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 با سالم و احترام

        

  ی که عل  یجمهور  استیدوره انتخابات ر  نیزدهمیدر س   رانیشکوهمند ملت بزرگ احضور دشمن شکن و     

  انیجهان  یمردم، شگفت   انیم  ید یو ناام  اس یجهت کاشتن بذر    یو خارج  یداخل  ی ها  یرغم توطئه ها و دشمن

به    ک یو لب  ی اسالم  یو نظام جمهور   یاسالم   رانیو عالقه مردم به ا  انگرعشقیو رسانه ها را به دنبال داشت ب

خواهد    نیتضم  د،یمد   یکشور را تا سال ها  شرفتیاقتدار، توسعه و پ  ،یرهبر معظم انقالب بود که سربلند   یندا

 .نمود

بود که با    ییدایمردم به کاند   ش یو گرا  یبرخوردار است اقبال عموم  یاژه یو  تیرهگذر از اهم  نیدر ا  آنچه   

و فساد را سرلوحه    ضی محور، خدمت به مردم و محرومان و مبارزه با تبععدالت  یکردیو رو  ی انقالب  یاتیادب

و اثرگذار، هدف    ی راهبرد  یبرنامه ها   رائه ساده و قابل فهم و ا  ، یمردم  ی ات یخود قرار داده و با ادب  یهابرنامه 

و تالش    د یه تولب   ژهیاقتصاد، توجه وحل مشکالت معیشتی،  به محور قرار دادن    یخود را در مسائل داخل  یاصل

  ی را  ت یاعالم کرد و موفق شد اعتماد اکثر  ی ساالر  ستهیو شاشریف  رفع دغدغه ها و مشکالت آحاد مردم    یبرا

گام دوم    "  ی راهبرد  هیانیرا در پرتو ب  ی اسالم  رانیا  شرفت یعظمت و پ  ی ایدهندگان را به خود جلب نموده و رو

  .رهبر فرزانه انقالب اعالم شده است در آستانه تحقق قرار دهد   یکه از سو   "انقالب

بزرگ به محضر مقام معظم    یروز ی و پ  ت یموفق  نی ا  ک یضمن تبر  یاره یزنج  یهافروشگاه  ی کشور  هیاتحاد   

 خواهدی جمهور منتخب ملت، از خداوند متعال  م  سی به عنوان رئ   آن مقام محترمو    رانیمردم بزرگوار ا  ،یرهبر

و مردم    ی اسالم  هنیم  یبرا  یتوسط جنابعال  رانیا  یاسالم  یجمهور  استیر  نیسنگ   تیمسئول  یوره تصد تا د

و    ی اسالم   رانیا  یهمه جانبه و شکوفائ  ی نوساز  د،ی جهش تول  ، یهمراه با رونق اقتصاد  یادوره   ران، یا  فیشر

  .باشد   ی از جامعه اسالم  ت یو محروم  ض یتبع  ه یعدالت توسط محرومان و زدودن چهره کر   نیریطعم ش   دنیچش

  ع ی و لزوم توز  یلیاز وقوع جنگ تحم  یناش   ط یو شرا  ی انقالب اسالم  یاز ابتدا  د ی که مستحضر هست  همانگونه

  ع یبا کاال برگ در کل کشور، به علت فقدان شبکه توانمند، گسترده و قابل اعتماد در نظام توز  یاساس   یکاال

  ی و بعضا به لحاظ اقتصاد  اکارآمد که عمال ن - یمحدود دولت  ع ی توز  ی کشور و عدم پوشش مناسب شبکه ها

مدت از  بعد  و  بودند  ن  یاچاره   ی ورشکسته  انحالل  ا  ی برا.  افتند یجز  کردن  ورود سرماخال  ن یپر    ه یء موضوع 

 .شد ی جزء آمال و آرزو محسوب م یبخش، توسط بخش خصوص  ن یدر ا یگذاره یخصوصا سرما

  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
دولت ها صورت    یاز سو  یمدون   یالگوساز  چیمهم در کشور نه تنها ه  نیبا توجه به مغفول ماندن ا  ییسو  از  

کشور، مصرف کننده   یبرا  یاریکه اثرات و برکات بس  ع ی نظام توز  یساز  ن یجهت نو  یز ینگرفت، بلکه برنامه ر

 .دست اندکار صورت نگرفته است یسازمان ها  ی تاکنون از سو ز یتواند داشته باشد، ن ی کننده م  د یو تول

(  ی )مدظله العال  ی مقام معظم رهبر اتیتحقق منو یدر راستا ع ینظام توز  ی دهاست که  سامان  یدرحال  نیا  

موضوع اختصاص    نیمعظم له به ا  ی ابالغ شده از سو  یاقتصاد مقاومت  یکل  یهااستیس   23به بند  با استناد  

  یهاوه یش   ی و روزآمدساز  ی گذار  مت یو ق  ع ینظام توز  ی و روان ساز  ی شفاف ساز"با    ع ی و بر اصالح نظام توز  افته ی

