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شــرکت پخــش عقــاب پــس از بیــش از یــک دهــه فعالیــت در زمینــه صنعــت پخــش
و بــا پشــتوانه بیــش از  70ســال تجربــه شــرکت حلــوای عقــاب ،هماکنــون توانســته
اســت خــود را بــه عنــوان یکــی از بهتریــن و بزرگتریــن شــرکتهای ارائهدهنــده
خدمــات پخــش مــواد تندمصــرف معرفــی کنــد .تاکنــون ایــن شــرکت ،طبــق روال
معمــول چنیــن شــرکتهایی ،عمــده روابــط خــود را بــر مبنــای ارتباطــات بیــن
ســازمانی بــا تأمینکننــدگان و ارتباطــات درونســازمانی بــا کارکنــان تنظیــم کــرده
بــود؛ امــا سیاس ـتهای شــرکت در ســال  1397بهگون ـهای تغییــر یافتــه کــه کفــه
تــرازو بــه نفــع مشــتریهای شــرکت ســنگینتر شــده اســت.
شــرکت پخــش عقــاب مشــتریهای خــود را نــه صرف ـاً طرفهــای قــراردادی جــدا
از خــود ،بلکــه شــرکایی میدانــد کــه موفقیــت عقــاب درگــرو موفقیــت آنهاســت.
ازای ـنرو همانطــور کــه هــر ســازمانی ســعی در مســتحکم کــردن روابــط خــود بــا
شــرکا و کارکنــان دارد ،مــا نیــز بــه دنبــال رابطــه مــداوم و مســتحکم بــا مشــتریهای
خــود بــه عنــوان شــریک تجــاری هســتیم .رابط ـهای کــه موفقیــت کنونــی شــرکت
پخــش عقــاب را بــه تمــام مشــتریها گســترش میدهــد.
اصــل اساســی کــه مــا موفقیــت امــروز خــود را مدیــون آن میدانیــم نــگاه علمــی
بــه بــازار اســت .در ســایه ایــن نــگاه علمــی اســت کــه توانســتهایم شــبکه گســترده
ارتباطــات خــود را در سراســر کشــور گســترش داده و روابــط ســودمند همــراه بــا
صداقــت و احترامــی بــا مشــتریان خــود داشــته باشــیم .امــا مســئله اینجاســت کــه
بــرای موفقیــت حداکثــری در یــک ارتبــاط دوطرفــه نمیتــوان بــر پیادهســازی
اصــول علمــی در یــک طــرف اکتفــا کــرد .حــال پــس از ســالها زمــان آن رســیده
اســت کــه عقــاب ایــن نــگاه علمــی را بــه مشــتریان خــود انتقــال دهــد .مــا معتقدیــم
کــه از ایــن طریــق میتــوان بــه بهترینهــا و بزرگترینهــا در بــازار ایــران دســت
یافــت؛ ازایـنرو همــواره بــه دنبــال راهــی بودهایــم کــه از طریــق آن بتوانیــم ارتبــاط
ســازنده و آگاهــی بخشــی بــا شــرکای خــود در دل بــازار داشــته باشــیم .مشــتریان
عقــاب ســوی دیگــر ارتبــاط مــا هســتند و همانطــور کــه گفتــه شــد بایــد تعــادل
علمــی بیــن پخــش عقــاب و مشــتریان برقــرار شــود .مدیریــت شــرکت پخــش عقــاب
بــر ایــن بــاور اســت کــه برقــراری ارتباطــی آگاهیبخــش و ســازنده بــرای تبــادل
همیــن رویکــرد علمــی ،راهــکاری اســت کــه مــا را بــه عنــوان شــرکای تجــاری
یکدیگــر از موانــع و مشــکالت عبــور خواهــد داد.
نشــریه پیــش رو آغــاز رابطــهای عمیقتــر از آنچــه تاکنــون بــوده ،بیــن شــرکت
پخــش عقــاب و شــما اســت و بــرای هــر دو طــرف مزایــای فراوانــی خواهــد داشــت.
از ســویی خواننــده نشــریه بــا مطالعــه آن بــه مفاهیــم علمــی فــروش و تجــارت بــه
زبانــی ســاده آشــنا خواهــد شــد ،از ســوی دیگــر شــرکت پخــش عقــاب میتوانــد
مطمئــن باشــد کــه مفاهیــم موردنظــر خــود را از بهتریــن طریــق بــه مخاطــب خــود
انتقــال خواهــد داد .همچنیــن ایــن نشــریه کانــال مطمئنــی اســت کــه هــر یــک از دو
طــرف از طریــق آن بــا یکدیگــر در ارتبــاط بــوده و بــر هــم نظــارت خواهنــد داشــت.
امیدواریــم از طریــق ایــن رســانه بتوانیــم بــه ســطح باالتــری از تعامــل دســت یافتــه و
تقویــت هــر چــه بیشــتر بــازار را بــرای هــر دو طــرف بــه ارمغــان آوریــم.
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نشریه پیش رو آغاز رابطهای
عمیقتر از آنچه تاکنون بوده ،بین
شرکت پخش عقاب و شما است و
برای هر دو طرف مزایای فراوانی
خواهد داشت.
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پـس درنهایـت هـر مالک سـوپرمارکتی کـه در فکـر طرحهای
خالقانـه نباشـد راهـی جـز شکسـت نمیپیماید.

عدم خالقیت و نوآوری مساوی
افسردگی و شکست است

به خود فرصت
اندیشیدن دهید
لزوم ایده پردازی و خالقیت در محیط کار
دکتــر کیمــا انصــاری در ایــن نوشــته کوتــاه یکــی از مشــکالت اصلــی صاحبــان ســوپرمارکت را روزمرگــی و تکــراری شــدن اوقــات و
فعالیتهــای آنــان و راه برونرفــت از ایــن مشــکل را ایــده پــردازی و دیــد خالقانــه میدانــد .در ادامــه شــرح دکتــر انصــاری بــر وضعیــت
موجــود و راهکارهــای او را بخوانیــد.

شـاید بسـیار پیـش آمـده باشـد کـه از روزمرگیهـای شـغل
خـود خسـته شـده باشـید .احتمـال زیـادی وجـود دارد کـه
هرچنـد وقـت یـک بـار بـه دشـواریهای شـغل اندیشـیده
باشـید .بسـیاری از همـکاران شـما هماکنـون بـه فکـر تغییـر
شـغل خـود هسـتند .در بدتریـن حالـت این جملات توصیفی
از آنچـه هـرروز بر شـما میگذرد هسـتند .بهراسـتی ایـراد کار
کجاسـت؟ آیـا شـغل شـما درآمـد کافـی نـدارد ،یـا درآمـدی
کـه داریـد به انـدازه زحمتتان نیسـت؟ آیـا سـوپرمارکت داری
شـغلی سـطح پایین اسـت ،یا اینکه هیچکس آن را سـطح باال
ندیده اسـت؟ بسـیاری دیگر از این «آیا»های بیپاسـخ هسـت
کـه در مواجهـه بـا یـک مغـازهدار محلـی باید پرسـید.

آیا از شغل خود خسته شدهاید؟
بــه جرئــت میتــوان گفــت مهمتریــن مشــکل کسـبوکارهای
ســوپرمارکتی یکنواختــی و تکــراری بــودن امــور اســت .رونــد
فعالیتهــا در چنیــن فروشــگاههایی سالهاســت بــدون
هیــچ تغییــری بــه همــان شــکل اولیــه خــود ادامــه دارد.
کمتــر کســی در حــوزه کســبوکار ســوپرمارکت ایــدهای
جدیــد میدهــد و طرحــی نــو درمیانــدازد.
یــک شــاگرد مغــازه ،ســالها شــاگرد خواهــد مانــد و تــا
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زمانــی کــه خــود اقــدام بــه تأســیس ســوپرمارکت نکــرده
همــان شــاگرد اســت ،بــا همــان فعالیتهــای تکــراری؛
او هیچوقــت خــود را بــه عنــوان کارشــناس ســوپرمارکت
نخواهــد دیــد .بــه همیــن منــوال مغــازهدار هــم نهایــت تصــور
از خــود را فروشــندگی میبینــد و هیــچگاه بــه خــود نــام
مدیــر یــک کســبوکار را نمیدهــد؛ چــرا؟

خود را در چه جایگاهی میبینید؟ بقال؟ یا مدیر
یک کسبوکار خردهفروشی؟
پاسـخ ایـن چـرا را باید در عـدم ایده پـردازی جسـت .صاحب
یـک سـوپرمارکت معمـوالً هرچقـدر هـم کـه درآمـد داشـته
باشـد ،بـه اشـتباه و مطابـق قالبهـای فکـری ،شـغل خـود را
دارای ارزش ایـده پـردازی نمیدانـد .خالقیـت سرکوبشـده
یـک فروشـنده و مالـک سـوپرمارکت اسـت که در او احسـاس
خمودگـی و ناچیـز بودن را دامن میزند .شـما تـا کاری جدید
را انجـام ندهیـد ،تـا ابتکاری بـه خرج ندهید ،باید با افسـردگی
کاری کنـار بیایید.
خلـق کـردن و نـو شـدن اسـت کـه بـه هـر شـخصی در هـر
جایگاهـی احسـاس طراوت خواهـد داد .درآمـد هرچند هم که
افزایـش یابـد ،نمیتوانـد پویایـی فـردی و گروهـی را تضمیـن
کنـد؛ عـدم پویایی نیـز دیر یا زود درآمد را کاهـش خواهد داد؛

حـال سـؤال ایـن اسـت ،چـه کار خالقانـهای میتـوان در یـک
سـوپرمارکت انجـام داد؟ پاسـخ به این سـؤال سـاده اسـت؛ هر
کاری کـه هـم شـما و هـم مشـتریهای شـمارا شـادتر کند .با
نگاهـی بـه نمونههـای موفـق در کشـورهای پیشـرفته میتوان
بسـیاری از نمونهها را دید که هرکدام میتواند سرمشـقی برای
یـک سـوپرمارکت ایرانی باشـد .اندکی جسـتجو در فضای
مجـازی کارآفرینانـی را به ما معرفـی میکند که
بـا یـک ایـده خالقانـه توانسـتهاند بـه چنـان
موفقیتـی دسـت یابنـد که به سـرعت شـعب
جدیـدی بـرای مشـتریان مشـتاق
خـود تأسـیس کنند .یکـی فضای
فروشـگاه خـود را بـا گلهـای
طبیعـی آراسـته و دیگـری
فروشـگاه 24سـاعته بـدون
فروشـنده را تأسـیس کرده است.
خالقیـت بـه شـکل فروشـگاه یـا نوع
فروشـندهها ختـم نمیشـود ،یکـی از
فروشـگاهها اسـتاندارد چیـدن محصول
خـود را ابـداع کـرده کـه باعـث میشـود
مشـتری آسـانترین و بهتریـن تجربـه خریـد را بـا
توجـه بـه سـن و جنسـیت خـود داشـته باشـد .اگـر
بخواهیـم نمونههـای خالقانـه را بررسـی کنیـم،
ایـن کار خـود نیازمنـد فرصتی دیگر اسـت که
در ایـن نوشـته امـکان آن نیسـت.

خالقیت شما و مشتریانتان را شادتر خواهد کرد
شــما چــه خواهیــد کــرد؟ پاســخ دشــوار
نیســت .میتوانیــد نیمکتهایــی تعبیــه
کنیــد کــه در صــورت نیاز مشــتریان شــما
بتواننــد روی آن بنشــینند و اســتراحت
کننــد .میتوانیــد امــکان نوشــیدن یــک
چــای یــا آب خنــک را بــه مشــتریان بدهیــد،
بــاور کنیــد هزینــه یــک چــای در مقابــل
احســاس خوبــی کــه بــه مشــتری دســت
خواهــد ناچیــز اســت .شــماره
مشــتریان ویژه خود را

درآمد هرچند هم که افزایش یابد ،نمیتواند پویایی
فردی و گروهی را تضمین کند؛ عدم پویایی نیز دیر یا
زود درآمد را کاهش خواهد داد؛ پس درنهایت هر مالک
سوپرمارکتی که در فکر طرحهای خالقانه نباشد راهی
جز شکست نمیپیماید.
بــه همــراه تاریــخ تولدشــان یادداشــت کنیــد و در آن روز برای
آنهــا پیامــک تولــد بفرســتید .چــرا کــه نــه؟! حتــی میتوانید
از آنهــا دعــوت کنیــد بــرای دریافــت هدیــه کوچکشــان
فــردا بــه شــما حتم ـاً ســر بزننــد .شــاید بســیاری از مالــکان
ســوپرمارکتهای کوچــک بــا خــود
بياندیشــند کــه ایــن طرحهــا
بــا امکانــات و فضــای آنهــا
همخوانــی نــدارد .بایــد گفــت
کــه نیــازی نیســت شــما
حتمــاً
طرحهــای
ذکرشــده را پیــاده
کنیــد ،هــر کــس
بایــد طــرح خالقانــه
خــود را داشــته
باشــد .ممکــن اســت
ایــن طــرح ،اهــدا یــک
آبنباتچوبــی بــه کــودکان
همرا ه مشــتریها باشــد.

خالقیت و نوآوری لزوم ًا نیازی به امکانات
و هزینه زیاد ندارد
ای ــده پ ــردازی و خالقی ــت تنه ــا ب ــرای ب ــه
دس ــت آوردن رضای ــت مش ــتری نیس ــت.
ایـــن کار باعـــث میشـــود صاحـــب
کســـبوکار از خویشـــتن و کاری کـــه
انجـــام میدهـــد راضیتـــر باشـــد؛
خالقیـــت باعـــث میشـــود شـــما
حرف ــی ب ــرای گفت ــن داش ــته باش ــید و
ای ــده پ ــردازی ب ــه ش ــما چی ــزی ب ــرای
فـــرار از روزمرگـــی میدهـــد .خـــاق
باش ــید و از ایدهه ــای خ ــود نهراس ــید؛
شـــما مدیـــر کســـبوکار خـــود
هســـتید ،هرچنـــد کـــه ایـــن
کســـبوکار کوچـــک
باشـــد.
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بازارهاییکه
پنهان شدهاند

يکي از بخشهاي
پنهان بازار در
سوپرمارکتها
فروش ميوه و
صیفیجات
بستهبندي شده
است

فرصتهایی برای کسب درآمد بیشتر در سوپرمارکتها
تعـدد سـوپرمارکتها ،حضـور قدرتهای بزرگ در زمینه خردهفروشـی و شـرایط جدیـد جامعه ،تهدیدهـا و فرصتهایی را در برابر کسـبوکار
سـوپرمارکتهای محلـی قـرار داده اسـت .ایـن شـرایط از طرفـی تهدیدی اسـت کـه میتواند باعـث تضعیف فروشـگاههای محلی متوسـط
و کوچـک شـده و حتـی ممکـن اسـت بـه تعطیلی آنهـا منجر شـود؛ از طرفی نیـز فرصتهایـی در برابـر چنین کسـبوکارهایی میگـذارد که
بتواننـد بازارهـای جدیدی را کشـف کـرده و از آن بهره ببرند .بازارهای جدید عمداتا بازارهای پنهان هسـتند و پتانسـیل کسـبوکارهای کوچک
بـرای اسـتفاده از آنهـا بـه هیـچ وجه ناچیز نیسـت .در ایـن مقاله آقـای جواد شـهبازی معاونت پخش شـرکت پخـش عقاب ،مخاطـب را به
بهتـر دیـدن و کشـف چنیـن بازارهایـی دعـوت و راهکارهایی نیز برای دسـتیابی بـه این بخش از بـازار ارائه کرده اسـت.

بازارهــا پیوســته در حــال تغییــر هســتند .هــرروزه بخشهــای
جدیــدی از بــازار اهمیــت مییابنــد و بخشهــای دیگــری
کماهمیــت میشــوند .تصــور کنیــد کــه تــا چنــد ســال
پیــش صحبــت از بــازار محصــوالت دیابتــی چیــزی عجیــب
و یــا بیاهمیــت بــود؛ امــا هماکنــون یکــی از دغدغههــای
صاحبــان کســبوکارهای بــزرگ و کوچــک مرتبــط بــا غــذا،
تولیــد محصــوالت ویــژه بــرای بــازار ویــژه افــراد مبتــا یــا در
معــرض ابتــا بــه دیابــت اســت .از دیگــر نمونههــا میتــوان بــه
بــازار محصــوالت رژیمــی ،غــذای آمــاده ،مــواد اولیــه غذاهــای
خارجــی و بســیاری دیگــر اشــاره کــرد .در علــم بازاریابــی بــه
چنیــن بازارهایــی «بــازار پنهــان» یــا «بــازار تورفتــه» گفتــه
میشــود .ویژگــی اصلــی چنیــن بازارهایــی جدیــد بــودن
آنهاســت امــا اگــر بخواهیــم تعریفــی خودمانیتــر از آن ارائــه
دهیــم میتــوان گفــت «بازارهــای تورفتــه» بخشهایــی از
بــازار اصلــی هســتند کــه هنــوز همــه رقبــا بــه اهمیــت آن پــی
نبردهانــد و امیــد آن مـیرود در آینــده ســهم قابــل توجهــی از
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بــازار را شــامل شــوند.
شــناخت بازارهــای پنهــان و برنامهریــزی بــرای بــه دســت
آوردن ســهمی از آن بــرای همــه کسـبوکارها مهــم ،امــا بــرای
کســبوکارهای کوچــک حیاتــی اســت .در میــدان رقابــت
امــروز کــه غولهــای تجــاری در حــال بلعیــدن کســب کارهــای
کوچــک هســتند ،شــاید تنهــا راه بقــا بــرای کوچکترهــا همین
بازارهــای پنهــان باشــند .ورود شــرکتهای بــزرگ بــه حــوزه
بازارهــای پنهــان بــه دلیــل موانــع اداری درونــی و هزینهبــر
بــودن تغییــرات دشــوارتر اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
کسـبوکار کوچکــی چــون یــک ســوپرمارکت محلــی میتوانــد
بــا کمتریــن هزینــه و ســریعترین زمــان بخــش کوچکــی درون
کس ـبوکار خــود بــه عنــوان بــازار ویــژه تعبیــه کنــد.

یک سوپرمارکت کوچک بسیار راحتتر میتواند
خود را برای استفاده از بازارهای پنهان آماده کند
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بـا تکمیـل ایـن دسـته از کاالهـا و تفکیـک و در معـرض دید
قـرار دادن آنهـا میتـوان چنیـن بازارهـای بالقـوهای را فعال
کـرد .تصور کنید کسـی در فروشـگاه خود قفسـهای بـا عنوان
«باکیفیـت و اقتصادی» داشـته باشـد؛ احتماالً همه مشـتریان
سـری بـه آن خواهنـد زد در صورتی که اگـر همین محصوالت
البـهالی دیگـر محصـوالت قـرار گیرنـد احتمـاالً بسـیار کمتر
دیـده خواهنـد شـد و کمتـر ترغیبکننـده خواهنـد بـود.
همچنیـن میتـوان بـه فروشـگاههایی بـا سـطح متوسـط بـه
باال اشـاره کـرد .بسـیاری از محصـوالت چنین فروشـگاههایی
میتواننـد بـه عنـوان هدیهای کوچـک و جذاب انتخاب شـوند
امـا اکثـر مشـتریها زمـان خریـد از یـک فروشـگاه اصـوالً به
فکـر تهیـه هدیـه نیسـتند و همچنیـن بسـیاری از محصوالت
را انتخاب مناسـبی برای هدیه نمیدانند .فروشـنده هوشـمند
در ایـن میـان میتوانـد بـا جـدا کـردن بخـش هدایـا و در
معـرض دید قـرار دادن آن از شـکالت تا بسـتههای دمنوش و
نوشـیدنیهای جـذاب را بـه عنـوان هدیه بفروشـد.

امروزه غذاهاي
خارجي از
استقبال نسبتا
خوبي در ميان
مصرف کننده
برخوردارند

بازار پنهان لزوم ًا خارج از فروشگاه نیست ،شاید
در البهالی قفسهها گم شده باشد.

حــال ایــن ســؤال پیــش میآیــد کــه چگونــه میتــوان
بازارهــای پنهــان بــا ظرفیــت قابــل توجــه را کشــف کرد؟ پاســخ
ســاده اســت ،عامــل بــه وجــود آورنــده بــازار پنهــان را کشــف
کنیــد (ایــن عامــل میتوانــد هــر ماهیتــی اعــم از اقتصــادی،
اجتماعــی ،بهداشــتی ،فرهنگــی و ...داشــته باشــد) ،اندکــی
دقیقتــر محیــط پیرامــون خــود را ببینیــد و ارتبــاط بیشــتری
بــا مشــتریان برقــرار کنیــد .شــما بــرای اســتفاده از بازارهــای
پنهــان اکثــر ابزارهــای الزم را داریــد فقــط بایــد بــه یــک نظــم و
دســتهبندی برســید تــا مشــتری را در مســیر مناســب هدایــت
کنیــد .حــال ســؤالهای زیــر را از خــود بپرســید .پاســخهای
شــما نقشــه دســتیابی بــه بازارهــای پنهــان اســت.

اندکی دقیقتر محیط پیرامون خود را ببینید و
ارتباط بیشتری با مشتریان برقرار کنید.
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برای کشف بازارهای پنهان این سؤاالت را از خود بپرسید
• وضعیـت اقتصادی محله شـما چطور اسـت؟ اگـر در منطقهای
مرفـه کسـبوکار خـود را دایر کردهاید ،شـاید بد نباشـد بخشـی
بـرای کاال و هدایـای لوکـس در نظـر بگیریـد .حـال آنکـه در
محلـهای متوسـط و کارمنـدی جذابتریـن بخش یک فروشـگاه
شـاید قفسـهای خاص بـه عنـوان تخفیفهـای ویژه باشـد .برای
مناطـق پایینتـر میتـوان بخشـی بـا عنـوان کاالی اقتصـادی از
برندهـای ارزانتـر و باکیفیـت قابلقبـول در نظـر گرفـت .توجـه
داشـته باشـید کـه بـازار پنهـان لزومـاً در خـارج فروشـگاه شـما
قـرار نـدارد بلکـه ممکـن اسـت در البهالی قفسـههای فروشـگاه
جـا خوش کـرده باشـد .نمونههـای اقتصـادی ذکر شـده معموالً
از همیـن دسـت هسـتند .بـه ایـن معنـی کـه معمـوالً در هـر
فروشـگاهی بسـیاری از محصـوالت مناسـب آن منطقـه از نظـر
اقتصـادی وجـود دارد امـا تمرکـز کافـی روی آن وجـود نـدارد.

• دغدغـه سلامتی مشـتریان شـما چیسـت؟ تخمیـن بزنیـد
چنـد نفـر از مشـتریان شـما مبتلا بـه دیابـت هسـتند؟ چند
نفـر چـاق هسـتند؟ تعـداد سـالمندان و میانسـاالن در محله
شـما زیاد اسـت یا جوانان و ورزشـکاران؟ بسـیاری سؤال دیگر
ازایندسـت وجـود دارد ،امـا احتمـاالً پاسـخ بـه آن یـک چیز
اسـت :لـزوم غرفـهای بـا عنـوان سلامتی در فروشـگاه شـما.
جایـی کـه مشـتریان نگـران سلامتی آسـودهتر بـه قفسـهها
نـگاه میکننـد .خیـل عظیم افراد بـا رژیمهـای غذایی مختلف
میتوانـد بـازاری جـذاب باشـد کـه شـما بـه اهمیـت آن پـی
بردهایـد.

میتوانید غرفهای با عنوان سالمت
داشته باشید
• آیا مشـتریان شـما بـرای خرید از نظـر زمانی مشـکل دارند؟

شـاید فروشـگاه شـما در منطقـهای متوسـط دایـر اسـت کـه
اکثـر زوجهـا در آن شـاغل هسـتند و زمان زیادی بـرای خرید
ندارنـد .در ایـن صـورت بـه فـروش از طریـق فضـای مجـازی
روی آوریـد .نیـازی نیسـت کار دشـواری انجـام دهیـد .کافـی
اسـت در یـک وبلاگ سـاده یـا در یـک پیامرسـان اینترنتـی
مثـل تلگـرام لیسـت اقالم خـود را در معـرض دید قـرار دهید
و بـه مشـتری امکان سـفارش زمانبندیشـده را بدهید .شـما
رابطـه صمیمانـه و مسـتقیمی بـا مشـتریهای خـود داریـد،

شناخت بازارهاي پنهان و برنامه ريزي براي
بدست آوردن سهمي از آن براي همه کسب
وکارها مهم ،اما براي کسبوکارهاي کوچک
حياتي است.
میتوانیـد از طریـق یـک خـط در پیامرسـانهای اینترنتـی بـا
آنها در ارتباط و کسـب کار اینترنتی خود را داشـته باشـید .در
صورتـی که اسـتفاده از فضای مجازی برای شـما دشـوار اسـت،
یـک خط تلفنـی اختصاصی بـرای مشـتریانتان در نظـر بگیرید
و زمـان بیشـتری بـه دریافـت سـفارش تلفنی اختصـاص دهید.
اجـازه دهیـد مشـتری بتوانـد از طریـق سـفارش تلفنـی ،خرید
حضـوری را شبیهسـازی کنـد .بـه او اطالعـات دقیقـی بدهیـد،
محصـوالت جایگزیـن را بـه آنهـا معرفـی کنیـد و حوصلـه بـه
خـرج دهید.

هنوز باید در کورس رقابت برانید .مسیر
جدید شاید از بازارهای پنهان بگذرد.
هنوز سـؤاالت بیشـتری هسـت که میتوان پرسـید .این سؤاالت
و پاسـخ به آن را به خود شـما می سـپریم .سـؤاالت و پاسـخها
بسـته بـه تجربیـات و موقعیت هر کـس میتواند متفاوت باشـد
امـا یـک کار ضـروری اسـت ،اگر میخواهیـد از بازارهـای پنهان
اسـتفاده کنیـد حتمـاً بـه بخـش آن هویـت بدهیـد .قسـمتی
از فضـا را بـه آن اختصـاص داده و چیدمـان جذابـی بـرای آن
طراحـی کنیـد .بـرای آن تابلـوی ویـژهای طراحـی و در محلـی
مناسـب نصـب نماییـد .مث ً
ال میتوان یک قفسـه با دید مناسـب
در مغـازه را بـه محصـوالت رژیمـی اختصـاص داده و تابلویـی با
عنـوان «غرفـه سلامتی» برای آن نصـب کرد .حتـی میتوانید
از تصاویـر و پیامهـای کوتـاه جـذاب اسـتفاده و در غرفـه ویـژه
نصـب نماییـد .در پایـان تأکیـد بر ایـن نکته ضروری اسـت :اگر
میخواهیـد در کـورس رقابـت بمانیـد بازارهای پنهـان و تورفته
را کماهمیـت ندانیـد.

شاید بتوانید فروشگاه اینترنتی خود را
راه اندازی کنید
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رضايت مشتري کافي نيست!!! رضايت
بايد به وفاداري منجر شود .وفاداري
مشتريان سرمايه است.
بسـیاری از صاحبان کسـبوکارهای کوچک و بزرگ نهایت هدف
خـود را جلـب رضایت مشـتری میدانند .تصور معمول این اسـت
کـه مشـتری راضی حتماً باز خواهد گشـت و به همیـن دلیل نیز
مهمتریـن سـرمایه یـک کسـبوکار محسـوب میشـود .این نظر
اگرچـه تـا حدي درسـت اسـت اما ممکـن اسـت گمراهکننده نیز
باشـد .باید در نظر داشـت که رضایت مشـتری اگرچه مهم اسـت
امـا وفـاداری اوسـت کـه سـرمایه اصلی یـک کسـبوکار میتواند
باشـد .در ادامـه تفاوت این دو مفهـوم را توضیح داده و راهکارهایی
نیـز برای وفادارسـازی مشـتریان فروشـگاهها و سـوپرمارکتهای
محلـی ارائه میشـود.
در ابتدا باید دسـتهبندی نسـبتاً گویایی از مشـتریان کسبوکارها
ارائـه و هرکـدام را شـرح دهیـم .بـرای ایـن کار شـکل زیـر را بـه
دقـت بررسـی میکنیـم .در این شـکل تقسـیمبندی مشـتریها
بـر اسـاس دو عامل رضایتمنـدی و وفاداری به خوبی نشـان داده
شـده است.

