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نسخه فارسی دایره المعارف اشتراکی   صفحه 03

تعريفي که ما در ايران از ســوپرمارکت داريم، بــا تعريف جهاني 
آن چنــدان تطابق ندارد. درواقع، ســوپرمارکت در کشــورهاي 
توســعه يافته به فروشــگاه هاي زنجيره اي اطالق مي شــود که 
مشابه چيزي  است که ما در کالن شهرهاي ايران به  هايپرمارکت 
مي شناســيم. يک فروشــگاه بعضا چندطبقه، که در بخش هاي 
مختلف کاالهــاي مختلفــي را در آن پيدا مي کنيــد. در آلمان، 
فروشــگاه هاي زنجيره اي با قدرتي که از لحاظ اقتصادي به دست 
آوردند، دکان هاي کوچــک محلي را در خود هضــم کردند و به 
کارشان پايان دادند. بدين ترتيب، براي خريد يک کاالي مصرفي 
ساده مثل پنير هم بايد به يکي از فروشگاه هاي زنجيره اي که در هر 
محله اي شعبه دارند، مراجعه کنيد و از دکان هاي کوچک محلي 
خبري نيســت. صرف نظر از موقعيت هاي شــغلي متعددي که با 
حذف اين فروشــگاه هاي محلي حذف شدند، رشد فروشگاه هاي 
زنجيره اي و رقابت موجود بين آن ها به نفع مصرف کنندگان شده 
است. چراکه با شــکل گرفتن فروشــگاه هاي مختلف که همگي 
ســبد بزرگي از محصوالت را ارائه مي کنند، رقابت شديدي بين 
سوپرمارکت ها براي جذب مشتري ايجاد شده که آن ها را همواره 
به ارائه کاال با کمترين قيمت و طبعا کمترين حاشيه سود مجبور 
مي کند. در حال حاضر در آلمان و اروپا، فروشگاه هاي زنجيره اي 
 Aldi، Lidl، Edeka، Carrefour، زيادي فعاليت مي کنند که
Metro، Kaufland و Spar از معروف تريــن و موفق ترين ها 

به شمار مي روند.
به طور مثال يکي از بزرگ ترين فروشگاه هاي زنجيره اي دنيا به اسم 
آلدي، يک شرکت آلماني است که درحال حاضر بيش از 10هزار 
شعبه در 18کشور جهان دارد و از سال 1913 فعال است. خانواده 
آلبرشت متشکل از پدر و دوپسر خانواده که موسسان اين فروشگاه 
بزرگ بودند، براي عرضه محصوالت بــا کمترين قيمت ايده هاي 
مختلفي را اجرايــي کردند. کم کردن تنوع محصــوالت، يکي از 
اصلي ترين داليلي بود که به اين فروشگاه اجازه داد قيمت نهايي 
محصوالت را تا حد ممکن کاهش دهد. همچنين سياست اصلي 
اين فروشــگاه، ارائه کاالهاي باکيفيت اما کمتر شناخته شده بود 
که باعث مي شد مشتري پول اضافي به خاطر نام شناخته شده کاال 
پرداخت نکند. کم کردن هزينه هاي جاري فروشگاه با سادگي در 
طراحي دکوراسيون و البته بسته بندي ارزان قيمت و غير لوکس هم 
به اين فروشگاه ها کمک کرد که بتوانند حاشيه سود خود را کاهش 
دهند و در رقابت با ساير رقبا، قيمت هايي دست نيافتني ارائه کنند.

در اين ســوپرمارکت، تنها مــواد غذايي تازه يا بسته بندي شــده 
عرضه نمي شــود، بلکه کاالهاي الکترونيکي، اسباب بازي، لباس، 
ابزارآالت، ســيمکارت و کارت هاي اعتباري براي خريد آنالين و 
بســياري کاالهاي ديگر در تنوع کم و به صورت محدود به فروش 
مي رســد که به اقشــار کم درآمد هم اين امــکان را مي دهد که 
بتوانند در فصل هــاي مختلف، حتي لباس خانــواده را هم از اين 
فروشــگاه تامين کنند. البته فراموش نکنيد که تنوع محصوالت 
در اين فروشگاه ها بسيار کم است و شما مجبور به انتخاب يکي از 
چندمدل موجود هستيد، که از نظر قيمتي قابل مقايسه با کاالهاي 
مشــابه از کمپاني هاي شناخته شده نيســت. پيشرفت اقتصادي 
اين فروشگاه هاي زنجيره اي، به آن ها اين امکان را داد که نام هاي 
تجاري اختصاصي خودشان را معرفي کنند. بدين ترتيب بسياري از 
کاالها مثل لبنيات، نان، مواد پروتئيني و يا حتي ابزار آالت خانگي 
با نام اختصاصي اين فروشگاه ها و با قيمت هاي بسيار کمتر از بازار، 
در دسترس مشتريان قرار گرفت.  چندي اســت که در ايران هم 
فروشگاه هاي زنجيره اي روبه رشد هستند و در اکثر شهرهاي ايران 
شعبه هايي داير کرده اند. از زمان ظهور اين  هايپرمارکت ها در ايران، 
بقالي هاي بســياري مجبور به تعطيلي کسب وکارشان شده اند که 
هيچ کس از اين اتفاق خرسند نيســت، اما بايد بپذيريم که آينده 
فروشگاه هاي مواد غذايي در ايران هم به سمت جايگزيني بقالي هاي 
محلي با ســوپرمارکت هاي بزرگ و پر زرق و بــرق خواهد رفت و 

مدرن سازي فروشگاه ها در ايران هم، امري اجتناب ناپذير است.

