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با قائممقام فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش مطرح شد:

اساسی همواره یکی از دغدغههای روزمره خانوارهای ایرانی بوده و زمان زیادی را نیز

تامین کاالهای
از خانوادهها میگیر د بهویژه اگر جنبه اقتصادی را نیز به دغدغههای مورد تاکید خانوادهها اضافه کنیم
و درنظر بگیریم که فردی بخواهد کاالهای موردنیاز خود را از فروشنده اصلی و با کمترین تعداد واسطه
بخرد ،موضوع بس�یار پیچیدهتر خواهد ش�د .در س�الهای اخیر در کش�ور ما نیز به تبعیت از چارچوب
تجارتنوین در دنیا ،فروشگاههای زنجیرهای و هایپرمارکتها با شکل و سیاق جدید پا گرفتند و سعی
کردن�د ب�ا تجمیع دو مولفه در دس�ترس بودن تمام کاالهای پرمصرف روزانه و نیز کم کردن واس�طهها،
ب�ه ترغیب خریداران برای اس�تفاده از این امکان بپردازند .البته این مس�یر چن�دان همواری نبود و در
دو رههای مختلف موانع و مشکالت زیادی در مسیر فعالیت فروشگاههای زنجیرهای به وجود آمد .یکی
ی برخی خریداران درباره برخی تخلفات در نحوه
از آخرین موضوعات در این حوزه باال گرفتن گالیهمند 
عرضه محصوالت از جمله گرانفروشی ،کمفروشی ،تخفیفهای صوری در این فروشگاهها و حتی تبانی با
تولیدکنندگان بود ک ه پای رسانه ملی را نیز به این ماجرا باز کرد .البته در این میان گروهیمعتقدند که
موارد مطرحشده در رسانهها بیش از اینکه واقعا تخلف باشند ،بهانهای برای ضربه زدن به روند ر و بهرشد
و موفقیت فروشگاههای زنجیرهای هستند .از این رو،
برای بررسی الیههای مختلف این اتهامات،
موارد مطرحش�ده درباره تخلفات فروشگاههای زنجیرهای را با حسین صبوری ،قائممقام فروشگاههای
زنجیرهای افق کوروش در میان گذاشت که در ادامه میخوانید.
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 بح�ث را از اینج�ا آغ�از کنی�م ک�ه ایج�اد
فروش�گاههای زنجیرهای در کش�ور چگونه کلید
خورد؟
درواقع شکلگیری فروش��گاههای زنجیرهای به دهه
 ۳۰برمیگ��ردد .فروش��گاههایی که ی��ا از ابتدا دولتی
بودن��د ی��ا در ادامه دولتی ش��دند و طبیعی اس��ت که
مانند بس��یاری از دیگر بنگاههای دولتی ،رش��د نکردند
و صرفا به واس��طه برخورداری از برخی امتیازت دولتی
به فعالیت خود ادامه دادند .اما در دهه گذش��ته ،بخش
خصوصی وارد این حوزه شد .یکی از دالیل ورود بخش
خصوصی به حوزه فروش��گاههای زنجیرهای این بود که
پی��ش از آن ،ش��رکتهای خارجی ،در ای��ن حوزه وارد
شده بودند و موفقیت آنها باعث شد که بخش خصوصی
نیز انگیزه الزم را پیدا کند .ش��رایط مساعد بود و رقیب
نیرومن��دی وجود نداش��ت پس آنهایی ک��ه زودتر وارد
شدند زودتر نتیجه گرفتند.
 یعنی نیاز به چنین ساختاری در جامعه وجود
داشت؟
بل��ه؛ فروش��گاههای زنجی��رهای مث��ل پدیدهه��ای
اقتصادی دیگر در پاس��خ به ی��ک نیاز ملموس و واقعی
ش��کل گرفتند .پس از پایان اقتصاد کش��اورزی و آغاز
عصر صنعتی ،این س��وال پیش آمد که چگونه میتوان
کاالها را به مصرفکنندگان پراکنده در نواحی مختلف
رس��اند و بهای��نترتیب نظام توزیع ش��کل گرفت .در
ادامه بنکداران به ش��رکتهای توزی��ع و مغازهها اضافه
ش��دند .در این میان نبای��د فراموش کرد که با توجه به
ای��ن موضوع که توزیع و در دس��ترس ق��رار دادن کاال
ارزشافزوده ایجاد میکند ،کثرت واسطه موجب اضافه
شدن به قیمت نهایی کاالها میشود.