چگونه مشتری های وفدار داشته باشیم؟
وفـاداری مشـتری مفهـوم پیچیـده ایسـت که در بسـیاری مـوارد به
اشـتباه تعبیر میشـود .همچنیـن بسـیاری از مالکان کسـبوکارهای
کوچـک به اشـتباه معتقدند که پرداختن به این مفهـوم در زمینه کاری
آنهـا بیمعنی اسـت و وفـاداری تنهـا در ارتبـاط بـا مصرفکنندگان
برندهـای بـزرگ معنـی میدهـد .در این مقالـه آرش ادیبـی معاونت
پشـتيباني فـروش پخش عقاب مفهـوم وفـاداری را شـرح داده و بر
لـزوم پرداختـن بـه آن در فروشـگاههای کوچک تائید کرده اسـت .او
همچنیـن برخـی راهکارهـا نیز بـرای موفق شـدن در جلـب وفاداری
مشـتریان به مالکان و مدیران سـوپرمارکتها پیشـنهاد داده اسـت.
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مخرب

منفعت طلب
رضایتمندی

وفاداری

وفاداری مشتری،
مهمترینسرمایه
کسب وکار

هوادار وفادار

وفادار کاذب

تصــور کنیــد صاحــب یــک ســوپرمارکت محلــی هســتیم .در
ادامــه هرکــدام از گــروه مشــتریان فــوق بــا تکیــه بــر همیــن
تصــور توضیــح داده میشــود.
مخرب ( :وفاداری پایین ،رضایتمندی پایین)
ایــن مشــتری همــان مشــتری ناراضــی اســت ،او در همــه حــال
نقــش مخــرب و دشــمن را بــازی میکنــد و در همــه جــا از
خدمــات و محصــوالت نامطلــوب مــا صحبــت میکننــد .چنیــن
مشــتری نــه تنهــا بــه مــا مراجعــه نخواهــد کــرد بلکــه مانــع
مراجعــه دیگــر مشــتریان نیــز میشــود؛ بــه همیــن علــت یــک
ســرمایه منفــی محســوب شــده و کمتریــن امــکان برقــراری
رابطــه دوبــاره بــا او وجــود دارد.

اصل اول :مشتری نباید ناراضی از
فروشگاه خارج شود.

وفادار کاذب( :وفاداری زیاد ،رضایتمندی پایین)
ایــن مشــتریان بــه اجبــار بــه مــا وفــادار شــده و مجبــور هســتند
از خدمــات و محصــوالت مــا اســتفاده کننــد .چنیــن وضعیتــی
معمــوالً زمانــی رخ میدهــد کــه یــا تــا فاصلــه دور بــه جــز
مــا فروشــگاه دیگــری نیســت و یــا اینکــه بــه دلیــل مســائلی
چــون داشــتن حســاب دفتــری ،مشــتری مجبــور اســت از مــا
خریــد کنــد .ایــن دســته از مشــتریان معمــوالً منتظــر فرصتــی
هســتند کــه انتخابهــای دیگــر را تجربــه کننــد و ازای ـنرو نــه
تنهــا ســرمایه کســبوکار محســوب نمیشــوند ،بلکــه بــا بــه
میــدان آمــدن اولیــن رقیــب قابلتوجــه بــه ســمت آن متمایــل
شــده و باعــث شکســت مــا در میــدان رقابــت میشــوند .چنیــن
مشــتریانی نــه تنهــا ســرمایه مــا محســوب نمیشــوند بلکــه
پتانســیلی بــرای رقیبــی خواهنــد بــود کــه دیــر یــا زود پــا بــه
میــدان خواهــد گذاشــت.
اصل دوم :ضعف یا نبود رقیب به منزله
قدرت ما نیست ،در میدان بی رقابت هر
کودکی نیز میتواند برنده باشد
بیوفا و منفعتطلب( :وفاداری پایین ،رضایت باال)
ایــن دســته از مشــتریان از محصــوالت ،خدمــات و قیمتهــای
مــا راضــی هســتند و تــا زمانــی کــه کســی خدماتــی بهتــر و

ارزانتــر ارائــه نکنــد از مــا خریــد میکننــد؛ ولــی بــه محــض
اینکــه جایــی بهتــر و ارزانتــر پیــدا کننــد بهســرعت مــا را
تــرک خواهنــد کــرد .در تعریفــی عامیانــه میتــوان گفــت
ایــن دســته از مشــتریها مــا را دوســت ندارنــد و فقــط
بــه واســطه منفعــت مالــی بــا مــا میماننــد .مشــکل داشــتن
چنیــن مشــتریانی در ایــن اســت کــه دســت رقبــا را تــا حــد
زیــادی بــاز میگزارنــد .عامــل حفــظ رابطــه بــا ایــن دســته
کامــ ً
ا مشــخص بــوده و بــرای رقبــا نیــز مشــهود اســت.
ازایــنرو احتمــال اســتفاده رقیــب از ایــن عامــل و شکســت
مــا همیشــه وجــود خواهــد داشــت .تصــور کنیــد اگــر مشــتری
فقــط بــه خاطــر قیمــت بــه مــا مراجعــه کنــد در صورتــی کــه
رقیــب قیمتهــا را کاهــش دهــد چــه رفتــاری در پیــش
خواهــد گرفــت؟ دور از انتظــار نیســت کــه رقبــا بــه چنیــن
سیاســتهای روی آورده و مــا را نیــز مجبــور بــه ورود بــه
بــازی کاهــش قیمــت نماینــد؛ بــازی کــه بــه نفــع هیــچ کــس
نخواهــد بــود ،نــه مــا ،نــه رقبــا و نــه حتــی مشــتری .زیــرا کــه
پاییــن آوردن غیرمنطقــی قیمــت در درازمــدت مطمئنــاً بــه
کاســتن از کیفیــت خواهــد انجامیــد.

اصل سوم :راضی بودن مشتری اگرچه
مهم است اما همه آنچه ما میخواهیم
نیست
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هوادار یا وفادار( :وفاداری باال ،رضایتمندی باال)
ایــن مشــتریان هــم راضــی هســتند و هــم وفــادار ،اینــان در
همــه حــال بــه مــا وابســتگی دارنــد و بــه راحتــی خدمــات
و محصــوالت مــا را تــرک نمیکننــد .همچنیــن ایــن دســته
اغلــب محصــوالت و خدمــات مــا را بــه دیگــران معرفــی
میکننــد و تابلوهــای تبلیغاتــی رایــگان نیــز هســتند .شــروع
ارتبــاط بــا ایــن مشــتریان اگرچــه بــا یــک رضایــت منطقــی
شــروع میشــود امــا ادامــه آن بیشــتر احساســی اســت .ایــن
دســته از مشــتریان مــا را همچــون یــک تیــم دوســت دارنــد
و هــوادار مــا هســتند .آنهــا بــرای رابطـهای کــه بــا مــا دارنــد
ارزش قائلانــد و بــه ســرعت بــا هــر نارضایتــی و یــا پیشــنهاد
مالــی از مــا رویگــردان نمیشــوند .از نــکات مثبــت دیگــر ایــن
کــه چنیــن مشــتریانی منبــع بســیار ارزشــمندی از اطالعــات
هســتند .آنهــا نقصهایمــان را بــه مــا یــادآوری میکننــد
و تجربههــای خودشــان در رابطــه بــا رقبــا را در اختیارمــان
قــرار میدهنــد .بــا توجــه آنچــه گفتــه شــد میتــوان ادعــا
کــرد کــه یکــی از مهمتریــن ســرمایههای هــر کســبوکاری
مشــتریان وفــادار آن هســتند.
اصل چهارم :مشتریان راضی را به
وفادار تبدیل نمایید
حــال ایــن پرســش مطــرح اســت کــه چگونــه
میتــوان مشــتریان وفــادار داشــت؟ در ادامــه
پیشــنهادهای مــا را بخوانیــد.
در مرحلــه اول مشــتریهای خــود را تــا حــد ممکــن
راضــی نگــه داریــد .بــرای اینکــه در ایــن مرحلــه موفــق
باشــید ،قیمــت ،پاکیزگــی و زیبایــی ظاهــر محیــط فروشــگاه و
کارکنــان از اهمیــت فوقالعــادهای برخــوردار اســت .همچنیــن
اطمینــان یابیــد کــه مشــتری تــا حــد ممکــن دســتپر از
فروشــگاه شــما خــارج میشــود .تنــوع محصــوالت ،تناســب
برندهــا و قیمتهــا بــا وضعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی محــل کســب باعــث میشــود کــه مشــتری
محصــوالت موردنظــر خــود را در قفســههای شــما بیابــد.
بــه مشــتری امــکان انتخــاب آزادانــه و آســوده را
بدهیــد .چیدمــان مناســب کاالهــا ،شــکل و انــدازه قفس ـهها
و امــکان تــردد در بیــن آنهــا عــاوه بــر اینکــه بــه مشــتری در
یافتــن محصــوالت موردنظــر کمــک خواهــد کــرد و بــه شــما
هــم اطمینــان میدهــد کــه تمــام محصــوالت بــه خوبــی
دیــده میشــوند؛ حــس خــوب انتخــاب آزادانــه را نیــز بــه
مشــتری تزریــق میکنــد.
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هوای مطبوع ،نور مناسب و بسیاری
شرایط محیطی دیگر میتواند تأثیر
بسزایی بر تجربه مشتری بگذارد.

خریــد را بــه تجربــهای لذتبخــش تبدیــل کنیــد.
هــوای مطبــوع ،نــور مناســب و بســیاری شــرایط محیطــی
دیگــر میتوانــد تأثیــر بســزایی بــر تجربــه مشــتری بگــذارد.
همچنیــن میتوانیــد در صــورت امــکان محــل کوچکــی را بــه
ســرگرم شــدن و بــازی کــودکان اختصــاص دهیــد .حتمـاً اگــر
فروشــگاه نســبتاً بزرگــی داریــد ،چنــد نیمکــت در فضــای آن
تعبیــه کنیــد .در نهایــت فرامــوش نکنیــد کــه در فصلهــای
ســرد لباسهــا بســیار خســتهکننده و دردسرســاز هســتند.
ازای ـنرو محلــی بــرای آویــزان کــردن کــت ،کاپشــن و دیگــر
لباسهــای گــرم بیابیــد تــا مشــتری آســودهتر محیــط
فروشــگاه را از نظــر بگذرانــد.

خوشخلق باشید.
لبخنـد ،صحبتهـای مثبـت و صـدای رسـا ،رمـز موفقیـت در
برقـراری ارتباط با مشـتریان اسـت .همیشـه شـکالت ،آبنبات
یـا دیگـر تنقلات را در کنـار خـود داشـته باشـید .گاهـی نیـاز
اسـت بـرای آغـاز ارتبـاط یـک آبنبـات خـرج کنید.

از یکنواختی بپرهیزید.
همیشـه رخدادهـای جدیـدی در فروشـگاه خـود رقـم بزنیـد.
نیـازی نیسـت کار خاص یـا پیچیـدهای انجام دهیـد .میتوانید
روزی را بـه عنـوان فـروش ویـژه معرفـی کنیـد و کاالهـای
خـود را در آن روز بـا شـرایط ویـژه بفروشـید .حتـی میتوانیـد
قرعهکشـیهای کوچـک برگـزار کنیـد.
برای مشتریهای اصلی خود اهمیت ویژه قائل شوید.

میتوانیـد بانکـی از اطالعـات مشـتریهای همیشـگی خـود و
مناسـبتهای مرتبـط بـا آنهـا داشـته باشـید .کافی اسـت یک
شـاخه گل در روز تولد برای مشـتریتان بفرسـتید ،خواهید دید

کـه تـا سـالها آن را فراموش نخواهد کرد .یا در مناسـبتی خاص
بـرای او هدیـهای کوچـک ارسـال کنیـد میبینید کـه عضوی از
حلقـه دوسـتان نزدیـک او خواهیـد شـد .وفـاداری حاصـل یـک
احسـاس مطلوب اسـت ،این احسـاس را به مشـتریهایتان هدیه
کنید .

راهنمای خوبی برای مشتریها باشید.
فروشــنده بــودن چنــدان دشــوار نیســت امــا فروشــنده خــوب
بــودن نیــاز بــه آگاهــی و دانــش دارد .ســعی کنیــد بــروز باشــید
و اطالعــات کافــی در مــورد آنچــه میفروشــید را جمــعآوری
کنیــد .بــا دانــش خــود مشــتریهایتان را در مســیر درســت
خریــد هدایــت کنیــد.
بــه هــر کســی بــا توجــه بــه ویژگیهایــی کــه دارد
پیشــنهاداتی بدهیــد .بــه عنــوان مثــال اگــر کســی از مشــتریان
شــما رژیــم ویــژهای دارد شــما میتوانیــد بــه او پیشــنهادهای
خاصــی دهیــد .چنیــن مهارتــی شــما را در جایگاهــی فراتــر از
یــک فروشــنده صــرف قــرار خواهــد داد و مطمئنـاً در وفــاداری

بیشــتر مشــتری تأثیرگــذار خواهــد بــود.

امکانات ویژهای برای آسودگی
مشتریان در نظر بگیرید.
نیـاز نیسـت کار خیلـی بزرگـی انجـام دهیـد ،یـا هزینـه گزافی
متحمل شـوید .کافی اسـت که یـک خط اختصاصـی تلفن برای
سـفارش مشـتریان داشـته باشـید .یـا از طریـق پیامرسـانهای
اینترنتـی سـفارش مشـتریان خـود را دریافـت کنیـد .همچنین
بد نیسـت همیشـه کسـی باشـد که در صورت نیاز به مشـتریان
در حمـل کاالهایشـان کمک کند.شـاید شـما هم پیشـنهادهای
دیگری در نظر داشـته باشـید .شـاید بعضی از پیشنهادات مطرح
شـده چنـدان بـرای شـما امکانپذیر نباشـد .مهم نیسـت ،شـما
میتوانیـد لیسـت کارهـای خود را تنظیـم کنید .مهم این اسـت
که شـما در مسیر وفادارسازی مشـتریانتان گام بردارید .فراموش
نکنیـد کـه تعـداد مشـتری زیـاد و رضایـت آنهـا اگرچـه مهـم
اسـت اما سـرمایه شـما مشـتریانی هسـتند که به راحتی شما را
رهـا نمیکننـد؛ هوادارانتان.
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در دسترس
اما فراموششده
اخالق کسبوکار در سوپرمارکتها به عنوان مزیت رقابتی
اخلاق مفهـوم پیچیـده ایسـت که در تمـام جوانب زندگی افـراد نقش تأثیرگـذاری دارد .یکـی از مهمترین ابعـاد زندگی بشـر و از اصلیترین
نقـاط ارتبـاط او بـا جامعه مسـئله کار اسـت که به شـدت تحت تأثیر اخلاق قرار دارد .متأسـفانه در کسـبوکارهای کوچکی چون فروشـندگی
و سـوپرمارکتها معمـوالً نسـبت به این مفهوم بیتفاوت هسـتند و شـاید بسـیاری این مفهـوم را خاص شـرکتهای دیگر میداننـد .در مقاله
پیـش رو سـجاد سـلیمی خلیق مدیـر بازاریابی پخـش عقاب تالش کـرده مفهوم اخالق کسـبوکار در محیطهای فروشـگاهی و سـوپرمارکتی
ن را شناسـایی نمایـد .او همچنیـن توصیههایـی در ایـن رابطه به صاحبان کسـبوکارهای سـوپرمارکتی متذکر شـده
را روشـن و آسـیبهای آ 
است.

زمانــی کــه در مــورد اخــاق در معنــای عــام و اخــاق
کســبوکار بــه طــور خــاص صحبــت میکنیــم ،در ابتــدای
امــر بایــد مشــخص کنیــم کــه دقیقــاً منظــور مــا از اخــاق
چیســت .در تعریــف ،اخــاق شــاخهای از علــوم انســانی اســت
کــه موضــوع آن شــناخت مصادیــق ارزشهــا و بیانگــر راههــای
کســب فضائــل و تــرک رذائــل اســت .اخــاق کس ـبوکار نیــز
شــاخهای کاربــردی از ایــن علــم اســت کــه هـــدف نـــهایی آن
بهبــود کیفیــت اخالقــی تصمیمگیریهــا و عملکردهــا در همــه
ســطوح هــر کس ـبوکاری اســت .شــاید بســیاری از مــا وقتــی
بــا واژههایــی ازایندســت روبــرو میشــویم ،در ذهــن خــود
کسـبوکارهای بســیار بــزرگ و تجــارت کالن را تصویــر کنیــم،
امــا اخــاق کسـبوکار مفهومــی عمومــی اســت کــه هــر کاری
بــا هــر انــدازه اقتصــادی را در برمیگیــرد .کار و فعالیــت یــک
فروشــنده دکــهدار در خیابانهــای شــهری کوچــک همــان
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فارغ از کوچک یا بزرگ بودن کسبوکار ،اخالق
کسبوکار امری ضروری است
انــدازه میتوانــد اخــاق مــدار باشــد کــه فعالیــت مدیــران یــک
کارخانــه عظیــم؛ تنهــا تفــاوت اینجــا ســطح عملکــرد فعالیــن
اســت .یکــی دیگــر از اشــتباهات معمــول در مــورد عملکــرد
اخالقــی در کسـبوکار ایــن اســت کــه بســیاری فکــر میکننــد
کــه ایــن مفهــوم تنهــا بــرای کسـبوکارهای بــزرگ ســودمند و
اقتصــادی اســت .بایــد تأکیــد کنــم کــه اخــاق کسـبوکار برای
هــر فعالیــت اقتصــادی ،فــارغ از انــدازه آن ســود و فایده بــه همراه
خواهــد آورد .ریــچ ،اندیشــمند آلمانــی ،معتقــد اســت کــه اخالق
و اقتصــاد الزم و ملــزوم یکدیگــر هســتند .او جملــه معروفــی دارد
کــه بیــش از هــر چیــز دیگــری گویــای ادعــای ماســت «آنچــه

از نـــظر اقـــتصادی عاقالنــه نیســت ،بــه واقــع نمیتوانــد از نظــر
انســانی عادالنــه باشــد و آنچــه با عدالت انســانی ســر ســتیز دارد،
واقعـاً نمیتوانــد از نظــر اقتصــادی عاقالنــه باشــد» .ایــن ســخن
ریــچ بــه خوبــی نشــان میدهــد کــه اخالقــی رفتــار کــردن در
محیــط کسـبوکار نــه فقــط یــک رویکــرد انســانی کــه راهبردی
اقتصــادی نیــز هســت.

اخالق کسبوکار سودمند و اقتصادی است
بــرای ســوپرمارکتها ،فروشــگاههای بــزرگ و ک ً
ال هــر
فروشــندهای کــه بــا مصرفکننــده نهایــی در ارتبــاط اســت
پایبنــدی بــه اخــاق کســبوکار میتوانــد یــک مزیــت
رقابتــی محســوب شــود .همانطــور کــه در تعریــف ارائهشــده
در ابتــدای ایــن نوشــته نیــز آمــد ،اخــاق کس ـبوکار هــم در
ســطوح تصمیمگیــری و هــم در ســطح عملکــردی بهبــود
را بــه همــراه خواهــد داشــت .ایــن بهبودهــا میتوانــد یــک
مزیــت رقابتــی قابلاتــکا در بــازار باشــد کــه کس ـبوکار یــک
نفــر را در جایــگاه باالتــری نســبت بــه رقبــای خــود قــرار
خواهــد داد.
صاحبــان خردهفروشــیها بــه واســطه برخــورد مســتقیم

تصوير فوق آقاي سپاسي را در محيط فروشگاه
سالمت محور خود نشان ميدهد .او اگرچه قيد
بسياري از محصوالت ناسالم پرفروش را زده
است اما مشتريان پروپاقرصي در محلههاي دور و
نزديک دارد.
بــا مصرفکننــده ،فرهنــگ ویــژه ایرانــی و آموختــن از
پیشکســوتان تــا حــدودی اخــاق را در ســطح عملکــردی بــه
کار میبندنــد .ایــن مســئله شــامل شــیوههای برخــورد بــا
مشــتریها ،اســتفاده از مهارتهــای ارتباطــی بیــن فــردی،
مراعــات نســبت بــه مشــکالت مشــتریها و بســیاری دیگــر
ازایندســت اســت .اگــر بخواهیــم مثالهــای دقیقتــری از
اخــاق عملکــردی در گذشــته را نــام ببریــم بهتــر اســت رفتــار
بازاریــان قدیــم را یــادآوری کنیــم .آنهــا در امــور خیــر محــل
شــرکت فعــال داشــتند ،نهــار خــود را بــه همــراه کارگــران
و اقشــار پاییندســت میــل میکردنــد ،قرضالحســنه
میدادنــد و بســیاری کارهــای نیــک دیگــر کــه در مجموعــه
اخــاق عملکــردی دســتهبندی میشــود .رعایــت اخــاق
کسـبوکار در ســطح عملکــردی باعــث شــده اســت تا بســیاری
از فروشــندگان بتواننــد مشــتریان وفــاداری از محلههــا داشــته
باشــند .چنیــن مشــتریانی همــان منفعــت اقتصــادی اســت که
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نوشابه داریم ولی
پیشنهاد می کنیم
عرق بیدمشک
میل بفرمایید

اگر کیسه پارچهای
همراه داشته باشید
 5درصد تخفیف
میگیرید

از بــه کار بســتن امــری انســانی حاصــل شــده اســت.

بسیاری از صاحبان فروشگاهها عملکرد اخالقی
دارند اما کمتر کسی در تصمیمگیریها اخالق
مدارانه عمل میکند .آنها صادق و درستکار
و خوشخلق هستند ولی زمانی که میخواهند
محصولی سفارش دهند هیچ اولویت اخالقی
برای سفارش خود ندارند
در مــورد تصمیمگیریهــای اخالقــی در کســبوکار،
برخــاف ســطح عملکــردی شــاهد کمتریــن جنبوجــوش
هســتیم .بهنــدرت پیــش میآیــد کــه یــک خردهفــروش
در تصمیمگیریهــای خــود مالحظــات اخالقــی را بــه
مفهــوم کاربــردی آن لحــاظ کنــد .بــه عنــوان مثــال چنــد
ســوپرمارکت را میشناســید کــه تصمیــم گرفتــه باشــند از
مــواد آالینــده کمتــر اســتفاده کننــد یــا کیسـههای پارچـهای
بــه افــراد محلــی هدیــه دهنــد .بســیار مشــاهده میشــود
کــه شــرکتهای بــزرگ در قالــب مســئولیتهای اجتماعــی
خــود بــر مســائلی تأکیــد داشــتهاند کــه میتــوان آنهــا را
در دســته اخــاق کســبوکار دســتهبندی کــرد .احتــرام بــه
محیطزیســت ،تســهیل شــرایط کاری معلولیــن ،فعالیتهــای
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عامالمنفعــه و بســیاری دیگــر از جملــه مــواردی اســت کــه
اینچنیــن شــرکتهایی بــه آنهــا توجــه ویــژه دارنــد.
مطمئن ـاً کســی منکــر نمیشــود کــه ایــن تصمیمگیریهــای
اخالقــی در ســطح فروشــگاههای بــزرگ و کوچــک هــم بــه
نوبــه خــود قابــل اجراســت.
در اینجــا بایــد بــه یــک نکتــه مهــم توجــه داشــت،
تصمیمگیــری اخالقــی آزادانــه اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه
در صورتــی میتــوان عملکــرد یــک کســبوکار را اخالقــی
دانســت کــه بــدون اعمــال فشــار انجــام گیــرد .در مــورد
کســبوکارهای مختلــف رعایــت مســائلی کــه ذکــر شــد
نــه یــک ضابطــه تحمیلــی کــه یــک احســاس مســئولیت
انتخابــی اســت و بــه همیــن دلیــل بیــش از هــر چیــزی
احســاس مشــتریان را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد .پایبنــدی
بــه چارچوبــی اخالقــی یکــی از مفیدتریــن و شــدنیترین
فعالیتهایــی اســت کــه در رابطــه فروشــنده و مشــتری تأثیــر
آنــی خواهــد گذاشــت .بســیار مشــاهده کردهایــم کــه فروشــگاه
یــا ســوپرمارکتی تــاش کــرده اســت بــا تخفیفهــای ویــژه
مشــتریان بیشــتری را جلــب کنــد ،حــال تصــور کنیــد بــا
فروشــگاهی در محلــه خــود مواجــه شــوید کــه ایــن گفتــه را
بــر ســردر خــود نصــب کــرده اســت« :ایــن فروشــگاه از فــروش
محصــوالت بــا کیفیــت پاییــن و ناســالم خــودداری میکنــد»
یــا «ایــن فروشــگاه بــه محیطزیســت احتــرام میگــذارد».
چنیــن نوشــتههای چقــدر شــما را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد

ما دوستدار محیط
زیست هستیم .لطف ًا
کمتر از پالستیک
استفاده کنید

محصوالت
غیر استاندارد
نداریم

داد؟ بــه نظــر شــما مشــتریها ســامت و محیطزیســت را
انتخــاب میکننــد یــا مختصــری تخفیــف و ارزانــی را؟

تصمیمگیری اخالقی آزادانه است
اخــاق کســبوکار بایــد عینــی و واقعــی باشــد و عمــق
مشــخصی داشــته باشــد .عینــی بــودن بــه ایــن معناســت
کــه شــما نمیتوانیــد صرف ـاً بــا دادن شــعارهای زیبــا خــود را
اخــاق مــدار معرفــی کنیــد .شــاید برخــی شــرکتهای بــزرگ
کــه دور از مصرفکننــدگان نهایــی خــود فعالیــت میکننــد
و ارتبــاط چندانــی بــا مشــتریهای خــود ندارنــد ،بتواننــد
مــدت کوتاهــی دروغپــردازی کننــد ،امــا یــک فروشــنده کــه
هــر روز بــا مشــتریهای متعــددی برخــورد مســتقیم دارد
اصــ ً
ا امــکان چنیــن ریســکی را نــدارد.

تنها به شعار دادن نمیتوان اکتفا کرد
یکــی دیگــر از مســائل مهــم ایــن اســت کــه عمــق تعهــد
اخالقــی بایــد بــه صــورت شــفاف بــرای مشــتریها بیــان
شــود .عمــق بــه ایــن معنــی اســت کــه در مســئله مــورد
نظــر تــا چــه انــدازه میخواهیــد حــوزه تصمیمــات خــود

را محــدود کنیــد؟ اگــر میخواهیــد محصــوالت ســالم و
باکیفیــت عرضــه کنیــد ایــن بــه چــه معنــی اســت؟ آیــا قصــد
داریــد کــه فقــط محصــوالت رژیمــی عرضــه کنیــد یــا اینکــه
محصوالتــی عرضــه میکنیــد کــه فــارغ از رژیمــی بــودن یــا
نبــودن محصــول برنــدی معتبــر و اســتاندارد هســتند؟ اگــر بــه
محیطزیســت احتــرام میگزاریــد ،رویکــرد شــما چیســت؟
محصــوالت مخــرب محیطزیســت را از قفســههای خــود
حــذف میکنیــد و یــا صرفــاً بــه تفکیــک زبالــه و اســتفاده
کــم از کیس ـههای پالســتیکی اکتفــا میکنیــد؟ طــرح چنیــن
ســؤالهایی و پاســخ روشــن بــه آنهــا شــما را از اتهــام دروغ
و تبلیــغ نادرســت مبــرا خواهــد کــرد.

