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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮدﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۹ ،آذر ۱۳۹۸
اﻓﻖ ﮐﻮروش ﺑﺎ  ۱۷۷۳ﺷﻌﺒﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ،اﮐﻨﻮن ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮهای اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ
آﻣﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺒﻮری« ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻓﻖ ﮐﻮروش ،در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻣﺮوز )۹

آذر( ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ اﻓﻖ ﮐﻮروش اراﺋﻪ داد.

ﺻﺒﻮری اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای اﻓﻖ ﮐﻮروش ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۱۸درﺻﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﺪف ﮔﺬاری از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،۹۸اراﺋﻪ  ۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻓﻖ ﮐﻮروش ،اوﻟﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺷﺪه و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ۲۵۰ ،درﺻﺪ رﺷﺪ ﺳﻬﺎم را ﺑﺮای ﺳﻬﺎمداران ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ.

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻓﻖ ﮐﻮروش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ،ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ رﺳﯿﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ  GDPﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺻﺒﻮری اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از  GDPاﯾﺮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﻢ ،از ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﮐﺎری ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺣﺬف واﺳﻄﻪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از  GDPاﺳﺖ.
ﺻﺒﻮری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﻓﻖ ﮐﻮروش ﻫﻨﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮاﻣﺮزی ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﮑﺮده اﻣﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮای آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ »ﮐﺎﻇﻢ ﮐﻠﺐ ﺧﺎﻧﯽ« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ُاﮐﺎﻻ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻬﺮان ،ﮐﺮج و ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذر ﻣﺎه ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن،
ﻗﻢ و ﺳﻤﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻠﺐ ﺧﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت در ُاﮐﺎﻻ ،اﮐﻨﻮن از  ۵ﻫﺰار و  ۵۰۰ﮐﺎﻻ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و
اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻓﻖ ﮐﻮروش ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎم ﻻﯾﻪﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت  FMCGﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ُاﮐﺎﻻ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ۲ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ،اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺑﺘﺪا در ﺗﻬﺮان و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ
ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ.
اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖُ ،اﮐﺎﻻ دو رﻗﯿﺐ ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ »اﺳﻨﭗ ﻣﺎرﮐﺖ« و »دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ِﻓﺮش« دارد؛ آﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ُاﮐﺎﻻ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان در آﯾﻨﺪه
اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻤﮑﺎری را ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد؟ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ُاﮐﺎﻻ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮال دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اﯾﺮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮل
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو رﻗﯿﺐ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺎدی در
ﺣﻮزه  FMCGﻧﺪارﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ادﻋﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن در ﺣﻮزه
 FMCGو زﻧﺠﯿﺮهی ارزش آن ﺣﻀﻮر دارﯾﻢ«.

ﮐﻠﺐ ﺧﺎﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ُاﮐﺎﻻ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺪل
ﮐﺴﺐوﮐﺎری اﯾﻦ دو رﻗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد:

»اﺳﻨﭗ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﯾﭙﺮاﺳﺘﺎر وﺟﻮد
دارد ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ .ﻫﺎﯾﭙﺮاﺳﺘﺎر ﻫﻢ در ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ،رﻗﯿﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ دواﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ارﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ
در ﺣﻮزه  ،FMCGﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ،اﻧﺒﺎر و
ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﺧﻮدﻣﺎن آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارﯾﻢ و
رﻗﺎﺑﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ«.
ﮐﻠﺐ ﺧﺎﻧﯽ ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﻬﻢ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ از ﮐﻞ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ در ﮐﺸﻮر ،زﯾﺮ ﯾﮏ
درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﻮزه  FMCGﻫﻢ در ﺣﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی
ﻫﺴﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻢ در آن وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ،
ﻓﻌﻼ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ
ً

ﻫﻢ در ﺗﻬﺮان رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻋﻘﯿﺪه دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر رﻗﺒﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ُاﮐﺎﻻ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ،آن را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

