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نگاهی به تجارت فروشگاه های زنجیره ای در جهان  

وال مارت های ایرانی! 
  خأل فروشگاه های زنجیره ای بزرگ در ایران         سوپرمارکت های محلی یا فروشگاه هایی با 2 میلیون کارمند  

سه شنبه 15 مهر 1393 | سال دوم | شماره 397 6

 فروش��گاه های زنجی��ره ای در جه��ان همیش��ه 
در زم��ره بزرگتری��ن و موفق تری��ن ش��رکت های 
کش��ورهای پیش��رفته بوده اند. گواه ای��ن موضوع را 
می ت��وان د ر لیس��ت 500ش��رکت ب��زرگ دنیا که 
 توس��ط نش��ریه فورچ��ون منتش��ر می ش��ود، دید. 
به ط��وری که ش��رکت های نفتی، خودروس��ازی ها و 
فروش��گاه های خرده فروشی در س��الیان مختلف در 
میان 50 شرکت برتر این نش��ریه بوده اند. کشورهای 
مختلف بنا به سالیق و اولویت هایشان به زمینه اشاعه 
فروش��گاه های زنجیره ای ورود کرده اند و با گسترش 
این فروشگاه ها در نقاط مختلف جهان توانسته اند سود 
هنگفتی نصیب خود کنند. ولی در ایران این تجربه با 
وجود قدمت آن، س��رانجام موفقی نداشته است. این 

موضوع اما از ابعاد مختلفی قابل بررسی است.  
ابتدا باید به این موضوع توجه داشت که عالقه عمومی 
به خرید از فروشگاه های زنجیره ای موضوعی است که 
باید در فرهنگ و روحیات یک اجتماع طی سالیان دراز 
پرورش یابد و عناصر علمی فروش در فروش��گاه های 
زنجیره ای به توان این مکان ها بیفزاید. تخفیفات ویژه، 
تنوع باال در ارایه محصوالت مختلف، امکانات مناسب 
فروش��گاه و مش��تریمداری ازجمله اعمالی است که 
فروش��گاه های بزرگ را در مسیر جذب مشتری موفق 
می کند. البته ناگفته نمان��د تمامی این خدمات بدون 
ایجاد عالقه عمومی به خرید از فروشگاه های زنجیره ای 
و خرید ساماندهی شده، چرخه این نوع از خرید تکمیل 

نخواهد شد.  
باید ها و نباید های فروشگاه زنجیره ای 

فروشگاه های کوروش، قدس، شهروند و رفاه ازجمله 
فروشگاه هایی هستند که با وجود چندین دهه فعالیت 
در بازار خرده فروشی، نتوانستند سهم مناسبی از بازار 
را از آن خود کنند. بدون ش��ک دو عامل در عدم تحقق 
این امر دخیل اس��ت؛ ابتدا این که رواج این فروشگاه ها 
در ایران با عدم باروری فرهنگ خرید ساماندهی شده 
از فروشگاه های زنجیره ای ش��کل گرفت و همچنین 
این که س��وپرمارکت ها و بقالی ها در آن زمان به نوعی 
پاسخگوی احتیاجات مردم بودند، زیرا در آن دوره )دو 
دهه قبل( نبود تنوع در میان کاالهای مختلف، تأسیس 
فروش��گاه های زنجیره ای را با کمبود سودآوری و نبود 
منطق اقتصادی روبه رو می کرد. امری که در بلندمدت 
موجب ورشکستگی و از میدان به در شدن بسیاری از 
این فروشگاه ها شد. از سوی دیگر موضوع خدمات دهی 
ضعیف این فروشگاه ها در ایران معضلی بود که به هیچ 
عنوان ترغیب مصرف کننده برای خرید از آن را در پی 
نمی داشت. از یک طرف فضای عمومی این فروشگاه ها 
به روز نبود و با کیفیت پایینی کااله��ا را ارایه می کرد. 
افزون بر این کاالهای موجود در این فروشگاه ها همان 
کاالهایی بود که در سوپرمارکت های سراسر کشور در 
دسترس بود و تفاوتی را برای مشتریان ایجاد نمی کرد.  

