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از طلوع خورشید در زمین کشاورزی تا غروب آفتاب در کارخانه

کارآفرینانی که کار را زندگی کردند
دو برادر متولد روستای دهبید در نزدیکی شهر شعر و عشق ،شیراز ،زمانی که در سال  1378اقدام به احداث و راهاندازی یک کارخانه روغنکشی کردند ،همیشه یک دغدغه بزرگ داشتند
که بتوانند سالمتی را به مردم کشورشان هدیه دهند .برادران با چشمان خود میدیدند که روغنهای خامی که آنها سعی میکردند از گیاهان تهیه و تولیدکنند ،چگونه با حرارت دیدن و
تصفیهشدن به چربی بیخاصیت و بدون ارزش غذایی تبدیل میشود و در سبد خانوارها قرار میگیرد.
بنابراین به دنبال روشهایی نوین رفتند تا بتوانند به آنچه هدف و رویایشان است دست پیدا کنند و باالخره در سال  1387با تاسیس کارخانه « کشت و صنعت ابکار گلستان» در استانی که
امکان کاشت و برداشت بهترین دانههای روغنی در آن مهیاست ،محصولی را به بازار عرضه کردند که این روزها در صنعت غذایی جزو پیشگامان تولید روغنهای بکر و فرابکر است.
آنها با استفاده از تکنولوژی پرس سرد توانستند ،به هدف خود که همان حفظ ارزش غذایی در روغنهای آشپزی است دست پیدا کنند و این روزها «ورژن» با توجه به نوع تولید و میزان باالی
سالمتی جزو روغنهایی است که در سبد خانوادهها دیده میشود .بنابراین خالی از لطف نیست که شما هم با این بنیانگذاران و کارآفرینان عرصه صنایع غذایی آشنا شوید.

سیروس رفاهی
سیروس رفاهی متولد دهبید در سال  1353از دانشگاه شیراز با مدرک لیسانس کشاورزی فارغ التحصیل شده و به عنوان یکی از مدیران
شرکت «دشت مرغاب» که امروزه با نام «یک و یک» شناخته میشود کار خود را آغاز کرد .وی به دلیل شرایط کاری و سفرهای مختلفی که
به استانهای ایران داشت با شهرگرگان و استان گلستان آشنا شد و با تحقیق بر روی خاک این منطقه به پتانسیل باالی زمینهای این استان
برای کاشت ذرت و دانههای روغنی پی برد و شرکت کشت و صنعت زرآوند را که در زمان خود اولین بود تاسیس کرد.
این کارآفرین در ادامه راه شغلی خود شرکت «تعاونی وحدت»را تاسیس کرد و در شهرهای آبیک ،میناب ،دماوند ،گرگان و کرمانشاه بر اساس
پتانسیلهای این مناطق زمینهایی را به کشت صیفیجات برای صادرات اختصاص داد .اما این کار پایان رویاها و آرزوهای سیروس رفاهی نبود.
وی برای اولین بار آبیاری قطرهای به صورت کامال مکانیزه را به مزارع خود وارد کرد که دستاوردی بزرگ بود.
از دیگر دستاوردهای تعاونی وحدت میتوان به ایجاد گلخانههای کشت نشا در ایران اشاره کرد که موفقیتهای بسیاری از این ایده نصیب تعاونی شد.
سیروس رفاهی در سال 1378کارخانه تولید رب گوجهفرنگی کامال مکانیزه و بهروز را در گرگان راهاندازی کرد که بیشتر محصوالت آن به
خارج از کشور صادر میشود .پس از موفقیتهای بسیار و تجربهاندوزی فراوان سیروس رفاهی در نهایت بعد از سالها در سال 1378
همراه با سروش رفاهی کارخانه روغنکشی سویابین را در گرگان تاسیس کردند و همکاری دو برادر ،سرآغاز فعالیتهای شرکت
ابکار گلستان در سال  87شد.

سروش رفاهی
سروشرفاهیمتولد 1334کهدرسال 1358مدرکلیسانسریاضیخودراازدانشگاهصنعتیاصفهاندریافتکردهاست.روحیاتیمتفاوتنسبتبهبرادر
خود دارد .کارهای عامالمنفعه و خیرخواهانه بخش بزرگی از زندگی او را تشکیل میدهد وبرای کسانی که از او کمک بخواهد مانند یک معلم و راهنما است.
سروشرفاهیباتوجهبهرشتهتحصیلیخودپرازایدهوافکاراقتصادیاستودرحالحاضراودرعرصهخوراکدامدراستانگلستانبهعنوانیکیازپیشگاماناین
صنعتشناختهمیشود.اودرسال1374کارخانهروغنکشیتاروپودراتاسیسکردودرسال1380بهدلیلتمرکزوتوسعهصنایعدیگربهفعالیتآنخاتمهداد.
فعالیتهــای ســروش رفاهــی در زمینههــای دیگــر ادامــه پیــدا کــرد و در ســال  1380شــرکت گلپــودر را بــا تولیــد پــودر تخممــرغ بــرای
اولینبــار در ایــران بنیانگــذاری کــرد و توانســت در ســال  1388اختــراع تولیــد ژل تخممــرغ را بــرای شــرکت خــود بــه ثبــت برســاند.
وی همچنیـن در سـال  1386شـرکت پاکپـودر را بـا هـدف تولیـد امولسـیفایرهای خوراکـی بنیان گذاشـت و هـر دو مجموعه همـواره به
فعالیـت خـود ادامـه میدهنـد .او در کارخانـه خـود ورزشـگاه ایجـاد کـرده و حتـی پـای خـود را فراتر گذاشـته و با تشـکیل تیمهای
ورزشـی و برگـزاری مسـابقات مختلـف در عرصـه ورزش نیـز فعالیت قابل توجهـی دارد.