اما فروشگاههای زنجیرهای نقش حلقههای موثر بازار
را ب��ه یکباره برعهده میگیرند .آنها فروش��گاهها را دایر
میکنند ،در کنار فروشگاههای خود ،انبار لجستیک هم
دارن��د؛ بنابراین میتوانند با حذف واس��طهها ،محصول
را بهصورت مس��تقیم از تولیدکننده ب��ه مصرفکننده
برس��انند .آنه��ا بهجای آنک��ه چندین ب��ار هزینههای
مختلف انتقال و انبارداری را متقبل ش��وند ،تنها یکبار
از تولیدکننده تا مصرفکننده این هزینه را میپردازند.
اگر قیمت تمامشده یک محصول ۱۰هزار تومان باشد،
تولیدکنن��ده قیم��ت مصرفکننده را ۱۵ه��زار تومان
مش��خص میکند و این  ۵هزار تومان را برای سیس��تم
توزیع (همه واس��طهها اعم از بنک��دار ،مغازهدار و )...در
نظر گرفته اس��ت ،فروشگا ه زنجیرهای آن محصول را به
هم��ان قیمت کارخانه از تولیدکننده دریافت و با حذف
واسطهها ،بخش��ی از آن  ۵هزار تومان باقیمانده را که
میتواند تماما به خودش برس��د ،به ش��کل تخفیف به
مش��تریان خود ارائه میدهند .به تعبیر س��ادهتر از این
مبلغ  ۲هزار تومان به مش��تری تخفیف داده میش��ود
و باقیمانده صرف هزینهها و سود فروشگاه میشود.
درحقیق��ت در نظام فروش��گاههای زنجیرهای ،نحوه
تقسیم س��ود تغییر میکند .سود قبال بین تولیدکننده
و واس��طهها تقسیم میش��د؛ اما در سیستم زنجیرهای،
بخش��ی از آن نصی��ب تولیدکنن��ده و دو بخ��ش دیگر
آن نصیب فروش��گاه و مشتریان میش��ود .راز تخفیف
فروشگاههای زنجیرهای و دلیل اصلی استقبال مردم از
آنها همین است.
 آی�ا محصوالت ارائه ش�ده در فروش�گاههای
زنجی�رهای ،از نظ�ر کیف�ی نی�ز تفاوتی با س�ایر
فروشگاهه ا دارند؟
قطعا؛ کوتاه بودن طول زنجیره فروش در فروشگاههای
زنجی��رهای باع��ث ش��ده تا م��ردم کااله��ا را در مدت
کوتاهتری از زمان تولی��د خریداری کنند و برای اثبات
ای��ن ادعا کافی اس��ت به میانگی��ن  ۲۰روزه ماندگاری
کاال روی قفسه فروش��گاههای زنجیرهای در مقایسه با
سیس��تم س��نتی که در آن کاالها معموال چندین ماه
در انباره��ا ی��ا قفس��هها میمانند توجه ک��رد .بنابراین
فروش��گاههای زنجی��رهای عالوهبر اینک��ه قدرت خرید

مصرفکننده را ب��اال میبرند ،بر کیفیت محصوالت نیز
میافزایند .ضمنا کنترل کمی و کیفی جزو اصول ثابت
فروش��گاههای زنجیرهای است؛ یعنی این فروشگاهها از
لحظه ورود کاال ب��ا نمونهگیری از حقوق مصرفکننده
دفاع میکنند .همچنین براساس قراردادهای فروشگاه
زنجیرهای با تامینکنندگان ،تولیدکننده موظف اس��ت
در دورهه��ای مختل��ف ،نتای��ج آزمایشه��ای مختلف
فرآیند تولید (فیزیکی ،میکروبی و )...را ارائه کند .حتی
فروشگاههایی مثل افق کوروش ،آزمایشها را شخصا و
ب��ه هزینه تولیدهکننده انج��ام میدهند ،درحالیکه در
شکل س��نتی فروش نمیتوان این قواعد سختگیرانه را
به تولیدکنندگان تحمیل کرد .آنها باید طیف وس��یعی
از اس��تانداردها را رعای��ت کنند تا بتوانند به فروش��گاه
زنجیرهای وارد شوند .هر تامینکننده و تولیدکنندهای
توان برآورده این استانداردها را ندارد.
