد کاهش یافت.

شهروند| فروشــگاه های زنجیره ای شهرهای بزرگ 
جهان را تســخیر کرده انــد، این در حالی اســت که در 
ایران تنها حدــود ۱۰درصد بازار را تشــکیل می دهند. 
فروشگاه هایی که با حذف دالل ها و واسطه ها توانسته اند 
شرایط بهتری برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رقم 
بزنند، اما در ایران همچنان بازار به دست دالالنی است که 
گاهی قیمت کاالها را تا دو و چند برابر قیمت های جهانی و 
نرخ واقعی می فروشند. با این وجود در برنامه ششم توسعه 
تاکید شده است که سهم فروشگاه های زنجیره ای در ایران 
تا ســال ۱۴۰۰ به دو برابر برسد. ما در این گزارش به شما 
می گوییم که چرا فروشــگاه های زنجیره ای برای خرید 

مناسب ترند؟
سپه نخستین فروشگاه زنجیره ای 

بیش از ۷۰ســال اســت که از پیدایش نخستین نسل 
فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در کشورمان می گذرد. 
ســال ۱۳2۸ فروشــگاه های سراسری ســپه در تهران 
پایه گذاری شد. افتتاح و فعالیت این فروشگاه ها در تهران 
چنان تجربه بدیهی بود که همچنان بســیاری از مردم، 
فروشگاه های زنجیره ای را با مفهوم فروشگاه سپه به خاطر 
می آورند. اما در طول زمان و دهه های مختلف، روند رشد 
و توسعه این شکل از کســب و کار همواره ثابت نبوده و با 

نوساناتی همراه بوده است.
 اکنون دولت و مســئوالن مختلف در تالش هستند 
تا الگوی عرضه مــواد در ایران را به کشــورهای مختلف 
نزدیک و شــرایطی برای تجمیع واحدهــای کوچک به 
شکل فروشگاه های زنجیره ای فراهم کنند، استدالل نیز 
بر آن است که قیمت گذاری در فروشگاه های زنجیره ای 
با حذف واسطه های موجود و در مذاکره با تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان برای خرید انبوه کاال با مناســب ترین 
قیمت ممکن، محصوالت را با ارزان ترین قیمت به دست 
مصرف کننده خواهد رساند. در این میان بسیاری بر این 
باورند که مهمترین مزیت فروشگاه های زنجیره ای برای 
اقتصاد کشور، » افزایش شــفافیت مالی« است. چراکه با 
توجه به تعداد باالی واحدهای صنفی و فروشندگان خرد، 
حسابرسی و اخذ مالیات و عوارض روند دشوار و پیچیده ای 
را طی می کند و در بســیاری مواقع امکان نظارت و رصد 
وجود ندارد. از ســوی دیگر تخفیف های مناسبی که در 
بسیاری موارد در این فروشگاه ها ارایه می شود از مواردی 

است که مردم را به خرید از آنها تشویق می کند.
فروشگاه های زنجیره ای چقدر فروش دارند؟

فروشگاه های زنجیره ای در بازار ایران سهمی حدود ۸ تا 
۱۰ درصد دارند. اگر کل گردش بازار خرده فروشی را رقمی 
حدود ۱2۰ تا ۱۳۰هزار میلیــارد تومان بدانیم، از این رقم 

حدود ۸ تا ۱۰ درصد بازار خرده فروشــی را فروشگاه های 
زنجیره ای در برمی گیرد. براین اســاس گفته می شــود 
2۵ هزار نفر در بخش فروشــگاه های زنجیره ای کشور به 
صورت مستقیم مشغول به فعالیت هستند و 2۵۰۰ شعبه 
فروشگاهی تحت ۷۰ برند به عنوان فروشگاه های زنجیره ای 
فعال بوده و بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در 

این بخش انجام گرفته است.
 هرچند که درباره ایــن تخفیف ها انتقاداتی نیز وجود 
دارد؛ به عنوان مثال گاهی حتی برخی از این فروشگاه ها از 
تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی گوشــت و مرغ خبر می دهند؛ 
درحالی  که رئیس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی 
معتقد اســت: بازار مواد پروتیینی به گونه ای است که در 
خرده فروشی ســود این محصوالت درنهایت ۱۰ درصد 
است. درچنین شرایطی طبیعی است که ارایه تخفیف های 
بیش از این رقم چندان منطقی به نظر نرسیده و باید دقت 
کرد که آیا از نظر تاریخ مصرف و سایر موارد محصولی که 
 خریداری می شــود، کیفیت مطلوب را داراست یا خیر؟

