اﻓﺰاﯾﺶ  ۹۰۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﺳﮏ؛ آﻣﺎزون ﺑﻪ
ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۹
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ  ۹۰۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﺳﮏ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی
ﮐﺮوﻧﺎ ،آﻣﺎزون ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن » «Public Citizenدر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮد
اﻋﻼم ﮐﺮد ﻃﯽ دوره ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،آﻣﺎزون ﻗﯿﻤﺖ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ .در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻗﻼم ﺿﺮوری ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﺳﮏ ،ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ

ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ ،اﺳﭙﺮی ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی و دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻮاﻟﺖ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اول آورﯾﻞ ) ۱۳ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه( ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ  ۵۰ﺗﺎﯾﯽ ﻣﺎﺳﮏ
ﺻﻮرت در ﺣﺪود  ۴دﻻر ﺑﻮده وﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۶آﮔﻮﺳﺖ ) ۲۶ﻣﺮدادﻣﺎه( ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ  ۹۰۰درﺻﺪی و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۹.۹۹دﻻر ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻮاﻟﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ آن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۶.۸۹دﻻر ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ،در آﻣﺎزون

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۳۷دﻻر اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ اﺳﭙﺮی ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺟﻬﺶ ﻗﯿﻤﺖ  ۸۰درﺻﺪی از ﺣﺪود  ۷دﻻر ﺑﻪ  ۱۳دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ آرد ،ﺷﮑﺮ و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ذرت ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
آﻣﺎزون ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﮔﺮانﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ﺧﺮده
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ ﮔﺮانﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،از
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﮑﻮک
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآورد.
اﻣﺎ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را در وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎزون ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ روی آﻧﻬﺎ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی آﻣﺎزون در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد:

»ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ ،اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻮﺟﻮد را از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻗﺒﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻄﯽ،
ﺳﺮﯾﻌﺎً در رﻓﻊ آن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﯿﻢ آﻣﺎزون ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ﺑﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎﻻ را ﺣﺬف ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻣﺎزون ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد را در ﺑﯿﻦ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺤﺼﻮل
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﻫﻮاﻧﻮردی و رﺳﺘﻮرانﻫﺎ در دوران ﺑﺤﺮان

ﮐﺮوﻧﺎ از ﭘﺎ درآﻣﺪﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و ﺑﻪ وﯾﮋه آﻣﺎزون ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﺮﺷﺎری درﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺛﺮوت ﺟﻒ ﺑﺰوس ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