 پ�س این انتقاد ب�ر فروش�گاههای زنجیرهای
بوکارهای کوچک را میبلعند؟
وارد است که کس 
نبای��د ب��ه ای��ن موضوع ب��ه این ش��کل ن��گاه کرد؛
فروش��گاههای زنجیرهای طب��ق مفهومی به نام تخریب
خالق عم��ل میکنند .برای مثال توس��عه گازرس��انی
شهری باعث میشود که دیگر نیازی به دیگر روشهای
تامین انرژی گرمایی و مش��خصا نفتفروشان نباشد .یا
با ظهور مترو بخشی از حملونقل عمومی به این بخش
منتقل میشود .البته طبیعی است که همیشه در برابر
پدیده جدید و خالقانه ،مقاومت و موضعگیری میشود.
 آی�ا اتهاماتی ک�ه بهویژه در ماهه�ای اخیر به
فروشگاههای زنجیرهای وارد شده ،حقیقت دارد؟
اگ��ر منظور از این اتهامات ،تبانی با تولیدکننده برای
کمفروش��ی یا گرانفروشی اس��ت الزم است یک مقدمه
مه��م را خدم��ت ش��ما بیان کن��م .یقینا قب��ول دارید
که ه��م تولیدکننده و هم فروش��گاه زنجی��رهای برای
مش��هور ،معتبر و برند ش��دن ،تالش ک��رده و مدتها
زیان دادهاند تا توانس��تهاند برای خ��ود اعتبار و اعتماد
دهن��د کیفیت پایین

ایجاد کنن��د؛ بنابراین اجازه نمی
محصول ،اعتبارش��ان را از بین ببرد .ما فروش��گاههای
زنجی��رهای ب��رای بهدس��ت آوردن رضایت مش��تریان
س��الها هزینه کردهایم بنابرای��ن نمیخواهیم فقط به
دلیل آنکه محصول ف�لان تولیدکننده ،کیفیت الزم را
ندارد مش��تریان خود را از دس��ت بدهیم .نمیگویم که
در فروش��گا ه زنجیره هیچ محصول ضعیفی وجود ندارد
اما با اطمینان میتوان گفت که مصرفکننده با ضریب
اطمینان بیشتری میتواند از این فروشگاهها خرید کند.
 چرا در ماههای اخیر ،فروشگاههای زنجیرهای
از جمل�ه افق کوروش تا این حد مورد هجمه قرار
گرفتند؟
بخ��ش زی��ادی از آنچ��ه در ی��ک س��ال اخی��ر ب��ر
فروشگاههای زنجیرهای گذشته است نتیجه بیاطالعی
از الفبای این حوزه و عدم شناخت سازکار یک فروشگاه
زنجیرهای است .این بیاطالعی یا کماطالعی در نهایت
به ایجاد شبهه ،اتهامزنی ناعادالنه منجر میشود .شاید
بتوان مدعی ش��د که موفقیت فروشگاههای زنجیرهای،
موجب ایجاد چنین تحریکات و هجمههایی شدهاست.
