ﭼـﺮا ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﺟﻨـﺲ ﻓﺮوﺧﺘﻪﺷـﺪه در
اﯾﺮان ﺳﺨﺖ اﺳﺖ؟
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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آرﻣﺎن  ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ﻋﺒﺎرت »ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ« از دﻫﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و در ﮐﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﺮده
ﻓﺮوش از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻌﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﯿﻠﺪ ۲در ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ )ﮐﻪ
در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ( در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ )اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در
ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺑﻪ ﻣﯿﺴﯽ ۳ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎم داد( .در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺮی ﮔﻮردون
ﺳــﻠﻔﺮﯾﺞ (۱۸۵۷-۱۹۴۷) ۴ﺑﻨﯿــﺎﻧﮕﺬار ﻓﺮوﺷﮕــﺎه London’s Selfridges
)اﻓﺘﺘﺎح در ﺳﺎل  (۱۹۰۹ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﻌﺎر اﻋﺘﺒﺎر زﯾﺎدی ﮐﺴﺐ
ﮐﺮد ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت ﺗﺠﺎری در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه درآﻣﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ دو ﺗﺎﺟﺮ ﺧﻼق اﺑﺪاعﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻫﯿﭻﻗﻄﻌﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻇﻬﻮر ﻧﮕﺮش ﻣﺸﺘﺮیﻣﺪاری در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ درد آن
ﺗﺎزه اﻣﺮوزه داﻣﻨﮕﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
ذﻫﻨﯿﺖ و رﻓﺘﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺘﺮیﻣﺪاری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺎزار ﻓﺸﺮده رﻗﺎﺑﺖ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی
ﻧﯿﺴﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﺮوز ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻓﻀﺎی
اﻧﺤﺼﺎری را در ﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ،در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺮش
ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری و ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺬف ﺷﺪن از ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎزار را در ﭘﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،در اﯾﺮان ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺎﺳﺎ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬاراﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺿﻤﻦ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮیﻣﺪاری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ وﻗﺘﯽ
ﭘﻮﺷﺎﮐﯽ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ آن ﻟﺒﺎس را ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﻣﺮاﺟﻌﻪ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﻮر ﻧﺒﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ آن را ﭘﺲ
دﻫﻢ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺣﺘﯽ ﺳﻮال ﻫﻢ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎﻻ را ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﻮن
ﺑﺮای او ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻤﻮد
ﻧـﻮاﺑﯽ اﻇﻬـﺎر ﮐـﺮد :ﺣﺘـﯽ در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﻮارد در ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻫﺰﯾﻨﻪای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﺴﺎرت اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻪ آن را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
دوﺑﺎره ﻣﺸﺘﺮی را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﭘﯿﺮو ﺷﻌﺎر »ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﮐﺎﻻ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدد «،اﺳﺖ .او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز
ـﺎﻧﯽ
ـﺮد :زﻣـ
ـﻮان ﮐـ
ـﺖ ،ﻋﻨـ
ـﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴـ
ـﻂ ﻣﺼـ
ـﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻓﻘـ
ـﺮ ﻣﺼـ
دﯾﮕـ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز
ﺗﻨﻮﻋﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار از ﺗﻨﻮع وﺟﻮد دارد و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻓﺮوش
ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻮاﺑﯽ ،اﻣﺮوز ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه واﻗﻌﯽ اﺳﺖ
و اﮔﺮ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺘﺮیﻣﺤﻮر و ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ و ﻋﻤﻼ ﺧﻮد
را در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪاﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎﺳﺖ و
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدم ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺮ ﺻﻨﻒ را
ﺑﺮای ادارهای ﺧﺎص ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻫﺮ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ از ﮐﺎﻻ و
ﺧﺪﻣﺎت آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ.
دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎوران ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮی
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق و ﭘﺎداش دﻫﯽ اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﺮف ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش و ﭘﺎداش دﻫﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش و
ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻓﺮوش ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
ﻣﺸﺘﺮی ،ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی از ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻬﻢ و
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری ،دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و
ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در راﺳﺘﺎی
ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارﻧﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ :در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎد و در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ

ﭘﯿﺸﮕﺎم در ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺑﺎﺑﮏ ﺑﻬﺒﻮدی
اﻓﺰود :ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دﻫﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺎن و ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در
ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪای ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم »وزارت دادﮔﺴﺘﺮی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن« دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻓﺪرال و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و
ﻧﻘﺶ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ دارا
ﺑﻮدن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ،ﻣﺪاﻓﻊ رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﺑﺎ اﯾﺮان
ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ ،ﻣـﺎ ﺳﺎزﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم »ﺳﺎزﻣـﺎن ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺣﻘـﻮق
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن« دارﯾﻢ و ﺷﻮراﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ
ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزار و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻃﺮﻓﯿﻦ
در ﺑﺎزار اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻬﻢ در اﺧﺘﯿﺎر
دارد ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد،
اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎور ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮی را ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری.
ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎی ﻣـﺎ در ﺣـﺎل ﺗﻐﯿﯿـﺮ و ﺗﺤـﻮل روﯾﮑـﺮد از ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐـﺮد ﺑـﻪ
ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ،اﻣـﺮی زﻣـﺎﻧﺒﺮ اﺳـﺖ .اﻣـﺮوزه
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی اﺻﻨﺎف در ﺻﻨﻮف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻃﻮرﺟﺪی ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮده ام ﮐﻪ
ﺑﺎاﻧﺼﺎف ،ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را اﻋﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﮐﻼن ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ
ﻣﻬﻢ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮی،
ﻣﻌﻀﻞ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ دوﻟﺖ زده ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از راﻧﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ،
ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﺟﺮاﯾﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﮐﻪ
اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻣﺮوز
اﯾـﺮان ﻧﮕـﺎه ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،اﻧﮕﯿـﺰهای ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮ و ﺗﺤـﻮل در روﯾﮑـﺮد
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮی را ﻧﻮﻋﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
دﮐﺘﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ »اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ درک و
اﺟﺮای درﺳﺖ آن از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ درﮔﺮو ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ
ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﺗﻨﮓﺗﺮ
ﮐﺮدن ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ رﻗﺒﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺬﯾﺮ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ

ﺑﺎ ﻗﺪرت رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﯽ
واردﺷﺪه و ﺳﻬﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
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