 با تمام این تفاسیر، فروشگاه های زنجیره ای درکشور درحال 
توسعه و گسترش هستند و در سال های اخیر اتحادیه ای با 
این نام هم در اتاق اصناف کشور ایجاد شده است. به گفته 
رئیس این اتحادیه، درحال حاضر حدود ۹۰ شــرکت با 
 ۱۱۰ برند و ۳۵۰۰ شــعبه، عضو این اتحادیه هســتند.

حاال دیگر مغازه های کوچک در کوچه و محله کشورهای 
پیشــرفته جایگاه چندانی ندارند و بیشــتر به شهرهای 
کوچک و روستاها خالصه شده اند. این در حالی است که 
فروشــگاه های زنجیره ای امروز بازار خرده فروشی های 

جهان را به دست گرفته اند.
غالمرضا نظر بلند، کارشــناس اقتصاد در این زمینه به 
»شهروند« می گوید: »فروشگاه های زنجیره ای به دو دسته 
تقسیم می شوند:  دســته اول »chain store« هستند 
که شــعب متعدد و تنوع کاالیی کمتری دارند و دیگری  
هایپرمارکت ها )department store( هســتند که 
متشکل از خرده فروشی های متنوع هستند که مایحتاج 
مردم را عرضه می کنند. در برابر این فروشگاه ها، بقالی های 
محلی قرار می گیرند که بضاعت ســرویس دهی به یک  

محله کوچک را دارند.«
فروشگاه های زنجیره ای چه کاالهایی 

می فروشند؟
فروشــگاه های زنجیره ای در ایران ممکن است تمامی 
کاالهای مورد نیاز خانوار را عرضه کنند یا اینکه براساس 
نیازســنجی محله ای کاالهای خاصی را تأمین کنند؛ به 
 عنوان مثال برخی فروشگاه های زنجیره ای در محله هایی 
که به بازارهای اصلی کاالهای دیجیتال دور هستند، حتی 

لپ تاپ و موبایل را هم در ســبد کاالهای خود آورده اند یا 
برخی فروشــگاه ها تنها به فروش یک کاالی خاص اقدام 
می کنند مثل  هاکوپیان یا ماکســیم که شعب آن تنها به 

فروش پوشاک اختصاص دارند. 
فروشگاه های زنجیره ای چقدر تخفیف می دهند؟

قیمت رب گوجه چاشنی در سوپرمارکت های محلی 
۶۵۰۰ اســت در صورتی که در فروشگاه های زنجیره ای 
حدود قیمت تمام شده برای مشتری ۵2۰۰تومان است و 

این یعنی ۱۳۰۰ تومان تخفیف برای یک قلم جنس. 
قیمت عسل نمونه خوانسار ســوپرمارکت های محلی 
۵۹۰۰۰ تومان اســت در صورتی که در فروشــگاه های 
زنجیره ای با ۵۰درصد تخفیف برای مشتری 2۹۰۰۰تومان  

است. 
چای صبحانه انگلیســی معطر ۵۰۰ گرمی شهرزاد در 
فروشگاه های محله ای  قیمتی معادل 2۹۹۰۰ تومان دارد 
اما با ۴۵ درصد تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای هزینه 

تمام شده برای مشتری حدود  ۱۶۴۴۵ هزار تومان است. 
اما چنین تخفیف هایی محدود به خواربار نمی شــود و 
کاالهای مصرفی دیگری چون شــوینده ها را هم شامل 
می شــود؛ به عنوان مثال پودر شست و شوی برف ۱۷۹۰ 
تومان اســت و با ۱2۵ تومان تخفیف در فروشــگاه های 
زنجیره ای با قیمت ۱۶۶۵تومان به فروش می رسد. مایع 
سفیدکننده رخشا با قیمت 2۰۱۵تومان در فروشگاه های 

زنجیره ای ۱۶۵2 تومان به مشتریان ارایه می شود.
شیشــه پاک کن ســبز ۵۰۰ گرمی تاژ هــم قیمتی 
معادــل ۶۳2۰تومان  در ســوپرمارکت ها دــارد که با 

تخفیف ۶۵2تومانی هزینه تمام شده برای مشتریان  در 
فروشگاه های زنجیره ای به قیمت  2۹۶۸ تومان است. 

