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گزارش خبری

قالب تخفیف های کاذب در برخی فروشگاه ها

تخفیف های غیر واقعی
ترفند جذب مشتری
شیری
در روزهایی که قیمت انواع کاالها گران
اســت و افــزایــش قیمت هــا خــدشــه ای
بزرگ به اقتصاد خانواده ها وارد کرده،
اغلب مردم به دنبال فروشگاه هایی می
گردند که تخفیف های بیشتری داشته
باشند .اما این تخفیف ها روایت خاصی
دارد و گاهی درصدهای تخفیف را باال
اعــام می کنند در حالی که در برخی
مــوارد می توان گفت این گونه تخفیف
ها واقعی نیست و ترفندی برای جذب
بیشتر مشتری است.
وقتی گشتی در این گونه فروشگاه ها می
زنید خبری از تخفیف های زیاد نیست.
یکی از شهروندان بجنوردی می گوید:
چــنــدی پــیــش بـــرای خــریــد بــه یــکــی از
فروشگاه ها رفته بــودم و چند قلم کاال
به امید تخفیف زیــاد خریدم اما پس از
پرداخت هزینه و مقایسه قیمت های آن
با دیگر فروشگاه ها متوجه شدم هیچ
گونه تفاوت قیمتی نداشته و تخفیف
های با درصد باال نوعی تبلیغات کاذب
بــوده اســت .وی اضافه می کند :جالب
تر ایــن که با تبلیغ تخفیف هــای زیــاد،
فروشگاه مملو از جمعیت می شود که
به دنبال کاالهای ارزان قیمت هستند
و همین ازدحام جمعیت باعث می شود
عالوه بر ترغیب شدن برای خرید بیشتر،
حتی برخی متوجه قیمت هــای باالی
اقالم نشوند.
یکی دیگر از شهروندان که در یکی از
فروشگاه ها سبد خریدش را پر و فکر
کرده به واسطه تخفیف می تواند اجناس
بیشتری خــریــداری کــنــد ،مــی گوید:
در حالی که موجودی کــارت بانکی ام
 250هــزار تومان بود و فکر می کردم
با تخفیف باال اقالم زیــادی را می توانم
بخرم اما هنگام پرداخت مبلغ ،حساب
من به  380هزار تومان رسید و ناگزیر به

برگرداندن تعداد زیادی از کاالها شدم.
یکی دیگر از شهروندان که او نیز برای
خرید  4قلم کاال  85هزار تومان پرداخت
کرده است ،می گوید :در حالی که همین
اجناس را از هر کجا می خریدم قیمت
همان قدر می شد اما به منظور مشمول
تخفیف شدن به یک فروشگاه مراجعه
کردم که متأسفانه فقط برای پرداخت
مبلغ به صندوقدار در نوبت ماندم و هیچ
نفعی برای من نداشت.
وی خــاطــرنــشــان مــی کــنــد :گــاهــی در
این گونه فروشگاه ها قیمت درج شده
روی کاال بیشتر از قیمت همان کاال در
یک فروشگاه دیگر است که در نهایت
با اعمال تخفیف ،کــاال به قیمت دیگر
فروشگاه ها عرضه می شود و حتی گاهی
گران تر از فروشگاه های دیگر نیز است.
وی اظهار می کند :متأسفانه تبلیغات
کــاذب بــرای جذب مشتری بسیار زیاد
شده است و این مسئله تشدید نظارت
های دقیق را می طلبد.
یکی دیگر از شهروندان نیز می گوید:
برخی فروشگاه ها برای این که به عنوان
متخلف شناسایی نشوند برای چند قلم
کاالی کم مشتری تخفیف باال می زنند
و در کنار آن دیگر اجناس را با تبلیغات
کاذب به قیمت های باالتری عرضه می
کنند.
وی اظهار می کند :به یک فروشگاه که
تخفیف های  20تا  30درصدی داشت
مــراجــعــه کـــردم و بــه زحــمــت توانستم
کاالیی را که  25درصد تخفیف داشت
پیدا کنم اما تاریخ انقضای آن در حال
اتمام بود.
یکی از کارشناسان بازار نیز می گوید:
برخی تولیدکنندگان تخفیف هایی را
بــرای مــردم در نظر می گیرند و در این
بین رقابت شدیدی بین فروشگاه های
زنجیره ای بــرای جــذب مشتری وجود
دارد.

«کف» افزایش قیمت دوباره روی شوینده ها
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شــیــری -قیمت شوینده هــا امــســال به
شکل تدریجی حدود  60درصد افزایش
داشته است اما گویا برای افزایش دوباره
قیمت آن ها ،کارخانه داران مجوز الزم را
دریافت کرده اند.
یکی از شــهــرونــدان بجنوردی کــه بــرای
خرید یک بسته پودر ماشین لباس شویی
 10هزار و  500تومان پرداخت کرده بود،
گفت :قیمت شوینده ها همواره در حال
افزایش است و در حالی که قیمت همین
برند پودر در ابتدای امسال  6هزار و 500
تومان بود ،تابستان  8هزار و  500تومان
شد و اکنون به  10هــزار و  500تومان
رسیده است.
وی خاطرنشان کرد :اکنون زمزمه افزایش
 40درصدی شوینده ها شنیده می شود
که با این شرایط به نظر می رسد قدرت
خرید شوینده را هم نداشته باشیم.
یکی دیگر از شهروندان نیز گفت :در
حالی که با میزان حقوق دریافتی مان
ع ــاوه بــر خــریــد مایحتاج زنــدگــی می
توانستیم مقداری پس انــداز هم داشته
باشیم امــا امسال با ایــن میزان حقوق
و افزایش قیمت هایی که داریــم حتی
مایحتاج زندگی مان را هم نمی توانیم به
طور کامل تهیه کنیم.
وی افــزود :در صورتی می توان افزایش
قیمت ها را پذیرفت که دستمزد و حقوق
هم افزایش یابد اما حقوق و دستمزدها
ثابت است و فقط افزایش قیمت ها را در
پیش رو داریم.