شهروند، رفاه، کوروش و  هایپراستار 
 الگوهایی با اصول ایرانی

البته ناگفته نماند در این میان فروشگاه هایی نظیر 
فروش��گاه ش��هروند و این اواخر کوروش توانس��ته اند 
خود را احیا کرده یا با همان برند پیشین به کسب وکار 
ادامه دهند. یا این که تحت لوای ش��رکتی دیگر با ابزار 
جدی��د و آگاه به تج��ارت روز دنیا پا به می��دان مبارزه 
با س��وپرمارکت ها گذارن��د. این اواخر هم فروش��گاه 
 هایپرمارکت که شعبه های دیگری در شهرهای بزرگ 
کش��ور دارد، توانس��ت خدمات دهی متمایزی نسبت 
به رقبا ارایه و به نوعی خرده فروش��ی واقعی را برگرفته 

از فروش��گاه های بزرگ جهان رونمایی کند. البته این 
فروش��گاه که گفته می شد با س��رمایه گذاری شرکت 
فرانس��وی »کارفور« در ایران تأس��یس ش��ده اس��ت، 
حواشی را هم در میانه های حضورش در بازار ایجاد کرد 
ولی همچنان به خدمات دهی در راستای خرده فروشی 
محص��والت غذایی، پوش��اک و ل��وازم خانگ��ی ادامه 

می دهد.  
در این بین فروش��گاهی نظیر رفاه که از  س��ال 74 
فعالیت خود را آغاز کرده، اکنون 125 شعبه در سراسر 
کشور دارد و ازجمله فروشگاه هایی است در کشور که 
به صورت ش��رکت س��هامی عام اداره می ش��ود. البته 
به روز نبودن خدمات دهی و ارایه تمام و کمال اجناس 
موجود در بازار ازجمله نواقصی اس��ت که موجب شده 
رفاه آن طور که باید پیشرفت نکند. در سوی دیگر ماجرا 
 هایپراستار که از  س��ال 88 به زنجیره تأمین مایحتاج 

خرده فروش��ی وارد شد، اکنون ش��عبه هایی را هم در 
شیراز و اصفهان تأسیس کرده و با سرمایه گذاری اولیه 
60 میلیون دالری خود درصدد است تا این طرح فروش 
را توس��عه دهد. البته مدعی ارایه خدمات به روز ترین 
فروش��گاه خرده فروش��ی ایران هم به تبعیت از دیگر 
فروشگاه های وطنی سود، تعداد پرسنل و حتی مالکیت 
شفافی ندارد. موضوعی که درباره شرکت های عمده و 
خرده فروشی اروپایی و آمریکایی به هیچ عنوان مشاهده 
نمی شود و شفافیت اطالعات اولیه هر مجموعه ازجمله 
تعداد پرسنل، تعداد شعب و سود خالص ساالنه ازجمله 
موردهایی اس��ت که شرکت متعهد است به مشتریان 

به طور واضح ارایه دهد.  
از وال مارت بیاموزیم

ش��رکت عمده فروشی و خرده فروش��ی »وال مارت« 
که به نوعی بزرگترین ش��رکت خرده فروش��ی جهان 

محسوب می شود، اکنون حدود 2 میلیون و 200 هزار 
کارمند دارد و از این حیث بزرگترین کارفرمای جهان 
محسوب می شود. وال مارت با 8500 شعبه در سراسر 
جهان توانسته است س��ودی بالغ بر 487 میلیارد دالر 
کس��ب کند. البته امپراتوری وال مارت پیشینه بسیار 
جالبی دارد، ش��اید در  سال 1962 که »س��ام والتون« 
اولین فروشگاه خود را به صورتي ساده و سنتي افتتاح 
کرد، هیچ کس تص��ور نمی کرد که »خرده فروش��ي« 
مي تواند چنان رتبه اي در کسب وکارها داشته باشد که 
دست یافتن به آن براي دیگر کسب وکارهاي عالم یک 
رؤیا به حس��اب آید. اما همت واالي والتون »بزرگترین 
خرده فروش قرن« را بنی��ان نهاد. امروزه میلیون ها نفر 
در آمریکا و سراس��ر دنیا به 8500 فروشگاه وال مارت 
رفت وآمد دارند و 2/2 میلیون در این شعبه ها مشغول 
هستند. همچنین یک زنجیره عظیم تامین کنندگان 
نیز به پش��تیباني آنها مي پردازن��د و درنهایت درآمد 
چندصد میلیارد دالري و سود 11/2 میلیارد دالري این 
خرده فروشی عظیم حاصل مي شود. در این هیاهو که 
شرکت هاي عظیم با سابقه ده ها  سال فعالیت، از یک سو 
و شرکت هاي کوچک ولي پویا و مبتني بر فناوري نظیر 
»مایکروس��افت« و »دل« از س��وي دیگر رقباي مطرح 
هستند، کمتر کس��ي مي تواند در ذهن خود به 4 دهه 
پیش برگردد و تک فروشگاهي را تصویر کند که بنیان 
این خرده فروش افسانه اي بر پایه هاي آن قد برافراشته 
اس��ت. تش��ریح دایره فعالیت های وال مارت چند صد 
صفحه فضا احتیاج دارد و تنها درباره آن می توان گفت 
که کارآفرینی و فروش محصوالت بازار خرده فروشی به 
سبک این بنگاه اقتصادی اکنون رایج ترین و موفق ترین 
روش��ی اس��ت که در این صنف به جهان ارایه شده که 
امید می رود فروش��گاه هایی به این سبک با مشارکت 
س��رمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی داخلی با 
استفاده از الگوهای مختلف اروپایی بازار خرده فروشی 
ایران را به سمت تسهیل خرید و فروش نوین، به حرکت 

درآورد.  