شــامپو موهای معمولی ۴۰۰ میلی لیتــری آریووال 
با قیمت 2۸ هــزار تومان در فروشــگاه های زنجیره ای با 

۵۰درصد تخفیف در بازار ارایه می شود.
چرا زنجیره ای ها ارزان تر می فروشند؟

شاید تا به حال به این نکته توجه نکرده باشد، شاید هم 
از خود پرسیده باشید چرا قیمت کاالیی در فروشگاه های 
زنجیره ای ارزان تر از سوپرمارکت ها است؛ اما به این موضوع 
توجه نداریم که فروشگاه های زنجیره ای دست دالل ها را 
از بازار کوتاه می کنند. چــرا که با حذف هزینه های زاید از 
قیمت تمام شده کاال امکان عرضه کاال با قیمت مناسب تر 
به مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای فراهم می شود که 
این امر در مقیاس کالن اقتصادی به افزایش تقاضای موثر 
در جامعه و سرانه خانوار منجر خواهد شد اما درباره دالل ها 
در بازار الزم است به این نکته توجه داشته باشید که حجم 
ســفارش و تقاضای خرید زنجیره ای به گونه ای است که 
معموال مستقیما با تولید کننده اصلی وارد مذاکره می شوند 
به همین دلیل قطعا زمینه ای برای حضور دالل ها در بازار 

این گونه فروشگاه ها نخواهد بود.
مزایای فروشگاه های زنجیره ای

  فروشگاه های زنجیره ای باعث می شوند که ترافیک کمتر 
شــود؛ زیرا به جای رفتن به چند مغازه فقط به یک فروشگاه 

می روید.
  فروشگاه های زنجیره ای دالل ها را حذف می کنند و کاال را 

ارزان تر می فروشند.
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قیمت وام مسکنع

در حال حاضر قیمت هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن از حدود ۶۸ تا 
۷۰هزار تومان است در نتیجه زوج ها با توجه به اینکه در کجای ایران سکونت دارند 

باید برای گرفتن وام مسکن به عالوه وام جعاله از ۱۱ تا ۱۷ میلیون تومان هزینه اوراق 
کنند. اگر قیمت اوراق ۶۹ هزار تومانی را مبنا قرار دهیم با توجه به اینکه زوج های تهرانی 

برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مســکن باید 2۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند، آنها باید ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صرف خرید این 2۰۰ برگ کنند.

گوشت به ازای هر ایرانی تولید شد

به نقل از مرکز آمار ایران، براساس آخرین سالنامه آماری کشور، میزان تولید گوشت 
قرمز کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۸۵ حدود یک درصد کاهش، میزان تولید شیر 

کشور در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۵، 2۵درصد افزایش، میزان تولید گوشت مرغ 
در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۵، ۵2درصد افزایش و میزان تولید تخم مرغ در سال 

۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۵، ۳۹درصد افزایش یافته است. به طور متوسط در سال ۱۳۸۵ برای 
هر ایرانی، ۱2 کیلو گوشت قرمز، ۱۱۰ کیلو شیر، ۱۹ کیلو گوشت مرغ و ۱۰ کیلو تخم مرغ تولید شده است که در سال 

۱۳۹۵ به ۱۰ کیلو گوشت قرمز، ۱2۱ کیلو شیر، 2۶ کیلو گوشت مرغ و ۱2کیلو تخم مرغ در سال رسیده است.

 کاالی قاچاق در انبارهای اموال تملیکی

رضا بهشتی زاده سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: بر آورد 
ما از ارزش کاالهای قاچاق موجود در انبار که به صورت امانت در اختیار سازمان قرار 
دارد، کمتر از 2 هزار میلیارد تومان اســت. این در حالی است که رئیس ستاد مبارزه 

با قاچاق کاال و ارز ارزش کاالهای قاچاق موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی را 
بیشتر از این رقم دانسته بود.
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»شهروند« از جزییات طرح جدید دولت برای ساخت ۵۰هزار مسکن اقتصادی 
گزارش می دهد