یکی از فروشنده های لــوازم بهداشتی و
آرایشی نیز گفت :با شیوع ویروس کرونا
و رعایت موارد بهداشتی ،مصرف شوینده
ها افزایش یافت که همین افزایش تقاضا
باعث نوسان قیمت شوینده ها در بازار
شد.
وی افــزود :شوینده ها امسال بیشترین
افزایش قیمت را نسبت به دیگر کاالها
داشته اند.
در این میان یکی از فروشندگان لوازم
بهداشتی و شوینده ها گفت :در حالی
که طی  6ماه قیمت شوینده ها افزایش
تدریجی داش ــت بــا ایــن وج ــود دولــت
با افزایش  40درصــدی قیمت آن ها
موافقت کرده و نامه این افزایش قیمت
به اتــاق اصناف استان ها ابــاغ شده
است.

وی افزود :دلیل افزایش قیمت ها مشخص
نیست و فقط مصرف کنندگان از این پس
باید برای خرید این محصوالت  40درصد
بیشتر مبلغ پرداخت کنند و اعالم رئیس
انجمن صنایع شوینده برای افزایش  30تا
 40درصدی شوینده ها تا  10روز دیگر،
مهر تأییدی بر این موضوع است.
بــراســاس اعـــام رئــیــس انجمن صنایع
شوینده ،درخواست شرکت های شوینده
افزایش  60تا  70درصــدی بــوده که با
رعایت ضوابط قیمت گــذاری ،قیمت 6
محصول شوینده و بهداشتی از جمله
پودر ماشین لباس شویی ،صابون ،مایع
ظرف شویی و دست شویی و خمیردندان
و شیشه پاک کــن 40درصــد و بقیه مواد
شوینده  30درصد افزایش دارد.

نگاه

پیامک های تقلبی
وی می افزاید :تنها عاملی که میتواند
مشتریان را پایبند بــه یــک فروشگاه
کند قیمت ،کیفیت و تنوع کاالست.
وی خاطرنشان می کند :برخی فروشگاه
ها برای تبلیغ ارزان فروشی و تخفیف
هــای زیــاد ،برندهایی را که نــام آن ها
چندان شنیده نشده اســت ،عرضه می
کنند تا از این طریق بازارشان را حفظ
کنند.
رئیس اتحادیه خواربارفروشان بجنورد

هم با بیان این که فروشگاه های زنجیره
ای زیرمجموعه اتحادیه خواربار فروشان
نیستند ،اظهار می کند :چندین بار برای
نظارت و بازرسی به این گونه فروشگاه
هــا مــراجــعــه کـــرده ایــم امــا مــی گویند
زیرمجموعه اتحادیه شما نیستیم.
«مــعــمــاریــانــی» مــی افــزایــد :فروشگاه
هــای زنجیره ای زیرمجموعه اتحادیه
کشوری هستند و باید نظارت ها از سوی
استانداری و تعزیرات انجام شود.

این روزها انجام امور غیر حضوری به دغدغه
قشر بزرگی از جامعه تبدیل شده است ،مردم
می خواهند بیشترین و بهترین خدمات را با
کمترین حضور فیزیکی دریافت کنند و این
نیاز موجب شده است برخی از این وضعیت
سوء استفاده و با ارسال پیامک های مختلف
تبلیغاتی مخاطب خود را جذب کنند.این
روزها پیامک هایی با مضمون فروش کاال
با تخفیف در منزل ،ارائه خدمات آموزشی
غیرحضوری و حتی ایجاد شغل و استخدام
برای مشترکان تلفن های همراه ارسال می
شود که البته مبدأ و مقصد مشخصی ندارند

و به نظر می رسد بعضی از آن ها با هدف
سوء استفاده طراحی شده اند که گاهی
برخی را به دام می اندازند.
چندی پیش یکی از شهروندان می گفت
که یک بار فریب این پیامک ها را خورده
و محصوالت بهداشتی را سفارش داده اما
هیچ گاه این محصوالت به دستش نرسیده
و با این که مبلغ محصول را پرداخت کرده
اما هیچ گاه تلفنی که از آن پیامک دریافت
کرده ،پاسخ گوی او نبوده است .نظارت
بر ارائه محصوالت و خدمات پیامکی هم
متناسب با نیازها نیست و اگرچه این بازار

در روزهــای کرونایی به سرعت گسترش
یافته اما نظارت در حد و اندازه قبل مانده
و حتی شاید کمتر نیز شــده اســت و این
مشکل هر روز بیشتر از قبل خودنمایی
می کند.اگر چه همیشه اعــام می شود
که مردم باید هوشیار باشند اما نمی توان
این موضوع را فراموش کرد که به خاطر
تغییر سبک زندگی و شیوع ویروس کرونا،
درخواست ها و تامین شیوه آن ها تغییر
کرده است ،بنابراین باید نظارت بیشتری
بر خدمات و فــروش های پیامکی وجود
داشته باشد.

