ﮐﺎرﺳـﺘﺎن ﻓﺮوﺷﮕـﺎه ﻫـﺎی ﻣﻨﺼـﻒ در
ﻫﺮﻣﺰﮔــﺎن؛ از ﺗﻮزﯾــﻊ ﮐﺎﻻﻫــﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺎﻟﯽ از اﻗﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌﯿﺸﺖ
را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺪاری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
ﭼـﺮا ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﺟـﺎﻣﻌﻪ ای از وﺿﻌﯿـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘـﯽ ﻧﺎﻣﻨـﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﯽ از ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ دﻫﮏﻫﺎی اﻗﺸﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ روﺑﺮو ﺷﻮﻧﺪ ﻓﮑﺮ و ذﻫﻦﺷﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻠﯽاﯾﺤــﺎل در ﮐــﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی ﻧﻘــﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن،
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .
اﻧﺼﺎف در ﻓﺮوش ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮنﮔﺮﻣﯽ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻨﻮب و ﺣﺲ ﺳﺨﺎوت و ﻫﻤﺪوﺳﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎم اﻣﻮرات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﭘﯿﺸﺮو و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺮدم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻓﺮاد و ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻣﯿﺪ آﻓﺮﯾﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺠﯿﺮه ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
“ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺼﻒ” ﯾﮑﯽ از آن دﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم وارد ﮔﻮد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ
ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻏﺎز ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻋﻤﺮ ﮐﺎریﺷﺎن ﻣﻮﺟﯽ از رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺮدﻣﯽ را

ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻫﺎﯾﭙﺮﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ را
در دل ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﻧﺪ ﮐﻪ ورود ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺸﺘﺮی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻄﺮح در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدن آن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ
در ﺗﺎﺳﯿﺲ و اداره آن ﻣﺮدم ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ارﮔﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( و ﻧﯿﺮوی
ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺴﯿﺞ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﺎی ﮐﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻮری در ﺷﺎﮐﻠﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻫﺎی ﻣﻨﺼﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﺎص ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺼﻒ ﻣﻨﺸﺎ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ
ﮐﺎﻇﻤﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮک ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در دوراﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺮدم در
زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ
ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮک ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﻐﺎزه ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻨﺼﻒ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ راه
اﻧﺪازی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارزان ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ در ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﻤﺎم ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
آﯾﺪ.

ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺿﺮوری
ﻋﻠﯿﺰاده ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮک ﺗﻮﺣﯿﺪ
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺿﺮوری
ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮیام ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻨﺼﻒ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﺟﻨﺎس ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺧﺮﯾﺪ
داﺷﺘﻪ ام.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻨﺼﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮارﮔﺎه
ﺗﺤﻮل ﻣﺤﻠﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ راه اﻧﺪازی و اداره ﻣﯽ ﺷﻮد،
اﺑﺮاز ﮐﺮد:ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﺣﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ ﭼﺸﻢ ﯾﮑﯽ از
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻠﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.

اﻗﻼم ﺿﺮوری را ﺑﻪ ﻧﺮخ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﻢ
ﺣﯿﺪری ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻪ راه ﺑﺮق
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ از ﻣﺰاﯾﺎی راه اﻧﺪازی ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺤﻠﻪ
ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ راه اﻧﺪازی
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻨﺼﻒ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻪ راه ﺑﺮق ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی اﺟﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺮخ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎد
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺣﯿﺪری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در اوج ﮔﺮاﻧﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺼﻒ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺎﻣﯽ ﻣﺮدم
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎزل ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ،ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ راه اﻧﺪازی ﺷﺪﻧﺪ
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻬﺎری ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺘﺎدی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺼﻒ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﻣﺎ ،اﻫﺪاف ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﺗﺸﺮﯾﺢ و
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﺑﺎ
ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( ،اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺼﻒ
ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل
اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﻬﺎری اﻓﺰود :ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﺎ را واداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ  5ﻣﺤﻠﻪ
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻗﺮارﮔﺎه ﻫﺎی ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻣﺤﻼت اﯾﻦ ﮐﺎر را آﻏﺎز
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  50ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻨﺼﻒ در اﺳﺘﺎن
 35ﻓﺮوﺷﮕﺎه آن در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
وی ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد ،ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ،ﺑﻨﺪرﺧﻤﯿﺮ و

ﺟﺰﯾﺮه ﻫﺮﻣﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺘﺎدی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺼﻒ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ ﻣﺮدﻣﯽ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﺑﺘﺪا
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﺠﺎزی در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺤﺪوده ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺼﻒ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﯾﻢ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺟﻨﺎس در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺟﻨﺎس ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ راﺣﺖﺗﺮ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﻬﺎری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺮاق ﺑﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮔﺴﺘﺮش
دﻫﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﯿﺪی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺘﺎدی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺼﻒ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزان ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دﻻﻻن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺬف
واﺳﻄﻪ ﻫﺎ را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﻆ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﺎورزان و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﺑﻬﺎری از ﺳﺮﺷﮑﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی دﻟﺒﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دور از
اﻧﺼﺎف ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺿﺮوری ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺼﻒ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺳﻮد ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮏ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻨﺼﻒ زﯾﺮ ﯾﮏ درﺻﺪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ،ﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﺎﯾﺪاری
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ اﺟﺎره ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮق و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی
ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

