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زنبیل
دو کشتی بار روغن در راه ایران است

اتحادیــه  رئیــس 
و  برنــج  بنکــداران، 
حبوبات خبــر داد دو 
کشتی بار روغن در راه 
ایران و بر روی آب های 
کشور اســت و تا قبل 
از شروع ماه محرم مشــکل روغن در بازار حل خواهد 
شد. محمد آقاطاهر درخصوص مشکالت پیش آمده 
برای تامین روغن در کشــور گفته است: »کم شدن 
روغن در بازار صحت دارد که ما درحال پیگیری و رفع 
مشکل هستیم، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
اتحادیه ها قول چند روزه داده اند که مشکل روغن را 
حل کنند. یکی از کارخانه های اصلی کشور به صورت 
قطره چکانی روغن را وارد بازار می کند، اما کارخانه های 
دیگر تا جایی که بتوانند درحال تامیــن روغن بازار 
هســتند.« آقاطاهر در رابطه با موضوع احتکار روغن 
گفته است: »کارخانجات نمی توانند دست به احتکار 
بزنند و دلیل توزیع قطره چکانی روغن نبود مواد اولیه 
برای تامین کارخانه ها و مشکالت تولید است که این 

مشکل در همین چند روز آینده حل خواهد شد.«

نگران اقالم مورد نیاز ماه محرم نباشید

معــاون  ایلنــا| 
وزارت  دام  امــور 
کشــاورزی  جهــاد 
اعــالم کرد گوشــت 
منجمــد  گوســاله 
وارداتــی کیلویی ۲۹ 
هزارتومان و گوشت گوســفندی وارداتی شقه یا 
نیم شــقه ۳۵ هزار تومان اســت. مرتضی رضایی 
همچنین درباره تامین محصوالت پروتیینی مردم 
در ماه محرم گفته اســت: »نه تنها برای ماه محرم 
بلکه برای تمام  سال پیش بینی تولید انجام شده، 
البته با توجه به اینکه پیش بینی می کردیم در ایام 
محرم ممکن اســت با محدودیت عرضه گوشــت 
قرمز داخلی مواجه شویم، در همین راستا عرضه 
گوشت گوساله منجمد و گوشت گرم گوسفندی 
وارداتی در کنار محصوالت داخلی انجام می شود، 
ضمن اینکه گوشــت گوســاله منجمــد وارداتی 
کیلویــی ۲۹هزار تومان و گوشــت گوســفندی 
وارداتی شــقه یا نیم شــقه ۳۵هزار تومان است.« 
رضایی همچنین با بیان اینکه سرانه مصرف مرغ 
در کشور بیش از  ۲۹ کیلوگرم است، گفته: »ایران 
هفتمین تولید کننده گوشت مرغ در جهان است 
و در تولید تخم مرغ رتبــه 11 را دارد. همین االن 
که در ماه شــهریور هستیم، بیش از 1۹۰ هزار تن 
گوشــت مرغ تولید می شود؛ نوســاناتی که طی 
روزهای گذشته در قیمت ها وجود داشته، بیشتر 
به دلیل هیجانات بازار بوده تا اینکه به خاطر تغییر 

در میزان عرضه و تقاضا یا تولید باشد.«
او با بیــان اینکه ایــام محرم ممکن اســت با 
محدودیت عرضه گوشــت قرمــز داخلی مواجه 
شــویم، گفت: در همین راســتا عرضه گوشــت 
گوساله منجمد و گوشت گرم گوسفندی وارداتی 

در کنار محصوالت داخلی انجام می شود.

