اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزار ﻣﯿﻮه آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزرﮔﺎم ﺑﺎ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﻬﺮان -
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ﺑﺎزار ﻣﯿﻮه آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎزرﮔﺎم ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮح آن از ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ روﺷﻦ ﺷﺪه ،اﻣﺮوز در ﺟﻤﻊ
اﻫﺎﻟﯽ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ ﻫﻢ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﻫﻢ ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﻗﺮارداد و ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪای
ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و آﻏﺎز راه ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺖ دوﺳﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺮوع
ﮐﺮد .ﺑﺎزرﮔﺎم ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد را در ﻣﻮﺿﻮع ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ و ﮔﺴﺘﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان،

ﯾﺰد و اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﺷﺪن از ﻣﺎرﮐﺖ ﺣﺬف ﮐﺮد.
»اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ رﺿﺎﯾﯽ ﻧﮋاد« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزرﮔﺎم ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻫﻢ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ،
اﯾﺪه اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﺑﺎزرﮔﺎم را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﯿﻤﯽ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و در ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎزرﮔﺎم

ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯿﻮه اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از دﺳﺖ ﺑﺎﻏﺪار ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﮏ ﺟﻬﺶ
 7ﺑﺮاﺑﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهای از آن ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ واﺳﻄﻪ ﮔﺮیﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم را داﺷﺖ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ ﻣﯿﻮه ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ
زﻧﺠﯿﺮه ﺧﺮﯾﺪ از ﺑﺎﻏﺪار ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯿﻮهﻫﺎ را از ﺑﺎﻏﺪار ﻣﯽﺧﺮﯾﻢ و
در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﮕﻪداری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﺳﺖ ،ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻻت را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺑﺤﺚ ﺿﺎﯾﻌﺎت ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ،روشﻫﺎی
ﺗﻮزﯾﻊ از ﻣﺸﻘﺎت اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺎ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آن را داﺷﺘﯿﻢ«.

رﺿﺎﯾﯽ ﻧﮋاد ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺎﻏﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﺪاری را ﻧﯿﺰ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎری ﺧﻮد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .او ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺳﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﯿﻦ آﻏﺎز ﮐﺎر ﺧﻮد دﺳﺖ دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ دراز ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن را ﺑﻪ رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺷﺎن ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎری زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﻨﺶ روﺷﻨﯽ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻫﺎﻟﯽ
وﺟﻮد دارد .ﻗﺸﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎری ﻣﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دارد و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﺎرﮐﺖ ﺳﻨﺘﯽ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن
داده و در راﺳﺘﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی آن ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ،وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪﯾﻢ«.
رﺿﺎﯾﯽ ﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﮐﺎرﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﭘﺎﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﮐﺎﻏﺬ
ﺳﻨﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع
ﭘﺎﮐﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر داﻧﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن ﻧﻪ درﺧﺘﯽ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ آب ﻫﺪر
ﻣﯽرود» :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ آب و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎﻏﺬ و ﻫﻤﭽﯿﻨﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﺨﻤﻠﯽ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ از
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزرﮔﺎم ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻗﺒﺎل رﻗﯿﺐﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﻣﯿﻮهﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺘﺸﺎن ﻣﯽداﻧﺪ .رﺿﺎﯾﯽ ﻧﮋاد ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺮد ﺑﺮد ﺑﺮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ 25 .ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﺑﯿﻦ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد و ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی
ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﻣﻤﺘﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزرﮔﺎم ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ
ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را راﺿﯽ ﻧﮕﻪدارد و ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز ،درﺟﻪ ﯾﮏ و درﺟﻪ دو را ﻧﯿﺰ در ﺳﺒﺪ ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﻮه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯿﻮهﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ،ﺑﯿﺶ از  4ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻃﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ«.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اذﻋﺎن دارد اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﻮه را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺎری ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ
آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺎ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ» :ﺑﺰودی ﯾﮏ ﻗﺮارداد را ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ارﺳﺎل ﻣﯿﻮه اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد«.

رﺿﺎﯾﯽ ﻧﮋاد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﻇﺮﻓﯿﺖ از ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻓﺮوﺷﯽ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﻧﺒﺎرداری و ارﺳﺎل ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﯿﻮه را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .او ﺿﻤﻦ
ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎی
ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﻮد ﮐﻤﺘﺮ.
»اﺳﺪاﷲ ﮐﺎرﮔﺮ« رﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽﻫﺎ را دوﺳﺖ دارم ﻗﺼﺪ و ﻫﺪف ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺷﺎن را ﺑﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﺪرن در ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﮐﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﻮهﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎری ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از واﺳﻄﻪﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﺮده و ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ«.
دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺎدریﻓﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﺧﺸﻨﻮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺴﻬﯿﻞ روﻧﺪ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺣﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﻣﺒﺤﺚ
ﻣﯿﻮه ﮐﻪ از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺒﺪﮐﺎﻻی ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ» :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ«.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