سوپرمارکت در جهان اول!

ستونیکشنبه
شهروز چركچي

روزنامه فرهنگي ،  اجتماعي،
شهري  واقتصاد         ي ایران
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شماره 2555
 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

ماشینملیترکیهراچقدرجدیبگیریم؟
 )TOGG( با اینکه مشخصات فنی، ظاهر و امکانات خودرو توگ

تحسین برانگیز است اما هم اهداف تولیدی و هم مشخصات فنی این 
برند تا حدی اغراق آمیز است  صفحه 06 را بخوانید

ازشمابعیدبودآقایراد،خیلیبعیدبود !
در حاشیه حرف های باورنکردنی بازیگر قدیمی و خوشنام
باور نمی کنم اين حرف های سعيد راد باشد. حتی وقتی فيلم حرف هايش را هم ديدم 

باز هم نمی توانم ماجرا را هضم کنم. يک بازيگر خوب و خوشنام سينما بيايد و به خاطر 
داليلی موهوم به مربی پرسپوليس به مربی تيم محبوب خود ،  اين گونه بی احترامی کند. 
با الفاظی زشت و زننده . با لحنی که درآن خاکستر غيظ و عصبيت ،  شعله منطق و خرد را 
کامال خاموش کرده است . سعيد راد شايد عصبانی از بی توجهی کالدرون به آدام همتی 
)که بازيکن خوبی است و مستحق توجه بيشتر ( با چنان کلماتی کالدرون را مورد انتقاد 

قرار می دهد که يک لحظه احساس کرديم ... صفحه 08 را بخوانید

از آرژانتین وفرانسه
یادبگیریم

جسارت
یا قانون؟ 

وقتی ماکرون حقوق بازنشستگی 
خودرا می بخشد و...

مجادله معنادار محسن 
هاشمی و پیروز حناچی

دستاز
سرشبردارید

او فقط یک کمدین است
یک آوازه خوان، همین!

کمال بردبــار| او يک کمدين اســت. يک 
شومن. با شــم اقتصادي قوي و ذائقه خوب 
نمايشي. اما آن چنان محبوب که هميشه در 
معرض سخت ترين تندبادهاي سياسي قرار 
مي گيرد. جايي مي ايســتد بي آنکه شــايد 
خــودش بخواهد در معرض انواع و اقســام 
برداشت ها و سوءبرداشت ها... مرد محبوب 
و خجول تلويزيون ما که حاال 26سال است 
آن باالي باال حضور دارد و هميشه در معرض 
ســوءتفاهم قرار دارد. او آن چنان ظرفيتي 
در افکار عمومي  براي خــود تهيه ديده که 
هميشه مورد طمع جناح هاي سياسي بوده 
و از سوي ديگر هميشه توقعات و انتظاراتي 
درمورد او مطرح مي شــده که شايد خودش 
هم با آنها راحت نبوده است. او آن مرد سياس 
تصورات ما نيست. او دوســت ندارد به اين 
فکر کند که کجا ايستاده است و اين که مردم 
کجا هستند؛  مردم واقعي و يا مردم مجازي. 
او انگار مدام مي خواهد شــبح اين توقعات 
سياسي و فرهنگي را از خود دور کند. بازيگر 
درجه يکي است که واقعا به بيليارد و استيک 
و مار خانگي اش دلبسته اســت. او چارلي 
چاپلين و وودي آلن نيســت. نخواهيد از او 
يک روشنفکر نهان روش بسازيد. خودش هم 
اين گونه دوست ندارد. او يک کمدين است، 
 يک شــومن و گاه خواننده اي که به وضوح از 
صداي دودانگ خود لذت مي برد و با بازخواني 
ترانه هاي قديمي  روي نوستالژي سطح پايين 

شنوندگان خود ســرمايه گذاري مي کند. از 
تهران تا تورنتو.  