تولید لوازم خانگی افزایش یافت

تســنیم| رئیــس 
ه  یــر ت مد هیأ
تولیدکنندگان صوت و 
تصویر گفت:  »مواد اولیه 
کارخانه های تولید کننده 
موجود  خانگــی  لوازم 
است و هیچ کمبودی در این حوزه وجود ندارد، ضمن 
اینکه با توجه به واقعی شدن قیمت ها تولیدکنندگان 
تولید خود را افزایش داده اند که به زودی منجر به کاهش 
بیشتر قیمت می شود.« ســیدعلیرضا موسوی مجد 
درخصوص وضع بــازار و تاثیر افزایــش قیمت ها بر 
روند کاری تولیدکنندگان لوازم خانگی گفته اســت: 
»با افزایش ۲۰ درصدی قیمت ها تولیدکنندگان برای 
افزایش تولید بیشتر تشویق شده اند و پیش بینی ما این 
اســت که به زودی بازار روند عادی خود را پیدا خواهد 
کرد. معموال در ماه های ابتدایی  سال فروش به حداقل 
می رســد و درواقع اصل بازار لوازم خانگی در ماه های 
منتهی به پایان  ســال اســت، اما با توجه به تحوالت 
ارزی و شــیطنت برخی از عرضه کنندگان در احتکار 
کاال بازار این صنف دچار تالطم شد.« بر همین اساس 
احتمال می رود در هفته جاری شاهد کاهش قیمت ها و 

واقعی شدن آنها باشیم.«

فروشگاه های زنجیره ای از کی به ایران 
آمدند؟

از نخستین نسل فروشــگاه های زنجیره ای بیش از 
7۰ سال می گذرد؛ فروشگاه ســپه 7۰ سال پیش در 
تهران افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد. و با گذشــت 
زمان فروشــگاه های دیگری چون؛ رفاه، شهروند، افق 
کوروش، هایپر می و بســیاری دیگر در زمره بهترین 
فروشــگاه های زنجیره ای قــرار گرفتند بــه گونه ای 
که مردم در یــک روز تعطیل خــود می توانند از این 
فروشــگاه ها تمامی اقالم مورد نیاز خود را تهیه کنند. 
البته برخی از این فروشــگاه ها خود را بــا تکنولوژی 
ســازگار کرده تا بتوانند در این عرصه همواره پیشتاز 
باشــند. آن چه در پی می خوانید گریزی به  چگونگی 

توسعه و عملکرد این فروشگاه ها است. 
هر کدام چند شعبه دارد؟

فروشگاه رفاه با ۲14 فروشــگاه در سراسر کشور در 
حال فعالیت اســت. این فروشگاه بیشترین اقالمی که 
در رده تخفیف قرار می دهد کاالهای اساســی  و سبد 
خانوار اســت.  فروشــگاه زنجیره ای کوروش از دیگر 
فروشگاه هایی اســت که در حال حاضر از سکانداران 
فروشــگاه های زنجیره ای به شمار می آید و هم اکنون 
بیش از 8۰۰ شــعبه در  سراســر کشــور  دارد که به 
مشــتریان خدمات مورد نیاز را ارایه می دهد. شهروند 
هم از فروشــگاه   های پیشــرو در این عرصه به شمار 
می آید به طوری که  بیش از سه دهه  در حال فعالیت 

است، و هنوز مراجعان خود  را دارد.  این فروشگاه ۳7 
شعبه در سطح شــهرتهران  دارد و توانسته با ۲۵ هزار 
قلم کاال در صدر فروشگاه های تامین کننده مایحتاج 
زندگی قرار بگیرد. البته  در این میان فروشــگاه های 
نوپایی هم وجــود دارد کــه در میان مــردم جایگاه 
خوبی به خــود اختصــاص داده اند. به عنــوان مثال 
فروشــگاه های هایپر می و اوشــانگ که تا حد زیادی 
توانسته اند محبوبیت بسزایی در میان مردم به دست 
آورند. آن هم فروشگاهی چون  هایپر می  با 1۵ شعبه 