بازار جهانی

گوگل رقیب واتس آپ را می سازد
گوگل ب��ه دنبال عرضه برنامه همراه پیام رس��ان 
اختصاصی خود اس��ت تا ب��ا نرم افزارهایی همچون 
واتس آپ که بس��یار محبوب ش��ده اند رقابت کند. 
به نظر می  رس��د گوگل در برنامه پیام رسان همراه 
خود شرط استفاده از حس��اب کاربری خود را کنار 
می گذارد و به کاربران آزادی عمل بیشتری می دهد. 
این ش��رکت در  س��ال 2013 برای خرید واتس آپ 
تالش کرده بود، اما تالش هایش برای این کار ناکام 

ماند و فیس بوک واتس آپ را خرید.

 Digital TV Tuner فناوری 
در تبلت های جی ال ایکس

ط��راح و تولیدکنن��ده گوش��ی های تلفن همراه 
کالس��یک، هوش��مند و تبلت با برند جی ال ایکس 
(GLX) از رونمای��ی و عرض��ه دو تبل��ت 7 اینچی 

جدید در نمایش��گاه بین المللی تلکام 2014 خبر 
 داد. جدیدتری��ن تبلت های این ش��رکت با نام های
  GLX TABLET Maad  وGLX TABLET Maad1

ع��الوه ب��ر در اختی��ار گذاش��تن آخری��ن ورژن 
بهسازی ش��ده اندروی��د، از پردازنده 2هس��ته ای با 
س��رعت پ��ردازش 1.5 گیگاهرت��ز به��ره می برد. 
تبلت های نس��ل  Maadدر کنار دو مش��خصه فوق 
برای نخس��تین بار، فناوریDigital TV Tuner  را به 
کاربران خود عرضه می کند که دسترسی به سرویس 
تلویزیون دیجیتال را از طریق یک نرم افزار تسهیل 

کرده است.

نظر خبر

سود نجومی که به جیب واردکنندگان خودرو می رود

 مردم: قانون زیاد داریم
 ولی قانون شکن ها بیشترند

ش�هروند| در س��ال 92 هرچن��د ک��ه بیش از 
78 هزار دس��تگاه خودرو لوکس وارد کشور شده اما 
محدودیت های اعمال شده توس��ط دولت یازدهم، 
می��زان واردات خودروه��ای لوکس ب��االی 2500 
سی سی را از 16 هزار دس��تگاه در  سال 91 به 4 هزار 
دس��تگاه در  س��ال 92 کاهش داده اس��ت. این در 
شرایطی اس��ت که تنها در  س��ال 92 رقمی بالغ بر 
1400 میلیارد تومان سود به جیب واردکنندگان این 
نوع خودروها واریز شده که 15 درصد از مجموع کل 
درآمد خرید و فروش این خودروها را دربرمی گیرد. 
این سود البته به افراد خاصی که واردات خودرو را در 
انحصار دارند، می رسد. نظرات برخی از خوانندگان را 

در ادامه دنبال کنید: 
آتنا: من که دوست دارم کشوری مرفه و لوکس 
داشته باشیم و به حدی از خودکفایی برسیم که تمام 
اجناس لوکس و برند با قیمت پایین در اختیار مردم 

قرار بگیرد.
حمید:  این یعنی مصرف گرایی 

ایرانی: یه وام 10 میلیونی برای خرید یه پراید هم 
نمی تونیم بگیریم. 

مهدی: اگر 15 درص��د این درآمد 1400 میلیارد 
تومان باشد که به جیب واردکنندگان رفته حداقل 
3 تا 4 برابر این عدد بابت گمرک و تعرفه های دیگر به 
جیب دولت رفته است. ضمنا قیمت ماشین است که 
نشان دهنده لوکس بودن آن است و نه حجم موتور. 
با قیمت یک بنز 2500 سی سی میشه 3 تا ماشین 
کره ای 3500سی سی خرید. پس این قسمت قانون 

فقط عوام فریبیه...  
شاهرخی:  اگر خواسته های متعادل طبقه مرفه 

تأمین نشه که سرمایه ها از ایران فرار می کنه.
احسان: اگر از رانت استفاده کنند، قطعا از سوی 
افکار عمومی جامعه محکومند ولی اگر سرمایه شان 
را در این بخش به کار برده اند و  سرمایه این خانواده ها 