امید رفاهی

همک
فروش ورژن

امیدرفاهـی فرزنـد ارشـد سـیروس رفاهـی در حـال حاضر مدیرعامل کشـت و صنعت ابکار گلسـتان اسـت .وی از کودکـی در زمینهای کشـاورزی و گلخانهها
بزرگ شـده است.
امید تاکنون در ساخت حداقل سه کارخانه حضور داشته و در این مسیر تجربه و مهارت های باالیی را کسب کرده است.
وی به واسطه سالها حضور در فضای کشت و صنعت و همچنین دانش در زمینه توسعه کشاورزی توانسته تامین مایحتاج و مواداولیه کارخانههای مختلفی را برعهده
گیرد و به واسطه تجربیاتش به عنوان مشاوری توانا در حوزه کاری خود شناخته شده است.

نوید رفاهی
نویـد رفاهـی بـرادر کوچکتـر امیـد رفاهـی اسـت .نویـد هم ماننـد بـرادر و پـدر از نوجوانی کار کـرده و بـرای ادامه تحصیل در رشـته
مدیریت و همچنین نظارت به تجهیزات در حال سـاخت کارخانه چند سـالی در کشـور هند حضور داشـته اسـت .او پس از بازگشـت
بـه ایـران بـا توجـه بـه تحصیلات و تجربیاتی که از هنـد اندوخته بود به بررسـی بازار و شـرایط بازاریابـی برای ارائه محصـوالت روغنی
کارخانـه در سـطح ایـران پرداخـت و در ایـن مسـیر بـا فـراز و فرودهـای بسـیاری روبرو شـد .اما مشـکالت نتوانسـت جلودار او باشـد و
این روزها محصوالت شـرکت کشـت و صنعت ابکار گلسـتان با برند «ورژن» در سـطح کشـور به خوبی توانسـته اسـت در قفسـههای
فروشـگاههای زنجیـرهای و همچنیـن سـبد خانوارهـا جایـگاه ویـژهای بـه خـود اختصاص دهـد و رویای پـدر و عمو که همان اشـاعه
سلامتی در سـطح جامعه اسـت توسـط او محقق گردد.

یـــادداشـــت
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نقش تعارضات در رشد فرهنگ سازمانی
مهندس نوید رفاهی
قائم مقام مدیرعامل شرکت ابکار گلستان