این س��وءظنها باعثش��د که قیم��ت پایین کاال و
تخفیفات ارائه ش��ده در فروش��گاههای زنجیرهای را در
نتیج��ه حقه و فریبکاری بدانند .بیاطالعی از س��ازکار
فروشگاههای زنجیرهای باعث میشود بعضیها نتوانند
درک کنند که چرا قیمت کاال در این نوع فروش��گاهها
پایینتر اس��ت .این س��وءتفاهم باعث میشود که اتهام
تبان��ی با تولیدکنن��ده را وارد کنند .ادعا میش��ود که
فروش��گاهها با تولیدکننده تبان��ی میکنند که در یک
ی��ا چند کاالی خاص بهجای مث�لا یک کیلوگرم از آن
محصول ۹۵۰ ،گرم بس��تهبندی بشود تا بتوان با وعده
تخفیف ،به س��ود رس��ید .عدهای تصور میکنند که راز
تخفیف همین اس��ت و آن را کشف کردهاند؛ حال آنکه
برای درک حقیقت قیمت و تخفیف در فروش��گاههای
زنجی��رهای باید س��اختار فعالی��ت این فروش��گاهها را
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بشناسند.
 یکی از گالیهها درباره گرانفروشی کاال نسبت
به قیمت درجشده روی آن است؛ آیا توضیحی در
این باره وجود دارد؟
بل��ه؛ میدانید که در کش��ور ما نرخ ت��ورم بعضی از
گروهه��ای کاالیی ب��ه  ۶۰درصد هم میرس��د .بعد از
ایجاد موج تورمی جدید ،تولیدکننده مجبور میشود از
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مجوز
بگی��رد و قیمت کاالی خ��ود را از مثال  ۸هزار تومان به
 ۱۲ی��ا ۱۴هزار تومان افزای��ش دهد .تداوم تورم ممکن
است باعث شود که این اتفاق طی مدت کوتاهی چندبار
تکرار ش��ود .در این ش��رایط طبیعی است که در قفسه
فروش��گاهها ممکن است این محصول با چندین قیمت
مختلف مشاهده شود .درنظر نگرفتن این موضوع ساده
باعث میشود که برخی از رسانهها آن را به گرانفروشی
تفسیر کنند .بیشترین انتقاد از فروشگاههای زنجیرهای
آن اس��ت که قیمتها تفاوت دارند .بله قیمتها ممکن
است با یکدیگر همخوانی نداشته باشند اما این اقتضا و
نتیجه اقتصاد تورمی است.
البت��ه توجه به این موضوع نیز خالی از لطف نیس��ت
که با وجود نزدیک به  ۲۵۰۰فروش��گا ه زنجیرهای ،اگر
در هر فروش��گاه حداقل ۲هزار کاال باشد فقط در تهران
 ۵میلیون ش��لف لیبل وجود خواهد داشت .اگر در این
عدد بزرگ هزار و حتی  ۵هزار خطا وجود داشته باشد،
درصد خطا فقط یکهزارم درصد خواهد بود .متاسفانه
برخی از رس��انهها همان درصد بسیار ناچیز را بهصورت
گسترده پوشش میدهد.
 درب�اره اتهام احت�کار و گرانفروش�ی کاال در
فروشگاههای زنجیرهای چه پاسخی دارید؟
اتهام زدن در این زمینه بسیار راحت است اما مسئله
این است که فروشگاههای زنجیرهای امکان رصد دقیق
و شفاف از سوی نهادهای نظارتی را دارند و هنوز حتی
یک م��ورد از اتهامات درباره فروش��گاههای زنجیرهای
اثبات نش��ده اس��ت .درحالحاضر یک حلبی روغن که
به��ای روی کاالی آن  ۵۰ه��زار تومان اس��ت ،در بازار
ممکن است به قیمت  ۷۰هزار تومان فروخته شود؛ اما
فروش��گاه زنجیرهای مکلف اس��ت آن را با همان قیمت
مصوب بفروشد.