سراسری و ۲۰ هزار قلم کاال. 
 چرا قیمت اجناس فروشگاه های زنجیره ای

کمتر است 
شــاید تا به حال به این نکته توجه نکرده باشــید، 
شــاید هم از خود پرسیده باشــید چرا قیمت کاالیی 
در فروشــگاه های زنجیــره ای ارزان تــر از ســوپر 
مارکت هاســت، اما به این موضوع توجــه نداریم که 
فروشگاه های زنجیره ای دست دالل ها را از بازار کوتاه 
می کنند. چــرا که با حذف هزینه هــای زاید از قیمت 
تمام شــده کاال، امکان عرضه کاال با قیمت مناسب تر 
به مشتریان در فروشگاه های زنجیره ای فراهم می شود 
که ایــن امر در مقیــاس کالن اقتصادی بــه افزایش 
تقاضای مؤثر در جامعه و ســرانه خانوار منجر خواهد 
شد. شاید برای همین اســت که فروشگاه هایی چون 
شهروند، اوشــانگ)هفت(، هایپر می، رفاه و بسیاری 
دیگر از فروشــگاه های زنجیره ای بــه صورت دوره ای 

تخفیف هایی را به مشتریان ارایه می دهند. 
تخفیف دوره ای 

 معموال فروشــگاه های زنجیره ای به صورت دوره ای 
تخفیف  های ویــژه ای قرار می دهنــد  و  از 1۰ درصد 
شروع  می شــود و تا 8۰ درصد هم به چشم می خورد. 
اما آیــا این تخفیف هــا به صورت همزمان اســت و با 
یکدیگــر تداخل نــدارد؟ حق انتخاب را از مشــتری 
نمی گیرد؟ و در نهایت تخفیف ویژه ای باعث کسادی 
فروشگاه های دیگر نمی شود؟ »تخفیف های ارایه شده 
توســط فروشــگاه های زنجیره ای به صورت دوره ای 
و هماهنگ شــده اســت.« این را  یکی از مســئوالن 
فروشگاه هایپر می به »شهروند« می گوید. او در ادامه 
توضیح می دهد هر فروشــگاه بنا به سیاست هایی که 
دارد درصــد تخفیف خــود را تعیین می کنــد، البته 
تخفیفی که شــرکت های ارایه دهنده کاال  می گذارند 

را هم نباید نادیده گرفت.  
 فروشگاه های زنجیره ای
چه کاالهایی می فروشند؟

فروشگاه های زنجیره ای در ایران ممکن است تمامی 
کاالهای مورد نیاز خانوار را عرضه یا اینکه براســاس 
نیازســنجی محله ای کاالهای خاصی را تأمین کنند؛ 
به  عنوان مثال برخــی فروشــگاه های زنجیره ای در 
محله هایی که به بازارهای اصلــی کاالهای دیجیتال 
دور هســتند، حتی لپ تاپ و موبایل را هم در ســبد 
کاالهای خــود آورده اند یا برخی فروشــگاه ها تنها به 

فروش یک کاالی خاص اقدام می کنند مثل  هاکوپیان  
یا ماکســیم کــه شــعب آن تنها به فروش پوشــاک 
اختصاص دارد. فروشــگاه شــهروند هم همین رویه 
را دارد و در برخی از شــعب خود کــه متقاضی برای 
اجناس داشته باشد اجناس لوکس و گرانقیمت حتی 
لپ تاپ و گوشــی را ارایه می دهد. این در حالیســت 
که دیگر فروشگاه ها  چنین رویه ای ندارند و بیشتر به 

اقالم اصلی مشتریان می پردازند. 
شهروند سکاندار تخفیف

با گشت و گذاری در فروشگاه های زنجیره ای متوجه 
این مهم می شویم که شــهروند در صدر تخفیف های 
اقالم اساســی بــرای شــهروندان قــرار دارد چرا که 
در  برخــی از اجناس  تا 8۰ درصــد تخفیف هم دیده 
شده. اما فروشگاه هایی چون؛ افق کوروش، هایپرمی، 
اوشــانگ)هفت( و....  نهایت تخفیفی کــه دارند 6۰ 
درصد اســت. اما ارایه ایــن تخفیفات چــه رویه ای 
دارد؟ بیشــتر در چــه زمانی چنیــن تخفیفاتی ارایه 
می شود؟ مدیر یکی از شــعب هایپر می به »شهروند« 
می گوید:»اگر چه تخفیفــات دوره ای وجود دارد، اما  
معموال در آخر مــاه تخفیف های ویژه ای را هم در نظر 
می گیریــم.« اما اینکه چنین تخفیف هایی مشــمول 
همه کاالهاست جای ســوال دارد. او در ادامه توضیح 
داد:» چنین تخفیف هایی تنها برای سبد خانواردر نظر 
گرفته می شود. اما تخفیف های سالیانه مشمول اقالم 