بازار بر  اقتصاد  یطیشده است. چرا که در شرا  د یتأک  "نظارت    یی ایبه رشد و پو  یابیو دست  ی که اصالحات 

  افته یسازمان    یهاآن به شبکه   لیو تبد   یسازبا شفاف و روان   ع ی مورد توجه است، اصالح نظام توز  ی اقتصاد

بخش با    ن یرا که ا  ییهااز مشکالت و چالش   یاریبس  تواند ی م  باشد،شدن را داشته    تیریمد   تیمدرن که قابل

 یهاراستا، فروشگاه   نی . در همد ینما  فای در اصالح اقتصاد بازار ا  یمرتفع نموده و نقش مؤثر  باشد،ی آن روبه رو م

تمام شده، کاهش    متی محصوالت، کاهش ق  ت یفیک   ش یافزا  ن، یتأم  ره یبه علت کاهش طول زنج  یاره یزنج

ب  تیشفاف  ان، یمشتر  ی برا  د یخر  نزما نظارت  فروش، عدم  نصب صندوق  شتر، یو    یحضور کاالهای مکانیزه 

محصوالت    نیو رقابت ب  ی وربهره   شیافزا  تاًیصادرات و نها  شیافزا  ات،یمال  یسامانده  ع،ی قاچاق در نظام توز

 .روند ی بشمار م  عیتوز اصالح نظام  ی مناسب برا ی ها تیاز جمله ظرف ،یداخل  داتیاز تول تیو حما یداخل

آحاد    یشتیاز مشکالت مع  یبر ابراز ناخرسند   یمبن  یمکرر مقام معظم رهبر   شاتیفرما  رویرابطه و پ  نیهم  در

در خصوص ضرورت    یو راهبرد   ید ینکات کل  انیها و متضرر شدن هموطنان و ب واسطه   ییجامعه، سودجو

آن    یو اعضا  یاره یزنج  یهافروشگاه  ی کشور   ه یبازار، اتحاد  حیصح  تیریجهت حذف دالالن و مد   یزیربرنامه 

کننده و  حفظ منافع مصرف   ع،ی و توز  نیتام  یره یشان کوتاه شدن زنج   تیو فعال  سیاز تاس   یصل که هدف ا

بوده است، همواره در کنار دولت محترم،    داریاشتغال پا  جاد یو ا  د یآنان، کمک به رونق تول  ی شتیبهبود سبد مع

شعبه در سراسر کشور    8000خود با  حدود    یهات یاز  ظرف  ی ریگو با بهره   یابالغ   یها  استیس   یدر اجرا

  شتریبه هموطنان را با قدرت و سرعت ب  یرسانخدمت  ند یقدم بوده و فرا  شیو محروم پ  یدر مناطق مرز  ژهیبو

  .تداوم خواهد داد 

  ی کشور  هیمعظم، اتحاد   ی رهبر  شاتیفرما  یو در اجرا  یجنابعال  یجمهور  استی دوره ر  نیآستانه نخست  در  

خود با مشارکت    یهات یدرکنار فعال  نیاز ا  ش یگونه که پهمان  ه ی اتحاد  ن یا  یو اعضا  ی اره یزنج  یهافروشگاه

خود را در خدمت به هموطنان    یهات یظرف  "بازار  می اقالم تنظ   "مردم در قالب    ازی مورد ن  یاقالم اساس   عیدر توز 

شده    یجانیه  د یوفور کاال و ممانعت از  خر  ثیز حآرامش در بازار ا  جادیموجب ا  ق یطر  نیقرار داده و از ا  زیعز

 ها،ی مهر  یرغم ب  یو عل  آن مقام عالیعدالت محور    یقاطعانه از برنامه ها  تیکند با حما  یم  ی است اعالم آمادگ

 متعدد  یهای و با وجود  دشوار   ر یچند وقت اخ  یاجهت دار و مغرضانه رسانه   یهای انو اطالع رس   هایینما  اهیس 



 

 
 
 
 
 
مواجه نموده است با    یفراوان  یهای کرونا که ارائه خدمات را با دشوار  روس یو  یر یو خصوصا فراگ  یاقتصاد  

  ف یشر  ردمخود را به م  یشگیخدمات هم  ،یبهداشت  یهادستورالعمل   یحداکثر  تیو با رعا  شتریتوان و تالش ب

مردم، حذف     ازیمورد ن  یکاالها  ی حداکثر  نیتام  ق یو از طر  ده یبه صورت منظم و مستمر تداوم بخش  رانیا

تخفواسطه  ارائه  و  دالالن  و   مس  ،یحداکثر  فاتی ها  اجتماع   ری در  عدالت  مع  یتوسعه  سبد  بهبود    ی شتیو 

خود    حتاج یما  ن یمناسب نسبت به تام  متیاز وفور کاال و ق  یهموطنان اهتمام ورزد تا هموطنان  با آرامش ناش 

     . انشاهلل.ند یاقدام فرما
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