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ጋዜጣዊ መግለጫ

አለ በጅምላ በኦሮሚያ ክልል በሻሸመኔ ከተማ የመጀመሪያ መደብሩን ከፍቶ አገልግሎት መስጠት ጀመረ፡፡
አለ በጅምላ የእጅ በእጅ የጅምላ ሽያጭ አገልግሎቱን በክልሎች ለማስፋፋት በያዘው እቅድ መሰረት የመጀመሪያ መደብሩን በኦሮሚያ
ክልል በሻሸመኔ ከተማ ከፍቶ አገልግሎት መስጠት ጀመረ፡፡
ድርጅቱ በግንቦት ወር 2006 ዓ.ም. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ በተገኙበት የመጀመሪያ መደብሩን አስመርቆ ስራ
ከጀመረ ወዲህ ይህ በዛሬው እለት በሻሸመኔ ከተማ አስመርቆ አገልግሎት ያስጀመረው መደብሩ አራተኛው ሲሆን፣ ከአዲስ አበባ
ውጭም የመጀመሪያው ነው፡፡
አለ በጅምላ በዛሬው እለት ከፍተኛ የፌዴራልና የክልል የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና የአገር ሽማግሌዎች/አባገዳዎች በተገኙበት
በሻሸመኔ ከተማ መደብሩን ከፍቶ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ የቸርቻሪ ነጋዴዎች፣ የሸማቾች ማህበራትና ለተጠቃሚዎች አገልግሎት
የሚሰጡ ሆቴሎች፣ ሬስቶራንቶችና ካፌዎች የመሳሰሉ ተቋማትና ሌሎች የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች የሚፈልጓቸውን የተለያዩ የፍጆታ
ምርቶች በአንድ ቦታ በአንድ ጣሪያ ስር በአካባቢያቸው ለማግኘት ያስችላቸዋል፡፡ በዚህም ለከተማዋና በአካባቢው ለሚገኙ ነዋሪዎች
ጥራት ያላቸው የፍጆታ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለማግኘት ያስችላቸዋል፡፡
አለ በጅምላ ለደንበኞቹ የሚያቀርባቸውን የምርት አይነቶችም (SKU) ሲጀምር ከነበሩት 147 በአሁኑ ወቅት ወደ 500 ያህል ለማድረስ
ችሏል፡፡ ወደፊትም በዚህ በሻሸመኔ ከተማ ከሚገኘው መደብሩ ጨምሮ ደንበኞቹ የሚፈልጓቸውን ሁሉንም አይነት ምርቶችን በማቅረብ
ደንበኞቹ ሁሉንም አይነት ምርቶች በአንድ ቦታ፣ በአንድ ጣሪያ ስር ለማግኘት እንዲችሉ ያላሰለሰ ጥረት ያርጋል፡፡
በመደብሩ የመክፈቻ ስነስርዓት ላይ የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ አቶ ኑረዲን ሙሃመድ ባደረጉት ንግግር "የመደብሩ መከፈት ለአካባቢው
ህብረተሰብም ጥራታቸውን የጠበቁ የፍጆታ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ኅብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርግ ሲሆን፣ ከአዲስ
አበባ ውጭ በክልሎች ለመጀመሪያ ጊዜ የተከፈተው መደብሩ ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ በሚካሄድባት የሻሸመኔ ከተማ መሆኑም
ከንግድ ስራ አንጻር ድርጅቱን ትርፋማ ያደርገዋል" ብለዋል፡፡
አለ በጅምላ በመላ አገሪቱ በርከት ያለ ህዝብ በሚኖርባቸው በተመረጡ 27 ከተሞች ከ36 የሚልቁ መደብሮችን ለመክፈት እቅድ የያዘ
ሲሆን በመጭዎቹ ጥቂት ሳምንታት ውስጥ ድርጅቱ አምስተኛ መደብሩን በደቡብ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል ዋና ከተማ በሐዋሳ
በደማቅ ስነስርዓት አስመርቆ በመክፈት አገልግሎት መስጠት ይጀምራል፡፡
በቀጣይም በበጀት ዓመቱ በእቅድ በያዛቸው በአማራ ክልል በባህርዳርና ደሴ፣ በኦሮሚያ ክልል ጂማና አዳማ፣ በትግራይ ክልል በመቀሌ
እና እንዲሁም በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር መደብሮቹን በመክፈት በመላው አገሪቱ ተደራሽ ለመሆን የሚያርገውን ጥረት አጠናክሮ
ይቀጥላል፡፡
ይህም በአመቱ መጨረሻ የድርጅቱን መደብሮች ቁጥር አስር ያደርሰዋል፡፡ በመጪዎቹ ሁለት አመታት ውስጥም በቀሪዎቹ በአገሪቱ
ክፍሎች አገልግሎቱን ለማዳረስ ድርጅቱ ጠንክሮ ይሰራል፡፡
መሰረታዊ በሆኑ የፍጆታ ምርቶች ላይ የሚከሰተውን የዋጋ ንረት ለማረጋጋትና ዘላቂ አቅርቦት እንዲኖር ለመስቻል፤ እንዲሁም ዘመናዊ
የጅምላና ችርቻሮ የንግድ አሰራር በአገሪቱ ለማስፋፋት እንዲረዳ ታስቦ፤ የኢትየጵያ ንግድ ድርጅት “አለ በጅምላ” በሚል የንግድ
መጠሪያ የጅምላ ማከፋፈያ መቋቋሙ የሚታወስ ነው፡፡
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