فرهنگ (به عنوان یک عبارت عمومی) و فرهنگ سازمانی (به
عنوان یکی از زیرمجموعههای آن) یکی از مفاهیم بسیار مهم
در مدیریت و رفتار سازمانی محسوب میشوند .در حدی که
میتوان گفت :تقریباً محال است کتابی در زمینهی مدیریت
رفتار سازمانی پیدا کنید که فصلی را به نقش فرهنگ در
سازمان و مدیریت فرهنگ سازمانی اختصاص نداده باشد.
تعریففرهنگچیست؟
ً
میدانیم که فرهنگ سازمانی صرفا یکی از ترکیبهایی است که با واژهی فرهنگ ساخته
میشود .ما از اصطالحاتی مثل فرهنگ ملی ،فرهنگ اقوام ،فرهنگ مردم یک محله ،فرهنگ
تیم ،فرهنگ واحد فروش و نیز فرهنگ یک دانشگاه استفاده میکنیم .با توجه به این تنوع
کاربرد ،اگر تکلیف خودمان را با واژهی فرهنگ مشخص کنیم ،تعریف فرهنگ سازمانی
برایمان دشوار نخواهد بود .فرهنگ یعنی« :الگوی مشترک نگرش و عکسالعملنشان
دادن در یک گروه از انسانها ».هست ه و عصارهی فرهنگ ،مجموعهای از باورهای جاافتاده
است که بر اساس آنها ،روی اعضای گروه و رفتارهایشان ،ارزشگذاری و داوری میشود.
سیستمهای اجتماعی صرفاً به این علت وجود دارند که رفتار انسانی ،تصادفی نبوده و تا
حدی ،پیشبینیپذیر است .ما پیوسته در حال این پیشبینیها هستیم و بسیاری از آنها،
چنان پیشپاافتاده و معمولیاند که حتی متوجه نمیشویم مشغول پیشبینی هستیم .اما
برای هر پیشبینی ،ما دو عامل را مد نظر قرار میدهیم :فرد و شرایط محیطی او .ما فرض
میکنیم در مغز هر کس ،یک برنامهی ذهنی وجود دارد که در طول زمان ،نسبتاً پایدار
است و باعث میشود که فرد ،در شرایط مشابه ،کمابیش رفتار مشابهی را نشان دهد .حتما
تجربه کردهاید که وقتی گروهها یا سازمانها را با هم مقایسه میکنیم ،بهنظر میرسد که
ذهن آنها به شکلهای متفاوتی برنامهریزی شده است .این تفاوت در برنامهریزیها همان
چیزی است که به عنوان تفاوت فرهنگ سازمانی در نظر گرفته میشود .جرارد هندریک
هافستد روانشناس اجتماعی هلندی میگوید :وقتی ذهن گروهی از انسانها ،مشابه یکدیگر
برنامهریزی شده است ،میگوییم آنها یک فرهنگ مشترک دارند.
نقش تعارضات در رشد فرهنگ سازمانی
هر بار که یک گروه در تطبیقدادن خود با محیط بیرونی یا یکپارچهسازی داخلی خود ،با
مسئلهای مواجه شود و آن را حل کند ،مفروضاتی در ذهن اعضای گروه شکل میگیرد.
چون این مفروضات برای حل مسائل و چالشها مفید واقع شده ،افراد قدیمیتر آنها را به
افراد تازهوارد هم میآموزند و تازهواردها هم یاد میگیرند که مسئلههای قدیمی را چگونه
ببینند ،بفهمند و درک کنند .پس بهخاطر بسپاریم هر بحران و چالشی که در یک جمع
ش میآید ،فرصتی برای شکلگیری و تقویت فرهنگ سازمانی ایجاد میکند.
پی 
فرهنگسازمانیچیست؟
استیفن رابینز در کتاب مدیریت رفتار سازمانی خود میگوید ،فرهنگ سازمانی سیستمی

کاران

3

از معناها و مفاهیم مشترک میان اعضای یک سازمان است ،که آن سازمان را از سازمانهای
دیگر متمایز میکند .از مولفههای فرهنگ سازمانی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ریسکپذیری و نوآوری ( :)Innovation and risk takingکارکنان سازمان تا چه حد به
نوآوری و ریسککردن تشویق میشوند؟
توجه به جزئیات ( :)Attention to detailتا چه حد از کارکنان انتظار میرود که دقت داشته
باشد و قدرت تحلیل خود را در توجه به جزئیات بهکار بگیرند؟
نتیجهگرایی ( :)Outcome orientationمدیریت تا چه حد بر روی دستیابی به نتایج تأکید
دارد و نتیجهگیری را نسبت به روش دستیابی به نتیجه در اولویت قرار میدهد؟
انسانگرایی ( :)People orientationتا چه حد در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها ،به اثر
آنها بر روی افرادی که داخل سازمان کار میکنند توجه میشود؟
گرایش به کار تیمی ( :)Team orientationفعالیتهای مجموعه تا چه حد حول کارهای
تیمی میگردد؟ آیا به جای افراد ،کارها به تیمها واگذار میشود؟
تهاجمی بودن ( :)Aggressivenessافراد داخل سازمان تا چه حد تهاجمی و رقابتی برخورد
میکنند؟
ثبات ( :)Stabilityتا چه حد رفتارها و برنامههای سازمان ،بر حفظ وضعیت موجود (به جای
رشد و حرکت به جلو) تأکید میکنند؟
فرهنگ سازمانی چه اهمیتی دارد
قطعا بهبود کیفیت ارتباطات درونسازمانی و گسترش ارتباطات بیرونی در اولویت است.
معموالً واحدهای مختلف درون یک سازمان ،فرهنگهای متفاوتی دارند .قرار نیست فضای
فکری و مفروضات و شیوهی مواجهه با مشکالت ،در واحد امور تامین شرکت ،مشابه واحد
بازاریابی یا تولید باشد .آشنایی با فرهنگ و توانایی تحلیل تفاوتهای فرهنگی ،مهارتی است
که میتواند توانایی ما را در مدیریت تعارض بهبود ببخشد.
مهندسی فرهنگ در شرکتها و سازمانها
مدیران با رفتار سازمانی خود ،با روشهایی که برای مدیریت بحرانها و رفع مشکالت بهکار
میگیرند ،با مراسمها و نمادها و تنبیهها و تشویقها ،نقش مهمی در شکلگیری و تغییر و
پیشرفت فرهنگسازمانی ایفا میکنند .از سوی دیگر ،فرهنگ نقش مهمی در کیفیت زندگی
کاری در یک سازمان و نیز سطح عملکرد دارد .بنابراین ،مدیران آشنا با مقولهی فرهنگ،
میتوانند به وسیلهی مهندسی هوشمندانهی فرهنگ سازمانی ،سطح عملکرد و اثربخشی
کارکنان را افزایش داده و تنشها و اصطکاکهای نامربوط و فرساینده را کاهش دهند.فرهنگ
اصطالح فرد
یک مفهوم جمعی است .مناسب است در پایان به یک نکته ساده اشاره شود:
ِ
بافرهنگ یا فرد بیفرهنگ که ما در گفتگوهای روزمرهی خود بهکار میبریم ،تعبیر دقیقی
نیستند و فرهنگ به جای واژهی اتیکت بهکار رفته است و ارتباطی با معنای علمی این واژه
ندارد .میتوان برای جمعبندی به دیدگاهی که آقای هافستد در این زمینه دارد اشاره کرد:
فرهنگ همیشه یک ویژگی جمعی است و برای جمع تعریف میشود .بنابراین وقتی از یک
فرد حرف میزنیم ،هیچچیز بیش از رفتار یا شخصیت وجود ندارد .اما فرهنگ الگوهای
رفتاری و ارزشی مشترک میان کسانی است که در یک محیط اجتماعی یکسان زندگی
میکنند .چیزی که یک گروه را از گروهی دیگر تفکیک میکند و متمایز میسازد.