درضم��ن اگر یک بررس��ی مقایس��های درباره عرضه
کااله��ای تنظیم ب��ازار در این دوره ب��ا دورههای پیش
از وجود فروش��گاههای زنجیرهای انجام شود ،مشخص
میش��ود که در آن دوره چه بخش��ی ای��ن کاالها انبار
میش��د و بع د ب��ا قیمت باالتر به فروش میرس��ید .در
فروشگاههای زنجیرهای تمام زنجیره خدمت ،قابلرصد
اس��ت و تمام اطالعات ثبت میش��ود؛ از سوی دیگر از
آنجا که در این فروش��گاهها ،کاال معموال با کارت بانکی
خریداری میشود ،خریدار آن مشخص و قابل پیگیری
اس��ت درحالیک��ه در دیگر روشهای توزی��ع کاالها و
بهویژه کاالهای اساس��ی این ش��فافیت و نظارت وجود
ندارد .همین شفافیت و سهولت نظارت ،دولت را متقاعد
ک��رده که توزیع کاالهای حمایتی را در زمان بحران به
فروشگاههای زنجیرهای بسپارد.
ل اخیر به کمک
ی در دو س��ا 
فروش��گاههای زنجیرها 
دولت آم��د ه و اجازه ندادهاند که احس��اس کمبود کاال
به مردم دس��ت ده��د .بهعنوان مثال ،در زمان ش��یوع
ویروس کرونا ،در بسیاری از کشورها شاهد هجوم مردم
و خالی شدن قفسهها بودیم؛ اما نمونه این قبیل تصاویر
را در ای��ران ندیدیم .در ایران تعدادی از فروش��گاههای
زنجی��رهای ظرفیت عملیاتی خود را ت��ا  ۸۰درصد باال
بردند و بعضا فعالیت خود را ش��بانهروزی کردند تا روند
رس��اندن کاال به مردم متوقف نش��ود .در ش��وکهای
تحریمی هم اجازه داده نش��د که بازار با کمبود مواجه
شود.
 درباره اتهام تبانی فروشگاههای زنجیرهای با
تولیدکنندگان چه نظری دارید؟
این اتهام درحقیقت به تولیدکننده وارد میش��ود نه

به فروشگاههای زنجیرهای؛ نخستین نکتهای که در این
زمینه مطرح میش��ود این اس��ت که چه دلیلی وجود
دارد ی��ک تولیدکننده که زندگیاش را برای ش��ناخته
ش��دن برند خود گذاش��ته ،چنین تخلفی انجام دهد.
این موضوع نهتنها اتهام به تولیدکنندهای اس��ت که در
چنین شرایط دشواری درحال تولید است بلکه با عقل
سلیم هم نمیخواند.
نکته دوم اینکه بهفرض محال ،اگر مثال تولیدکننده
متخلفی وزن یک محصول را یک کیلوگرم قید میکند
ام��ا داخل قوط��ی  ۹۰۰گرم میریزد چ��ه ارتباطی با
فروش��گاههای زنجیرهای میتواند داش��ته باشد .اصال
تولیدکنن��دهای که چنین امکانی دارد چرا فقط درباره
کاالهایی که در اختیار فروش��گاه زنجیرهای میگذارد
ای��ن کار را انجام دهد و اگ��ر میتواند تخلف کند چه
نی��ازی به تبان��ی دارد؟ او میتواند ب��رای همه زنجیره
توزیع چنین تخلفی مرتکب شود ودر سایر بخشهای
ای��ن زنجیره هم نظارت بهاندازه فروش��گاه زنجیرهای
وجود ندارد و تخلف سادهتر است.
اگ��ر تولیدکننده متخلف باش��د ای��ن تخلف در کل
زنجی��ره صورت میگی��ر د نه اینک��ه در کاالهای ویژه
س��وپرمارکت قانون را رعایت کند و در آن بخش��ی که
ب��رای فروش��گاههای زنجیرهای تولی��د میکند تخلف
کن��د .فراموش نکنیم که تنها ۱۵درصد از بازار ،س��هم
فروش��گاههای زنجیرهای اس��ت .پ��س تولیدکننده به
دلی��ل ۱۵درصد از بازار تخلف نمیکند .بدیهی اس��ت
اگ��ر تخلفی صورت گی��رد آن  ۸۵درصد دیگر ،فضای
مناسبتری برای تخلف دارند.
