ﺳـﺎﺧﺖ “ﻣـﺎل” ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺳـﺮﭘﻮش
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎلﻫﺎ )ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ( ﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﭼﻪ در اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺒﻬﻤﯽ دارﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮان از
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﻣﺠﯿﺪرﺿﺎ ﺣﺮﯾﺮی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ رﺷﺪ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎلﻫﺎ در ﺟﻬﺎن در ﻗﺮن  ۲۰و در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ رخ داد و ﺑﺮای
دوره ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮده
ﻓﺮوﺷﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ دوره ﻋﻤﻼ ً ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺎلﻫﺎ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺎلﻫﺎ ﺟﺎی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دوره
ﻓﻌﻠﯽ ،ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻧﻮر اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎلﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻮﮐﯿﺴﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
اﻣﺮوز اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮب ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﯾﺎ ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺣﺮﮐﺎت ﻋﺠﯿﺐ اﻗﺘﺼﺎدی و زدن رﮐﻮرد در
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮجﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ رو اﻣﺮوز ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻣﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎل ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺮﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
ﺣﺮﯾﺮی درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎلﻫﺎ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺶ از
ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﺒﻮد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ در اﻗﺘﺼﺎد ،ﺧﻮد را در ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﯾﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از

اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﮐﻨﺎر آن ،ﻣﺎلﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ
ﺧﺮﯾﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻻﮐﭽﺮی ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻻﮐﭽﺮی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ و
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎل ﻫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮی
اﯾﺮان در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪی رو ﺑﻪ رو ﺑﻮده و
ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،ﻋﻤﻼ ً ﻣﺎلﻫﺎ از روﻧﻖ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ
زﯾﺮا اﻣﺮوز ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﺘﯽ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻤﻼ ً ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺪارد.
ﺣﺮﯾﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻣﺎلﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی
اﯾﺮان ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد از دﺳﺖ
رﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺪف در ﻣﺎلﻫﺎ ﭼﺮا ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اداﻣﻪ دارد؟ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺟﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان رخ ﻧﺪﻫﺪ ،ﻋﻤﻼ ً
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .در
ﮐﻨﺎر آن ﻧﮕﺎه ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ واردات در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان وﺟﻮد
دارد ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎلﻫﺎ
اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت در اﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی آزاد دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ وﺟﻮد
دارد ،ﻋﻤﻼ ً دﺧﺎﻟﺘﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.