اصول اخالقی خود را روشن نمایید
و از ابهام بپرهیزید.
پایــان ســخن اینکــه ،اخــاق کســبوکار میتوانــد مزیــت
رقابتــی شــما باشــد .چیــزی کــه بــه شــما شــخصیتی قابــل
احتــرام و دغدغــه منــد خواهــد داد کــه محبــوب مشــتریهای
خــود اســت .ایــن رویکــرد اگرچــه در نــگاه اول هزینهبــر و
کاهشدهنــده ســود بــه نظــر آیــد امــا در بلندمــدت مطمئنــا
ســوددهی را افزایــش خواهــد داد.
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کسب وکارخانوادگی
سه فروشنده
گفت و گو با موسسان فروشگاه های فامیلی مارکت
تـا سـال  1394بـرادران باقـری را بـه واسـطه امیر ،برادر وسـطی که همـکار ما در پخـش عقاب بود میشـناختیم .امیـر جوان خونگـرم و کم
حاشـیهای بـود کـه تقریبـاً همه او را بـا خصیصه مثبت اندیشـی میشـناختند .دو بـرادر دیگر امیر هـم در فعالیتهای فروشـی مشـغول به کار
بودنـد .همـان سـال هر سـه برادر تصمیـم گرفتند کـه کولهبار تجربه فروش خود را در مسـیر تأسـیس فروشـگاه «فامیلی مارکـت» خرج کنند.
از همـان ابتـدا امیـد بـه بـرادران خوشفکر و سـختکوش باقـری زیاد بـود و بسـیاری از دوسـتان نزدیـک آنها میدانسـتند که چشـمانداز
مسـیر ایـن گـروه سـهنفره خانوادگـی روشـن اسـت .حال نزدیـک به سـه سـال از آن روزها میگـذرد و فامیلـی مارکـت دومین شـعبه خود را
در منطقـه یـک تهـران تأسـیس کرده اسـت .همچنیـن فامیلـی مارکت نامی شناختهشـده در مناطقی اسـت که شـعبه تأسـیس کرده اسـت.
نیـروی خـوب پخـش عقاب اآلن مشـتری خـوب و شـریکی قابلاعتماد اسـت .طبق معیارهـای موجـود فامیلی مارکـت را میتـوان نمونهای از
کسـبوکار سـوپرمارکتی موفـق دانسـت و به همین دلیـل تصمیم گرفتیـم مصاحبهای بـا این برادران موفق داشـته باشـیم .در ادامـه متن این
مصاحبـه را میخوانید.

اختصاصـی بـه هـر بخش و بسـیاری دیگر همـه مهمانـد .ما قبل
از شـروع کار همـه اینهـا را مشـخص کـرده بودیـم.
اطالعاتـی کـه از طریـق تحقیق به دسـت آوردید تا چه حد مسـیر
شـما را روشن کرد؟

قبـل از شـروع کار فکـر میکردیـم کـه  80درصـد آنچـه بایـد
بدانیـم را بـه دسـت آوردهایم امـا واقعیت این بودکه بعد از شـروع
بـه کار فهمیدیـم که در حالـت خوشبینانه تمـام اطالعات ما 30
درصـد چیزی اسـت کـه الزم داریم.
با این کمبود اطالعات چه کردید؟

هر کسـبوکاری داسـتان خـودش را دارد .داسـتان فامیلی مارکت
چیست ؟

مـا تجربـه خوبـی داشـتیم و فکـر میکردیـم کـه همـه ایـن
تجربیـات میتوانـد به مـا در راهاندازی کسـبوکار خودمان کمک
کنـد .علی و من در چند شـرکت فـروش و پخش معتبر کار کرده
بودیـم و تجربـه خوبـی هم در همـکاری با شـرکتهای تبلیغاتی
داشـتیم .امیـد هـم سـابقه خوبـی در شـرکتهای حسـابداری و
حسابرسـی داشـت .علاوه بـر تجربـه ،عالقه و شـوقی در هر سـه
مـا بود کـه کار خودمان را داشـته باشـیم.
مهرمـاه  1394مـن و علـی تصمیـم گرفتیـم کـه کسـبوکار
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خودمـان را راهانـدازی کنیـم .دو ماه بعد هـر دوی ما از کارهایمان
اسـتعفا دادیـم و شـروع به تحقیـق در مـورد راهاندازی فروشـگاه
زنجیـرهای کردیـم .طی چهـار ماه تحقیـق ،در جسـتجوی مکان
مناسـب راهانـدازی بودیـم و سـعی کردیـم از تجربه تمـام افرادی
کـه در زمینههـای مرتبـط میشـناختیم اسـتفاده کنیـم.
و تحقیقات شما چه چیزی را مشخص کرد؟

کار هایپرمارکـت هـا کار بسـیار دشـواری اسـت .مباحـث زیادی
هسـت کـه بایـد بـه آن توجه شـود ،مـکان ،تنـوع کاال ،چگونگی
تأمیـن کاال ،نـوع تحویـل کاال ،طراحـی و قفسـهها ،فضـای

بخشـی از آن را حیـن کار بـه دسـت آوردیـم ،همیـن اآلن هـم
مشـغول کسـب اطالعات هسـتیم .البته اعتبار و روابط هم خیلی
به مـا کمـک کرد.
لطفاً در مورد «اعتبار و روابط» بیشتر توضیح دهید

مـا به واسـطه سـابقه کار در زمینـه فروش ،روابط و دوسـتیهایی
بـا افـراد داشـتیم .ایـن افراد طـی سـالیان در شـرکتهای متعدد
پخـش و فـروش مـواد مصرفـی سـوپرمارکت پخش شـده بودند.
اعتمـاد آنهـا بـه مـا در زمینـه تهیـه کاال و شـرایط پرداخـت و
تسویهحسـاب خیلـی بـه ما کمـک کرده اسـت.

قبل از شروع کار فکر میکردیم که  80درصد
آنچه باید بدانیم را به دست آوردهایم اما واقعیت
این بود که بعد از شروع به کار فهمیدیم که در
حالت خوشبینانه تمام اطالعات ما  30درصد
چیزی است که الزم داریم.

چه خصوصیتی از شما باعث اعتماد این افراد و شرکتها شده؟

مـا قبـل از اینکه فامیلی مارکت را تأسـیس کنیم در شـرکتهای
دیگـر بـا هـم همـکاری داشـتیم .اگـر بخواهـم بـه یـک ویژگـی
اخالقـی اشـاره کنیـم که هـر سـه کمابیش بـر آن تأکیـد داریم،
میتوانـم بـه پرهیز از حاشـیه و تمرکز بر کار اسـم ببـرم .برای هر
سـه مـا مهم اسـت کـه کار را به نحـو احسـن انجام دهیـم .نکته
دیگـری هـم کـه باید اشـاره کنم این اسـت که ما سـعی کردهایم
در تمـام روابـط سلسـلهمراتب را نیـز رعایـت کنیـم .همیـن امـر
باعث شـده همیشـه کمتریـن چالشهـا را در محیط کار داشـته
باشیم.
پرهیز از حاشیه و تمرکز بر کار
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سـعی کردیـم ایـن دغدغههـا را برطـرف کنیـم .سـعی کردیـم با
شـرکتها روابـط دوسـتانهای داشـته باشـیم .در زمینـه تسـویه
بهموقـع و تحویـل بار سـعی کردهایـم نهایت همکاری را داشـته و
حتیاالمـکان خوشقول باشـیم .هر ویزیتور یا مأمور پخشـی را به
عنـوان نماینـده شـرکت همکار به حسـاب آورده و سـعی کردهایم
رابطـه محترمانـهای درخـور فامیلـی مارکـت و شـرکت همـکار با
آنها داشـته باشـیم .باوجودایـن صادقانه بگوییـم ،مهمترین اصل
بدحسـاب نبـودن اسـت .ما سـازوکار ویـژهای تعریـف کردهایم که
از بـروز موانـع پرداخـت بهموقـع جلوگیری شـود.

پیش از افتتاح اولین شعبه سعی کردیم نیازهای
منطقه را به خوبی شناسایی کنیم .سعی کردیم
ویژگیهایی برای پاسخ به این نیازها کسب کنیم.
• تنوع باال
• ارتباط دوستانه با مشتری
• سفارش تلفنی کارامد
در زمینه سفارشهای تلفنی ایده جدید دارید که بروزتر باشد؟

بـرادران باقـری پیشـینه خوبی داشـتهاند ،فکـر خوبی داشـتهاند،
آیا سـرمایه خوبـی هم داشـتهاید؟

خیـر .مـا تقریباً هیـچ سـرمایهای نداشـتیم .پدرمان کارمنـد اداره
سـازمان آب بـوده و تمـام دارایـی او منـزل و ماشـین شـخصی
اوسـت .خانواده پشـتوانه مالی خوبی نبودند ولـی تکیهگاه عاطفی
مـا بودنـد .دلگرمیهـای پـدر در زمـان شـروع بـه کار خیلـی بـه
مـا کمـک کـرد .بخشـی از سـرمایه اولیـه کار را وام بانکی گرفتیم
و بخـش دیگـری نیـز بـه واسـطه فـروش اعتبـاری شـرکتهای
مختلف جذب شـد اما عامل اصلی رشـد ما خانواده ما بوده اسـت.

تقریبا هیچ سرمایه ای نداشتیم
خودتـان را چقدر موفـق میدانید؟

مـا ابتـدای هـر سـال اهـداف سـاالنه خـود را مشـخص میکنیم.
خوشـبختانه طـی این سـالها به اکثر اهداف سـاالنه خود دسـت
پیـدا کردهایم.
چند نفر نیرو دارید؟

 90نفر

در گفتوگویـی کـه بـا کارکنـان شـرکت پخـش و چنـد نفـر از
مشـتریهایتان داشـتم به نظر میرسـید میزان رضایت از شـما در
سـطح مطلوبی اسـت و دیدگاه مثبت ویژهای نسـبت به شـما وجود
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دارد .ایـن رضایـت از کجـا سرچشـمه گرفتـه و چـه چیزی شـمارا
متمایـز کرده اسـت؟

در منطقـهای کـه مـا کار میکنیـم فروشـگاههای بسـیار خوبـی
هسـت .در تحقیقـات پیـش از افتتـاح اولین شـعبه سـعی کردیم
نیازهـای منطقـه را بـه خوبـی شناسـایی کنیـم .سـعی کردیـم
ویژگیهایـی بـرای پاسـخ بـه ایـن نیازهـا کسـب کنیـم .یکـی
از مهمتریـن ویژگیهـای مـا ایـن اسـت کـه تنـوع کاالی بسـیار
خوبـی داریـم .دسـت یافتن به چنین تنوعی بسـیار دشـوار اسـت
و یـک تیـم هشـتنفره مسـئول تأمیـن کاالهـا و حفـظ تنـوع
اسـت .در منطقـهای کـه مـا کار میکنیـم یکـی از مهمتریـن
مسـائل بـرای مشـتریها همین تنـوع کاال اسـت .مسـئله ارتباط
دوسـتانه و محترمانـه با مشـتری هـم از دیگر ویژگیهای ماسـت
ش
کـه از همـان ابتـدا بر آن تأکید داشـتیم .همچنین بحث سـفار 
تلفنـی مشـتریان نیـز از دیگـر ویژگیهایـی اسـت کـه شـاید مـا
را متمایـز میکنـد .بـرای هـر سـفارش تلفنـی حداقـل یـک ربع
وقـت گذاشـته میشـود و سـعی شـده کـه بـه کمک یـک نیروی
ویـژه ،خریـد حضوری شبیهسـازی شـود .به این معنـی که نیروی
ثبت سـفارش در قفسـههای مختلـف چرخیده و درخواسـتهای
مشـتری را برسـی و جزئیات الزم از قبیل اطالعات روی محصول،
نمونههـای مشـابه ،تاریـخ و  ...را در اختیار مشـتری میگـذارد .در
ارتبـاط بـا شـرکتهای پخـش هـم کـه تأمینکننده ما هسـتند،
بـه واسـطه سـابقه خـود دغدغههـای آنهـا را میدانسـتیم و

سفارشـات تلفنـی در فروشـگاههای بـزرگ بسـیار دشـوار اسـت.
خوشـبختانه مـا در ایـن زمینـه بسـیار موفـق بودهایـم و تعـداد
بسـیار زیـادی مشـتری تلفنـی داریـم کـه هـر روز نیـز بـه آنها
افـزوده میشـود .بـه خاطـر همین هنـوز تصمیمـی بـرای تغییر
دادن ایـن سیسـتم نداریـم.
از دشـواریهای کار صحبـت کردیـد .تأمین ،حسـابداری ،تبلیغات
و ...همه دشـواریهای خـود را دارند .هرکدام از ایـن فعالیتها نیاز
بـه واحـد خاصی در چـارت سـازمانی دارد که بهصـورت تخصصی
بـه آن بپـردازد .میدانـم کـه شـما چنیـن تقسـیمبندیهایی در
مجموعـه فامیلـی مارکت داریـد .از ابتـدا چنین بود یـا بهمرورزمان
به این سـاختار سـازمانی رسـیدید؟

زمـان افتتـاح اولیـن شـعبه آنقدر نیـروی انسـانی نداشـتیم که
بتوانیـم چنیـن تقسـیمبندی بـه شـکل امـروز داشـته باشـیم .از
اولیـن روز تجهیـز تـا پایـان چیدمـان هر سـه نفـر شـبانهروز در
فروشـگاه بودیـم .حتـی کل چیدمـان را خودمـان انجـام دادیم و
معـدود نیروهایـی کـه اسـتخدام کـرده بودیم فقـط وظیفه حمل
کاالها را داشـتند.

دلیل خاصی داشت که چیدمان را خودتان انجام دادید؟

قبـل از اینکـه اجنـاس وارد فروشـگاه شـوند مـا جای تمـام اقالم
را در نقشـه مشـخص کـرده بودیم .بـه همین دلیل اگـر در حین
کار نیـاز بـه تغییر بـود باید این تغییـر با در نظـر گرفتن جزئیات
زیـادی صـورت میگرفـت .بـه همیـن خاطـر مـا صفـر تـا صـد
چیدمـان را خودمـان انجـام دادیم

قبل از اینکه اجناس وارد فروشگاه شوند ما جای
تمام اقالم را در نقشه مشخص کرده بودیم.
با این توضیحات آیا می توان گفت شروع سختی داشتهاید؟

هفـت مـاه ابتدایـی صفر تا صـد کار را یا خودمان انجـام میدادیم
و یـا از نزدیـک ناظـر بودیـم .در ایـن هفـت مـاه هر شـب دو نفر
از مـا در فروشـگاه میخوابیدیـم تـا بتوانیـم سـاعت هفـت صبح
فروشـگاه را بـاز کنیـم؛ از سـوی دیگـر هـم تـا سـاعت دو بعـد از
نصفهشـب فروشـگاه بـاز بـود و تـا پایان هر سـه مشـغول بودیم.

نگرانیهای زیادی هم داشتید؟

همانطـور کـه گفتیـم ما پشـتوانه مالی نداشـتیم و هر چـه آبرو
و اعتبـار داشـتیم در فامیلـی مارکـت سـرمایهگذاری شـده بـود.
نگـران بودیـم امـا نـه آنقدر که مسـتأصل شـویم زیرا کـه انگیزه
زیـادی نیز داشـتیم.

نگران بودیم اما نه آنقدر که مستأصل شویم زیرا که
انگیزه زیادی نیز داشتیم.
گفتیـد بخشبندیهـای چـارت سـازمانی را نداشـتهاید .چطـور
کارهـا را پیـش میبردیـد؟

واحد بندی نداشـتیم ولی بین خودمان تقسـیمکار داشـتیم .تمام
کارهایـی کـه اآلن واحدهای مختلـف انجام میدهنـد را خودمان
انجـام میدادیـم .بهمرورزمـان نیروهای جدید اضافـه کردیم و در
جایگاههـای مختلف چارت سـازمانی قـرار دادیم.
تغییر از آن سیسـتم همکاری درونی که داشـتید به سیسـتم اداری
اآلن سخت نبود؟

بههیچوجـه .مـا از ابتـدا مصرانـه بـر انجـام امـور بـه صـورت
سیسـتمی پافشـاری کردیـم .ما نزدیـک  25هزار قلـم کاال داریم
کـه نزدیـک بـه  18هـزار آن فعـال اسـت .کنتـرل ایـن حجـم از
اطالعـات و ورودی خروجیهـا بـا بزرگتر شـدن سیسـتم اداری
بسـیار مشـکل و خطرنـاک میشـد ،اگـر ایـن تفکر سیسـتمی را
نداشتیم.

از ابتدا مصرانه بر انجام امور به صورت سیستمی
پافشاری کردیم
علاوه بـر تفکر سیسـتمی بـه نظـر میرسـد دیـد بازاریابـی هم
داریـد .لوگـو ،تبلیغـات ،کاتالوگ و برگـزاری رویدادهای مناسـبتی؛
اینهـا را کمتـر از فروشـگاههای محلـی دیگـر میبینیـم.

از همـان روز اول میدانسـتیم کـه بایـد برنـد باشـیم و بـه همین
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آینده کسبوکارهای همخانواده خود را چطور میبینید؟

واقعیـت ایـن اسـت کـه قـدرت خریـد تـا حـدی کاهـشیافته.
سـال گذشـته حتـی مشـتریهای مـا کـه در مناطـق مرفـه هم
فعالیـت میکنیـم ،سـبد خریـد خـود را کوچکتر کردنـد .تعدد
هایپرمارکـت هـای بـزرگ مطمئناً تـوازن بـازار را به هـم میزند
و همچنیـن هسـتند کسـانی بـا سـرمایههای کالن و تخصـص
کـم کـه فضـا را بـه هـم ریختـه و از ثبـات آن میکاهنـد .از
طرفـی فروشـگاههای زنجیـرهای بـزرگ و همـواره تخفیـف نیـز
کسـبوکارهای کوچـک را میبلعنـد.
با این اوصاف چه باید کرد؟

دلیـل برنـد و لگو را ثبـت کردیم .در ابتـدا فعالیتهای تبلیغی ما
نهایتـاً بـه ارسـال پیامـک بـرای منطقه محدود میشـد ،از سـال
دوم بـود که مسـئله برندینگ جدیدت گرفـت و واحدی با عنوان
تبلیغـات و ارتبـاط بـا مشـتری را راهانـدازی کردیـم .در فضـای
مجـازی فعـال شـدیم و تولیـد محتـوای خوبی جهـت پخش در
شـبکههای اجتماعـی مجـازی داشـتیم .همچنیـن بـرای تمـام
مناسـبتهای طـول سـال برنامههای ویـژهای تـدارک میبینیم.
از عیـد نـوروز گرفتـه تـا ایام محـرم برنامـه داریم کـه آن هم در
ابتـدای هر سـال مشـخص میشـود.

از همان روز اول میدانستیم که باید برند باشیم
افراد محل از این مراسمات استقبال میکنند؟

خوشـبختانه اسـتقبال و درگیـری بسـیار باالیـی داشـتهایم و
تابهحـال بازخوردهـای مثبتـی از همسـایهها داشـتهایم.

آینـده فامیلـی مارکـت را چطـور میبینیـد؟ چـه برنامـهای بـرای
توسـعه دارید؟

مـا امـکان ایـن را داشـتیم کـه شـعب مختلفـی تأسـیس کنیم.
پیشـنهادات همکاری بسـیاری از طرف صاحبان امالک تجاری و
شـرکتهای تأمینکننده سـبد کاال داشـتیم؛ اما معتقدیم که در
تأسـیس شـعبه جدید نباید عجول بود .ابتدا شـعبه تازه تأسـیس
بایـد بـه بلوغ برسـد ،سـپس به فکـر شـعبه جدید بـود .عجلهای
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نداریـم ولـی برنامههـای مشـخصی بـرای توسـعه داریـم و حتماً
شـعب جدیـدی افتتـاح خواهیـم کـرد .حتـی در حـال بررسـی
تأسـیس شـعبه در خـارج از کشـور هسـتیم و امیدواریـم کـه به
زودی بتوانیـم موفـق بـه افتتاح آن شـویم.
در بحـث واردات پیشـرفتهایی داشـتهایم و هماکنـون برخـی
از اقلام مـورد نیـاز را خودمـان وارد میکنیـم .فعالیتهایـی در
مبحـث بسـتهبندی داشـتهایم و هماکنـون برخـی از محصـوالت
چـون سـاالدبارها و نانهـا در فامیلی مارکت تولید و بسـتهبندی
میشـوند .در حـال راهانـدازی نرمافـزار فـروش اینترنتـی هـم
هسـتیم و از همیـن اآلن میتوانیـم بـه شـما قـول بدهیـم کـه
قویتریـن سیسـتم فروش اینترنتی در تهـران را راهاندازی و تمام
تهران را پوشـش خواهیـم داد.

معتقدیم که در تأسیس شعبه جدید نباید عجول بود.
ابتدا شعبه تازه تأسیس باید به بلوغ برسد ،سپس به
فکر شعبه جدید بود .عجلهای نداریم ولی برنامههای
مشخصی برای توسعه داریم و حتم ًا شعب جدیدی
افتتاح خواهیم کرد .حتی در حال بررسی تأسیس
شعبه در خارج از کشور هستیم و امیدواریم که به
زودی بتوانیم موفق به افتتاح آن شویم.

هـر کـس باید مسـیر خود را پیدا کند .بسـیاری تصـور میکردند
کـه بـا وارد شـدن بـه فـاز تخفیـف میتواننـد در میـدان رقابـت
بماننـد امـا طولی نکشـید که بسـیاری از آنها شکسـت خوردند.
تجربـه بـه مـا نشـان داده کـه راه رقابت بسـته نیسـت .یـک ماه
پـس از افتتـاح شـعبه دوم در نزدیکـی مـا یک فروشـگاه بسـیار
بـزرگ افتتـاح شـد .در ابتـدا ریـزش مشـهودی در مشـتریان را
شـاهد بودیم اما در کمتر از یک ماه مشـتریان دوباره بازگشـتند.
مشـتریهای مـا تنوع ما را بهتـر میدیدند و از خریـد در فامیلی
مارکـت لـذت میبردنـد .ما بـه معنـای واقعی حق را به مشـتری
میدهیـم .در فروشـگاه رفتـار دوسـتانهای داریم و مدیـر و معاون
شـعبهها تمـام مشـتریها را بـه اسـم میشناسـند و رفتـار
صمیمانـهای با آنهـا دارند.

تجربه به ما نشان داده که راه رقابت بسته نیست
مهمتریـن خطرهایـی که اآلن کسـبوکار شـما را تهدیـد میکند
چیست ؟

بحـث حمایـت از کاالی داخلـی احتمـاالً امـکان واردات برخی از
اقلام مـا را با محدودیت مواجه خواهد کـرد .کاالی خارجی تنوع
مـا را حفـظ میکنـد و از طرفی هم حاشـیه سـود مناسـبی دارد
که حاشـیه سـود کـم کاالهای داخلـی را جبران میکند .مسـئله
دیگـر تورم اسـت .بـا افزایش نرخ تـورم اجاره ملـک افزایش یافته
و فشـار مضاعـف دیگـری بـر مـا وارد خواهـد آورد .در نهایت هم
ادارات و نهادهـای دولتـی بـا فشـارها و سـنگاندازیهای خـود
کمـر همت بـه شکسـت کسـبوکارهایی چـون فامیلـی مارکت
بستهاند.
آیا ثروتمند هستید؟

ازلحاظ اعتبار و تجربه بله
از نظر مالی چه؟

نهچندان

سطح زندگی برادران باقری اآلن چگونه است؟

از سه سال پیش خیلی بهتر است
چه ماشینی سوار میشوید؟

امیر لکسوس دارد و علی بنز سوار میشود

مسافرت کجا میروید؟

چنـدان فرصتـی برای مسـافرت نداریم .طی این  3سـال هرکدام
دو بـار مسـافرت داخلـی و یکبـار مسـافرت خارجـی کوتاهمدت
رفتهایم.

ورزشـکاران و سوپراسـتارهای زیـادی از فامیلـی مارکـت خریـد
میکننـد ،بـا هیچکـدام از آنهـا صمیمـی هسـتید؟

بلـه با علـی انصاریـان ،جـواد کاظمیان ،شـهاب حسـینی و چند
نفـر دیگـر از افراد معـروف روابـط صمیمانـهای داریم.
از امیر میپرسم از تجربه کار در پخش عقاب راضی بودی؟

خیلـی ،مـن قبـل از پخـش عقـاب در شـرکتهای دیگـری کار
کـرده بـودم و همیشـه ایـن نکتـه کـه روابـط بـر ضوابـط غلبـه
مییافـت آزارم مـیداد .بهتریـن ویژگـی عقاب برای مـن این بود
کـه ضوابـط در عقاب حـرف اول را میزد و هر کـس به حق خود
میرسـید .بـدون تعـارف میگویـم کـه اگـر کار خـودم را شـروع
نمیکـردم سـالها در عقـاب میمانـدم .من در عقـاب تجربههای
بسـیاری بـه دسـت آوردم و آدمهـای خوبـی را در کنـار خـودم
میدیـدم کـه همیشـه از بـودن در کنـار آنهـا لـذت میبردم.
اآلن از کار با عقاب راضی هستید؟

عقـاب بـه ما اعتماد کـرد و اعتبار ویـژهای در اختیار ما گذاشـت.
همیـن امـروز هم با ما همـکاری صادقانـهای دارد .طبیعی اسـت
کـه از همـکاری با عقاب راضی باشـیم.
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معرفی کتاب

بازاریابی فروشگاهی

بهکارگیـری اصـول بازاریابـی تنهـا بـه کمپانیهای بـزرگ عرضهکننـده کاال و خدمات محدود نمیشـود .خردهفروشـان و صاحبان فروشـگاهها
نیـز میتواننـد بـا بهرهگیـری از ایـن اصـول باعـث تشـویق و جـذب مشـتریان شـوند .چـه بسـا ایـن بنگاههـای کوچکتر بـه دلیـل ارتباط
نزدیکتـری کـه بـا مشـتریان و مصرفکننـدگان دارند بـه شـیوه کارآمدتـری میتوانند عمـل کنند.