نکته سوم اینکه فروشگاه زنجیرهای چه نیازی به این
تخلف دارد ؟ سیستمی که اقتصاد و نظامش به گونهای
ش��کل گرفته که کاال را از تولیدکننده بگیرد ،روی آن
تخفیف دهد ،هزینههایش را کامل کند و سودش را هم
ببرد ،چه لزومی دارد تخلف کند؟
 پس به نظر ش�ما ه�دف از وارد کردن چنین
هجمههایی بر فروشگاههای زنجیرهای چیست؟
درواقع این مورد به همان طرز نگاه و تفکر اشتباه که
در ابتدا ذکر ش��د بازمیگردد؛ یعنی اگر فروشگاههای
زنجی��رهای میتوانند تخفیف دهن��د پس حتما تخلف
میکنن��د؛ این یک پیشفرض اش��تباه اس��ت چراکه
باوج��ود این همه هیاهو تا بهح��ال حتی یک مورد از
این ادعاهای تبانی به اثبات نرسیده است.
ضمن اینکه بررسی این موضوع نیاز به جنجالسازی
رسانهایهم ندارد .نهادهای ذیربط میتوانند با توزین
هر یک از محصوالت عرضهش��ده ،این موضوع را اثبات
کنن��د و نیازی هم ب��ه وارد کردن اتهام نیس��ت .البته
برداشت ما این نیست که این اتهامات از روی خصومت
یا دش��منی اس��ت بلکه باور داریم که قص��د آنها خیر
بوده و حس میکنن��د واقعا در این حوزه کالهبرداری
اتف��اق میافتد ،بنابراین وظیفه خ��ود میدانند که این
کالهبرداری را افش��ا و درباره آن اطالعرس��انی کنند.
درعینحال معتقدیم اگر تخلفی باشد نهادهای نظارتی
میتوانن��د در یک فضای آرام و ع��اری از جنجالهای
رسانهای ،آن را پیگیری و پروندهها را اعالم کنند.
 آی�ا اتهام�ات مطرحش�ده ای�ن روزه�ا ب�ه
فروشگاههای زنجیرهای ،تاثیری بر میزان فروش
و استقبال مردم از آنها داشته است؟
طبیعی اس��ت که این نگاه منف��ی ،روی آمار فروش
تاثیر گذاش��ته اس��ت .ام��اهمچنان اعتق��اد داریم که
فروش��گاههای زنجیرهای در تمام طول زنجیره تولید تا
ل رصد هستند که
مصرف دارای عملکرد ش��فاف و قاب 
دس��ت نهادهای نظارتی را در ای��ن زمینه بازمیگذارد
و میتوانن��د بهراحت��ی در راس��تای احق��اق حق��وق
مصرفکنندگان به بررسی موارد بپردازند.
همچنین اعتقاد ما بر این اس��ت که مصرفکنندگان
با مراجعه به فروش��گاههای زنجی��رهای همچنان حس
اعتم��اد از یک خرید مطمئن را تجربه میکنند و با ما
همراه خواهند بود.
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در چند ماه اخیر اتهامهای فراوانی نس��بت
به فروش��گاههای اخیر مطرح شده که اگرچه
هریک از آنها در جای خود قابل بررسی است
ام��ا نباید به این بهان��ه ،موضوعاتی را که در
سراس��ر دنیا بهعنوان یک اصل پذیرفته شده
قلمداد میش��وند ،به فهرس��ت این اتهامات
افزود.
یک��ی از مواردی ک��ه برخ��ی از منتقدان
فروشگاههای زنجیرهای و در توجیه تخفیفات
این مجموعهه��ا بیان میکنن��د ،اجاره خط
تولید و کمفروش��ی احتمال��ی در این فرآیند
است.
آنچ��ه در این ب��اره باید گفت این اس��ت
که اجاره خ��ط تولید کارخانهه��ای تولیدی
سالهاست بهعنوان یکی از روشهای مرسوم
تامی��ن کاال و فعالیت فروش��گاههای بزرگ و
زنجیرهای در دنیا پذیرفته شده و بهکشور ما
نیز محدود نمیشود.