تجلیل از همکاران ورژن

مدیران و کارکنان شرکت دو بال پرواز هستند که با همکاری یکدیگر میتوانند به اهداف وچشماندازهای ترسیم شده سازمان دست پیدا کنند .در این میان نقش کارکنانی که زندگی
خود را وقف این بلندپروازیها میکنند نباید نادیده گرفته شود.
کارکنانی که شــرکت را چون خانه و زندگی خود دوســت دارند و به پیشرفت و موفقیت آن اهمیت میدهند .این افراد به مانند ققنوسی هستند که از خاکستر برمیخیزند و در برابر
فشارهای اقتصادی و اجتماعی کمر خم نمیکنند و همیشه همپای شرکت در سختیها و خوشیها گام بر میدارند.
این صفحه بهانهای شده است برای تجلیل از آنهایی که در این سالها همیشه پشت ما بودهاند و در به هدف نشستن تیر اهداف به ما کمک کردهاند.
امیدواریم همیشه سالمت باشند و با خوشی سالهای سال در کنار هم به بلندای قلههای موفقیت دست پیدا کنیم.

سرکار خانم ربابه شریفی
از خانم شریفی میتوان به عنوان اولین پرسنل ورژن و نماد تعلق سازمانی نام برد .تعلق خاطری که این همکار به شرکت دارد به مانند یک کارفرماست.
وی با وجود وظایف سنگینی که در واحد مالی شرکت برعهده دارد ،همیشه آرام و صبور است و در حساسترین لحظات آنچنان بقیه را آرام میکند که شاید
یک روانشــناس خبره هم نمیتواند این کار را مثل او انجام دهد .خانم شــریفی همواره فراتر از وظایف خود فعالیت دارد و در پیشبرد اهداف شرکت از هیچ
کوششی فروگذار نیست.در پایان باید عنوان کنیم که برازندهترین لقب برای خانم شریفی « شریف » بودن اوست.

سرکـار خـانم ندا مهنـا
از یک مدیر فروش خوب چه چیزی میخواهید؟ نیاز به فکر کردن نیست کافی است با خانم مهنا تماس بگیرید و زمانی را با او بگذرانید تا بدانید که
یک مدیر فروش خوب باید چه خصوصیاتی داشته باشد .یک همراه همیشگی که همواره در سختترین روزها هم در کنار ما بوده است .همیشه فعال و
خوش برخورد است و به عنوان مدیر فروش یک شعار دارد « موبایل بخش فروش مثل همراه و همدم اوست» این شعار نشان میدهد که خانم مهنا در
دسترسترین فرد این شرکت است و خوشحالیم که سالیان سال در ورژن کنار او هستیم.