دیگر هم می شود.«    
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برای کاالهای اساسی تخصیص یافتعد

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای تامین کاالهای 
اساسی مردم با ارز دولتی، 1۳ میلیارد دالر از محل درآمد ارزی تخصیص یافت. به 

گفته او با توجه به آثار تحریم در قیمت کاالها، بسته تامین معیشت با هدف کاهش 
فشار به اقشار کم درآمد آماده و قطعی شده است. نوبخت گفت: تدوین برنامه جامع 

مقابله با تحریم در دستور کار قرار گرفت و در این برنامه آسیب های دستگاه های اجرایی و 
راهکارها برای کاهش آسیب ها در نظر گرفته شد.

شرکت دولتی واگذار شد

سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت:   در یک سال 
گذشته، 1۹۰ بنگاه به ارزش بیش از ۲8۰ هزار میلیارد ریال قیمت گذاری و عرضه 

شــد که از این میزان، 71 بنگاه به ارزش ۳۵ هزار میلیار ریال واگذار شده است. به 
گفته او،  سازمان خصوصی سازی موفق شــده تا ۳7 درصد عرضه ها از لحاظ تعداد 

و 1۲ درصد بنگاه را از نظر ارزش، به بخش خصوصــی واگذار کند که این میزان، بیش از 
میانگین موفقیت در تعداد عرضه های دولت یازدهم است. 

مواد اولیه پوشک وارد شد

گمرک ایران از افزایش 18 درصدی ارزش واردات مواد اولیه پوشــک در  سال 
جاری خبر داد و اعالم کرد: در پنج ماهه ابتدایی  سال جاری 6۰ هزار تن مواد اولیه 
پوشک وارد کشور شده است. آمارهای ثبت شده در سامانه جامع گمرکی نشان 

می دهد که واردات مواد اولیه پوشک در  سال جاری نه تنها کاهش نداشته، بلکه به 
لحاظ وزن 4 درصد و از نظر ارزش بیش از 18 درصد افزایش داشته است.
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هاتگرام و تلگرام طالیی تا پایان آذر مهلت گرفتند

 فرصت بومی سازی
به تلگرام های ایرانی تمدید شد

شــهروند| وقتــی تصمیــم وزارت ارتباطــات 
بــرای فیلترینگ تلگــرام قطعی شــد، همزمان با 
آن تبلیغات وســیعی بــرای مهاجــرت کاربران به 
پیام رســان های داخلی صورت گرفت. همین باعث 
شد که مارکت های اپلیکیشن ایرانی اقدام به حذف 
 API اپلیکیشن های شــخص ثالثی کرده اند که از
رســمی تلگرام اســتفاده می کنند اما در میان ده ها 
اپلیکیشن غیررســمی تلگرام، تنها دو اپلیکیشن به 
شــکل عجیبی از مارکت های ایرانی پاک نشــدند و 
همچنان به فعالیت خــود ادامه دادند. تلگرام طالیی 
و  هاتگرام دو اپلیکیشــن  ایرانی بودند که به راحتی 
می  شد با آنها از سد فیلترینگ گذشت. در این میان 
بارها هم صحبت از فیلترشدن این دو نسخه به میان 
آمد اما آنها همچنان به فعالیت خود ادامه داده و نیاز 
میلیون ها مخاطب ایرانی را بــرآورده کردند. با این 
حال همواره شایعاتی درباره توقف فعالیت  هاتگرام و 
تلگرام طالیی شنیده می شد و به نظر می رسد این بار 
تهدیدها جدی اســت و این دو نســخه باید هر چه 