فروش��گاههای زنجیرهای و هایپرمارکتها
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته از اجاره
خط تولید ش��رکتهای تولیدی برای تامین
کااله��ای موردنیاز خود اس��تفاده میکنند و
جالب اینکه در این روش هم فروش��گاههای
زنجیرهای ،هم شرکتهای تولیدکننده و هم
مصرفکنندگان سود میبرند.
البته این روش تنها محدود به فروشگاههای
زنجیرهای نمیش��ود و بس��یاری از صاحبان
برنده��ای معتبر موج��ود در ب��ازار که فاقد
کارخانه و خط تولید هستند ،از همین روش
برای تامین کاالهای خود اس��تفاده میکنند
و این کار نیز در زم��ره فعالیتهای مجرمانه
قرار ندارد.
مزی��ت اس��تفاده از ای��ن ش��یوه ب��رای
فروشگاههای زنجیرهای این است که با توجه
به درج نام فروشگاه یا برند در اختیار فروشگاه
روی کاال و ح��ذف نام ش��رکت تولیدکننده،
کاالی تولیدش��ده مشمول هزینههای مربوط
به برندینگ ،بازاریابی و تبلیغات نمیش��ود و
به این ترتیب محصول موردنظر خود را با نرخ
پایینتری خریداری میکنند.
این قابلیت سبب میشود قدرت مانور این
فروش��گاههای زنجی��رهای در ارائه تخفیفها
بیش��تر ش��ود و بتوانند این کااله��ا را با نرخ
کمتری به مصرفکنن��ده ارائه دهند .درواقع
در ای��ن زمینه هم به نف��ع خود و هم به نفع
مصرفکننده نهایی عمل کردهاند.
البته این س��ود تنها ش��امل فروشگاههای
زنجی��رهای و مصرفکنن��ده نمیش��ود و
تولیدکنن��دگان نی��ز از اجاره خ��ط تولید به
فروش��گاههای زنجی��رهای ،منفع��ت میبرند
زیرا ش��رکتهای تولیدکننده ب��ا انعقاد این
نوع قراردادها ،حج��م تولید و درآمد خود را
افزایش داده و از س��وی دیگر با اس��تفاده از
ظرفیت خالی خط تولید خود س��ود بیشتری
را کسب میکنند.
جالب اینکه استفاده از این روش در کشور
ما که بس��یاری از کارخانهها ب��ا توانی کمتر
از ظرفی��ت خ��ود در حال فعالیت هس��تند،
تصمیم معقولی به نظر میرسد و میتواند در
ایجاد ش��غل برای تعداد قابل توجهی از افراد
متقاضی کار نیز سود داشته باشد.
فروشگاههای زنجیرهای با استفاده از امکان
اجاره خ��ط تولید ،خ��ود را در رقاب��ت بازار
فروش حفظ میکنند و مشکل قانونی در این
باره وجود ندارد.
البته به ش��رطی که این اجاره خط تولید
با کاهش کیفیت یا کمیت کاالی تولیدش��ده
هم��راه نباش�� د زی��را در این ص��ورت دیگر
نمیت��وان آن را رقابت یا ایج��اد قابلیتهای
بیش��تر فروش نامید ،بلکه نوعی تقلب است
که از نظر قانونی نیز قابل پیگیری و رسیدگی
است.
در نهایت اینکه با توجه به همه این موارد،
ب��ه نظر نمیرس��د ش��رکتهای تولیدکننده
معتب��ر و فروش��گاههای زنجی��رهای با توجه
ب��ه اعتبار ،نظارتها و س��ازکارهای موجود و
همینطور تالش��ی که در این س��الها برای
جذب مصرفکنندگان انج��ام دادهاند ،برای
دریاف��ت س��ود اندک حاص��ل از یک تخلف،
ریس��ک تبانی ب��ا ش��رکتهای تولیدکننده
و کمفروش��ی را بپذیرن��د و مرتک��ب چنین
خطایی شوند.