4

بـــرتـریــنهـا

شماره  1آبانماه 1400

همکاران فروش ،یکی از ارکان مهم زنجیره فروش
تجارت ،پیشـرفتهای مداوم ،تغییر در الگوهای مصرف و سلامتی ،از جمله چالشهایی هسـتند که شـرکتهای تولید کننده موادغذایی در عرصه تجارت
و فعالیـت اقتصـادی بـا آن روبـه رو هسـتند و ادامه حیات آنها منوط بر تصمیمگیری به موقع و اهمیت بخشـیدن به مفاهیمی مانند رقابتپذیری شـده اسـت.
ی خواهد داشـت .بـرای معرفی نیز بایسـتی از یک روش
امـروزه هـر برنـدی بـرای جلـب توجه و اعتماد مشـتریان خود ،نیازمنـد اقداماتی برای تبلیغات و معرف 
مناسـب و نویـن اسـتفاده کـرد تـا بتـوان نتایج بسـیار مطلوبی را به دسـت آورد .پروموترها یکـی از بهترین گزینهها بـرای نیل به این مقصود هسـتند .از همین
رو شـرکت ورژن نیـز بـا اسـتخدام و تربیـت نیـروی متخصـص در ایـن زمینـه و همچنین ایجاد امنیت شـغلی بـرای هریک از این افـراد در این مسـیر حرکت
کـرده و به داشـتن ایـن نیروها افتخـار میکند.

همکاران فروش ورژن

ندا بهمنآبادی

فرشته الهی

شهناز نوجوان

ربابه آقاجانی

علی قنبری

ابوالفضل عامری

مهران فردوسیزاده

مهدی عبدالهزاده

اکرم سادات بشیری

سمیرا احمدی

رویا حسینی

رضا گودرزی

حسین عیوضی

پویا مفاخری

بتول هادیپور

الناز صادقی

مریم رحیمی

فاطمهحبیبی

سعید صفری

سپیده داور پناه

سارا رضائی جاوید

زهرا خدادوست

مریم کاظمی

حدیث ابراهیمپور

وحید نورپور

میالد عبدی

مهرداد عبدالهزاده علیرضاشیخحسینی عصمت پاسالری

فروشندگان برتر فصل تابستان  ۱۴۰۰ورژن

سمیرا رسایی

محمدحسین علیقلیان

افشین نادری

شینامحمودیان
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5

نمایندگان چیدمان ،مهره مهم فروش
فروشــگاهها ،صاحبــان محصــوالت و تولیدکنندههــا توجــه زیــادی بــه طــرح و چیدمــان کاالهایشــان در ردیفهــا و راهروهــا میکننــد .محصولــی کــه ماهرانــه
بــه نمایــش گذاشــته شــود ،توجــه خریــداران را جلــب کــرده و آنهــا را بــه خریــد بیشــتر ترغیــب میکند .وقتــی کار بــه چیدمــان اســتراتژیک محصوالت میرســد،
مراکــز خریــد بســیار ســنجیده و حسابشــده عمــل میکننــد ،زیــرا روشهــای مختلــف نمایــش محصــوالت ،بــرای خودشــان و فروشــندگان بســیار مهم اســت.
تمــام ایــن اقدامــات را مســئول چیدمــان در فروشــگاهها برعهــده دارد .نماینــده چیدمــان فــرد یــا شــرکتی اســت کــه اطــاع رســانی بــه واحــد تبلیغــات،
کمکرســانی بــه گروههــای ســمپلینگ ،اطالعرســانی بــه پروموترهــا ،عرضــه صحیــح و مرتــب کاال را در نقــاط فــروش انجــام میدهــد« .شــرکت ورژن» نیــز
بــرای بهرهبــری کافــی و بــاال بــردن قــدرت فــروش خــود از نماینــدگان بــا تجربــه و ماهــری بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود بهــره بــرده اســت.

نمایندگان چیدمان ورژن

فرشته زینلی

علیرضا سرداری

سمانه خانلو

میثم عسگری

امید خدمتگزار

مهراب طاهرنژاد

اعظم تیموری

مرتضی یحیایی

درگـذرزمـان

احمد رهامباشی
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فروشگاههایزنجیرهایدرتغییرعاداتخریدچهنقشیدارند؟
بــه علــت حجــم بــاالی محصــول و فــروش و ســود
بیشتــر تــوان ارائــه قیمتهــای کمتــری نســبت
بــه ســایر فروشــگاههای کوچکتــر دارنــد و همیــن
تخفیفهــای ویــژه و یــا آفرهــای فصلــی باعــث
میشــود تــا مشــتریان بســیاری را بــه خــود جــذب
کــرده و حجــم باالتــری از آنهــا خریــد کننــد.
 -5قیمت پایین :
قیمــت پاییــن فروشــگاههای زنجیــرهای علت کشــش
مشــتریان بــه ســمت آنهــا اســت .در فروشــگاههای
زنجیــرهای تعــداد سفارشــات و محصــوالت چنــد
صــد برابــر ســایر فروشــگاهها و مغازههــا اســت و
بــه همیــن علــت آنهــا محصــوالت را تعــداد بــاال و
بــه صــورت عمــده خریــداری میکننــد کــه باعــث
میشــود هزینــه کمتــری بــرای آنهــا داشــته باشــد
و باحاشــیه ســود کمتــر فــروش خــود را بــاال نگــه
میدارنــد و ســود بیشتــری میکننــد.