سریع تر بومی سازی شوند.
اولتیماتوم دوباره به تلگرام های ایرانی

بازار شایعات همیشه داغ هســتند. اینکه  هاتگرام 
و تلگرام طالیی همواره دسترســی به نســخه اصلی 
تلگــرام دارنــد و به صــورت کامال رســمی هم در 
فروشگاه های نرم افزاری می شــود به آنها دسترسی 
پیدا کرد، مســأله عجیبی بود. این دو نســخه بدون 
فیلترشــکن مخاطبان را به تلگرام وصل می کردند و 
البته محدودیت هایی برای خود در نظر می گرفتند تا 
با خطر فیلترشدن روبه رو نشوند. با این حال همواره 
شایعاتی درباره اخطارهای قوه قضائیه به آنها مطرح 
بود. چنــدی پیش حتی دبیر شــورای عالی مجازی 
تأکید کرد که این دو پیام رســان تا 1۵ شهریور ماه 
باید بومی شوند و دسترسی آنها به تلگرام قطع شود. 
با این حال در مهلت اعالم شــده هم دسترســی این 
دو نســخه به تلگرام قطع نشــد و آنهــا همچنان به 
تلگرام وصل هســتند. در واقع این فرصت هم برای  
هاتگرام و تلگرام طالیی گذشــت و باز هم شــایعات 

 خرید از کدام فروشگاه زنجیره ای به صرفه تر است؟
کدام بیشتر تخفیف می دهند؟

رقابت نفسگیر 
 زنجیره ای ها

در بازار فروش
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات می گوید که با خودم فکر کردم که چرا مدت هاست گوشی های منتظر دخل و خرج

عرضه به بازار تعیین تکلیف نمی شوند؟ محمدجواد آذری جهرمی دیروز در توییتی نوشته است که »در بازار 
چارسو جوانی با صدای بلند به من می گفت در برخی ادارات به ما می گویند که از ما مجوز برای مواد مخدر 
بخواه اما برای گوشی نه. کاری می کنیم که این بچه نتیجه شفاف سازی را بفهمد. با خودم فکر کردم که چرا 
مدت هاست گوشی های منتظر عرضه به بازار تعیین تکلیف نمی شوند.« گفتنی است وزیر ارتباطات سوم 

مردادماه از تالش برای عرضه ۱۰۰ هزار گوشی توقیف شده به بازار تا پایان هفته خبر داده بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

چرا گوشی های منتظر 
عرضه به بازار تعیین 
تکلیف نمی شوند؟

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـری 

براساس تارنمای اصناف کشور حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می کنند که حدود ۸۰۰هزار واحد آن 
فاقد پروانه است.این آمار نشان می دهد که تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از 7برابر ُنرم جهانی است؛ چراکه به 
تعداد هر 30نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد. در حالی که این رقم در اروپا و آمریکا بین 700 تا یک هزار نفر 
است. متولی اصناف کشور نیز در همین رابطه  می گوید: به ازای هر هفت خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی وجود دارد، این 

در شرایطی است که براساس استانداردهای جهانی به ازای 37 تا 42 خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد.

شــهروند|این روزها  فروشــگاه های زنجیره ای شــلوغ تر از همیشــه به نظر می آیند. خیلی ها  
حتی نیازهای روزانه خود را هم از این فروشــگاه ها تامین می کنند. اما هســتند کســانی که این 
روزها به اندازه نیــاز چند ماه خود خرید می کنند.  اما در حالی کار و بار فروشــگاه های زنجیره ای به 
واسطه تخفیف هایی که می دهند این روزها حسابی سکه شــده که واحدهای صنفی از رکود شدید 
بازار گله می کنند  و معتقدند فروشــگاه ها با ارایه تخفیف هایی کــه در برخی موارد به 80 درصد هم 
می رســد کار و کاسبی شان را حسابی کســاد کرده است. این گفته ها در شــرایطی مطرح می شود 
که آمارهای اعالمی نشــان می دهد که تعداد واحدهــای صنفی در ایران 7 برابر اســتانداردهای 
 جهانی اســت. در این گزارش فروشــگاه هایی که تخفیف های بیشــتری می دهند، به شما معرفی 

خواهد شد.  
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