چیدمـان و آرایـش فروشـگاهی هنـری اسـت کـه بهکارگیری آن
موجـب جـذب و تحریک مشـتریان احتمالی شـده و ضمن جلب
نظـر آنهـا بـه فروشـگاه و قفسـهها ،محیطی جـذاب ،چشـمنواز
و مهیـج بـرای آنهـا بـه ارمغـان مـیآورد .هـدف از بازاریابـی
فروشـگاهی خلـق فضای مشتریپسـند و زیبایی اسـت که بتواند
مشـتریان همیشـگی و وفـادار به فروشـگاه و محصوالتـش ایجاد
کنـد و از ایـن طریـق بـه متمایز شـدن فروشـگاه کمـک کند.
یکـی از کتابهایـی کـه در زمینـه بازاریابی فروشـگاهی میتواند
بـه صاحبـان سـوپرمارکتها و بهطورکلـی خردهفروشـان کمـک
کنـد کتاب«بازاریابـی فروشـگاهی» اسـت که توسـط انتشـارات
فرانگار آریا منتشـر و در سـال  1394روانه بازار شـد .نویسـندگان
بـا تألیـف ایـن کتاب سـعی دارنـد بـه تشـریح مفاهیـم بازاریابی
فروشـگاهی و اهمیـت آن در حـوزه خردهفروشـی بپردازنـد و
روشهـا و ابزارهای پیادهسـازی آن را نیز بـه خوانندگان بیاموزند.
این کتاب مشتمل بر  6فصل است:
در فصل اول نویسـندگان به تعریف انواع مختلف کسـبوکارهای
خردهفروشـی میپردازنـد کـه عبارتانـد از :فروشـگاههای محلی،
فروشـگاههای تخصصی ،فروشـگاههای تخفیفی ،سـوپرمارکتها،
فروشـگاههای دپارتمانـی و سـوپر سـنتر ها .همچنیـن عواملی را
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معرفـی میکننـد کـه در تعییـن نـوع یـک فروشـگاه تأثیرگـذار
است.
در فصـل دوم تعاریفـی از مسـئله بازاریابـی فروشـگاهی و اهمیت
آن بـرای خردهفروشـیها مطـرح میشـود؛ اینکـه تـا چـه میزان
تحلیـل صحیـح از رفتـار خریـداران و مشـتریان باعـث رونـق و
موفقیـت کسـبوکار در خردهفروشـیها میگـردد.
مشـتریان بـا خلقوخوی متفاوت وارد فروشـگاه میشـوند .برخی
از آنهـا صرفـاً بـرای سـرگرمی و بعضـی دیگـر برای خریـد اقالم
مـورد نیـاز خـود بـه یـک فروشـگاه مشـخص مراجعـه میکنند.
همچنیـن هـر کـدام از مشـتریان تعاریـف مختلفـی از محصـول
خـوب و باکیفیـت دارنـد .در این میـان ،صاحبان خردهفروشـیها
هسـتند کـه به عنـوان یـک بازاریاب فروشـگاهی بایـد روی ذهن
مشـتریان تأثیرگـذار باشـند .از ایـن رو ،در چهاچـوب بازاریابـی
فروشـگاهی ،توجـه ویـژهای به شـناخت رفتار مشـتری میشـود.
تمامـی تلاش خرده فروشـان بـرای موفقیت در برآورده سـاختن
نیـاز و خواسـتههای مشـتری اسـت کـه بـا روشهـای مختلـف
تجزیـه و تحلیـل میتـوان بـه این هدف دسـت یافت .سـه روش
تجزیه و تحلیل معرفی شـده در این کتاب عبارتند از .1 :بررسـی
فاکتورهـای فـروش و آمـار کلـی فـروش  .2مشـاهده و تحت نظر

گرفتـن خریـداران  .3مصاحبـه با مشـتریان و خریـداران.
نویسـندگان در شـرح بیشـتر موضـوع این فصـل ابـراز میدارند،
اگرچـه مشـتریان موجوداتـی پیچیـده و بـا تفکراتـی گاهـا غیـر
منطقـی هسـتند ،امـا بـا در نظر گرفتـن چهار عامـل کلیدی زیر
میتـوان بـر چالـش پیـش بینـی رفتار مشـتری فائـق آمد:
 .1زمان
 .2پول
 .3اولویتهـای خانـواده؛ یعنـی سلامت ،رفـاه و بهـره منـدی
تمامـی اعضـای خانـواده.
 .4مسائل و اولویتهای شخصی
در ادامـه ایـن فصـل ،نویسـندگان مشـتریان را بـه هفت دسـته
بـر اسـاس  4عامـل مذکـور تقسـیم بنـدی کـرده و ویژگیهـا و
عالیـق هـر کـدام از این هفت گروه را مورد بررسـی قـرار دادهاند،
تـا بدیـن وسـیله بـه خـرده فروشهـا کمـک کننـد ،سلایق
و عالقمنـدی هـای مشـتریان خـود را حـدس زده و در مسـیر
شـناخت بهتـر رفتـار آنهـا گام بردارند.
در فصـل سـوم بـه نکاتـی در زمینـه طراحـی و مدیریـت فضای
فروشـگاه اشاره شـده است .مشـخص کردن گروه محصوالتی که
در یـک خردهفروشـی بـه فـروش میرسـد بـدون در نظـر گفتن
اسـتانداردهای طراحـی و مدیریت فضای فروشـگاه کاری بیهوده
اسـت .در ایـن فصل نکاتـی در مـورد طراحی فضاهای فروشـگاه
شـامل فضای بیرونی ،ویتریـن و ورودی فروشـگاه ،فضای داخلی
و انبـار مورد بحث و بررسـی قرار میگیرد .سـپس انـواع الگوهای

اسـتقرار کاالهـا را از مـکان ورود مشـتریان تـا خـروج آنها بیان
میکنـد تـا بـا کمک ایـن الگوهـا مشـتریان در کمتریـن زمان و
در مناسـبترین مـکان فروشـگاه ،کاالی موردنظر خـود را بیابند.
فصـل چهـارم شـامل اطالعاتـی در زمینـه برنامهریـزی چیدمان
اجناس در فروشـگاه اسـت .فرآیند چیدمان اجناس در فروشـگاه
شـامل سـه مرحلـه اسـت .1 :تعیین تنـوع کاالها و انتخـاب برند
در هـر گـروه کاال  .2مشـخص کـردن الگـوی چیدمـان کاالهـا
در قفسـهها  .3نمایـش جـذاب جنسهـا در قفسـهها .در ادامـه
فصـل بـه انـواع چیدمان کاال در قفسـهها پرداخته شـده اسـت و
بـا اسـتفاده از تصاویر مختلف مفاهیم را با شـفافیت بیشـتری به
خواننـده منتقـل میکند.
در ایـن فصـل نویسـندگان نکاتـی در رابطـه بـا نمایـش اجناس
بیـان میکننـد؛ محصوالتی که در سـطح چشـم (ارتفـاع  130تا
 180سـانتی متـر از زمیـن) در قفسـهها قـرار میگیرنـد معموالً
در بهتریـن سـطح بـرای نمایش محصوالت قـرار دارنـد ،زیرا این
محصـوالت زودتـر و راحتتـر توسـط مشـتریان دیده میشـوند.
سـطح دسـتان (ارتفـاع بیـن  50تا  130سـانتی متـری از زمین)
نیـز بعـد از سـطح چشـمان بهتریـن محـل بـرای بـه نمایـش
گذاشـتن اجنـاس اسـت .در ایـن سـطح مشـتریان بـه راحتـی
میتواننـد کاالی عرضـه شـده را لمـس کـرده و بردارنـد .نمایش
محصـول در سـطح باالی سـر و سـطح زمیـن موفقیـت کمتری
را بـه دنبـال خواهـد داشـت ،امـا بـا ایـن حـال در برنامـه ریـزی
چیدمـان و نمایـش اجناس این دو سـطح نیز میتواند ارزشـمند
تلقی گـردد.
فصـل پنجـم بـه قیمتگـذاری در فروشـگاه اختصـاص دارد.
اهمیـت قیمتگـذاری و شـناخت عوامـل تأثیرگـذار بـر درک
قیمتی مشـتریان برکسـی پوشـیده نیسـت .بنابراین فصل پنجم
ایـن کتـاب انـواع مالحظـات فروشـگاهها بـرای قیمتگـذاری و
همچنیـن تاکتیکهـای آن را بـه تفصیـل بیـان میکنـد.
در ششـمین و آخریـن فصل کتـاب بازاریابی فروشـگاهی روشها
و ابزارهایـی را بـرای ارتقـای فـروش معرفـی کـرده و به بررسـی
و تجزیهوتحلیـل هـر یـک از ایـن روشهـا پرداختـه اسـت .از
جملـه ایـن روشهـا و ابزارهـا عبارتانـد از :کمپینهـای قیمتی،
ابزارهـای ارتبـاط دیداری مانند تابلوها و همچنیـن انواع تبلیغات
درون فروشـگاهی.
ً
در پایان باید گفت ،مسـلما همه شـما مخاطبین گرامی تجربیات
زیـادی طـی سـالها در ایـن زمینه کسـب کردهاید کـه میتواند
تکمیلکننـده و یا جایگزین اطالعات کتاب بازاریابی فروشـگاهی
باشـد .بـا این وجـود ،اگر از جمله افرادی هسـتید کـه به مباحث
بازاریابـی در سـطح فروشـگاه خـود و شـناخت رفتـار مشـتریان
عالقهمند هسـتید ،پیشـنهاد میشـود کـه این کتـاب را بخوانید؛
تا هم به نگرشـی علمیتر نسـبت به بازاریابی فروشـگاهی دسـت
یابیـد و هـم یافتههـای تجربـی خود را بـه صورت نظاممنـد و به
شـکل صحیح سـازماندهی کنید.
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روغنها
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پرونده :روغنها

دغدغه بشر امروز
غذای سالم
یکــی از مهمتریــن دغدغههــای بشــر امــروزی مســئله ســامت
اســت .ســبک زندگــی کمتحــرک جدیــد و فرهنــگ مصــرف
غذایــی باعــث شــده کــه بســیاری از افــراد ،روزانــه بــا بیماریهای
مزمنــی چــون اضافـهوزن ،دیابــت ،چربــی خــون و بســیاری دیگر
دســت و پنجــه نــرم کننــد .از طرفــی نیــز غــذا و ســبک زندگــی
عامــل اصلــی یــا ثانویــه بســیاری از بیماریهــای حــاد و کشــنده
چــون ســرطان و ســکتههای قلبــی نیــز هســت .بــه همیــن

اگرچه دنیای جدید برای بشر
وفور غذا و دیگر امکانات را به
همراه آورده ،اما بههیچوجه باعث
آسودگی خاطر نشده است
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ایرانیان و
مسئله غذا
ســبب میتــوان ادعــا کــرد اگرچــه دنیــای جدیــد بــرای بشــر
وفــور غــذا و دیگــر امکانــات را بــه همــراه آورده ،امــا بههیچوجــه
باعــث آســودگی خاطــر نشــده اســت .همچنیــن اگرچــه آمــار
نشــان میدهــد کــه متوســط طــول عمــر بشــر بیشــتر شــده
امــا بههیچوجــه کیفیــت زیســت ،بــه دلیــل مشــکالت ســامتی
بهتــر نشــده اســت .ازایـنرو ســامت غذایــی را میتــوان یکــی از
مهمتریــن مســائل روز افــراد دانســت.

مســئله غــذای ســالم بخصــوص در کشــورهایی چــون
ایــران کــه فرهنــگ غذایــی نســبتاً چــرب و پرکالــری دارنــد
اهمیــت بیشــتری دارد .آمــار نشــان میدهــد کــه ایرانیــان
یکــی از پرمصرفتریــن مــرم دنیــا در زمینــه مــواد غذایــی
ناســالمی چــون شــکر و روغــن هســتند .از طرفــی ایرانیــان در
بیماریهــای مزمــن و حــاد متأثــر از غــذا و ســبک زندگــی

نیــز دســت بــاال را در دنیــا دارنــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه
یکــی از موضوعــات مــورد عالقــه ایرانیــان در فضــای مجــازی و
رســانهها بررســی رژیمهــای غذایــی و غذاهــای ســالم اســت.
طبــق گــزارش منتشــر شــده از فائــو در دســامبر  2012ســرانه
مصــرف ســاالنه مــواد غذایــی مختلــف در ایــران بــه شــرح زیــر
اســت.

ماده غذایی

سرانه مصرف سالیانه در ایران

سرانه مصرف سالیانه در دنیا

روغن نباتي

بیش از  20کیلوگرم

کمتر از  12کیلوگرم

نان

 160کیلوگرم

 25کیلوگرم

برنج

 40کیلوگرم

 25کیلوگرم

شکر

 36کیلوگرم

 41کیلوگرم

گوشت (قرمز و سفید)

 21الی  24کیلوگرم

 5کیلوگرم

تخممرغ

 190عدد

 250عدد

شیر

 70ليتر

 190ليتر

نوشابه

 42لیتر

 10لیتر
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خـوب یـا بد خون داشـته باشـیم.

فروشنده ،متخصص
چیزی استکه میفروشد
روزانه شـاهد پخـش برنامههـا و مقاالت متعـددی در زمینه
غـذا در رسـانههای مختلـف هسـتیم .از طرفی سـازمانهای
دولتـی مرتبـط نیـز به صـورت مـداوم از طریـق تریبونهای
خـود خطـرات مصرف غذای نامناسـب و ناسـالم را گوشـزد
میکننـد .بـه نظـر میرسـد در ایـن میـان رقابتـی سـخت
میان رسـانهها و سـازمانهای مختلف جهت جذب مخاطب
بیشـتر و پاسـخگویی دقیقتر بـه دغدغههـای غذایی جریان
دارد .ایـن در حالـی اسـت کـه اصلیتریـن فـرد مرتبـط
کمتریـن نقـش را در ایـن میـان بـازی میکنـد .بهجرئـت
میتـوان گفـت که فروشـندگان و مالکان سـوپرمارکت های
محلـی ،مهمتریـن قشـری هسـتند کـه میتواننـد بر سـبد
غذایـی خانـواده تأثیرگـذار باشـند و بایـد نقش اصلـی را در
ایـن صحنـه ایفـا کنند .فروشـنده بـه دلیل ارتبـاط چهره به
چهـره و مسـتقیم در بهتریـن زمـان (زمان خریـد) میتواند
بـا دانش و تجربه خود مشـتری را در مسـیر درسـت هدایت
کنـد .چنیـن مهارتی تنها به نفع مشـتری نیسـت بلکه برای
کسـبوکار فروشـنده نیز یک مزیت رقابتی محسـوب شـده
و ارتبـاط مؤثـر با مشـتریان و وفاداری آنان را بـه همراه دارد.

چرا باید روغن را
بهتربشناسیم؟
بـدون شـک یک علـت عمـده ابتال بـه بیماریهـای قلبی
و عروقـی و فشـارخون بـاال تغذیه نامناسـب اسـت .در این
میـان روغـن متهـم ردیـف اول در غذاهـای پرضـرر اسـت
و سـهم زیـادی در ایجـاد بیماریهـای پنهـان و خطرنـاک بـازی
میکنـد .خطـری کـه امـروز بـا نـام غذاهـای حـاوی چربیهـای
اشـباع و ترانـس از آن نام برده میشـود .اینکه چرا نام غیراشـباع
یـا اشـباع بـر چربیهـا گذاشـتهاند و چـرا برخـی چربیهـا برای
بـدن خـوب و برخی بد هسـتند ،سـؤال مهمی اسـت ،زیـرا اثرات
چربیهـای مختلـف روی کلسـترول خون و بالطبـع بیماریهای
قلبی و عروقی متفاوت اسـت .ازاینرو ،الزم اسـت شـناخت کاملی
از انـواع روغنهـا و چربیهـا و همچنیـن آثارشـان بـر کلسـترول
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تقسیمبندی روغنها از نظر منابع چربي

یکـی از مهارتهـای ضـروری بـرای هـر فروشـنده امـروزی
شـناخت حقایـق تغذیهای درج شـده روی جلـد محصوالت
از جملـه مفاهیمـی چـون کالـری ،اسـیدهای چـرب،
کربوهیدرات و بسـیاری دیگر از این دسـت اسـت .همچنین
فروشـنده بایـد مـواد غذایـی چالشبرانگیـزی چـون پالم یا
شـیرینکنندههای مصنوعـی را بـه خوبـی بشناسـد و بتواند
در مـورد آنهـا توضیحـات کافی را به مشـتری ارائـه نماید.
در نهایـت فروشـنده حرفهای بایـد به گروههای مـواد غذایی
همخانـواده و مزایـا و معایـب هرکـدام از اعضـا گروههـا بـر
یکدیگـر اشـراف داشـته و بـا توجـه بـه وضعیت مشـتریها
پیشـنهادات ویـژهای بـرای آنهـا ارائـه دهد.
بـا توجـه به ضرورتهای گفته شـده سـعی داریم کـه در هر
شـماره فصلنامـه عقـاب در یـک پرونده ویـژه با عنـوان غذا
و سلامتی؛ بـا زبانی سـاده و بـه دور از اصطالحـات پیچیده
یـک گـروه غذایـی را به طور دقیق بررسـی کرده و همچنین
برخـی اصطالحـات پرکاربـرد را توضیـح دهیـم .در «پرونده
ویـژه» ایـن هفته به گروه روغنهـا پرداخته و در مـورد انواع
اسـیدهای چرب صحبـت خواهیم کرد.

چربیهای اشباع
بـه چربـی گفتـه میشـود کـه زنجیـره اتمهـای آن بهطـور کامل
توسـط اتمهـای هیدروژنـی اشـباع شـده اسـت .چربی اشـباع در
دمـای معمولی جامد اسـت .محصوالت حیوانـی نظیر خامه ،پنیر،
کـره ،روغـن ،پیـه و چربـی خـوک حاوی نسـبت باالیـی از چربی
اشـباع هسـتند .در برخـی از محصـوالت و روغنهـای گیاهی نیز،
مقـدار چربـی اشـباع زیاد اسـت کـه مهمتریـن آنهـا روغن نخل
(پالـم) ،روغـن نارگیـل و روغـن پنبهدانـه اسـت .ایـن چربیهـا
بـه دالیـل شـیمیایی در جـدار عـروق و غشـای سـلولها رسـوب
میکننـد و باعـث افزایـش کلسـترول نامطلـوب خـون ()LDL
میشـوند .به همین دلیل چربیهای اشـباع بـرای بیماریهای
دیابـت ،قلبی و عروقی و فشـارخون مضر هسـتند .پس
هـر انـدازه مقـدار مصرفشـان کمتـر باشـد ،بهتـر
اسـت .حداکثـر  10درصـد از کالـری روزانه بدن
میتوانـد از چربیهـای اشـباع کـه منابـع
حیوانـی دارد تأمین شـود .مث ً
ال از گوشـت،
تخممـرغ ،شـیر و لبنیـات؛ بنابرایـن
مقـدار الزم از آن بـرای بـدن ،معموالً
در غذاهـای عـادی مـردم وجـود
دارد .اینجاسـت کـه مصـرف مواد
خوراکـی حـاوی چربیهـای
اشـباع بـه همـراه غذاهایـی
که خودشـان بـه انـدازه کافی
چربی اشـباع دارند ،مشـکل
ایجـاد میکنـد و بهتدریـج
سلامت را بـه خطـر
میانـدازد.
چربیهای غیراشباع
بـه چربـی یـا اسـید چربی
گفتـه میشـود کـه در
زنجیـرۀ اسـیدهای چـرب آن
دسـتکم یـک پیونـد مضاعف
وجود داشـته باشـد .برای اینکه
از توضیـح علمـی پرهیز کـرده و
مطلـب را بـه سـادهترین شـکل
ممکـن توضیـح دهیـم بایـد گفت:
بهطورکلـی چربیهـای غیراشـباع
بـرای بـدن الزم و ضروریانـد و در محدوده
مجاز مصـرف روزانه ،نقش مثبتی در سلامت
بـدن انسـان دارنـد .چربـی غیراشـباع برخلاف

چربـی اشـباع در دمـای اتـاق به صورت مایع اسـت .ایـن چربیها
کـه بـه چربـی خـوب نیـز مشـهورند ،در مـوادی همچـون آجیل،
غذاهـای دریایـی ،روغن زیتـون ،روغن کنجد ،روغن هسـته انگور،
روغـن کانـوال ،تخممـرغ ،سـویا و آوکادو یافـت میشـود .برخی از
روغنهای غیراشـباع باعث کاهش کلسـترول بـد ( )LDLو افزایش
کلسـترول خـوب ( )HDLخـون میشـوند و برخـی ماننـد اسـید
چـرب امـگا  ۳و اسـید چـرب امـگا  ۶باعـث کاهـش فشـارخون و
مهـار بیماریهـای قلبـی عروقـی میشـوند .افـزودن چربیهـای
غیراشـباع بـه برنامـه غذایـی روزانـه و کاهش مصـرف چربیهای
اشـباع بـرای حفـظ تغذیه مناسـب و سـالم ،اهمیت فراوانـی دارد.

چربی ترانس
بیشـتر چربیهـای ترانـس طـی فرآیندهـای صنعتـی بـا اضافـه
کـردن هیـدروژن بـه روغـن بـه وجـود میآینـد کـه باعـث جامد
شـدن روغنهـای مایـع گیاهـی در دمـای اتـاق میشـود .ایـن
روغنهـای هیدروژنـه ،دیرتـر از سـایر روغنهـا فاسـد میشـوند،
بنابرایـن غذاهایـی کـه بـا ایـن روغنهـا درسـت میشـوند نیـز
دیرتـر فاسـد میشـوند .برخـی از رسـتورانها از ایـن روغـن در
سـرخکنهای خـود اسـتفاده میکنند ،زیـرا میتوانند برای سـرخ
کردنهـای مکـرر و طوالنیمدت از آن اسـتفاده کننـد .چربیهای
ترانـس در طبیعـت نیـز بـه مقدار بسـیار کـم یافت میشـوند؛ اما
فـرم فراوریشـده چربی ترانس یـا همان روغن هیدروژنـه به وفور
در روغنهـای شـیرینیپزی ،روغـن نباتـی جامـد ،مارگارینهـا،
شـیرینیها ،غذاهای حاضری ،غذاهای سـرخ شـده مثل پیراشکی
و سـیبزمینی سـرخکرده یافـت میشـود.
بایـد توجـه کـرد که بیـن چربی ترانـس طبیعی و چربـی ترانس
صنعتـی تمایـز وجـود دارد .چربی ترانسـی که بهطـور طبیعی در
برخـی گوشـتها و محصـوالت لبنـی وجـود دارد ،عمومـاً بـرای
بـدن انسـان مفیـد اسـت .درحالیکـه چربی ترانسـی که توسـط
عوامـل فیزیکـی نظیـر حـرارت یا فشـار تولیـد میشـوند معموالً
مشـکالت مختلفـی را بـرای اعضـای بدن انسـان ایجـاد میکنند.
متخصصـان معتقدنـد چربـی ترانـس بدترین نوع چربی اسـت که
شـما میتوانیـد مصرف کنید .برخالف سـایر چربیهـای خوراکی،
چربیهـای ترانـس ،کلسـترول بـد را بـاال و همزمـان کلسـترول
خـوب را پاییـن میآورنـد .بـاال بـودن میـزان  LDLو پاییـن بودن
میـزان  HDLترکیبی اسـت کـه خطر ابتال بـه بیماریهای قلبی و
عروقـی را بهشـدت افزایـش میدهـد.
بنابرایـن هرکـدام از تفاوتهایـی کـه در سـاختار چربیهـا وجود
دارد باعـث تغییـرات در خـواص فیزیکی و شـیمیایی روغنها و به
دنبـال آن تأثیرات خوب یا بد بر سلامت انسـان میشـود .درواقع
توصیـه متخصصیـن تغذیه در شـرایط عـادی تغذیهای این اسـت
کـه حـدود  25-30درصـد از کالـری روزانـه بایـد از منابـع چربی
تأمیـن شـود کـه از ایـن مقـدار کمتـر از  10درصد بـه چربیهای
اشـباع و حـدود  20در صـد بـه روغنهـای غیراشـباع اختصـاص
مییابـد.
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انواع
روغنهایخوراکی

مروري بر انواع روغنهاي خوراکي و مزايا و معايب آنها
• روغن کنجد:
منبـع آن دانـه کنجـد اسـت و سرشـار از اسـيدهاي چرب يک
غيراشـباع و اسـيدهاي چرب چند غيراشـباعي اسـت و نسبت
بـه حـرارت مقاومت کمـي دارد .روغن کنجـد را در کنار روغن
زیتـون مـی تـوان از بهتریـن روغـن هـای نباتـی دانسـت .این
روغـن اسـیدهای چـرب اشـباع کمتـر و اسـیدهای چـرب غیر
اشـباع بیشـتری در مقایسـه بـا بسـیاری از انـواع دیگـر روغن
دارد .روغـن کنجـد دارای اسـیدهای چـرب امـگا  ،6امـگا  3و
امـگا  9اسـت کـه هر سـه آنها از اسـیدهای چرب ضـروری اند
و دریافـت روزانـه شـان بـه علت اینکه بـدن قادر بـه تولید آنها
نیسـت و بایـد از طریـق رژیـم غذایـی به بـدن برسـند ،توصیه
مـی شـود .از خـواص ایـن نوع روغـن می تـوان به مـوارد ذیل
اشـاره کرد.
کاهش چربی و فشـار خـون  :روغن کنجد حـاوی مقادیری
از ویتامیـن  Eاسـت و بـه همیـن دلیـل مصـرف آن کلسـترول
خـون را کاهـش مـی دهـد .اسـیدهای چـرب غیراشـباعی که
در ایـن روغـن وجـود دارد ،آن را بـه یـک عامل کنتـرل کننده
چربـی خـون تبدیـل کـرده و کسـانی کـه چربی خون و فشـار
خـون بـاال دارنـد ،بهتر اسـت از ایـن روغن برای تهیـه غذاهای
روزانه شـان اسـتفاده کنند.
سلامت پوسـت و مو  :روغـن کنجد یـک محافـظ طبیعی
ی هـا و
پوسـت اسـت و تـرک هـای پوسـتی ،اگزمـا ،بریدگ 
جراحـات سـطحی را درمـان مـی کنـد و پوسـت صـورت بـه
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خصـوص اطـراف بینـی را سـفت میکنـد و مانع بزرگ شـدن
منفذهـای پوسـتی صـورت میشـود .در واقـع روغـن کنجـد
موجـب شـفافیت پوسـت میشـود.
سلامت سیسـتم عصـب  :مصـرف مرتـب روغـن کنجـد
ی دهـد ،گـرد ش خـون را تقویـت
اضطـراب را کاهـش م 
میکنـد ،مانـع اختلاالت عصبـی می شـود و سیسـتم دفاعی
بـدن را تقویـت میکنـد .مصـرف روغـن کنجـد ،نشـاط آور
اسـت ،هوشـیاری ایجـاد و بـه رفـع عصبانیـت کمـک میکند،
دردهـای مزمـن و گرفتگی عضلات را کاهش میدهـد و برای
افـرادی کـه از کم خونی و سـرگیجه رنج می برند مفید اسـت.
خـواص ضد سـرطانی  :از بـارز ترین خـواص درمانـی روغن
کنجد در پیشـگیری و درمان سـرطانهای سـینه ،پروسـتات و
سـرطانهای دسـتگاه گوارش اسـت.
پیشــگیری و درمــان خشــکی مفاصــل و پوکــی
اســتخوان :روغــن کنجــد سرشــار از کلســیم اســت و آهــن
فراوانــی دارد بــه طــوری کــه بــا خــوردن  1000میلــی گــرم
از آن ،بــدن  670میلــی گــرم کلســیم و  10میلــی گــرم آهــن
دریافــت مــی کنــد .بــه همیــن دلیــل مصــرف ایــن روغــن بــه
کســانی کــه گوشــت و لبنیــات کمــی اســتفاده مــی کننــد،
توصیــه مــی شــود .مصــرف ایــن روغــن بــرای ماســاژ یکــی
از بهتریــن هاســت و همچنیــن بــا توجــه بــه مقــدار کلســیم
بیشــتر در مقایســه بــا لبنیــات در ســنین پاییــن باعــث
پیشــگیری از خشــکی مفاصــل و پوکــی اســتخوان در ســنین
میانســالی و ســنین بــاال مــی شــود.
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• روغن زيتون:
روغــن زيتــون از ميــوه درخــت زيتــون اســتخراج
ميشــود و در ســه نــوع فرابکــر ،بکر(تصفيــه نشــده) و
تصفيــه شــده در دســترس اســت .ایــن روغــن سرشــار از
اســيدهاي غيراشــباع اســت و ایــن در حالــی اســت کــه
مقــدار اســيدهاي چــرب اشــباع آن کــم اســت .روغــن

زیتــون منبــع غنــی چربیهــای غیراشــباع اســت کــه
بــرای ســامت کلــی بــدن مفیــد اســت زیــرا میتوانــد
در مقایســه بــا ســایر انــواع چربیهــا بــه راحتــی هضــم
شــود .ایــن روغــن در صــورت مصــرف متعــادلLDL ،
(چربــی بــد) را کاهــش مــی دهــد ،بــدون اینکــه میــزان
( HDLچربــی خــوب ) را تغییــر دهــد.