فروشــگاههای زنجیــرهای ،مجموع ـهای بــه هــم
پیوســته از مراکــز فــروش هســتند کــه زیــر نظــر
یــک مدیریــت مرکــزی قــرار دارنــد .فروشــگاههای
زنجیــرهای ممکــن اســت بــه صورتهــای مختلفــی
از جملــه شــهری ،اســتانی ،کشــوری یــا حتــی
جهانــی ایجــاد شــده باشــند .ســابقه تاســیس اولیــن
فروشــگاههای زنجیــرهای در دنیــا بــه حــدود
ســالهای ابتدایــی قــرن بیســتم میــادی و در ایــران
بــه اوایــل دهــه  ۲۰شمســی میرســد.
در ســالهای گذشــته بــا توجــه بــه تغییــر ســبک
زندگــی افــراد و همچنیــن شــرایط عرضــه کاالهــا،
شــاهد گســترش ایــن فروشــگاهها در تمامــی شــهرها
و شهرســتانهای کشــور هســتیم کــه از دالیــل آن
میتــوان بــه مزایــای ایــن فروشــگاهها نســبت بــه
مغازههــا وســوپرمارکتهای کوچکتــر اشــاره کــرد.
موضــوع فروشــگاههای زنجيــرهای ،علــل وجــودي و
شــرايط كاميابــي آنهــا مدتــي اســت كــه مــورد توجــه
صاحبنظــران قــرار گرفتــه اســت .از همیــن رو بنــا
اســت تــا در ایــن گــزارش بــه ایــن موضــوع پرداختــه
شــود.
 -1صرفهجویی اقتصادی :
صرفهجوییهــای اقتصــادی در جایــی اتفــاق
میافتــد کــه هزینــه کمتــری در مقایســه بــا ســود به
دســت آمــده وجــود داشــته باشــد .در فروشــگاههای
زنجیــره ای بــه علــت حجــم زیــادی از کاالهــا،
هزینههــا بــا توجــه بــه مقیــاس بزرگتــر کاالهــا
و خدمــات ،کمتــر از خــرده فروشــیهای کوچــک
بــوده و از ایــن رو موجــب صرفــه اقتصــادی میشــود.
بــه طــور مثــال هزینــه باربــری بــا توجــه بــه
حجــم زیــاد کاالهــا اگــر تقســیم بــر تعــداد کاالهــا
گــردد ناچیــز خواهــد بــود و همیــن باعــث کاهــش
هزینههــای حمــل و نقــل در فروشــگاههای
زنجیــرهای و رشــد و ســوددهی باالتــر میشــود.

 -2ارائه خدمات تحویل کنار درب منزل :
فروشــگاههای زنجیــرهای حجــم زیــادی از مشــتری
را دارا هســتند .آنهــا میتواننــد افــرادی را در نظــر
بگیرنــد تــا محصــوالت و سفارشــات مشــتریان را درب
منــزل بــه آنهــا ارائــه کننــد.
ایــن کار از مزایــای فروشــگاه زنجیــرهای بــوده کــه
موجــب میشــود رضایــت مشــتریان بیشتــر شــده
و بیشتــر از فروشــگاه خریــد کننــد .هــم چنیــن
هنگامــی کــه افــراد در خانــه نشســتهاند و ســفارش
خــود را ثبــت میکننــد از آن جــا کــه میداننــد
قــرار اســت درب منــزل آن را تحویــل بگیرنــد حجــم
بیشــتری خریــد میکننــد کــه ایــن در نهایــت بــه
نفــع فروشــگاه زنجیــرهای اســت.
 -3وجود افراد متخصص :
فروشــگاههای زنجیــرهای بــر خــاف فروشــگاههای
خــرده فروشــی کوچــک کــه بایــد در همــهی
زمینههــا خودشــان تصمیمگیــری کننــد ،واحدهایــی
از افــراد متخصــص از زمینـهی بازاریابــی و فــروش تــا
انبــارداری ،تولیــد و امــور مالــی دارنــد کــه بــا تخصص
و مهــارت کافــی بــرای هــر بخــش بــه طــور حرفـهای
تصمیــم میگیرنــد.
تخصــص و مهــارت بیشتــر منجــر بــه اثربخشــی
بیشتــر فروشــگاههای زنجیــرهای میشــود .در واقــع
در ایــن فروشــگاهها افــراد متخصــص در هــر زمینهای
از نحــوه ســفارشدهی کاال تــا قیمتگذاریهــا و
چینــش قفســهها را مطابــق بــا برنامــهای حرفــهای
برنامهریــزی کردهانــد و بــر اجــرای تــک تــک ایــن
برنامهریزیهــا تــا رســیدن بــه اهــداف و ماموریــت
فروشــگاه نظــارت مــداوم میکننــد.
 -4تخفیفهای ویژه فروش :
یکــی از بهتریــن مزایــای فروشــگاه زنجیــرهای
تخفیفهــا و آفرهــای ویــژهای اســت کــه بــه
مصرفکننــدگان ارائــه میدهــد .ایــن فروشــگاهها