طی چند نسل به وجود آمده باید تشویق هم بشوند.
آرمان: چه اشکالی داره یه عده هم از طریق داللی 
خودروهای خارج��ی و پرکردن جیب کارخانه های 
خودروسازی کش��ورهای بیگانه دوس��ت به ثروت 

میلیاردی  برسند؟

نوبرانه

با 9 طعم مختلف

دمنوش میوه » به«  در بازار

ش�هروند| یک ش��رکت داخلی برای اولین بار 
دمنوش میوه »به« را روانه بازار کرد. تولیدکنندگان 
این دمنوش با اشاره به خواص درمانی این نوشیدنی 
می گویند که دمن��وش میوه »ب��ه« از لحاظ رنگ و 
طعم شباهت زیادی به چای دارد، اما برخالف چای 
تا چند روز پس از دم کردن نیز تازه می ماند و قابلیت 
مصرف دارد. به عالوه این که این دمنوش مانند چای 

روی ظروف لکه باقی نمی گذارد.  
این دمنوش که توسط یک شرکت دانش بنیان 
تولید شده است، بدون مواد افزودنی و نگهدارنده و 
به شکل کیسه ای، لیوانی و بسته ای به بازار عرضه 
شده اس��ت. دمنوش »به« با 9 طعم پوست پرتقال، 
گل محمدی، به لیمو، هل، نعنا، دارچین، زنجبیل، 
لیمو و توت فرنگی تولید ش��ده است. گفتنی است 
تولیدکنندگان برای دمنوش »به« شماری خواص 

درمانی نیز قایل شده اند.   

پرسه در بازار

 ایرانی ها پانزدهمین
 خریداران خودرو در جهان 

فروش خ��ودرو در ایران 
طی نیمه نخس��ت 2014 
با رش��د 39/3درصدی به 
547 هزار دس��تگاه رسید 
و ای��ران پانزدهمین مرکز 
ب��زرگ خری��د خ��ودرو در جهان ط��ی این مدت 
شناخته شد. براساس گزارش اتحادیه بین المللی 
وسایل نقلیه موتوری، ایرانی ها پانزدهمین خریدار 
بزرگ خودرو در جهان طی نیمه نخس��ت 2014 
شناخته شده اند، چینی ها در رتبه نخست جهان و 
مردم آمریکا در رتبه دوم و ژاپنی ها در رتبه سوم از 
این نظر هستند. ایران از نظر رشد خرید خودرو نیز 
رتبه هشتم جهان را در نیمه نخست 2014 به خود 

اختصاص داده است. 

 راه اندازی قطار ریل باس » ارم«
 در مسیر تهران - کرج

قط��ار ریل ب��اس »ارم« 
از چهارش��نبه 16مهرماه 
در مس��یر ته��ران - کرج 
راه اندازي مي شود. شرکت 
حمل ونقل ریل��ي رجا در 
این باره  اعالم کرد: این اقدام در راس��تاي توسعه 
قطارهاي حوم��ه اي و کاهش مصرف س��وخت و 
انرژي صورت گرفته اس��ت. قط��ار ریل باس »ارم« 
با ظرفی��ت 336نفر روزانه 2بار ب��ه صورت رفت و 
برگشت در مسیر یادشده تردد مي کند و بلیت آن 
به روش آنالین یعني عرضه در مراکز فروش بلیت 
قطار، اینترنتي و با صدور قبض در داخل قطار انجام 
 مي ش��ود. این قطار با مدت زمان س��یر 45دقیقه 
همه روزه س��اعات  6صب��ح و 17:35 عصر از کرج 
حرکت کرده و س��اعات 16:30 و 19:00 عصر هر 

روز از تهران مراجعت مي کند.

بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی در جهان
نام فروشگاه

لیدل

آلدی

مترو آگ

سیف وی

کروگر

کاستکو

وال مارت

ماگنیت

البلو کمپانیز

کارفور

آهولد

آلمان

آلمان

آلمان

آمریکا

آمریکا

آمریکا

آمریکا

روسیه

کانادا

فرانسه

هلند

8000

8200

----

1/678

3/574

-----

8500

5/309

1/000

1/452

300/8

59 میلیارد یورو

53 میلیارد یورو

67 میلیارد یورو

41 میلیارد دالر

90 میلیارد دالر

105 میلیارد دالر

470 میلیارد دالر

8 میلیارد دالر

31 میلیارد دالر کانادا

81 میلیارد یورو

31 میلیارد یورو

170 هزار

49 هزار

280 هزار

178 هزار

339 هزار

174 هزار

2/2 میلیون

145هزار

135 هزار

413 هزار

121 هزار

تعداد کارکنان )نفر(درآمدتعداد شعبهکشور
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