انواع روغن از نظر شیوه روغن گیری:
 . 1روغــن فرابکر:روغــن تصفیــه نشــده و بــا کیفیتتریــن نــوع روغــن اســت .روش اســتخراج روغــن فــرا بکــر بــه
گونـهای اســت کــه طعــم واقعــی دانــه روغنــی حفــظشــود و ویتامینهــا و مــواد معدنــی موجــود در آن از بیــن نــرود.
ایــن روغــن بــا مــواد شــیمیایی و فرآیندهــای حرارتــی تغییــر نیافتــه اســت.
 . ۲روغــن بکــر :فرآینــد تولیــد این نوع روغن نیــز مثل روغن فرا بکر به گونهای اســت کــه از مواد شــیمیایی و گرما برای
اســتخراج روغــن اســتفاده نمیشــود .ایــن نوع روغن نیز تصفیه نشــده اســت و خلــوص و طعم واقعی دانــه روغنی را حفظ
میکنــد .تفــاوت روغــن بکــر و فــرا بکــر در میــزان اســیدیته آنهاســت .روغــن بکــر معمــوال اولئیــک اســید بیشــتری دارد
و از نظــر طعــم نیــز مالیمتــر اســت.
 .۳روغــن معمولی:بــرای تهیــه ایــن روغــن هــا از مــواد شــیمیایی و فرآیندهــای حرارتــی اســتفاده مــی شــود .ایــن
دســته از روغــن هــا معمــوال طعــم و بــوی نــرم تــری دارنــد و میــزان اســید اولئیــک آنهــا بــه دلیــل گرمادهــی و اســتفاده
از روش هــای شــیمیایی مقــداری بیشــتر اســت.
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• روغن آفتابگردان:
• روغن هسته انگور:
ايــن نــوع روغــن از هســته نوعــي انگــور خــاص اســتخراج ايـن نوع روغن داراي اسـيدهاي چرب اشـباع بسـيار کـم بوده و
ميشــود و پــس از تصفيــه قابــل اســتفاده اســت .ميــزان نسـبت به حرارت مقاوم نيسـت.
اســيدهاي چــرب غيراشــباع آن باالســت .روغــن هســته انگــور
از زمــان هــای قدیــم بــه دلیــل خاصیــت دارویــی اهمیــت • روغن کلزا(کانوال)
زیــادی داشــته است.بررســی هــای جدیــد نیــز نشــان مــی دهد اين نوع روغن از دانه کلزا اسـتخراج ميشـود و ميزان اسـيدهاي
کــه روغــن هســته انگــور در تنظیــم قنــد خــون و جلوگیــری از چرب اشـباع آن بسـيار کـم اسـت.روغن کلزا مانند روغن سـويا
ســرطان و بیمــاری هــای قلبــی موثــر اســت .همچنیــن دارای سرشـار از اسـيدهاي چـرب امگا 3اسـت که از اسـيدهاي چرب
خــواص ضــد التهابــی ،ضــد آلــرژی مــی باشــد .از ایــن روغــن ضـروري بـراي بدن اسـت ولي مزيت آن نسـبت به روغن سـويا
بــرای درمــان جــوش ،درماتیــت ،آفتــاب ســوختگی و لکــه های ايـن اسـت که اسـيدهاي چـرب يک غيراشـباعي آن بسـيار باال
ناشــی از افزایــش ســن ،دیابــت ،فشــارخون بــاال ،آب مرواریــد و بـوده و از ايـن نظـر شـبيه روغن زيتون اسـت و بـه همين دليل
چیــن و چــروک هــای پوســت نیــز اســتفاده مــی شــود.
در مقايسـه با روغن سـويا نسـبت به حرارت و حتي نور مقاومتر
اسـت و تا دمـاي 200درجه سـانتيگراد را تحمـل ميکند.
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روغن مايع مخلوط
مخلوطـي اسـت از انـواع روغنهـاي تصفيه شـده مايـع خوراکي که
بـا توجـه بـه مقاومـت حرارتي کـم آن براي مصـارف سـرخ کردني و
روشهـاي پخـت با حـرارت بـاال توصيه نميشـود.

• روغن تخم پنبه
روغنــي اســت کــه از دانــه خالــص گياهــي بــه نــام تخــم پنبه
اســتخراج ميشــود و اســيدهاي چــرب اشــباع آن بيشــتر از
اســيدهاي چــرب غيراشــباع آن اســت.
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• مارگارين(کره گياهي)
ترکيبــي اســت از روغــن و آب کــه بخــش روغنــي آن
کــه حــدود 80درصــد اســت از مخلــوط روغنهــاي
گياهــي مجــاز بدســت ميآيــد و داراي اســيدهاي
چــرب اشــباع بــاال و نيــز بيشــترين درصــد اســيدهاي
چــرب ترانــس بــه ميــزان 15درصــد بــوده و از ايــن رو
بــراي ســامت بــدن بســيار مضــر اســت و مصــرف آن
توصيــه ن ِميشــود.

• روغن پالم(نخل روغني)
ايـن نـوع روغن از قسـمت گوشـتي ميـوه درخت نخـل روغني
اسـتخراج ميشـود و با روغن هسـته پالم که از مغز هسـتههاي
ميـوه پالـم اسـتخراج ميشـود از نظـر خصوصيـات فيزيکـي و
شـيميايي متفاوت اسـت .روغن پالم به علـت ترکيب خاص آن
در دمـاي محيـط بـه دو بخـش مايـع و جامد تبديل ميشـود.
روغن پالم داراي بيشـترين مقدار اسـيدهاي چرب اشـباع بين
روغنهـاي گياهـي بـوده و به هميـن دليل موجب بـه مخاطره
انداختـن سلامت قلـب و عروق ميشـود .اين روغن نسـبت به
حرارت بسـيار مقاوم اسـت.

سالمترين روغنها هم در
دماهاي باال ممکن است
دچار تغييرات ناسالم
شود .پرهيز از سرخ
کردن غذا بهترين راه
دوري از مضرات روغن
است
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آشپزی ساده در
محیطکار
تغذیــه در محیــط کار از جملــه مهمتریــن مســائلی اســت
کــه ســامت و عملکــرد فروشــندهها را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد .اکثــر کســانی کــه در مکانهــای پرمشــغلهای
چــون ســوپرمارکتها کارمــی کننــد بســیار ایــن ســؤال را از
خــود پرســیدهاند کــه امــروز چــه بخوریــم .انتخابهــای مــا
در محیــط کار معمــوالً تکــراری ،هزینهبــر و ناســالم هســتند،
حــال آنکــه بــا داشــتن امکاناتــی مختصر چــون یــک مایکروفر
در محیــط کار میتــوان غــذای کاری را بــه وعــدهای جذابتــر
و ســالمتر بــدل کــرد .در هــر شــماره ایــن فصلنامــه طــرز
تهیــه چنــد غــذای ســاده و جــذاب را آمــوزش میدهیــم.
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طرز تهیه ساالد تن ماهی
مواد الزم  :تن ماهی  1 /عدد • تخم مرغ پخته شده  1 /عدد • اسفناج یا کاهو تازه خرد شده به اندازه
دلخواه • کدو سبز  1 /عدد • پیاز قرمز کوچک  1 /عدد • زیتون سیاه  8 /عدد • سیر خرد شده  1 /حبه
روغن کنجد فرابکر  2 /قاشق غذا خوری • سرکه بالزامیک یا سرکه سیب  2 /قاشق غذا خوری
نمک و فلفل  /به اندازه الزم
طرز تهیه :کدو سبز را به صورت مربعی برش داده و در یک کاسه مناسب ساالد بریزید .پس از آن پیاز را به صورت
خاللی در آورید و آن را به همراه کاهو ،تن ماهی ،زیتون و سیر به ظرف اضافه کرده و ترکیب کنید .تخم مرغ ها را پس
از پختن و خرد کردن به ظرف اضافه کنید .پس از آن نمک و فلفل را اضافه نمایید .در زمان سرو ساالد می توانید با
افزودن سرکه و روغن کنجد طعم دلچسب تری به ساالد ببخشید.
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طرز تهیه سیب زمینی شکم پر:
مواد الزم :سیب زمینی متوسط پخته شده  3 /عدد • کره  2 /قاشق غذا خوری • تخم مرغ  3 /عدد
نوار بیکن ( پخته شده و خرد شده و یا می توانید از ژامبون استفاده کنید 3 / ).عدد
پنیر گودا ورقه ای  3 /عدد • جعفری تازه خرد شده  2 /قاشق غذا خوری
پیازچه خرد شده  2 /عدد • نمک و فلفل  /به مقدار الزم
طرز تهیه :سیب زمینی پخته را به صورت افقی از قسمت باال برش دهید .با استفاده از قاشق یک سوم سیب زمینی را خالی
کنید و باقی سیب زمینی ها را با پشت قاشق فشار دهید تا فرم کاسه را بگیرند.
نصف قاشق غذا خوری کره را در وسط هر کاسه سیب زمینی قرار داده و به آرامی تخم مرغ هارا داخل آن بریزید .مراقب
باشید فرم زرده از بین نرود .روی آن بیکن خرد شده (ژامبون) جعفری ،نمک و فلفل بریزید .سپس در آخرین مرحله سطح
سیب زمینی را با پنیر ورقه ای گودا بپوشانید .و مقدار کمی بیکن و پیازچه خرد شده روی آن بپاشید.
سیب زمینی ها را به مدت  20تا  25دقیقه و تا زمان بسته شدن سفیده تخم مرغ داخل ماکروفر قرار دهید و پس از آن فورا
سرو نمایید.

طرز تهیه نان سیر و جعفری پنیری:
مواد الزم :نان باگت  1 /عدد • سیر  /دو حبه • نمک و فلفل  /به مقدار الزم
کره آب شده در دمای محیط  /نصف فنجان یا  100گرم • پنیر موزارال (رنده شده)  /سه چهارم فنجان یا  ۶۰گرم
پنیر چدار  /سه چهارم فنجان یا  ۶۰گرم • برگ های تازه جعفری (خرد شده)  /نصف فنجان
طرز تهیه:سیرها را پوست کنده و ریز خرد کنید .نمک را به سیر اضافه کرده و با لبه مسطح چاقو سیرها و نمک را
روی یک سطح تخت فشار دهید تا شکل خمیر مانندی به دست آید .در یک کاسه کره ،سیر و نمک ،پنیر موزارال ،پنیر
چدار و جعفری خرد شده را با هم خوب مخلوط کنید .سپس الیه رویی نان را به صورت مکعب های یک اندازه برش
بزنید و مواد را ال به الی برش ها بریزید .نانها را به مدت ۱۰تا  ۱۵دقیقه در ماکروفر فر قرار دهید تا لبه های نان برشته
شده و پنیر آن ذوب شود .دقت کنید تا نانها نسوزند.
• نکته :در این دستور از دو نوع پنیر استفاده شده اما شما می توانید از هر نوع پنیری که دلخواه تان است ،استفاده
نمایید.
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زندگی وتجربه
یک کارآفرین موفق
روایت نزدیک به نیم قرن تالش و کارآفرینی
مدیرعامل شرکت روژین تاک
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ورق زدن
زندگییککارآفرین
زندگی و فعالیتهاي مظفر عبداهلل در هفت پرده
در همـه دنیا مرسـوم اسـت کـه زندگی افـراد موفق را به صـورت فیلم یا کتـاب به نمایـش میگذارند .زندگی چنیـن افرادی علاوه بر جذابیت
داسـتان گونـهای کـه دارد شـامل درسهایـی میشـود که میتوانـد راهنمـای دیگـران در تصمیمگیریهـا و حرکت در مسـیر موفقیت باشـد.
کارآفرینـان ،سیاسـتمداران بـزرگ ،ورزشـکاران حرفهای ،هنرمندان و فعاالن شـناخته شـده امور مختلـف اجتماعی همه و همه داسـتانهایی
بـرای روایـت و درسهایـی بـرای آموختـن دارنـد .در ایـن شـماره به سـراغ یـک کارآفریـن نمونـه رفتهایم .کسـی که شـاید بیشـتر از خود
او برندهایـی کـه بـه نوعـي پـدر آنهـا محسـوب میشـود را میشناسـیم .نوشـته ای کـه پیـش رو دارید حاصـل گفتگویـی صمیمانـه با این
کارآفریـن برجسـته اسـت کـه در دو بخـش تنظیم شـده .در بخـش اول به معرفـی او و تاریخچـه زندگی پر فراز و نشـیبش پرداختـه ایم و در
بخـش بعـدی رمـز و راز کار و موفقیـت او را از زبـان خـود او خواهیم خواند.

بخش اول :تاریخچه زندگی
مظفــر عبدالــه را میتــوان از موسســین اصلــی برندهــای
وجیــن و دلپذیــر و خالــق روژیــن دانســت .حتــی اگــر تأثیــرات
مســتقیم او بــر بســیاری برندهــای دیگــر را نیــز نادیــده بگیریم،
بــاز هــم نــام بــردن از ایــن ســه ،بــه خوبــی نشــان میدهــد
کــه او تــا چــه حــد در صنعــت مــواد غذایــی نقــش برجســته
ای داشــته اســت .کمتــر افتخــار و موفقیتــی در عرصــه صنعــت
مــواد غذایــی هســت کــه مدیرعامــل کنونــی شــرکت روژیــن
تــاک در طــول ســالها فعالیــت خــود کســب نکــرده باشــد و
از ایــن رو اگــر بخواهیــم همــه آنهــا را نــام ببریــم خــود نیــاز
بــه مقال ـهای جداگانــه دارد .مدیریــت شــرکت هــا و برندهــای
معتبــر و کســب افتخــارات اگرچــه بســیار مهــم انــد امــا آنچــه
مــا را مجــاب کــرد در اولیــن شــماره نشــریه عقــاب ســراغ
عبدالــه برویــم تنهــا موفقیــت او در عرصــه صنعــت و اقتصــاد
نبــوده بلکــه ویژگیهــای خاصــی اســت کــه ایــن کارآفریــن را
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در میــان هــم صنفــان خــود نیــز برجســته میکنــد.
عبدالـه در توصیـف ویژگـی هـای خـود تنهـا اشـارهای گـذرا به
سختکوشـی ،تهـور و ریسـکپذیری دارد؛ امـا اکثـر کسـانی
کـه بـا وی همـکاری داشـتهاند معتـرف تعهـد او بـه تکتـک
نیروهـای انسـانی ،منابـع طبیعـی ،جامعـه و بسـیاری مسـائل
دیگـر ازایندسـت هسـتند و ایـن ویژگـی را خصوصیـت بـارز او
مـی داننـد .برخالف تصور عمـوم در مورد کارآفرینـان و صاحبان
سـرمایه ،سـودآوری نه مهمترین مسـئله بـرای عبداله کـه صرفاً
یکـی از مسـائل مهـم در کنار دیگر اهـداف اسـت .او به صراحت
اذعـان دارد کـه موفقیـت و کسـب سـود یـک کارآفریـن در گرو
موفقیـت و کسـب فایده تمام کسـانی اسـت که با کسـبوکار او
در ارتباطانـد.
اگــر بخواهیــم توصیــف مناســبی از کســی کــه بــا او بــه گفتگــو
نشســتهایم ارائــه دهیــم ،شــاید بتــوان او را بــه سیاسـتمداران
کارکشــته دوران ســازندگی ماننــد دانســت .مذهبــی اســت امــا

خشــک نیســت ،عارفمســلک اســت امــا واقعبیــن ،بــرای
دانــش روز ارزش قائــل اســت و در نهایــت شــجاع و صــادق
اســت و از انتقــاد صریــح و کوبنــده نســبت بــه هیچکــس
ابایــی نــدارد .عبدالــه را بــا همــه ایــن ویژگیهــا میتــوان
تاریــخ زنــده پنــج دهــه اقتصــاد و سیاســت ایــران دانســت.
قریــب بــه  46ســال فعالیــت در عرصــه صنعــت و اقتصــاد و
تجربــه فضاهــای سیاســی مختلــف در بیــان صــادق و بیپــرده
او بســیار شــنیدنی و روشــنگر اســت.
در گفـت گـو بـا مدیرعامـل شـرکت روژیـن تـاک ،از دورههـای
مختلـف زندگـی خـود بـه عنـوان فصلهـای مختلـف زندگـی
یـاد کـرد و بـه همیـن سـبب در متنی کـه میخوانیـد و حاصل
مکتـوب همـان گفتگوسـت ،فصـل بـه فصـل زندگـی او را ورق
میزنیـم.

فصل  1تولد و مهاجرت به تهران
متولــد  1331شمســی در واران یکــی از دههــای هفتگانــه
دهســتان جاســب اســت .ســال  1335بــه تهــران نقلمــکان
میکننــد در منزلــی اســتیجاری بیــن خیابانهــای گــرگان
و نظامآبــاد ســابق ســاکن میشــوند .دبیرســتان را در منــزل
پــدری و همــان محلــه بــه پایــان میرســاند و در ســال 1350
جهــت تحصیــل در رشــته حســابداری وارد دانشــکده موسســه
عالــی حســابداری میشــود.

مذهبی است اما خشک نیست ،عارفمسلک
است اما واقعبین ،برای دانش روز ارزش قائل
است و در نهایت شجاع و صادق است
فصل  2ورود به دانشگاه و استقالل مالی
بـه دلیـل وضعیت نـه چندان مطلوب مالی خانواده بسـیار مشـتاق
کسـب درآمـد و اسـتقالل مالـی بـوده اسـت .تـرم دوم تحصیل در
دانشـکده موفـق به کسـب اولیـن موقعیـت کاری جدی میشـود
و در یـک شـرکت ایرانی-آمریکایی واردکننـده لوازمیدکی کامیون
مـاک به عنوان پادوی حسـابداری پارهوقت شـروع بـه کار میکند.
این شـرکت در سـهراه آذری واقع بوده و در آن زمان برای رسـیدن
بـه آنجـا بایـد طوالنیتریـن مسـیر آن زمان تهـران یعنی از شـرق
تـا غـرب شـهر را بـا اتوبـوس میپیمـود .در ابتـدا با حقـوق ماهانه
 100تومـان شـروع بـه کار میکنـد امـا در سـال  1353کـه برای
رفتـن بـه خدمت سـربازی آمـاده میشـده نزدیک بـه  800تومان
دریافتی داشـته اسـت .ایـن فصـل از زندگی عبداله نقش بسـزایی
در تعیین سرنوشـت و آینده او داشـته اسـت .جایی که او به خوبی
پـی میبرد سختکوشـی تـا چه انـدازه میتواند باعث پیشـرفت و
موفقیـت او شـود .به سـبب همین ویژگی توانسـت هـم جای خود
در شـرکت را مسـتحکم سـازد و هم حقـوق چندین برابـر دریافت
نماید.
51

فصل  3خدمت سربازی
سـال  1353بـا ورود بـه دوره سـربازی انتظـار مـیرود کـه بعد
از طـی دوره شـشماهه آموزشـی در پـادگان فرحآبـاد سـابق
یـا قصرفیـروزه کنونـی بـه یکـی از شهرسـتانها اعزام شـود اما
عالقـه او بـه ورزش و فعالیتهایـی کـه در ایـن زمینـه داشـته
باعـث میشـود کـه بتوانـد در تهـران بمانـد .در آن دوران تیـم
بسـکتبال پـادگان قصرفیـروزه (فرحآبـاد سـابق) بـه کاپیتانـی
عبدالـه نایبقهرمـان مسـابقات نیروهـای نظامـی کشـور شـده
اسـت و تیمسـار مقصـودی کـه بـه ورزش عالقهمنـد بـوده در
بازدیـد از پـادگان بـا نگاهـی بـه قـد او میگویـد کـه «وقتـی با
قـد یک متـرو شـصتوهفت کاپیتان تیم بسـکتبال میشـوی و
عنـوان نایبقهرمانی کسـب میکنـی آدم جالبی هسـتی و باید
پیـش خودمـان بمانـی» و بـه ایـن ترتیـب عبدالـه بـرای ادامه
خدمـت بـه پـادگان لشـکرک منتقل میشـود.
بـا اتمـام دوره آموزشـی ،جهـت خداحافظـی از همـکاران و
تسویهحسـاب بـه شـرکت مراجعه میکنـد .در آنجـا مدیرعامل
شـرکت بـا رفتـن عبدالـه موافقـت نمیکنـد و از او میخواهنـد
کـه بـه صـورت پارهوقـت بـا آنهـا همـکاری داشـته باشـد.
همچنیـن جهـت تسـهیل رفتوآمـد یـک دسـتگاه پیـکان بـه
عبدالـه اهـدا میشـود کـه پـس از پایـان خدمـت روزانـه بتواند
خود را سـریعاً به شـرکت برسـاند .جالب اینکـه در همان دوران
عبدالـه بـه عنـوان عضـو هیئتمدیـره و مدیـر مالـی شـرکت
منصـوب میشـود و اولیـن پسـت رسـمی و مدیریتـی خـود در
یـک شـرکت را تجربـه میکنـد.
فصل  4انقالب اسالمی
در سـال  1357و بـا پیـروزی انقالب اسلامی مدیـران و مالکان
شـرکت به خـارج مهاجرت میکنند و شـرکت مصادره و سـهام
آن بـه سـازمان اقتصـادی بنیاد شـهید انتقـال مییابـد .مدیران
شـرکت کـه در آن دوران مقیـم آمریـکا بودهانـد از او دعـوت
میکننـد کـه جهت کار در شـرکت مسـتقر در آمریـکا به آنها
بپیونـدد ،از طرفـی خـود او نیز بـا سیسـتم کاری جدید چندان
راحـت نیسـت و مـدل قبلـی را بیشـتر میپسـندد .عبدالـه
تصمیـم مـی گیـرد که شـش مـاه جهـت حـل و فصل مسـائل
مالـی و پاسـخگویی بـه مالـکان جدیـد در ایـران بمانـد و پـس
از آن جهـت ادامـه فعالیـت بـه آمریـکا مهاجـرت کنـد؛ امـا در
ایـن زمـان کوتـاه رابطـه دوسـتانهای بیـن او و مدیریـت وقـت
بنیـاد شـهید و دیگـر متصدیـان شـکل میگیـرد کـه او را بـه
ادامـه فعالیـت مجاب کرده و هفت سـال دیگـر در مجموعههای
اقتصـادی و صنعتـی بنیـاد شـهید ادامـه فعالیت مـی دهد.
فصل  5جدایی از کار دولتی و شروع به کار در تولید
عبدالـه دامـاد مرحـوم حـاج سـیدجلیل ناصـری از کارآفرینـان
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قدیمـی و مؤسـس برنـد حلـوای عقـاب اسـت .فصـل پنجـم
زندگـی او از جایـی شـروع میشـود کـه بـا پیشـنهاد اغواکننده
مرحـوم ناصـری مواجـه مـی شـود .در آن زمـان مرحـوم سـید
جلیـل مالـک کارخانـهای در جـاده قدیـم کـرج با نام «شـرکت
تولیـدی گرمـدره» بـود کـه بـا برنـد وجیـن شـناخته میشـد.
بـه عبدالـه پیشـنهاد میدهـد کـه در قبـال حقـوق بـه مراتـب
بیشـتر و درصدی از سـود شـرکت مدیریـت تولیـدی گرمدره را
برعهـده گیـرد .او مخالفـت با این پیشـنهاد را منطقـی نمیبیند
و علیرغـم بیتجربگـی در زمینـه صنعت غذا مسـئولیت کارخانه
را میپذیـرد .در توضیـح اذعـان دارد کـه «کار مـن میللنـگ و
سـیلندر و لوازمیدکـی خـودرو بـود کـه هیـچ ربطـی بـه رب و
کنسـرو و کمپـوت و بقیـه مواد غذایی شـرکت گرمدره نداشـت.
از طرفـی جـدا شـدن از گذشـته بسـیار سـخت اسـت .همیشـه
تـرس ایـن وجـود دارد که آنچه دارید از دسـت بدهیـد و چیزی
هـم بـه دسـت نیاوریـد .اما مـن تهور خاصـی در شـروع کارهای
جدیـد دارم و بـه همیـن دلیـل پیشـنهاد را پذیرفتـم» .از طرفی
بـه آینـده شـرکت هـای وابسـته بـه دولـت نیز امیـدوار نبـود و
ایـن مسـئله نیـز او را بـه جدایـی از سـاختار دولتی تشـویق می
کـرد .در توضیـح مـی گویـد« :در آن زمـان بخـش خصوصـی با
تـورم دالر کاالی خـود را در بـازار گـران میکرد و فشـاری بر آن
وارد نمیشـد امـا بخـش دولتـی بـا دالر  7تومانی تولیـد یا تهیه
میکـرد و بـا همـان هـم مـی فروخـت .بـه همیـن خاطـر سـود
قابلتوجهـی نصیـب شـرکت هـای دولتـی نمی شـد و بـه مرور
زمـان نقدینگـی خـود را از دسـت میدادند و ضعیف میشـدند.
در نهایـت نیـز همان شـد کـه پیشبینی کرده بودم و شـرکتها
و کارخانههـای بنیـاد یکـی پـس از دیگـری تعطیل شـدند».
وضعیـت کارخانـه گرمـدره در بررسـیهای اولیـه نامطلـوب
ارزیابـی میشـود .در توضیـح میگویـد «در آن زمـان همـه چیز
سـهمیهای بـود .اگـر تنها سـهمیه را میگرفتنـد و در بـازار آزاد
میفروختنـد بایـد وضعـی بهتـر از ایـن میداشـتند ».در ابتـدا
تصمیـم میگیـرد وضعیـت منابع انسـانی شـرکت را سـاماندهی
کنـد .در ابتـدا بـا نزدیک بـه  26نفـر از کارکنان کـه کاری برای
آنهـا نداشـته و درگیـر حاشـیه بودهانـد قطع همـکاری میکند
و سـپس مراحـل دیگـر را در پیـش میگیـرد.
عبدالـه در همـان ابتـدا هـدف خـود را کیفیـت مطلـوب و برنـد
سـازی در نظـر میگیـرد .در توضیـح میگویـد «دو نـوع مدیـر
داریـم ،مدیـر برند سـاز و مدیرانی که میفروشـند و مدتی سـود
میبرنـد .مدیـران دسـته اول بـه منفعـت بلندمـدت ،فراگیـر و
پایـدار فکـر میکننـد امـا مدیـران گـروه دوم تنهـا به فکر سـود
لحظه ای هسـتند .متأسـفانه بیشـتر مدیران در گـروه دوم جای
میگیرنـد .امـا مـن از ابتـدا برندسـازی مـد نظـرم بـود ».همین
تفکـر باعث میشـود که ارزش شـرکت گرمـدره و برند وجین در
مـدت زمـان کوتاهـی پـس از مدیریـت عبداله نزدیک به شـش
برابر شـود.
طـی مدتـی که در گرمدره مشـغول بـه کار بوده صبـح را به قول
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خـودش در «دانشـگاه میدان اعـدام (محمدیـه)» و دفتر روبروی
سـیدنصرالدین شـرکت حلـوای عقـاب مشـغول حسـابداری و
بعدازظهـر هـم در شـرکت گـرمدره مشـغول مدیریـت بـوده
اسـت .وقتـی از او در مـورد دلیـل اطلاق دانشـگاه بـه میـدان
اعـدام میپرسـیم در پاسـخ میگویـد« :عـدهای میخواهنـد
بـدون توجـه بـه واقعیـت حقیقـت را بدسـت بیاورنـد ،اینهـا
همانهایـی هسـتند کـه یـا اعـدام میشـوند یـا رئیسجمهـور،
یـا موفقیـت بـزرگ بـه چنـگ میآورند و یا به سـختی شکسـت
میخورنـد .امـا بهترین راه رسـیدن بـه حقیقـت ،در نظر گرفتن
واقعیـت اسـت .مـن آن موقع میدانسـتم کـه باید واقعیـت بازار
را بپذیـرم .میـدان اعـدام و بـازار واقعیـت بـود .من بـدون درک
ایـن واقعیـت نمیتوانسـتم در تولیـد موفـق شـوم و بـه همیـن
خاطـر بـه بازار دانشـگاه میدان اعـدام میگفتم .در آنجا کسـانی
حضـور داشـتند کـه نبض بـازار در دستشـان بود و بـا یک تلفن
میتوانسـتند برنـد و محصولـی را از خـاک بلند کننـد و یا زمین
بزننـد .از طرفـی مـن در آنجا دوسـتانی پیدا کردم کـه هنوز هم
بـا آنهـا ارتبـاط دارم و در بسـیاری از فعالیتهـا بـه هـم کمک
میکنیـم».