 -6فروش با سرعت باال و زیاد :
بنــا بــه دالیلــی کــه گفتــه شــد از قبیــل قیمتهــای
پایینتــر از ســایر بخشهــای بــازار ،تخفیفــات ویــژه
و تنــوع بــاالی کاال افــراد معمــوال بیشــتر خریدهــای
خــود را از فروشــگاههای زنجیــرهای انجــام میدهنــد
و بــه همیــن علــت فــروش بــا ســرعت بســیار بــاال و
بــا حجــم بســیار زیــادی صــورت میگیــرد و همیــن
مزیــت فروشــگاه زنجیــرهای موجــب افزایــش فــروش
و ســوددهی آنهــا میشــود.
 -7آزادی انتخاب مشتری :
از دیگـر مزایـای فروشـگاههای زنجیـرهای میتـوان
بـه آزادی و حـق انتخـاب مشـتری در انتخـاب کاال
بـدون دخالـت فروشـنده اشـاره کـرد .در بسـیاری از
فروشـگاهها ،مشـتریان به علت این که فروشندگان در
جای جای فروشـگاه بـه دنبال آنها میآیند احسـاس
ناخوشـایندی داشـته و نمیتوانند به راحتـی به خرید
بپردازنـد ،لـذا هنگامـی که آزادی عمل داشـته باشـند
و کسـی مزاحمتـی بـرای آنهـا ایجاد نکنـد میتوانند
راحتتـر بـه خریـد پرداختـه و بـا رضایـت بیشتـری
از فروشـگاه خـارج میشـوند و همیـن امـر موجـب
بازگشـت مجـدد آنهـا به فروشـگاه میشـود.
 -8صرفهجویی در وقت :
یکــی از بهتریــن مزایــای فروشــگاه زنجیــرهای ایــن
اســت کــه هــر آن چــه کــه افــراد در خانــه بــه
آن نیــاز دارنــد را بــه صــورت یــک جــا زیــر یــک
ســقف در اختیارشــان قــرار میدهــد و همیــن امــر
باعــث میشــود طرفــداران بســیاری بــه خصــوص
در شــهرهای بــزرگ داشــته باشــد .از ایــن جهــت
کــه در شــهرهای بــزرگ عمومــا افــراد بــه علــت
مشــغله زیــادی کــه دارنــد زمــان کافــی بــرای خریــد
روزانــه نداشــته و ترجیــح میدهنــد بــه طــور یکجــا
بــرای مــدت طوالنــی خریــد کننــد کــه خوشــبختانه
فروشــگاههای زنجیــرهای بــه کمــک آنهــا آمــده و
باعــث صرفهجویــی در وقــت افــراد میشــود.

