ﺳـﻮد  ۲۴۰درﺻـﺪی ﻫﻨـﺪواﻧﻪ ﺑـﺮای
ﻣﯿﻮهﻓﺮوﺷﺎن!
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﺎزار ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۹۶.۳۹درﺻﺪ ﺳﻮد ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮوش
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻮه از ﻣﺮدم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۳۵درﺻﺪش ﺳﻬﻢ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺑﺎ
 ۲۴۰درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ از
ﺑﺎزار ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻣﺮدم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد را ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻫﺪ
اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮدی
ﺣﺪود  ۹۶.۳۹درﺻﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻮه ﻣﯽرﺳﯿﻢ.
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ از ﺑﺎزار ﻣﯿﻮه و ﺗﺮ ه ﺑﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﺮوش ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﻮهﻓﺮوشﻫﺎ ﺑﺎ ۲۴۰
درﺻﺪ ﺳﻮد ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺑﺎ ۱۷۲.۷۳
درﺻﺪ ،ﺳﯿﺐ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ  ۱۲۸.۵۸درﺻﺪ ،ﻫﻠﻮ ﺑﺎ  ۱۲۵درﺻﺪ و ﺷﺒﺮﻧﮓ ﺑﺎ
 ۱۱۶.۶۷درﺻﺪ در رﺗﺒﻪﻫﺎی دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮ ار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺶ از
 ۱۰۰درﺻﺪ ﺳﻮد را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻐﺎزهداران ﻣﯿﻮهﻓﺮوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﺳﯿﺐ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دﻗﯿﻘﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ ﺳﻮد
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﯿﻮهﻫﺎ رﻗﻤﯽ ﺑﯿﻦ  ۴۰ﺗﺎ  ۷۸.۵۷درﺻﺪ ﺳﻮدآور
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان – رﯾﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی – ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﺮه ﺑﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺎر در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﺗﺮه ﺑﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ از
ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻮه و
ﺳﺒﺰی را  ۳۵درﺻﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ از ﺑﺎزار

ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻘﺪر ﻧﺮخ ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر در
ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای درﺻﺪ ﺳﻮد ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻮه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ رﺳﻤﯽ و ﻧﺮخﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ
اﺳﺖ:
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
ﻣﯿﺰان ﺳﻮد ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد
در ﺑﺎزار ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻋﻤﺪه
و ﺑﻪ درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی
ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﻧﺼﯿﺐ آن ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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