فصل  6دلپذیر
مــدت زیــادی از راهانــدازی و بهــرهوری کارخانــه گــرمدره
نگذشــته اســت کــه بــا مدیریــت شــرکت پــگاه آشــنا میشــود.
پــگاه در آن زمــان در زمینــه توزیــع شــیر فعــال بــوده اســت
و عبدالــه بــرای اولیــن بــار ،آنجــا بــا صنعــت پخــش آشــنا
میشــود .بــه مدیــران پــگاه پیشــنهاد میدهــد کــه بــا پخــش
محصــوالت وجیــن حــوزه فعالیــت خــود را بــه محصــوالت غیــر
لبنــی نیــز گســترش دهنــد کــه بــا موافقــت آنهــا مواجــه مــی
شــود .بــا گســترش روزافــزون حــوزه همــکاری دو شــرکت،
مدیــران پــگاه پیشــنهاد میدهنــد کــه در شــرکت دلپذیــر کــه
تــازه خریــداری کــرده انــد بــا هــم شــراکت نماینــد .بــا فــروش
شــرکت تولیــدی گرمــدره و خریــد  50درصــد دلپذیــر توســط
مرحــوم ســیدجلیل ناصــری و عبدالــه پــروژه دلپذیــر آغــاز
میشــود .دلپذیــر در ســال  1370بــه طــور جــدی شــروع بــه
کار میکنــد و تــا ســال  1379جــز ســه برنــد برتــر کشــور در
زمینــه مرتبــط میشــود.
از نــکات جالــب اینکــه عبدالــه در میانــه کار دلپذیــر تصمیــم
بــه ادامــه تحصیــل گرفتــه و پــس از ســالها بــه کالس درس
بــاز میگــردد .در توضیــح ایــن انتخــاب میگویــد «ســال
 1375در زمــان مدیریــت دلپذیــر متوجــه شــدم کــه در اصــاح
امــور دلپذیــر بــا مشــکل مواجــه میشــوم .متوجــه شــدم کــه
بــرای اصــاح مجموعــه بایــد از خــودم شــروع کنــم و دانشــم
را اصــاح کنــم .وارد دوره کارشناســی ارشــد مدیریــت پــروژه و
تولیــد در ســازمان مدیریــت صنعتــی شــدم .تفکــر مــن مربــوط
بــه ســالها پیــش بــود و نیــاز داشــتم کــه از نظــر علمــی بــروز
شــوم».

فصل جاری :روژین تاک
در سـال  1379بـه دالیلی سـهم دلپذیر را فروختـه و تصمیم به
بازنشسـتگی میگیـرد .امـا طولـی نمیکشـد که بطـور اتفاقی با
اسـتاندار وقت کرمانشـاه آشـنا می شود و به پیشـنهاد او شرکت
روژیـن تاک در سـال  1380ثبت و  24هکتـار زمین برای محل
کارخانه خریداری میشـود .در سـال  1381پروژه روژین رسـماً
آغـاز و در مـرداد  1382اولیـن خـط تولیـد بـا ظرفیـت 1100

بیش از  30درصد فروشندگان سوپرمارکتهای
تهران روژین را برترین برند در زمینه تولید رب
گوجهفرنگی میدانند

روژین در قفسههای نزدیک به  60درصد
سوپرمارکتهای تهران حضور دارد
مقایسه حضور محصوالت روژین در
سوپرمارکت های تهران

چاشنی

دریان یک ویک تبرک همدانیان
دشت
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مزمز چینچین خوشاب

تـن افتتـاح میشـود .هماکنـون روژیـن تـاک برنـد اول رب در
تهـران و یکـی از معـدود برندهـای برتر در سـطح کشـور اسـت.
تعـداد  500نفـر در روژیـن تاک مسـتقیم کار و  3600کشـاورز
نیـز از طریـق کشـت گوجـه بـرای آن ارتـزاق میکننـد .روژین
تـاک در سـال  1396بـه عنـوان کشـت و صنعـت نمونه کشـور
انتخـاب شـده و با بیـش از  40میلیون دالر صادرات در سـال از
صادرکننـدگان برتـر مواد غذایی کشـور اسـت.

برندهای برتر رب از نظر فروشندگان
سوپرمارکت های تهران
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مجموعـاً  360،000تـن گوجـه برداشـت میکننـد .مجمـوع این
عوامـل باعث شـد روژیـن تاک تنها تولیدکننده رب کشـور باشـد
کـه تمـام گوجه مـورد نیاز خـود را تأمیـن میکند.

موفقیت در روژین
بخـش اول بیشـتر مـروری بود بر زندگـی این کارآفرین برجسـته
اما بخش دوم را میتوان بیشـتر کالس آموزشـی برای کسـانی به
شـمار آورد کـه عالقهمند بـه کارآفرینی بخصـوص در صنعت غذا
هسـتند .عبداله تجربه  16سـاله روژین تاک را با گذشـته 40-30
سـاله خـود برابـر میداند .در ایـن بخـش او از تجربهها ،موفقیتها
و راز پیـروزی خـود میگویـد .اگـر شـما هـم جـز افـراد خالقـی
هسـتید کـه در خیـال خـود سـودای کارآفرینـی را میپرورانیـد،
مطمئنـاً از خوانـدن این نوشـته لـذت خواهید برد.

همکاری با کشاورزان منطقه
همـان ابتـدای کار بـه واسـطه مشـورت با دوسـتان بـا تجربه می
دانسـتم کـه مهمتریـن چالـش روژیـن تـاک تهیه گوجـه فرنگی
خواهـد بـود .به همیـن دلیل خانه به خانه مالکان زمین کرمانشـاه
را گشـتیم و پیشـنهاد دادیم که گوجه بکارند .موفق شدیم با 100
نفـر از کشـاورزان منطقه بـرای حـدود  300هکتار زمین قـرارداد
تضمینـی امضا کنیم .همـان موقع پروژه آموزش کشـاورزان را هم
شـروع کردیـم و در مرحلـه اول بـرای  15نفـر از آنـان کالسهای
آموزشـی برگـزار کردیـم .همه چیـز خوب پیش میرفـت تا اینکه
در مهرمـاه همان سـال کرمانشـاه سـرمای بیسـابقه هفـت درجه
زیـر صفـر را تجربه کرد و تمام گوجهفرنگیها سـیاه شـد و از بین
رفـت .در همان سـال اول نقـدا ً یک میلیارد تومان خسـارت دادیم
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امـا سـتاد غیرمترقبه جهاد کشـاورزی  640میلیون تومـان برآورد
کـرد و همـان را هـم دولت نهم پرداخـت نکرد .علیرغـم این زیان
ادامـه دادیـم و باعث نشـد که در کار خود شـک کنیـم .با توجه به
عمل به وعدههای قرارداد سـال قبل توانسـتیم اعتماد کشـاورزان
بیشـتری را جلـب کنیـم و بـه همین دلیل موفق شـدیم قـرارداد
 1000هکتـار زمیـن زراعـی را قطعی نماییم .خوشـبختانه پس از
آن دیگـر مشـکل خاصی پیـش نیامد و موفق شـدیم هر سـال بر
زمینهـای زیـر کشـت بـی افزاییـم .از  300هکتار اولیه رسـیدیم
بـه  8000هکتـار زمین زیر کشـت و بیش از  3200کشـاورز که با
آنهـا قرارداد بسـته بودیم.
حـال وقت آن رسـیده بود که بهرهوری زمینهـا را باال ببریم .برای
تمام کشـاورزان کالسهـای دائمی برگـزار کردیم و متخصصین و
مهندسـان کشـاورزی از روی نقشـههای دقیقی که خودمان تهیه
کردهایـم بـه صـورت تماموقـت مسـئول بررسـی زمینهـای زیـر
کشـت شـدند .همچنین بذرهای هیبریـد را جایگزیـن کردیم که
برداشـت را افزایـش میدهنـد و کشـاورزان را قانـع کردیـم کـه از
سـموم و کودهـای مـورد تأییـد مـا اسـتفاده کننـد .نتیجـه اینکه
هماکنـون موفـق شـدهایم از  5000هکتـار زمین به انـدازه 8000
هکتـار محصـول برداشـت کنیـم و ایـن یعنـی کاهش زمیـن زیر
کشـت و افزایـش بهرهوری .حال  3600کشـاورز با روژیـن قرارداد
دارنـد کـه از  5000متـر تـا  20هکتـار زمیـن را مالک هسـتند و

صادرات
در ابتـدا هـدف از تأسـیس کارخانـه روژیـن تـاک صـادرات بود و
سـپس بـا افزایـش تولیـد تصمیـم گرفتیـم کـه وارد بـازار داخلی
شـویم .موقعیـت سـرزمینی کرمانشـاه نزدیـک بـه عـراق و اقلیم
کردسـتان عـراق اسـت و از ایـن رو بهتریـن گزینه بـرای صادرات
بـازار پرمصـرف عـراق بـود .در تحقیقـات خـود متوجه شـدیم که
بخصـوص اقلیـم کردسـتان عـراق گرایش ویـژهای بـه محصوالت
ایرانـی دارنـد .این شـد که از خـود عراقیها در مـورد تولید روژین
و صـادرات آن کمـک و مشـورت گرفتیـم .آنهـا بودنـد کـه رنگ
سـبز را برای بسـتهبندی صادراتـی روژین پیشـنهاد دادند و حتی
نـام روژیـن هـم پیشـنهاد آنهـا بود کـه نامی کـردی بـه معنای
روشـنایی و در کردستان بسیار پسـندیده است .بسیاری از کسانی
کـه بسـتهبندی سـبز روژیـن را میبیننـد از آن تعجـب میکنند،
امـا در عـراق سـبز رنـگ مقـدس و محبـوب اسـت و ایـن چیزی
اسـت کـه مشـتریان مـا میخواهند.
علاوه بـر اینهـا حفـظ کیفیـت در تمـام تولیـدات و بـرای تمام
بازارهـا خـط قرمـز مـا بـوده اسـت .بسـیاری از برندهـای ایرانـی
در صـادرات شکسـت خوردنـد ،بسـیاری از آنهـا به سـرعت وارد
بازارهـای صادراتـی کشـورهای منطقـه شـده و به همان سـرعت
توسـط برندهـای دیگـر کشـورها بخصـوص ترکیـه از بـازار اخراج
میشـوند .دلیـل اصلـی این مسـئله را مـن کیفیت پاییـن و تفکر
سـود کوتاهمدت میدانم .ما این اشـتباه را تکرار نکردیم و کیفیت
را اصـل تغییرناپذیـر خود قـرار دادیم .هماکنون سـاالنه نزدیک به
 30میلیـون قوطـی رب بـه عـراق صـادر میکنیـم و همین سـال
گذشـته نزدیک به  40میلیون دالر ارزآوری داشـتهایم .خرسـندم
که طی پنج سـال توانسـتیم برندهای ترک را در کردسـتان عراق
شکسـت داده و حـاال هر سـه برند بزرگ تـرک مجموعاً بـه اندازه
محصـوالت روژیـن در کردسـتان عراق فـروش ندارند.
رمز موفقیت
در گذشـته سـه  mدر صنعت بسـیار مهم بود money, material,
 managementامـا اآلن (manنیـروی انسـانی) به آن اضافه شـده
و در رأس قـرار گرفتـه اسـت .اگـر نیـروی انسـانی انگیزه نداشـته
باشـد ،عاشـق کارش نباشد ،مسـلط و حرفهای نباشـد کامپیوتر با
جعبـه مارگیـری چنـدان تفاوتی نـدارد و بقی ه بیفایده اسـت .هم
در بخـش صنعتی و هم در بخش کشـاورزی سیاسـتهای خود را
بر اسـاس رشـد نیروی انسـانی تنظیم کردیم .در بخش کشاورزی
کشـاورزها را آمـوزش دادیـم و بـه جرئـت میگویم کـه مهمترین
دسـت آورد مـن در مدیریت روژین تاک افزایش دانش کشـاورزان
از طریـق آمـوزش اسـت و اآلن کشـاورزی داریـم کـه  150تن در
هکتـار برداشـت میکند کـه فقـط در کالیفرنیای آمریـکا مصداق

دارد .روزی مدیـر یکـی از شـرکتهای مشـاوره از من پرسـید که
شـما میخواهیـد کرمانشـاه را آبـاد کنیـد یا سـود روژین تـاک را
افزایش دهید؟ در پاسـخ گفتم باید اثربخشـی آنی و پایداری را در
نظـر گرفت .مـن آبادانی کرمانشـاه را در تضاد با سـوددهی روژین
تـاک نمیبینـم 85 .درصـد مـواد اولیـه مـا گوجه اسـت اگـر این
گوجـه در همیـن جا عمـل آید هزینههـای تولید کاهـش خواهد
یافـت و مـن سـود بهتـری خواهـم داشـت .همین سیاسـت باعث
شـد کـه سـال گذشـته هیـچ تولیدکننـدهای بهجـز مـا به انـدازه
ظرفیت خود گوجه نداشـته باشـد .برخی تولیدکنندههای وابسـته
بـه مراکـز دولتـی و حکومتـی هـم زمیـن کشـاورزی خریـداری
کردنـد کـه نتوانسـتند از  10درصـد آن هم اسـتفاده کنند .نمونه
آن را در قصـر شـیرین سـراغ دارم کـه به یک شـرکت وابسـته به
بنیـاد مسـتضعفان  7000هکتار زمین دادهاند کـه  500هکتار آن
هـم زیر کشـت نرفته اسـت.
مدیریـت فقـط سـودآوری نیسـت بلکه فایـده اجتماعی اسـت که
ارزش یـک فعالیـت اقتصـادی را مشـخص میکنـد .این سیاسـت
من اسـت و در اثبات موفقیت آن به آمار برداشـت اشـاره میکنم.
میانگیـن برداشـت گوجـه در کشـور  39تـن در هکتـار اسـت که
مـا توانسـتیم آن را بـه  70تـا  75تـن در هکتار برسـانیم و برنامه
داریـم کـه به  100تن افزایـش دهیم .این یعنی زمین زیر کشـت
کمتـر ،مصرف منابع کمتر و سـود بیشـتر برای کشـاورز ،طبیعت
و مـا .همیـن سـودآوری متقابـل و عمـل بـه وعدههـا باعث شـده
کـه رابطـه خوب و مسـتحکمی بین ما و کشـاورزان محلـی برقرار
شـود .شـاید باورکردنی نباشـد اما ،سـاالنه  200هزار تن گوجه از
کشـاورزان تحویـل میگیریـم کـه بابـت آن حتی یـک ورق چک
هـم از مـا طلـب نمیکنند.
بومیگرایـی در جـذب متخصصـان نیز به ما در رسـیدن به اهداف
کمـک شـایانی کـرد .روزی کـه در کرمانشـاه کار روژیـن تـاک را
شـروع کردیـم تمام متخصصهـای ما یا ایتالیایی بودنـد یا تهرانی
و هیـچ متخصصی از کرمانشـاه نداشـتیم .اما امروز بـا افتخار اعالم
میکنـم ،شـرایطی فراهم شـده که تمـام متخصصـان روژین تاک
بومـی منطقـه هسـتند .در مجموعـه روژیـن تاک هـم متخصص
تربیـت کردیم و هـم فضایی بـرای کار و فعالیت متخصصان بومی
فراهـم نمودیـم .حـال نیروهـای مـا بـه واسـطه بومـی بـودن هم
وفادارترند و هم مسـئولیت پذیرتر .آنها خود را به درسـتی شـریک
مـا مـی داننـد و این موفقیتی اسـت که هـر کسـب و کاری به آن
دسـت پیـدا کند ،آینـده و ارزش خـود را تضمیـن خواهد کرد.
در پایـان اگـر بخواهـم رمـز موفقیت روژیـن تـاک را در یک کلمه
خالصـه کنـم ایـن کلمـه «تعهـد» اسـت .تعهـد مـا بـه عرضـه
محصـول باکیفیـت بـرای مصرفکننـدگان ،تعهـد ما بـه فرهنگ
و سـلیقه مقاصـد صادراتـی ،تعهـد مـا بـه فراهـم کـردن محیطی
دوستداشـتنی و سـازنده بـرای کارکنـان ،تعهـد بـه آمـوزش و
ارزشآفرینـی برای کشـاورزان ،تعهد به طبیعـت با کاهش مصرف
آب ،بـاال بـردن بهـرهوری زمیـن و کاهش سـطح زیر کشـت و در
نهایـت تعهـد مـا بـه حفظ نـام و نشـان برندی کـه خلـق کردیم.
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کسبوکار سوپرمارکت
و چالشهای بازار ارز
تالطم بازار ارز چه نقشی در آینده کسبوکار سوپرمارکتها خواهد گذاشت؟
بسـیاری از فعـاالن اقتصـادی مایلانـد به مسـائل اقتصادی اشـراف داشـته باشـند و بتوانند برنامههـای خود را بـر تحلیلهای دقیـق اقتصادی
اسـتوار کننـد .امـا اقتصـاد علم پیچیده ایسـت و معمـوالً فهم آن نیازمند تخصص اسـت .در دسـترس بودن کسـی کـه بتواند مسـائل پیچیده
اقتصـادی را بـه زبـان سـاده بیـان کنـد موهبتی اسـت که کمتر کسـی از آن برخـوردار اسـت .یکی از مسـائل اقتصـادی پیچیـده روز که محل
بحـث فـراوان قـرار گرفتـه نرخ ارز اسـت .صادق محمدی مدیرمسـئول نشـریه عقـاب در این مقاله سـعی کرده اسـت تأثیرات بـازار متالطم
ارز بـر کسـبوکار سـوپرمارکتها را بـه سـادگی بیان کنـد .او همچنیـن توصیههایی نیز برای حل مشـکل کسـبوکار در دوران تـورم نرخ ارز
ارائه داده اسـت.

محیــط اقتصــادی و سیاســی ایــران همیشــه عرصــه بــروز
چالشهــا و وقایعــی بــوده کــه ذهــن جمعیــت بزرگــی از جامعــه
را درگیــر کــرده اســت .جالــب اینجاســت کــه از ایــن جمعیــت
بســیار زیــاد معمــوالً انــدک کســانی هســتند کــه بهدرســتی
از ماهیــت آنچــه رخ داده و تأثیــر آن بــر زندگــی خــود اطــاع
داشــته باشــند .نمونههــای اخیــر چنیــن ادعایــی را میتــوان
در تحریمهــای اتمــی ،رکــود اقتصــادی و برجــام دیــد .ایــن ســه
نمونــه اگرچــه بخــش زیــادی از بحثهــای روزانــه را بــه خــود
اختصــاص داده بــود امــا حتــی درميــان صاحبــان کســبوکار
هــم کمتــر کســی پیــدا میشــد کــه ارزیابــی دقیقــی از آنهــا
ارائــه دهــد .نمونــه اخیــر در بــازار پرتالطــم ایــران نــرخ ارز اســت.
مطمئنـاً بســیاری از مــا در مــورد نــرخ ارز و دلیــل رشــد آن فکــر
کــرده ایــم؛ امــا بهراســتی ایــن تــورم چــه تأثیــری بر کسـبوکار
مــا خواهــد گذاشــت؟ چــه راهکارهایــی بــرای در امــان مانــدن از
آن میتــوان در پیــش گرفــت؟ در ایــن مقالــه کوتــاه ســعی شــده
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رشد نرخ ارز چه تأثیری
بر کسبوکار ما خواهد
گذاشت؟ چه راهکارهایی
برای در امان ماندن از آن
میتوان در پیش گرفت؟

بــا تکیــه بــر آمــار بهدس ـتآمده توســط تیــم تحقیقاتــی دکتــر
محمدحســین ادیــب اســتاد دانشــگاه اقتصــاد و نظــرات او ،بــه
ایــن دســت ســؤاالت پاســخ داده ،وضعیــت موجــود تحلیل شــده
و در پایــان نیــز راهکارهایــی بــرای برونرفــت از بحــران ارائــه
گــردد.
اطالعـات بهدسـتآمده توسـط تیـم تحقیقاتـی دکتـر
محمدحسـین ادیـب بهقـرار ذیـل اسـت:
• هفتـاد درصـد از مغازههـا اجـاره ایسـت و بهطـور
متوسـط اجـاره معـادل  ۱۵درصـد از فروش ماهانه اسـت
• عمدهفروشـان  ۳۰درصـد از کاالی خـود را نقـدی
میفروشـند و  ۷۰درصـد دیگـر را بهطـور متوسـط
چهارماهـه
• عمدهفروشـان بابـت فـروش  ۴ماهـه  ۱۲درصـد کاال را
گرا نترمیفروشـند

اندک کساني هستند که به درستي از
ماهيت آنچه رخ داده و تاثير آن بر زندگي خود
اطالع داشته باشند

نویسـندگان تحقیـق بـا توجه بـه اطالعـات بهدسـتآمده نتیجه
میگیرنـد« ،برخـی از صاحبـان سـوپرمارکتها مالـک مغـازه
نیسـتند و سـرمایه در گـردش جـدی نیـز ندارنـد ،لذا ایـن گروه
بابـت اجـاره  ۱۵درصـد و بابـت هزینـه خریـد مدتـی  ۱۲درصـد
پرداخـت میکننـد .این دسـته تـا قبـل از افزایش نـرخ ارز بهطور
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متوسـط جنـس خـود را بـا  ۳۰درصد سـود میفروختنـد که ۲۷
درصـد آن را بابـت اجـاره و بهـره پرداخـت میکردنـد» .اگرچـه
مشـخصاً نمیتـوان میـزان سـود سـوپرمارکتها را تـا ایـن حـد
دقیـق و اینقـدر کـم ارزیابـی کـرد امـا ارقـام نتیجهگیری شـده
تحقیـق تـا حـد زیادی بـه واقعیت نزدیک هسـتند .بههـرروی در
چنیـن وضعیتـی و با درصد سـود اینچنینی بسـیاری از صاحبان
سـوپرمارکت توانسـتهاند بـه کار خـود ادامـه دهنـد و در عرصـه
رقابـت بماننـد ،امـا تغییـرات اخیـر نـرخ ارز شـرایط را نیـز تغییر
داده اسـت
متوسـط قیمـت دالر در سـال  ۳۴۵۰ ،۹۴و در سـال ۳۶۴۴ ،۹۵
تومـان بـوده اسـت .در سـال  96و فروردین سـال  97افزایش نرخ
ارز بـه میـزان  ۴۸درصـد نسـبت به معـدل سـال  ،۹۵تعادلهای
بـازار را بـه هـم ریخته اسـت .بـه میزانی کـه دالر گران شـده کاال
گـران نشـده اسـت .قیمـت کاالهـای بـا منشـأ ارزی و وارداتـی،
حداقـل  ۱۵درصـد کمتـر از نرخ ارز ،افزایش یافته اسـت و سـؤال
ایـن اسـت کـه اختلاف  ۱۵درصـدی از سـود چـه کسـانی بایـد
کسـر شود؟
بهطـور متوسـط هزینـه حمـل دریایـی تـا ایـران  ۴تـا  ۸درصـد،
هزینههـای گمرکـی  ۲۱درصد ،سـود واردکننده ۴ ،تـا  ۱۲درصد
و سـود خردهفـروش ۳۰ ،درصـد از هزینه کاال را شـامل میشـود.
هزینـه حمـل و هزینه گمرکی ،قابل تغییر نیسـت لذا فقط سـود
واردکننـده و سـود خردهفـروش اسـت کـه باید کاهـش یابد .خبر
بـد ایـن اسـت کـه عمـده کاهـش  ۱۵درصـدی بـه خردهفـروش
منتقـل میشـود و قاعدتاً تحمل شـرایط جدید بـرای مغازهدارانی
که صاحب ملک نیسـتند و سـرمایه در گردش بـرای خرید نقدی
ندارنـد بسـیار دشـوار خواهـد بود .علاوه بر این ممکـن و منطقی
اسـت که در صورت عدم تعادل نرخ ارز ،عمدهفروشـان و سیسـتم
توزیع ک ً
ال از فروش مدتدار و شـرایطی خودداری کنند .رشـد 48
درصدی نرخ ارز با  12درصد سـود افزوده فروش چکی و مدتدار
قابـل جبران نیسـت .محققان از این اطالعـات نتیجه گرفتهاند که
ایـن اطالعـات نشـان میدهـد کـه بسـیاری از سـوپرمارکتها و
صاحبـان سـرمایههای خـرد از بازار اخـراج خواهند شـد اما دکتر
ادیـب سرپرسـت ایـن تیـم تحقیقاتـی بهدرسـتی اذعـان دارد که
«زهر مسـئله در حدی نیسـت کـه در نتیجهگیـری تحقیق آمده
اسـت؛ امـا به صـورت خفیفتـر روند اخـراج سـرمایههای خرد در
بـازار بـه قـوت ،مشـاهده میشـود و علت آن هـم بهدرسـتی ،باال
بـودن اجـاره امالک تجـاری و نرخ بهره اسـت».
ً
اگرچـه برخـی از اعـداد تحلیـل باید تعدیل شـود و احتمـاال برای
هـر کسـی هزینههای دیگـری چون حقـوق و دسـتمزد و مالیات
بـه فراخـور وضعیـت بـه آن افـزوده شـود ،اما پیـام مقالـه در کل
صحیـح اسـت و فعالین اقتصادی با خوانـدن آن و اصالح اعداد آن
میتواننـد بـه یک الگو بـرای ادامه فعالیت دسـت یابنـد .هر فعال
اقتصـادی بایـد ایـن مقالـه را در صنف خـود و بـرای فعالیت خود
بازنویسـی کند .اعداد بازنویسـی شـده میتواند متفاوت باشـد ،اما
الگـوی تصمیمگیری جهـت ادامه فعالیت ،عددگـذاری صحیح به
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جـای ارقـام موجود در این مقاله اسـت .هر فعال اقتصـادی هرماه
بایـد محاسـبه کنـد چقـدر اجـاره و چـه میـزان بهـره ماهانـه به
بانـک و بـازار (عمدهفـروش) پرداخت کرده اسـت و اجـاره ماهانه
و بهـره ماهانـه پرداختـی چنـد درصد فـروش ماهانه بوده اسـت.
اگـر در سـطح خردهفروشـی ،نسـبت بهـره و اجاره ماهانـه ،بیش
از ده درصـد بـود ایـن میـزان هزینـه ،هشـداردهنده اسـت .از یاد
نبریـد کـه باال بودن این دو فقره رمز شکسـت بسـیاری از فعالین
اقتصادی اسـت.

چطور میتوان وضعیت موجود را تحمل کرد؟
ً
آنچـه مشـخص اسـت ایـن کـه دیگر نمیتـوان صرفـا بـا تکیه بر
شـیوههای سـنتی مسـیر کسـب را ادامه داد .اصرار بر شـیوههای
کهنـه و عـدم تطابـق بـا وضعیتهـای جدیـد دیگـر نمیتوانـد
پاسـخگوی شـرایط جدید باشـد .در ادامه چند پیشنهاد ارائه شده
کـه اگـر باعث بهبـود اوضـاع نشـود ،حداقـل فرصتی بـرای ادامه
حیـاط و گذرانـدن دوران متالطـم اقتصادی فراهـم خواهدکرد.
وضعیت خود را به دقت بررسی کنید.
مهـم اسـت بدانید که از نظـر مالی کجا قرار دارید .چقدر سـرمایه
داریـد؟ چقـدر از سـرمایه شـما در گردش و چقدر ثابت اسـت .در
کل بایـد بدانیـد کـه چه داریـد و در صورت نیاز چقدر از سـرمایه
شـما میتوانـد نقش پـول نقد را بـازی کند.

مدیریت مالی دقیقتری اعمال کنید
بـه دقـت مقادیر سـود و هزینه را محاسـبه کنید.
درصورتیکـه هزینههـا در حـال افزایـش و
سـود در حـال کـم شـدن اسـت زنگ خطر
به صدا در آمده است.

برای به دست آوردن شناخت دقیق از بازار
هدف خود همیشه در حال تحقیق باشید.
بـرای کم کـردن از حجم محصـوالت کممصرف و خواب سـرمایه
نیـاز اسـت کـه نیازهای منطقـه خود را شناسـایی کنیـد .از دیگر
فروشـگاههای اطـراف خـود تحقیق کنیـد و ببینید کـه آنها چه
محصوالت پرفروشـی دارنـد؟ همچنین لیسـتی از کاالهایی تهیه
کنیـد کـه مشـتریان جهـت آنها درخواسـت داشـتهاند اما شـما
موجـود نداشـتهاید .در نهایـت نیـز دادههـای فـروش خـود را در
ماههـای مختلـف تحلیـل کنید و بـرای سـفارش موردنیـاز آینده
خـود برنامهریـزی و زمانبندی داشـته باشـید.