میـــز گـــرد
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فروشگاههایزنجیرهایشهروند،آشناییقدیمی
نخسـتین فروشـگاههای زنجیـرهای ایـران در همان سـالهای ابتدایی دهۀ هفتاد شـکل
گرفـت ،زمانـی که جنگ تحمیلی هشـت سـاله به پایان رسـیده و اقتصاد و صنعت کشـور
به سـمت توسـعه میل میکرد .روند صنعتی و مدرن شـدن زندگیهای شـهری به تدریج
به سیسـتم توزیـع و نحوۀ فروش محصوالت نیز رسـید.
حسـن مهـم فروشـگاههای زنجیـرهای این اسـت کـه تمامـی محصوالت مـورد نیازتـان را
میتوانیـد بـا یک بـار مراجعه به فروشـگاه و به صورت یکجـا خریداری کنیـد .در این میان
بـا توجـه بـه اینکه تهـران به عنـوان پایتخت کشـور ،جمعیتش روز بـه روز افزوده میشـد،
دیگـر سیسـتم توزیـع محصوالت بـه روشهای قدیمی جوابگـو نبود و بار ترافیکی شـهرها
نیـز بـه دلیل جـا به جایی مـردم برای تهیـه وسـایل موردنیاز در شـهر افزایـش یافته بود
ایـن همـان دلیلـی بود که شـهرداری تهـران را به فکـر راهانـدازی فروشـگاههای زنجیرهای
انداخـت .بدیـن ترتیـب فروشـگاه زنجیـرهای شـهروند در سـال  1373بـه سـرمایهگذاری
مسـتقیم شـهرداری تهران تأسـیس و بازگشـایی شد.
نخسـتین شـعبه فروشـگاه زنجیرهای شـهروند در میدان آرژانتین و با نام فروشـگاه بیهقی
افتتـاح شـد .تاریـخ تأسـیس این فروشـگاه به سـال  1373بر میگـردد و بیش از بیسـت و
پنج سـال از عمر آن میگذرد .در این سـالها شـهرداری تهران تعداد فروشـگاههای خود را
بیشـتر کرده و در حال حاضر نزدیک  44شـعبه در سـطح تهران ،لواسـان ،پرند و کرج دارد.
بـه طـور قطـع میتـوان گفـت کـه وظیفـۀ شـهرداریها و ارگانهـای شـهری ،اجـرای
برنامههای توسـعهمحور و تأمین رفاه بیشـتر برای شـهروندانی اسـت که سـاکن آن شـهر
هسـتند؛ کـه اجـرای ایـن برنامهها به منظور مدیریت شـهر به شـکلی کارآمـد باید صورت
بگیرد .در این راسـتا یکی از برنامههای شـهرداری تهران توسـعۀ سیسـتم توزیع محصوالت
خـرده فروشـی بوده اسـت .ایـن کار به منظور مدیریت بهتر شـهری صورت گرفته اسـت و
فوایـد متعددی برای کالن شـهر تهران داشـته اسـت.
در سـالهای گذشـته شـهرداری تهران با همین سیاسـتگذاری سـعی داشـته تا شعبههای
بیشـتری از این فروشـگاه زنجیـرهای را در محلههای متفاوت تهران راهانـدازی کند .در حال
حاضر نیز یکی از سیاسـتهای بلندمدت شـهرداری راهاندازی شـعبههای کوچک شـهروند
در محلههـای کوچکتـر شـهر اسـت .بـا توجه بـه اینکه ایـن برند دیگـر در نزد شـهروندان
تهـران و دیگـر شـهرهای اطراف شـناخته شـده اسـت ،پیشـبینی میشـود ایـن کار نیز با
موفقیت روبـرو گردد.
در سـالهای گذشـته تنهـا شـهرداری تهـران نبـوده که اقـدام به راهانـدازی فروشـگاههای
زنجیـرهای کـرده اسـت ،رقبـای قدرتمنـدی نیـز بـه ایـن عرصـه ورود کردهانـد و بـه
موفقیتهایـی نیـز دسـت یافتهاند .بـا این حال این فروشـگاه زنجیرهای سـعی داشـته تا با
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ارتقـای خدمـات خود همچنـان در بازار رقابـت باقی بماند و طبق سیاسـتگذاریهایی تعیین
شـده بـرروی نـوار موفقیت گام بـردارد.
در سـالهای اخیر با پیشـرفت تکنولوژی و گسـتردهتر شـدن اسـتفاده از اینترنت ،بسـیاری از
کسـب و کارها به سـمت راهاندازی فروشـگاه اینترنتی رفتهاند .شـرکت شـهروند نیز به منظور
آسانسـازی فراینـد خریـد و توزیع محصـوالت ،در سـال  1390اقدام بـه راهاندازی فروشـگاه
مجـازی خود کرده اسـت.
میتـوان گفـت ایـن فروشـگاه مجـازی نیـز یکـی دیگـر از شـعبههای در دسـترس شـهروند
اسـت کـه در حـال حاضـر شـهروندان امـکان خریـد از آن را دارند .مزیـت راهندازی فروشـگاه
مجـازی موارد زیر اسـت :آسانسـازی فرایند خرید محصوالت ،کاهش حجـم ترافیک و تعداد
سـفرهای درونشـهری ،کاهـش میزان آلودگی کالن شـهر تهران که سـفرهای غیـر ضروری
درون شـهری نقـش مهمـی در آن دارد ،ارائه خدمات سـریع و رسـاندن محصـوالت مورد نیاز
خانوادههـا در پـی اسـتقبال مـردم از فروشـگاه اینترنتی شـهروند ،شـهرداری تهران در سـال
 1394تصمیـم بـه تقویت زیرسـاختهای این نظام توزیـع محصوالت گرفـت .در پی این کار
ابتـدا اپلیکیشـن خرید این فروشـگاه زنجیـرهای راهاندازی شـد تا شـهروندان بتوانند راحتتر
کار خریـد محصوالت را انجام دهند .ضمن اینکه در این سـالها سـعی شـده تـا فرایند توزیع
محصوالت نیز سـرعت بیشـتری به خـود بگیرد.
در حقیقت پشـتوانۀ اصلی فروشـگاه اینترنتی شهروند شعبههای درونشـهری شهروند است.
بـه این شـکل زمانی که مشـتریان از داخل خانه محصولی را خریـداری میکنند ،نزدیکترین
شـعبۀ شـهروند کار ارائۀ خدمـات را برعهده میگیرد و محصـول را درب منزل خریدار تحویل
میدهـد .یکـی دیگـر از خدمات ارائه شـده در این نظام توزیع مدرن شـده ،کاهش هزینههای
ارسـال محصـوالت اسـت .بـه طـوری کـه بـرای خریدهای بـاال ارسـال به طـور رایـگان انجام
میگیـرد و بـرای خریدهـای پایینتر نیـز هزینۀ زیادی منظور نمیشـود.
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