ساخت مسکن ارزان برای متوسط ها
شهروند| »۵۰هزار واحد مسکن برای اقشار متوسط جامعه 
ساخته می شود.« این خبر را در شــرایطی  معاون وزیر راه و 
شهرسازی اعالم کرده که مدیرعامل شرکت عمران هشتگرد 
 گفته که  ســاخت مســکن ارزان قیمت از شــهریور امسال

 آغاز می شود.
البته  پیش از این نیز یک بار  در دولت دهم  طرح ســاخت  
2۰۰۰واحد با نام مســکن مهر ویژه در تهرانســر برای اقشار 
متوسط جامعه  آغاز شــد و تقریبا به اتمام رســید  و اتفاقا با 
استقبال خوبی هم همراه شد. با این وجود برخی از کارشناسان 
بر این باورند در شرایطی که حدود ۱۰هزار واحد مسکن مهر در 
شهرهای جدید بی مشتری مانده است و ساخت مسکن در این 
شهرها که در طول 2۵ سال گذشته نتوانسته جمعیت زیادی را 
جذب خود کند، با استقبال چندانی مواجه نمی شود. حبیب اهلل 
طاهرخانی،  کارشناس بازار مسکن در این باره می گوید : باید 
به این  نکته توجه شــود با وجود انتقاداتی که به طرح مسکن 
مهر وارد می شود جای بسی تأمل دارد که مدیرعامل شرکت 
مادرتخصصی شــهرهای جدید، در این هیاهــوی موجود، 
پروژه ای را در این وسعت و گستردگی جغرافیایی که مشکالتی 

را برای خود خواهد داشت، آغاز کند.
چقدر مسکن باید ساخته شود 

 آن گونه که آمار نشان می دهد ساالنه چیزی حدود ۳۰۰هزار 
مسکن تولید می شود حال آنکه سالی حدود یک میلیون ازدواج 
به ثبت می رســد. پیش از این نیز حسام عقبایی نایب رئیس 
اتحادیه مشــاوران امالک  به »شهروند« گفته بود که ساخت 
مســکن در ۵سال گذشته ۴۰درصد کمتر شــده است.  این 
آمار به خوبی نشــان می دهد که میزان عرضه با  تقاضای بازار 
همخوانی ندارد و ساخت ۵۰هزار واحد هم نمی تواند دردی از 
کمبود مسکن در کشور  را درمان کند.   آن گونه که نظری مدیر 
اطالع رسانی شرکت عمران شهرهای جدید به »شهروند« اعالم 
کرده هنوز تحقیقات درباره جانمایی و میزان تولید مسکن ارزان 
در شهرهای جدید به اتمام نرسیده و مشخص نیست که قرار 
است همه ساله ۵۰ هزار واحد مسکن در این شهرها ساخته شود 
یا اینکه طرح جدید دولت به همین تعداد ختم می شود.  هرچند 
وزارت راه و شهرسازی هیچ جزییاتی در رابطه با زمان اجرای 
این طرح اعالم نکرده اما آن گونه که مدیرعامل شرکت عمران 
هشتگرد گفت ساخت مسکن ارزان قیمت از شهریور امسال 

چرا خرید از فروشگاه های بزرگ به صرفه تر است؟

 زنجیره ای ها 
علیه دالالن

8
 یک شــهروند تهرانی از یک شــرکت لبنیاتی به دلیل وجود میخ در شیشــه شــیر به دادســرا شکایت دخل و خرج

کــرد و گفت: چند روز پیش یک بطری شیشــه ای شــیرکاکائو از مغــازه محل خریدــاری کردم که در 
هنــگام مخلوط کردن محتویــات آن متوجه وجود یک عدد میــخ در بدنه بطری شــدم. احمد صالحی 
به ایرنا گفته اســت که شــرکت لبنیاتی در ابتدا منکر قضیه شــد اما روز بعد، یک نفر از بازرســی شرکت 
بــه دِر منزل مراجعه کرد و با مشــاهده آن، تقاضای مسکوت گذاشــتن مســأله را داشــت کــه این نوع 
 برخورد و واکنش آنها ســبب شــد تا بــرای پیگیری و شــکایت از این شــرکت لبنیاتی مصمم باشــم.

 شکایت 
 یک تهرانی
 از شیر 
میخ دار!
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در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثه، کـودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
ممکـن اسـت خیلی بترسـند 
و فشـار زیـادی بـه آنهـا وارد 
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