سیستم انبارداری خود را بروز کنید
بـه دلیـل اهمیـت یافتـن سـرمایه و نقـش آن در کاهـش بهـره
پرداختـی ،بایـد بـا یـک سیسـتم انبـارداری دقیـق ورودیهـا و
خروجیهـا را کنتـرل کـرد .از ایـن طریـق میتوان سـفارشهای
دقیقتـر و بهانـدازهای داشـت و مطمئـن شـد کـه کاال کمتریـن
زمان خواب را پشـت سـر خواهد گذاشـت .از یاد نبریـد که هرماه
تأخیـر تسویهحسـاب معموالً سـه درصد از سـود خواهد کاسـت.
.

از هزینهها بکاهید.

 .شـاید مجبـور شـوید نیـروی انسـانی را تعدیـل نماییـد و یـا
شـاید بـرای کاهـش مصـرف انـرژی برنامههایـی داشـته باشـید.
درهرصـورت ایـن بـه عهده شماسـت کـه راه صرفهجویـی را پیدا
کنید .

روشهای فروش کمهزینهتر و بیشتر را کشف کنید.
میتوانیـد بـه فـروش اینترنتـی و تلفنـی روی آوریـد .یـا حتی با
اپلیکیشـن هـای کـه در ایـن زمینـه فعالیـت میکننـد همکاری
نما یید

از روشهای بازاریابی و تبلیغات فروشگاهها و
بنگاههای اقتصادی کوچک بهره ببرید
بازاریابـی و تبلیغـات خـاص کسـبوکارهای بـزرگ نیسـت و
همچنیـن همیشـه نیاز بـه هزینههـای گزاف نـدارد .بـا کمترین
هزینههـا و بـا تکیـه بـر ظرفیتهـای محلـی و امکانـات رایـگان
فضـای مجـازی میتوانیـد تبلیغـات ویژه خود را داشـته باشـید و
طرحهـای بازاریابـی مؤثـری پیاده کنید .به یاد داشـته باشـید که
گـردش مالـی باال برای شـما سـودآور اسـت و حتی اگـر کمترین
سـود مسـتقیم را از ایـن گـردش مالـی ببریـد ،بـه دلیل تسـویه
بهموقـع حسـابها سـود کسـب خواهیـد کرد.
پایـان سـخن آنکـه بازار همیشـه متغیر بوده اسـت .هیچ کاسـب
واقعبینـی انتظـار ندارد که همیشـه در محیطی آرام و آسـوده کار
کنـد ،همانگونـه که هیچ ناخـدای کارکشـتهای همیشـه از دریا
انتظـار آرامـش را نـدارد .مهـم این اسـت کـه بـرای وضعیتهای
دشـوار برنامهای مشـخص داشـته باشـید .آگاهی از وضعیت حال
و پیشبینـی نسـبتاً دقیـق از آینده میتواند به شـما در سلامت
گذشـتن از روزهای سـخت یاری رسـاند .وضعیت کنونی بازار ارز
در ایـران نیـز یکـی از موانعـی اسـت که در مسـیر موفقیت شـما
قـرار گرفتـه و معلوم نیسـت که در آینـده چه پیـش خواهد آمد.
اطالعات سـرمایه اسـت و بخصوص برای کسـبوکارهای کوچک
و متوسـط بـه دلیل اینکه سـرمایه ملمـوس و ریالی کمـی دارند،
بخـش بزرگتـری از سـرمایه اسـت .پـس مهـم اسـت اطالعـات
اقتصـادی ،اجتماعی و سیاسـی خود را بروز کنیـد .دور از حقیقت
نیسـت اگـر ادعـا کنیـم کسـی کـه بـدون ایـن دسـت اطالعات
فعالیـت اقتصـادی هـر چنـد کوچکی هم داشـته باشـد ،همچون
کـوری اسـت که قایقـی را هدایت میکند .بینش کالن نسـبت به
محیط راهنمای شـما در رسـیدن به مقصد و گذشـتن از روزهای
سـخت خواهد بود .به دسـت آوردن چنین بینشـی دشـوار نیست
و میتـوان بـا مراجعه بـه سـایتهای معتبر تا حد زیادی نسـبت
بـه وضعیـت اقتصـادی ،اجتماعـی و سیاسـی روز آگاهـی نسـبتاً
کافـی را به دسـت آورد.
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معــروف اســت کــه اطالعــات قــدرت اســت و یکــی از مهمتریــن اطالعــات بــرای هــر کســی اطــاع از حقــوق قانونــی در حیطــه کار و
زندگــی شــخصی اســت .وقتــی از داشــتن اطالعــات درزمینــه حقوقــی صحبــت میکنیــم ،منظــور ایــن نیســت کــه فــرد در تمــام جوانــب
وکیــل خــود باشــد ،امــا انتظــار مـیرود کــه هــر کســی در حیطــه مربوطــه خــود آنقــدر آگاهــی داشــته باشــد کــه از غلطیــدن در اشــتباههای
حقوقــی خــود را در امــان نگــه دارد .در حــوزه فعالیتهــای ســوپرمارکتی نیــز بهتبــع ســایر حوزههــای کاری قوانیــن و مقرراتــی حاکــم و
اطــاع نســبی ازایندســت قوانیــن و مقــررات بــر هــر مالــک ســوپرمارکت واجــب اســت .بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد ،ســعی داریــم در
هــر شــماره بخشــی از قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر ســوپرمارکتها و روابــط فروشــنده مشــتری را بیــان کــرده و از ایــن طریــق مخاطبــان
را نســبت بــه حقــوق خــود و مشــتری آگاهتــر ســازیم .در ایــن نوشــته کوتــاه علیرضــا کورنــگ بهشــتی مدیــر حقوقــی شــرکت پخــش
عقــاب ،بــه طــور مختصــر برخــی از قوانیــن حاکــم بــر روابــط مشتری-فروشــنده را شــرح داده اســت.

هـر حـوزه علمی بخشبنـدی و زبان ویژه خـود را دارد .پزشـکان،
مهندسـین دانشـمندان علـوم نظـری و انسـانی همـه و همـه در
محـاورات روزانـه خـود از ادبیـات تخصصـی ویـژه خـود اسـتفاده
میکننـد و اصـوالً اولیـن الزمـه ورود بـه بحثهـای تخصصـی
تسـلط بـر لغتشناسـی آن اسـت .علـم حقـوق نیـز از ایـن امـر
مسـتثنی نیسـت .کسـی کـه در حـوزه حقوقـی خاصـی ورود
میکنـد بایـد در مرحلـه اول واژههای حاکم بر ادبیـات آن را بداند
و بخشبندیهـای آن را بشناسـد .بـه همیـن سـبب قصـد داریم
در هـر شـماره بخشـی از واژههـای حقوقـی پرکاربـرد در دعـاوی
احتمالی بین خریدار و فروشـنده را شـرح دهیـم .در ادامه خالصه
برخـی از ایـن اطالعـات پایـه ذکر شـده اسـت.
عقـد :عبـارت اسـت از اینکـه یک یـا چند نفـر در مقابـل یک یا
چنـد نفـر دیگر تعهـد به امـری نمایند و مـورد قبول آنها باشـد.
معاملـه در سـوپرمارکتها یـک عقـد محسـوب میشـود که طی
آن فروشـنده متعهد میشـود در ازای دریافت مبلغ معینی کاالی
موردنظـر را بـه مشـتری اعطا نماید.
خیـار :در اصطالح حقوقی به داشـتن اختیار به هـم زدن معامله
خیـار میگویند .در مـاده  396قانون مدنی انـواع خیارات یا همان
اختیاراتی که به فروشـنده و مشـتری به طور قانونی داده شـده تا
معاملـه را فسـخ کنند  10مورد ذکر شـده کـه عبارتاند از:
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خیـار مجلـس اختیاری اسـت که به هر یـک از طرفیـن خریدار و
فروشـنده داده میشـود تـا زمانی کـه متفرق نشـدهاند و در محل
حضـور دارنـد بتواننـد معاملـه را فسـخ کنند .بـه عنوان مثـال اگر
مشـتری کاالیـی انتخاب کرده که قصـد خریـد آن را دارد ،قبل از
ترک فروشـگاه مشـتری یا فروشـنده میتوانند از خریـد یا فروش
منصرف شوند.
خیـار تأخیـر از ثمـن زمانی کاربـرد دارد کـه فروشـنده نمیتواند
زمـان زیـادی بـرای دریافت وجـه معامله صبـر کند و خریـدار در
پرداخـت پـول معاملـه تعلل کرده باشـد .مـاده  402قانـون مدنی
میگویـد :هـرگاه فروشـنده و خریـدار زمانـی را بـرای پرداخـت
پـول مشـخص نکـرده باشـند و  3روز از تاریخ فـروش آن بگذرد و
فروشـنده کاال را در اختیار مشـتری نگذارد و مشـتری هم قیمت
جنس را نپرداخته باشـد فروشـنده حق دارد معامله را فسـخ کند.
لیکـن اگـر ظرف  3روز خریـدار پول معاملـه را پرداخت کند دیگر
فروشـنده حـق فسـخ نـدارد .در این نـوع از خیار نکتـهای که مهم
اسـت اینکـه هرگاه کاال از آن دسـته اجناسـی باشـد کـه در کمتر
از  3روز فاسـد میشـود یـا افـت قیمت پیـدا میکند فروشـنده از
هر زمانی احسـاس کرد کاال در حال فسـاد یا کسـر قیمت اسـت
میتوانـد معاملـه را به هـم بزند.

ممکن اسـت پیش آمده باشـد که مشـتری از شـما خواسته باشد
کاالی خاصـی را بـرای وی نگـه داریـد ،ایـن خیـار به شـما امکان
میدهـد کـه بعـد از سـه روز فـارغ از تعهـد بـه مشـتری کاال را
بفروشـید .و یـا اگـر امکان از دسـت رفتـن ارزش آن باشـد قبل از
سـه روز نیـز اقدام بـه فـروش آن نمایید.
خیـار غبـن زمانـی کاربرد دارد کـه یکی از طرفیـن معامله متوجه
شـود فریـب خـورده و کاالی خریداری شـده بسـیار کمارزشتر از
وجـه پرداخت شـده اسـت و یا فروشـنده بفهمد کـه ارزش کاالی
فروختهشـده بسیار بیشـتر از مبلغی اسـت که دریافت کرده .ماده
 416قانـون مدنی تصریـح دارد هرگاه یکی از فروشـنده یا خریدار
در معامله غبن فاحش داشـته باشـد بعد از آگاه شـدن از این زیان
فاحـش میتواند معامله را فسـخ کند.
نکتـه مهـم اینکـه اسـتناد بـه خیـار غبـن برای فسـخ معاملـه در
صورتـی پذیرفتـه میشـود کـه فـرد زیان دیـده هنـگام معامله به
قیمـت عادالنـه یا همان قیمت روز آگاه نباشـد ولـی اگر از قیمت
روز آگاهـی داشـته باشـد آنوقـت نمیتوانـد معامله را به اسـتناد
ایـن مـاده قانونی فسـخ کنـد .نکته دیگـر اینکه خیار غبـن فوری
اسـت یعنـی به محـض اطالع طرفیـن باید اجـرا شـود و تعلل در
آن جایز نیسـت.
خیـار رؤیـت و تخلـف وصـف در مورد صفاتی اسـت که فروشـنده
بـه کاال نسـبت میدهد .خریـدار اختیـار دارد در صورتـی که کاال
فاقـد صفات کیفی و کمی باشـد که فروشـنده بیان کـرده معامله
را فسـخ کنـد .مـاده  410قانـون مدنـی در ایـن بـاره میگویـد:
هـرگاه کسـی مـورد معاملـه را ندیـده و آن را فقط با بیـان اوصاف
از سـوی فروشـنده خریـده و بعـد از دیدن آن بفهمـد جنس مورد
معاملـه دارای اوصـاف ذکر شـده نیسـت میتواند معامله را فسـخ
کنـد .ولـی اگر مشـتری آن را دیده باشـد و بداند مـورد معامله آن
اوصـاف و خصوصیـت را ندارد دیگر نمیتواند معامله را فسـخ کند.
همچنین باید توجه داشـت هرگاه خریدار جنسـی را از قبل دیده

باشـد و بـه اعتمـاد دیـدن قبلی اقـدام بـه معامله کند ولـی بعد از
خریـد متوجـه شـود آن خاصیت قبلی را نـدارد او اختیـار دارد که
معامله را فسـخ کند.
ایـن خیـار باعـث میشـود کـه فروشـنده در توصیـف کاالیـی که
میفروشـد رعایـت احتیـاط را کـرده و بیمحابـا بـه تمجیـد آن
نپـردازد .رعایـت این نکته هم اخالقی اسـت و هم شـمارا از درگیر
شـدن در موضوعـی حقوقی حفظ خواهـد کرد .ازاینرو پیشـنهاد
میشـود در وصـف و تعریـف کاالهایتان به اطالعات مسـتند تکیه
کنید .
نکتـه مهـم دیگـر کـه در سـوپرمارکتها شـایع اسـت مسـئله
کاالی جایگزیـن اسـت .اگـر مشـتری یـک کاال از برنـدی خـاص
را میخواهـد امـا فروشـنده بدون اطلاع به وی محصـول دیگری
را در لیسـت خریـد او قـرار دهـد و یـا اینکـه به هر دلیلـی کاالیی
جایگزیـن را بـا وعده یکسـان بـودن یا بهتر بـودن به او پیشـنهاد
دهـد؛ مشـتری میتوانـد در صـورت عـدم رضایـت محصـول را
بازگردانـده و معاملـه را فسـخ کند.
خیـار عیب مـاده  422تصریح دارد ،اگر بعد از معامله معلوم شـود
کـه کاال معیـوب بـوده مشـتری مختـار اسـت یـا معامله را فسـخ
کنـد یـا جنـس معیـوب را قبول کنـد لیکن تفـاوت قیمت جنس
معیـوب سـالم را از فروشـنده بگیـرد .بـه ایـن خیـار ،خیـار عیب
میگوینـد .البتـه الزم بـه ذکـر اسـت که خیـار عیب وقتـی برای
مشـتری ثابـت میشـود که عیـب مخفی ولـی موجـود در هنگام
عقد باشـد عیب هم وقتی مخفی محسـوب میشـود که مشـتری
زمـان خریـد از آن آگاه نباشـد .نکته دیگر اینکه بعد از آگاه شـدن
بـه عیب عمـل به خیـار فوری اسـت.
خیـار تدلیـس بـه مشـتری امـکان میدهد کـه در صـورت فریب
خـوردن معاملـه را فسـخ کند .نکته مهـم دراینباره این اسـت که
عملیـات فریب باید پیش از انجام معامله باشـد تـا رغبت در انجام
معاملـه در مشـتری ایجاد کند.
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راهنمای خرید
نرمافزار فروش
برای سوپرمارکتها
چرا بايد نرمافزار فروش خريد
در ایــن مقالــه مهنــدس علــی شــراعی مدیــر فنــاوری اطالعــات شــرکت پخــش عقــاب لــزوم اســتفاده از سیســتمهای جدیــد فــروش بــه
کمــک نرمافزارهــای ویــژه را شــرح داده اســت .او همچنیــن نکاتــی را در زمینــه تهیــه نرمافزارهــای فــروش فروشــگاهی ذکــر کــرده کــه
میتوانــد تــا حــد زیــادی راهنمــای خریــداران نــرم افزارهــای فــروش باشــد.

بـازار محصـوالت مصرفـی روزانـه خانـوار ایرانـی بـه طور سـنتی
توسـط فروشـگاههای کوچـک محلـی تأمیـن میشـدهاند .چنین
فروشـگاههای طـی دوران مختلـف اسـامی مختلفی داشـتهاند اما
ماهیـت آنهـا نسـبتاً یکسـان و دسـتنخورده باقـی مانده اسـت.
در دورانـی دکان ،دوران دیگـر بقالـی و امروز آنها را سـوپرمارکت
نامیدهانـد امـا میتـوان ادعـا کـرد کـه همیشـه نوعـی تجـارت
خـرد محلـی ،مبتنـی بـر رابطـه رودررو و نزدیـک با مشـتری و با
ریشـههایی در همـان جغرافیـا باقـی ماندهانـد .ازایـنرو میتـوان
ماهیـت ایـن بخـش از تجـارت را بـا فروشـگاههای بـزرگ و
زنجیـرهای جدیـد و سـایتهای فـروش اینترنتی متفاوت و شـاید
در تقابل دانسـت.
بهجرئـت میتـوان گفت که در هیـچ دورهای شـاهد چنین رقابت
فشـردهای در چنیـن ابعـاد گسـتردهای نبودهایم .هـر روز بر تعداد
فروشـگاههای زنجیـرهای و سـایتهای اینترنتـی افزوده میشـود.
ایـن بخـش از بازار به واسـطه پشـتوانه مالی زیاد ،قـدرت چانهزنی
بـا تولیدکننـده و فروش زیاد توانسـته بر تنوع بـاال و قیمت پایین
تکیـه داده و سـوپرمارکتهای محلی را تحت فشـار قـرار دهد .در
ایـن میـان فروشـگاههای کوچـک بـا سـرمایههای خـرد تنهـا در
صورتـی تـوان رقابـت و مانـدن در میـدان را خواهنـد داشـت کـه
سیسـتمهای خـود را از سـنتی بـه مـدرن تغییـر دهنـد .تابهحال
مرسـوم بـوده کـه بخشـی از سـرمایه فروشـگاههای محلـی که از
سیسـتمهای سـنتی اسـتفاده میکردهانـد تلـف میشـده و یـا
بهاصطلاح عـام آن سـوخت میشـده اسـت .عـدم اشـراف بـه
موجـودی انبار ،از یاد رفتن محاسـبات مالی ،عدم محاسـبه هزینه
فایـده کاالهـا و بسـیاری دیگـر دلیـل ایـن بهاصطلاح
سـوخت شـدن بوده اسـت .درهرصـورت فروشـگاههای
مدنظـر ایـن مقالـه عمدتـاً فروش چشـمگیر و حاشـیه
سـود نسـبتاً قابـل قبولـی داشـتهاند و ازایـنرو تـا حدی
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سـرمایه سـوخت شـده را جبران کردهاند اما در حال حاضر قواعد
بـازی تغییـر کردهاند.

دقـت مالـی بـرای بـه حداقل رسـاندن هزینههـا و اتالفها اسـت.
دیگـر نمیتوان تنهـا به اتکای روشهای سـنتی فروشـگاه خود را
اداره کـرد .انبـارداری ،کنترل موجـودی و خروجیها ،ثبت فاکتور،
مدیریت چکها ،محاسـبه سـود و زیان ،حقوق و دسـتمزد ،همه و
همه نیازمند سیسـتم یکپارچه ایسـت که معمـوالً در نرمافزارهای
فـروش فروشـگاهی گرد آمده اسـت.

پرسوجو کنید
برخی از فروشگاهها ،بخشی از درامد خود را به واسطه
کم شدن مشتریان و یا اجبار به فروش تخفیفی از دست
دادهاند و به همین خاطر دیگر نمیتوانند نسبت به
سوخت شدن سرمایه بیتفاوت باشند .رقابت در بازار
امروز نیازمند نظم و دقت مالی برای به حداقل رساندن
هزینهها و اتالفها است.
تـا اینجـا در مـورد لـزوم اسـتفاده از سیسـتمهای جدیـد و
نرمافزارهـای حسـابداری گفتیـم .حـال سـؤال ایـن اسـت که چه
سیسـتمی را بایـد بـه کار گرفـت؟ در ادامـه نکات مهمـی که باید
در خریـد یـک نرمافزار حسـابداری فروشـگاهی مدنظر قـرار گیرد
آمده اسـت.

متناسب با نیازها و کار شما باشد
قواعد بازی تغییر کرده است
استفاده از نرمافزارها و سیستمی شدن یک ضرورت
است
برخـی از فروشـگاهها ،بخشـی از درامـد خـود را بـه واسـطه کـم
شـدن مشـتریان و یـا اجبار بـه فروش تخفیفـی از دسـت دادهاند
و بـه همیـن خاطـر دیگـر نمیتواننـد نسـبت به سـوخت شـدن
سـرمایه بیتفـاوت باشـند .رقابـت در بـازار امـروز نیازمنـد نظم و

چـه کارهایـی بـه شـما اضافه خواهد شـد و بـه چـه چیزهایی در
آینـده نیـاز خواهیـد داشـت و نرمافـزار را بـا توجه به آینـده تهیه
کنیـد .البتـه بهتریـن حالـت نرمافزارهایـی اسـت که نسـخههای
متعـددی بـرای ابعـاد مختلف کسـبوکار دارنـد .مث ً
ال نسـخه اول
بـرای سـوپرمارکت کوچـک ،نسـخه دوم بـرای متوسـط و نسـخه
سـوم بـرای سـوپرمارکتهای بزرگ اسـت .چنیـن نرمافـزاری در
صـورت توسـعه فقط بـه تغییر نسـخه نیازمند اسـت.

در مرحله اول در نظر داشـته باشـید که حتماً نرمافزاری را انتخاب
کنیـد که مخصوص سـوپرمارکت باشـد .لیسـتی از کارهایتان که
نیـاز بـه ثبـت و مدیریـت دارد تهیـه کنیـد و مطمئـن شـوید که
نرمافـزار پاسـخگوی همـه آنهـا هسـت .برخـی از شـرکتها در
نرمافزارهـا تغییراتـی نیز به درخواسـت مشـتری اعمـال میکنند.
درهرصـورت نیاز به هزینه زیاد نیسـت ،تنـوع نرمافزارهای موجود
آنقـدر هسـت که با هزینـهای معقـول بتوانید نرمافزاری مناسـب
تهیه کنید.

نرمافزار باید قابلیت توسعه با
کسبوکار شما را داشته باشد
یکـی از مزایـای اسـتفاده از سیسـتمهای نویـن حسـابداری و
مدیریـت ایـن اسـت که ریسـک تغییرات و توسـعه کسـبوکار را
کاهـش میدهنـد .ایـن در صورتی ممکـن خواهد بود کـه نرمافزار
انتخابی شـما قابلیت توسـعه و بهبود را داشته باشد .اگرچه توصیه
شـده اسـت که نرمافزار مناسـب نیازهای کنونی شـما باشـد ولی
بـه ایـن معنـی نیسـت که شـما را محـدود کنـد .هنـگام تصمیم
بـه خریـد نرمافـزار آینـده کسـبوکارتان را تصـور کنیـد .ببینید

بـه احتمـال زیـاد پیـش از شـما افـراد دیگـری از نرمافـزار مـورد
نظرتـان اسـتفاده کردهانـد .یـا میتوانیـد از شـرکت تولیدکننـده
نرمافـزار بخواهیـد کـه چنـد نفـر از مشـتریان خـود را بـه شـما
معرفـی کنـد .تجربـه کار واقعـی با نرمافـزار بهترین محک اسـت.
همچنیـن میتوانیـد از همکارانـی کـه پیـش از این نرمافـزاری را
بـه کار بردهانـد کمـک و راهنمایـی بگیریـد .شـاید نرمافـزار مورد
اسـتفاده آنهـا برای شـما نیز مناسـب باشـد.

پیش از خرید یا ماهر شوید و یا مطمئن از توانایی
کسب مهارت
بهتریـن نرمافزارهـا بـدون وجود کسـی که بتوانـد از آن اسـتفاده
کنـد ناکارآمد هسـتند .در ابتدا یا باید مهارت کافی برای اسـتفاده
از نرمافـزار را داشـته باشـید و یـا شـخصی ماهر را به اسـتخدام در
آوریـد .در غیـر این صـورت باید پیـش از خرید نرمافـزار اطمینان
یابید که شـرکت تولیدکننده آن جلسات آموزشـی کافی را برگزار
خواهـد کـرد و شـما هم کسـی را دارید که بتواند در این جلسـات
شـرکت کرده و مهارتهـا را بیاموزد.

از پشتیبانی نرمافزار اطمینان حاصل کنید
اکثـر شـرکتها نرمافزارهـای خـود را تـا مدتزمـان مشـخصی
بـه صـورت رایـگان پشـتیبانی میکنند و پـس از آن بـا هزینهای
ازپیش تعیینشـده پشـتیبان شـما و نرمافزار خود هسـتند .پیش
از خریـد اطالعـات کافـی در زمینـه پشـتیبانی را به دسـت آورید.

مطمئن شوید گزارشهای خروجی نرمافزار پاسخگوی
نیازهای شماست
لیسـتی از خروجیهـای مـورد نیـاز تهیه کنید .فرمـت خروجیها
را مشـخص کنیـد .در صورتـی کـه نیـاز بـه گـزارش اکسـل یـا
هـر فرمـت دیگـر دارید حتمـاً نیاز خـود را بـه کارشـناس فروش
نرمافـزار بگوییـد.
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با پخش عقاب
بیشتر آشنا شوید
معرفي واحدهاي فروش و توزيع پخش عقاب
در هــر رابطــه تجــاری تــداوم موفقیــت و منفعــت در گــرو ایــن اســت کــه همــه طرفهــا از تجــارت ســود ببرنــد .طرفیــن یــک تجــارت
نــه رقبــای یکدیگــر در کســب ســود بیشــتر بــرای خــود ،بلکــه شــرکایی هســتند کــه منفعــت آنهــا بــه هــم گــره خــورده اســت .مدیریــت
پخــش عقــاب بــه ایــن مســئله واقــف بــوده و ســعی دارد در فضــای شــفاف و بــه دور از پنهانکاریهــای مرســوم ،بــا مشــتریان خــود
رابط ـهای ســازنده برقــرار کنــد .از ملزومــات اولیــه برقــراری ایــن رابطــه شــناخت نســبت بــه یکدیگــر و ســاختار ســازمانی اســت .در
راســتای ایــن مهــم طــی پرونــدهای ویــژه ضمــن معرفــی پخــش عقــاب ،تاریخچــه و شــرح کوتــاه فعالیتهــای آن ،بخــش فــروش
و توزیــع ایــن شــرکت نیــز بهاختصــار معرفــی شــده اســت .امیــد اســت در شــمارههای بعــد بتوانیــم بخشهــای دیگــری از چــارت
ســازمانی عقــاب را معرفــی نماییــم.

شـرکت پخش عقاب ،به پشـتوانه بیش از  70سـال تجربه شرکت
حلـوای عقـاب و بـا نگرشـی علمی بـه مقولههای فـروش و توزیع
در سـال  1385تأسـیس گردیـد .ایـن شـرکت از بـدو تأسـیس،
همـواره سـعی بـر آن داشـته تـا کلیـه فرآیندهـا و فعالیتهـای
ً
کاملا علمی پیش ببـرد تا بتوانـد به عنوان
خـود را بـا رویکـردی
شـرکتی پیشـتاز و مدرن در عرصـه ارائه خدمات پخـش و توزیع
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در کشـور گام بـردارد .ایـن شـرکت برای تحقق این مهـم ،با بهره
گرفتن از سیسـتمهای علمی فروش و پیادهسـازی سیسـتمهای
مدیریت کیفیت و پایش پیوسـته همواره سـعی در رفع نواقص و
بهبود روشهای اجرایی خود داشـته اسـت .روند پیشـرفت پخش
عقـاب در طـول بیـش از یـک دهـه کـه از تأسـیس آن میگذرد
بـه گونـهای اسـت کـه نیـروی انسـانی شـاغل در آن از  28نفـر

بـه بیـش از  750نفـر و فضـای اداری آن از  300مترمربـع در
سـاختمانی یک طبقه ،به  1200مترمربـع در مجموعه هولدینگ
عقـاب ارتقاء یافتهاسـت و در حال حاضر ،محصوالت سـبد پخش
عقـاب در انباری به وسـعت  17،000مترمربـع انبارش و نگهداری
میشـود.
شـرکت پخـش عقاب به علت گسـترش و تنـوع فعالیتها بهمرور
واحدهای خود را توسـعه داده و امروز با داشـتن  13واحد ستادی
و  9واحـد عملیاتـی فروش تلاش میکند ،بهتریـن خدمات را به

مشـتریان ارائـه دهد و از ایـن طریق موجبـات رضایت همهجانبه
آنـان را فراهـم آورد .واحدهـای سـتادی شـامل تحقیقـات بـازار،
بازاریابـی ،توزیع ،فنـاوری اطالعات ،برنامهریـزی ،کنترل کیفیت،
اداری و منابـع انسـانی ،مالـی ،خزانـهداری ،بازرگانـی خارجـی،
سیسـتم و اسـتراتژی ،انبار و تأمین میشـود .ایـن واحدها وظیفه
انجـام امـور برنامهریـزی و اداری-مالـی شـرکت پخـش عقـاب را
بـر عهـده دارنـد ،امـا نهایتاً هـدف همه آنهـا ارتقا میـزان فروش
شـرکت است.
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پخش عمدهفروشیهای تهران

واحدهاي فروش و
توزيع پخش عقاب
برای دستیابی به سیستم فروش و
توزیع بهینه و کارآمد ،واحدهای فروش
پخش عقاب در قالب  5بخش فعالیت
میکنند:

پخش مویرگی تهران
•پخـش مویرگـی تهـران بـا سـه خط
فـروش مجـزا (شـوینده -آرایشـی-
غذایـی) وظیفـه پوشـش حداکثـری
بیـش از  22000خردهفروشـی شـهر
تهـران و حومـه را بـر عهـده دارد.
فـروش در ایـن بخـش بـر عهـده
واحدهای فـروش حوزه  1و حوزه  2در
زمینـه مواد غذایـی ،واحدهـای فروش
اوی یـاپ و هنـکل بیوتـی در زمینـه
محصـوالت بهداشتی-آرایشـی و واحد
فـروش هنـکل تهران و البـرز در زمینه
مـواد شـوینده اسـت .ایـن واحدهـا
سـوپرمارکتهای تهـران ،داروخانههـا،
فروشـگاههای لوازم آرایشـی بهداشتی،
خواروبارفروشـیها ،بازارهـای ترهبـار و
دیگـر خردهفروشـیهای تهـران بزرگ
و حومـه آن را پوشـش مـی دهنـد.
هفـت واحـد فـروش موییرگـی بـا
مدیـران مسـتقل ،دههـا سرپرسـت
خبـره و ویزیتورهـای ماهـر بـه پخش
عقـاب ایـن اطمینـان را میدهـد کـه
هیـچ سـوپرمارکت ،داروخانه ،آرایشـی
بهداشـتی و ...خـارج از چتـر پوشـش
عقـاب قـرار نـدارد.
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•پخــش عمدهفروشــیهای تهــران کــه بــا
نگرشــی عمیــق بــه بازار ســنتی تهران ســعی
دارد ایــن بخــش از بــازار را تحــت پوشــش
قــرار دهــد .مســئولیتهای ایــن بخــش
بــر عهــده واحــد فــروش عمدهفروشــی
حــوزه  2تهــران اســت .ایــن واحــد کــه در
خیابــان خیــام و قلــب بــازار ســنتی ایــران
مســتقر اســت ،نقــش کانــال ارتباطــی پخش
عقــاب بــا عمدهفروشــان را اجــرا میکنــد.
عمدهفروشــیهای تهــران از آن رو بســیار
مهــم هســتند کــه بخشهایــی از بــازار کــه
ممکــن اســت تحــت پوشــش پخــش عقــاب
نباشــند را پوشــش مــی دهنــد.

واحد توزیع
• از جملـه بخشهـای دیگـر پخـش عقـاب کـه رابطـه
مسـتقیمی بـا مشـتری دارد واحـد توزیع اسـت .پـس از اخذ
سـفارش مشـتری توسـط ویزیتورهـا ،فعالیتهایـی از قبیـل
تحویـل جنـس ،اخذ مطالبـات مالی و  ...بر عهـده واحد توزیع
اسـت .همچنیـن مدیریـت توزیـع هـزاران فاکتور بـه صورت
روزانـه از وظایـف اصلـی این واحد اسـت .واحـد توزیع ،تالش
میکنـد تـا بـا کمـک بیـش از  170نفـر نیـروی انسـانی و
شتُن تمامی
جتُن و شـ 
نزدیـک بـه  100دسـتگاه کامیـون پن 
سـفارشهای مشـتریان را در کمتـر از  48سـاعت بـه دسـت
ایشـان برسـاند .عملیات توزیع ،هرروز از ساعت  6و  30دقیقه
صبـح آغـاز و بهطور متوسـط ،اجناس بالغ بر  2000مشـتری
تحویـل آنهـا میگـردد .علاوه بـر کنتـرل تـردد و پیگیـری
امـور حملونقـل پخش تهـران ،ارسـال بـار بـرای نمایندگان
شهرسـتان نیـز بـه عهده واحـد توزيـع اسـت .مدیریت علمی
بخـش حملونقل و اسـتفاده از روشهای مسـیربندی بهینه،
سـبب شـده اسـت کـه هزینههـای ایـن واحـد کنترلشـده
و بهـرهوری بیشـتری حاصـل شـود .از دیگـر وظایـف واحـد
توزیـع ،انجـام عملیـات اعتبارسـنجی اسـت .در ایـن فرآیند،

میـزان اعتبـار هر فروشـگاه و خریدار با توجـه به معیارهای
مختلـف ،همـراه بازدید از محل و بر اسـاس اسـتانداردهای
تدوینشـده ،سـنجیده و مالک حجم و سـقف خرید ایشان
قلمداد میشـود .اعتبـار خریداران نیز ،مرتبـاً مورد بازنگری
قـرار میگیـرد و بـا توجه بـه حجم خریـد و تعـداد دفعات
سـفارش دهـی ،این عـدد مرتبـاً پایـش میگردد.
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واحد فروش بازارهای خاص
واحـد فـروش بازارهـای خـاص ،زنجیـرهای و تعاونـی وظیفـه
پوشـش دو بخـش بسـیار مهـم از بـازار را بـه عهـده دارد.
در بخـش بازارهـای خـاص بخشهـای پنهـان بـازار چـون
رسـتورانها ،هتلهـا ،ارگانهـای دولتی ،سـایت هـای اینترنتی
و بسـیاری دیگر ازایندسـت پوشـش داده میشـوند و در بخش
زنجیرهایهـا و تعاونیهـا بـا نگاهی آیندهنگرانه به فروشـگاههای
بـزرگ ،ایـن قسـمت بـازار پوشـش داده میشـود .ایـن واحـد
فـروش بـه دلیـل ویژگیهـای خـاص حاکـم بر بـازر هـدف آن،
نیازمنـد کارکنانـی بـا مهارتهـای ویـژه اسـت .نیروهـای خبره
در ایـن واحـد روابـط محکمـی با سـازمان هـای مختلـف دارند
و بـه بسـیاری از امـور آنهـا کـه شـاید بیارتبـاط بـا فـروش به
نظـر برسـند نیـز اشـراف دارنـد .بـه عنـوان مثـال در ارتبـاط با
فروشـگاههای زنجیـرهای نیـاز اسـت که کارشناسـان فـروش به
مسـائل حقوقی و مقررات داخلی فروشـگاههای مختلف اشـراف
داشـته باشـند .در ارتبـاط بـا ارگان هـای دولتـی و ادارات نیـز

پخش شهرستان

اشـراف بـه قوانیـن و ممنوعیتهـای هـر اداره از مهمتریـن
مسـائل اسـت .همچنیـن کارشناسـان فـروش بـازار خـاص
متخصصیـن کشـف زوایـای پنهان بازار هسـتند .تیم سـازی
میـان واحدهـای بازاریابـی ،تحقیقـات بـازار و بـازار خاص هر
روز بـر شـاخ و بـرگ درخـت بـازار پخش قـاب میافزایـد .از
ایـن طریـق میتـوان اطمینـان یافـت کـه هـر محصولـی در
جایگاهـی کـه باید قرار خواهـد گرفت و هـر مصرفکنندهای
کـه بـه محصوالت سـبد پخـش عقاب نیاز داشـته باشـد ،آن
را خواهـد یافت.
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و استراتژی

فروش
شهرستان
حوزه 1

فروش
شهرستان
حوزه 2

فروش
اویاپ
تهران

معاونت
پشتیبانی
فروش

معاونت پخش
تهران

معاونت فروش

فروش
شهرستان
حوزه 3

دارد کــه ارزیابیهــای منطقیتــری از وضعیــت آنــان بــه
دســت مــی دهــد .همچنیــن در ایــن ارتباطــات تیم ســازی
بــا نمایندههــا صــورت گرفتــه و در صــورت نیــاز ،در تدویــن
و برنامهریــزی اســتراتژی هــا و روش هــای مختلــف فــروش
بــا آنهــا همــکاری میشــود .در نهایــت نیــز گرههــای
فــروش در نمایندگیهــا بــا همــکاری ســازنده نماینــده،
واحــد فــروش شهرســتان ،واحــد بازاریابــی و تامیــن کننده
و از طریــق تدویــن طرحهــای بازاریابــی رفــع میگــردد.

مدیـرعامل

چارت سازمانی
شرکت پخش عقاب

فروش
هنکل
تهران

•پخــش شهرســتان بــا جــذب و تأمیــن نمایندههــای
قدرتمنــد در شهرســتانها ،ســطح پوشــش شــرکت عقــاب را
بــه سراســر ایــران گســترش میدهــد .ســه واحــد تخصصــی
فــروش شهرســتان ایــن مســئولیت خطیــر را بــر عهــده دارد.
ایــن واحدهــا بــر اســاس ویژگیهــای اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگــی و جغرافیایــی مناطــق جغرافیایــی مختلــف کشــور
بــه گون ـهای تفکیــک شــدهاند کــه هــر واحــد بــه صــورت
تخصصــی اســتانهای همگنــی را تحــت پوشــش قــرار دهــد.
مدیــران و کارشناســان واحدهــای ســه گانــه شهرســتان بــا
برگــزاری تورهــای منظــم شهرســتانهای مختلــف ،بــه
صــورت پیوســته بــا نماینــدگان در تماس مســتقیم هســتند.
ارتبــاط مســتقیم و رودررو بــا نمایندگیهــا از آن رو اهمیــت

فروش
هنکل
البرز
فروش
اویاپ
البرز

فروش
هنکل بیوتی
تهران

فروش
هنکل بیوتی
البرز

فروشخاص
زنجیره ای
تعاونی

فروش
حوزه 1
تهران

فروش
حوزه 2
تهران

انبار

تامین

توزیع

معاونت
پشتیبانی

معاونت
بازرگانی

برنامه ریزی

تحقیقات
بازار

بازاریابی

بازرگانی
خارجی

فنآوری
اطالعات

اداری و
منابع
انسانی

مالی

کنترل
کیفیت
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استان گيالن
بیکران پخش سبز گیل

استان آذربايجان شرقي
پخش پایالر

استان گيالن
شركت نارين تك كاسپين

استان آذربايجان شرقي
تامين کاال باختر تبريز

استان گيالن
پخش دفتری

استان آذربايجان غربي
پخش اروم نيکان

استان گيالن
بازرگاني سماکچي -پورکرمي

استان اردبيل
شرکت نوين پخش عالئي

استان مازندران
مهر آور گستر آمل

استان اردبيل
بازرگانی قلی زاده

استان مازندران
ماهان پخش زرين شمال

استان اردبيل
تامين کاال باختر اردبيل

استان گلستان
فرا پخش گلستان

استان زنجان
پخش تک زنجان

استان گلستان
ماهان پخش گلستان

استان قزوين
پخش مواد غذائي کريمي

استان گلستان
پخش آرامیس

استان قزوين
پارسا پخش کبير پويان

استان خراسان رضوي
نوين بهروز طوس

استان كردستان
پخش مداواگستر آبیدر

استان خراسان رضوي
پخش ایران زمین

استان كردستان
سپهر گستر غرب

استان خراسان رضوي
شركت پايا پخش

استان كردستان
آرين رسا کاالي کردستان

استان اصفهان
بازرگاني پادرا پخش پارميس

استان كرمانشاه
پخش داریا

استان سمنان
پخش معروفي

استان كرمانشاه
شاهو گوهر پخش عدنان

استان سمنان
پخش شاهد

استان همدان
پخش بلور ین

استان خراسان جنوبي
يكتا پخش شرق

استان ايالم
شاهو گهر پخش عدنان

استان يزد
پخش مواد غذايي نيكخواه
استان يزد
پخش مواد غذايي زارع
استان كرمان
كيله پخش كرمان
استان سيستان وبلوچستان
پخش مواد غذايي برکت
استان هرمزگان
دنياي مارگون كيش
استان هرمزگان
الرين پخش جنوب

استان قم
پخش محبوبی نژاد
استان كهكيلويه وبويراحمد
پخش آرش
استان فارس
پخش پانیس
استان فارس
تکسان پخش اسطوره پارسه
استان مركزي
پارسا پخش مرکزی
استان لرستان
پخش پارسیان

استان البرز
پخش آريا
استان خوزستان
پخش اميد بخش پايدار
استان خوزستان
پخش حسام
استان بوشهر
پخش آرمان انديش گوهر
استان بوشهر
پخش سليماني

کــه مدیرعامــل پخــش عقــاب بهطــور مســتقیم بــر آن
نظــارت مینمایــد .تمــام شــکایات و نظــرات دریافــت شــده
پیــش از تحویــل بــه متولیــان بــه تأییــد مدیرعامــل رســیده
و بعــد از انجــام اقدامــات الزم و بررســی اثربخشــی اقدامــات
توســط کارشــناس صــدای مشــتریان مجــددا ً بــه تأییــد
ایشــان میرســد .گفتنــی اســت ،در مواقعــی کــه مدیرعامــل
مجموعــه اقدامــات صــورت گرفتــه را ناکافــی و غیراثربخــش
بداننــد دســتور بررســی و اقــدام مجــدد را صــادر مینماینــد.
همچنیــن جهــت اطمینــان از ســامت فراینــد بررســی
شــکایات هــر چنــد وقــت یــک بــار تعــدادی از شــکایات رفــع
و رجــوع شــده بــه صــورت تصادفــی انتخــاب و نماینــده امیــن
مدیرعامــل مســتقیماً بــا فــرد شــاکی تمــاس گرفتــه و از انجــام
اقدامــات و اصــاح امــور مطمئــن میشــود.

مدیرعامل پخش عقاب بر تمام مراحل برسی و
پردازش شکایت مشتریان نظارت مستقیم دارد.

صدای مشتریان
راهنمای همیشگی پخش عقاب
آنيتا ناصري مدير سيستم و استراتژي پخش عقاب از صداي مشتريان ميگويد
هــدف نهایــی از تولیــد هــر کاال و ارائــه هــر خدماتــی جلــب رضایــت مشــتری/مخاطب و کســب ســود مــادی یــا معنــوی اســت .مشــتریان
نهتنهــا صاحبــان اصلــی محصــول و ولینعمــت تولیدکننــده و ارائهدهنــده خدمــات ،بلکــه تعیینکننــده مســیر آنهــا بــه ســمت موفقیــت
نیــز هســتند .آنهــا بــا شــکایات و نقدهــای خــود مشــکالت کنونــی شــرکت را نشــان میدهنــد و بــا پیشــنهادات ســازنده مســیر آینــده
را مشــخص میکننــد .شــرکت پخــش عقــاب بهدرســتی اعتقــاد دارد کــه مشــتریان مهمتریــن ســرمایههای شــرکتاند و نظــر آنهــا
دربــاره خدمــات شــرکت و کاالهــای ســبد پخــش از هــر کارشــناس و متخصــص دیگــری مهمتــر و صالحتــر اســت.

واحــد صــدای مشــتریان شــرکت پخــش عقــاب بــا هــدف
دریافــت شــکایات ،انتقــادات و پیشــنهادات مشــتریان بــه
صــورت مــداوم آمادگــی دارد .ایــن واحــد بــا دريافــت شــکایات
و دیگــر نظــرات مشــتریان بالفاصلــه آن را ثبــت کــرده و پــس
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از تعییــن متولــی پیگیــری شــکایت و اقدامــات الزم فراینــد
پــردازش و پیگیــری آن را بــه جریــان میانــدازد .اگرچــه
صــدای مشــتریان یکــی از بخشهــای زیرمجموعــه واحــد
بازاریابــی اســت امــا ایــن مســئله از اهمیتــی برخــوردار اســت

یکــی از اهــداف دریافــت نظــرات و شــکایت مشــتریان ،جلــب
رضایــت مشــتری و رفــع شــکایت اســت؛ امــا بهجرئــت
میتــوان ادعــا کــرد هــدف اصلــی رســیدن بــه ســازوکاری
اســت کــه از رخ دادن دوبــاره مشــکل جلوگیــری کــرد .بــه
همیــن خاطــر هرمــاه گــزارش کاملــی از صــدای مشــتریان
تهیــه شــده و در جلســه بــا مدیــران ســازمان تحلیــل و بررســی
میشــود .نتیجــه ایــن جلســات تحلیلیهــا و اقدامــات
اصالحــی اســت کــه جهــت پیشــگیری از وقــوع مجــدد صــادر
میشــود .درنهایــت در جلســات بازنگــری پایــان ســال نیــز
گــزارش ســاالنه صــدای مشــتریان بررســی شــده و بــه ســمع و
نظــر مدیرعامــل مجموعــه میرســد .موضوعاتــی کــه در جلســه
بازنگــری بررســی میشــوند عبارتانــد از تعــداد شــکایات
مطرحشــده بــه تفکیــک واحدهــا و برندهــای مختلــف،
میانگیــن زمــان بســته شــدن شــکایات ،موضــوع شــکایات و
میــزان اثربخشــی اقدامــات هــر واحد/برنــد .هــدف از ارائــه ایــن
آمــار اطمینــان یافتــن از ایــن مســئله اســت کــه زمــان بررســی
شــکایات از حــد اســتاندارد و قابلتحمــل خــارج نشــود.

هدف جلب رضایت در حال و پیشگیری
از وقوع در آینده است
پــس از ایــن توضیحــات بــد نیســت نگاهــی داشــته باشــیم بــه
آمــار صــدای مشــتریان در ســال 1396
• تعداد صدای مشتریان ثبتشده  1555مورد
• از ایــن تعــداد  1227مــورد مرتبــط بــا خدمــات پخــش
عقــاب و مابقــی مربــوط بــه دیگــر برندهــا بــوده اســت
• موضــوع تقریبــاً نیمــی از شــکایات مربــوط بــه خدمــات

پخــش «عــدم مراجعــه ویزیتــور» بــوده اســت .پــس از آن بــه
ترتیــب موضوعــات اشــتباه در ثبت سفارشــات ،ارســال اشــتباه،
رفتــار نامناســب ،عــدم ارســال ،خلــف وعــده ،عــدم ثبــت
ســفارش ،مبلــغ دریافتــی ،ویزیــت نامنظــم ،مشــتری جدیــد،
اشــتباه در اعــام قیمــت ،متفرقــه ،مبلــغ برگشــتی ،ارســال
قیمــت قدیــم ،ارســال نزدیــک بــه انقضــا ،ارســال بــا تأخیــر/
تعجیــل ،ارســال بهصــورت نامنظــم ،شــرایط مرجوعــی ،اعــام
اطالعــات اشــتباه ،نارضایتــی حاشــیه ســود ،عــدم محاســبه
پروموشــن ،صدمــه دیــدن محصــول حیــن توزیــع ،شــرایط
تســویه ،نارضایتــی از اشــانتیون ،کســر مبلــغ اشــتباه از کارت
مشــتری ،تعجیــل در اخــذ ســفارش و ارســال تاریــخ گذشــته
قــرار گرفتــه اســت.
• میانگیــن زمــان بســته شــدن شــکایات مربــوط بــه خدمــات
پخــش  45روز بــوده اســت
• میانگیــن زمــان بســته شــدن شــکایات مرتبــط بــا محصوالت
ســبد پخــش  51روز بــوده اســت

در سال  1396مجموع ًا  1555صدای مشتری ثبت و
پردازش شد.
مدیــران شــرکت پخــش اذعــان دارنــد کــه هنــوز تــا رســیدن
بــه ســطح مطلــوب در زمینــه ثبــت و ضبــط صــدای مشــتریان
و پــردازش شــکایات فاصلــه زیــادی هســت .ســرعت و دقــت
بایــد بهبــود یابــد و اقدامــات اصالحــی بــه شــکلی باشــد کــه
هرســاله شــاهد کاهــش تعــداد شــکایات و افزایــش رضایــت
باشــیم .سیســتم صــدای مشــتریان پخــش عقــاب مطابــق
اســتاندارد  ISO10002:2014بــوده و برنامهریزیهــا بــه شــکلی
امیدوارکننــده در راســتای کاهــش مدتزمــان بســته شــدن
شــکایات تــا حــد مطلــوب ( 14روز) تنظیــم شــده اســت .امیــد
اســت بــا همــکاری هرچــه بیشــتر ســه ضلــع تولیدکننــدگان
ســبد پخــش ،واحدهــای ســازمانی پخــش عقــاب و مشــتریان
گرامــی ،ســال  1397شــاهد بهبــود چشــمگیر آمــار باشــیم.

راههای ارتباط با صدای مشتریان پخش عقاب
شماره تلفن  021-27360داخلي223 :
 http://pakhshoghab.comسایت
 @oghabpersonnel - 09352661721خط تلگرام

همه نیروهای شرکت پخش عقاب در هر جایگاه و هر
پستی موظفاند هر شکایت ،انتقاد یا پیشنهادی را به
واحد صدای مشتریان منتقل نمایند
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مسئولیتاجتماعی
شرکت پخش عقاب

مسـئولیت اجتماعـی سـازمان ( )Corporate Social Responsibilityمسـئولیتی اسـت که شـرکت در قبـال جامعه ،افراد و محیطـی که در آن
فعالیـت ميکنـد ،بـر عهـده دارد .این مسـئولیت فراتـر از مالحظات اقتصـادی بـوده و در تعریفی ملموستر بـه فعالیتهایی در جهت اسـتفاده
بهینـه از منابـع طبیعـی ،منفعت اجتماعی ،بهبود شـرایط زندگی و سلامتی و ...گفته میشـود .اشـکان شـهبازی معاون فروش شـرکت پخش
عقـاب گزارشـی از مسـئولیتهای اجتماعـی این شـرکت و اقدامات انجام شـده در ایـن زمینه ارائه داده اسـت.

شـرکت پخـش عقـاب همـواره تلاش دارد بـه ابعـاد اصلـی
مسـئولیتهای اجتماعـی سـازمان پایبنـد بـوده و در تمـام
تصمیمگیریهـای خـود ایـن اصـول را رعایـت کند .این شـرکت
در راسـتای پایبندی به مسـئولیت اجتماعـی در حیطه مربوط به
صنعـت خـود ،تلاش میکنـد تـا حفاظـت از طبیعت و سلامت
انسـانها را سـرلوحه امـور خـود قرار دهـد .به همین منظـور این
شـرکت پیـش از وارد کـردن هـر محصـول به سـبد پخـش ابتدا
بـا انجـام تحقیقـات گسـترده در مـورد نحـوه تهیـه ،مـواد اولیـه،
مخاطبـان هـدف و بسـتهبندی محصوالت نسـبت به سـالم بودن
آنهـا و عـدم تأثیـر منفـی بـر محیطزیسـت و سلامت انسـان
اطمینـان حاصـل میکنـد.
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بهعنوانمثـال طـی سـالهای اولیه فعالیت ،شـرکت پخش عقاب
دخانیـات و نوشـابههای انـرژیزا را علیرغـم سـود مالی فـراوان از
سـبد محصـوالت خـود کنـار گذاشـت .این شـرکت میکوشـد از
ایـن طریق سـدی برابـر عـادات رفتـاری غلط همچون اسـتعمال
دخانیـات و مصـرف نوشـابههای انـرژیزا بـه عنـوان عوامـل مضر
بـرای سلامت جامعـه بخصـوص جوانـان باشـد .از سـویی دیگـر
شـرکت پخش عقاب همـواره با تولیدکنندگانـی همکاری میکند
کـه محصوالتـی سـالم و دارای گواهینامههـای معتبـر ملـی و
اسـتاندارهای جهانـی تولیـد میکنند.
رفتـار مسـئوالنه و متعهدانه در تمامی بخشهـای جامعه از تولید
تا مصرف میتواند نقشـی کلیدی در پیشـگیری از بروز بیماریها

و اختالالت مختلف داشـته باشـد .لذا با برخورداری از انتخابهای
هوشـمندانه اینچنینی از سـوی شـرکتهای بزرگ و افراد ذینفع
میتـوان جامعهای سـالمتر و شـادابتر داشـته و فرهنـگ زندگی
سـالم را در افراد جامعـه نهادینه کرد.
بیـش از  750نفـر بـه طـور تماموقـت در شـرکت پخـش عقـاب
مشـغول بـه فعالیـت هسـتند .ما بـه خوبـی آگاهیم کـه  750نفر
معـادل تأثیرپذیری  750خانواده از مسـائل جاری در پخش عقاب
اسـت .بـر ایـن باوریـم کـه کار در محیـط شـاد و مفـرح باعـث به
وجـود آمـدن انرژی مثبتی خواهد شـد کـه به خانـواده نیز انتقال
خواهـد یافـت .فراموش نکنیـد که این خانوادهها بخشـی از جامعه
مـا هسـتند و یکـی از اقدامـات مثبـت پخـش عقـاب در راسـتای
مسـئولیت اجتماعی ،طرحهای انگیزشـی اسـت که برای کارکنان
برگـزار میشـود .در همیـن راسـتا مدیریـت شـرکت در زمسـتان
سـال  1396اقـدام بـه برگـزاری طـرح انگیزشـی بـا عنـوان جـام
جهانـی نمـود و طـی آن بـه  10نفـر از کارکنـان برتـر تـور جـام
جهانـی روسـیه اهـدا شـد .همچنیـن این طرح شـامل مسـابقات
متعـدد ازجملـه برگـزاری لیگهای درونسـازمانی فوتبا 
لدسـتی
و پل 
یاستیشـن بـود که در محیطی شـاد و فرحبخش برگزار شـد.
علاوه بـر آنچـه ذکـر شـد ،شـرکت پخـش عقـاب بهعنـوان یکی
از شـرکتهای زیرمجموعـه هلدینـگ عقـاب نیـز فعالیتهایی در
راسـتای مسـئولیتهای اجتماعـی دارد .ازجملـه ایـن فعالیتهـا
میتـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد:

• تأسیس درمانگاه خیریه الغدیر در غرب تهران
• سـاخت مـدارس و ارائـه کمکهای آموزشـی در سـطح
اسـتان تهران
• همکاری مسـتمر با موسسـه خیـره حمایـت از بیماران
سـرطانی بهنام دهـش پور
• کمـک بـه زلزلـهزدگان غـرب کشـور از طریق ارسـال
محصـوالت غذایی
در شـرکت پخـش عقاب مسـئولیتهای اجتماعی هدفی نیسـت
کـه یـک بار به آن دسـت یافته و خاتمه یابد ،بلکه مسـیری اسـت
کـه نمیتـوان پایانـی بـرای آن متصـور شـد .هرسـاله در سـطح
مدیریـت کالن پخش عقـاب تصمیمگیریهای جدیـدی در مورد
مسـئولیتهای جدیـد گرفتـه شـده و بـر آنهـا افـزوده میشـود.
از جملـه همیـن نشـریهای کـه اکنـون در دسـت داریـد بـا هدف
برقراری ارتباط آگاهیبخش با مشـتریان و در راسـتای مسـئولیت
اجتماعـی پخـش عقاب در برابر جامعه مشـتریان به رشـته تحریر
در آمـده اسـت .از دیگـر اهـداف پخـش عقـاب در سـال  1397و
در راسـتای مسـئولیتهای اجتماعـی آن ،مسـئله صرفهجویی در
مصـرف انـرژی و تلاش بـرای بازیافـت حداکثری ضایعات اسـت.
امیدواریـم کـه از ایـن طریق بتوانیـم قدم دیگری در مسـیر حفظ
محیطزیسـت برداریم.
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