او در شــب يلدا به تلويزيون آمد. به شبکه 
نسيم و 90دقيقه برنامه اجرا کرد و سپس رفت 
دنبال زندگي و تفريحات خودش. اما طوفاني 
پشت سرش به پا کرد. فرداي روز برنامه اش، 
روزنامه اصولگراي فرهيختگان که مشخص 
بود برنامه شب قبل او را نديده اند چراکه زمان 
پخش برنامه با زمان ارسال روزنامه به چاپخانه 
منافات داشت، به افشــاي درآمد ميلياردي 
اين برنامه و مهران مديري پرداختند و روي 
قرارداد مديري با معاونت سيما تاکيد داشتند. 
درواقع رقابت هاي درون سازماني صداوسيما 
موجب شد تا برخي رسانه هاي اصولگرا ترجيح 
بدهند براي ترميم دورنماي مورد نظرشــان 
به طرفداري رشيدپور شــبکه 3 بپردازند و 
مديري شبکه نسيم را در محاق قرار دهند و 
يا اين گونه مورد انتقاد قرار دهند. اما از آن سو 
طرفداران دولت هــم از او عصباني بودند. به 
خاطر طعنه هايي که به دولت روحاني زده بود. 
سازندگي روز ســوم دي ماه مديري را عکس 
يک خود کرد و به ترسيم اين ديدگاه پرداخت 
که درآمد ميلياردي مديري و گروه دورهمي 
 به خاطر طعنه هايي است که روي آنتن زنده 
به دولــت روحاني وارد کرده اســت. به اين 
ترتيب مديري طي دوروز از دو روزنامه چپ 
و راست ضرباتي را نوش جان کرد. در فضاي 
مجازي هم وضع از اين بهتر نبود. طرفداران 

دولت به انتقاد از مديري پرداختند و فرضيه 
عقد قرارداد کالن تلويزيون بــا او به خاطر 
انتقاد از دولت را دوباره پيش کشيدند. فريد 
مدرسي در توئيتي نوشت که براي اين هنرمند 

سفارشي آينده خوبي پيش بيني نمي شود. 
اين ماجرا همزمان شــد با انتشــار ناگهاني 
عکس هايي از مديري در يک شهر اروپايي– 
احتماال پاريس– به همــراه خانمي  متجدد)!( 
اين بار اصولگرايان که متوجه شــده بودند 
چقدر در انتقاد از مديري عجله کرده بودند 
و رقابت هاي درون ســازماني صداو ســيما 
حواسشان را پرت کرده بود، به وسط ميدان 
آمدند و شروع کردند به طرح اين مسئله که 
افشاي عکس هاي خصوصي مديري ناشي از 
انتقادات او از دولت بوده است و بدين وسيله 
مديري را قرباني يک توطئــه ناجوانمردانه 
قلمــداد کردند. بالفاصلــه در ضدحمله اي 
سازمان يافته اين مسئله مطرح شد که افشاي 
عکس هاي خصوصي براي منتقدان دولت کار 
زشتي است يا براي همه آدم ها. در اين ميان 
ماجراهاي مربوط به ستاره اسکندري و نگار 

جواهريان هم مطرح شد...
اين سربسته اتفاقات عجيبي بود که ديروز در 
مورد مهران مديري پيش آمد. مردي که گويي 
مي خواهد گوش خود را به اين هياهوها ببندد 
و چشمانش را بگيرد و به همه بگويد من يک 
کمدين هستم. يک آوازه خوان. يک شومن. 

دست از سرم برداريد.  

حکمرانی کردن بر مردم کار سختی است. راستش را بخواهيد گاهی 
خودمان را که جای مسئوالن می گذاريم می بينيم، واقعا کار دشواری 
دارند ولی در عين حال فرمول های کامال مشخصی برای يک حکمرانی 
خوب وجود دارد. مثال اگر بخواهيد در شرايط سخت بر مردمی حکومت 
کنيد بايد کاری کنيد که آن مردم بفهمند که اين شرايط سخت برای 

همه است و نه فقط برای آن ها. 
پيش از ايــن عکس هايی ديده بوديم  از رهبــر يمنی ها که چطور در 
عرض چند ســال محاصره اقتصادی مردم يمن، او نيز الغر شده بود. 
حاال در اين چند روز دو نمونه ديگر خبری شده که بد نديديم با شما 

به اشتراک بگذاريمشان. 
اول از فرانســه بگوييم. می دانيد که حدود يک ماه اســت اين کشور 
عالوه بر ماجرای اعتراضی جليقه زردها، شاهد اعتراضات ديگری نيز 
به خاطر مسائل بازنشستگی اســت. داستان به طور خالصه اين است 
که دولت قصد دارد نظام بازنشستگی واحد ايجاد کند و مثال نظام های 
بازنشستگی بر مبنای شرايط کار ســخت را بردارد و برای همين هم 
رانندگان و کارگران راه آهن که قبال چنين امتيازاتی داشــتند با اين 

مسئله مخالفند. 
اول دی ماه بود که کاخ اليزه، مقر رياســت جمهوری فرانســه اعالم 
کرد رئيس جمهور ماکــرون از حقــوق ماهانه ای که بعــد از دوران 
رياست جمهوری به وی تعلق می گيرد چشم پوشی کرده است. آن طور 
که ايسنا از خبرگزاری فرانسه نقل کرده، براساس قانون سال 19۵۵ 
رئيسان جمهور فرانسه پس از پايان کارشــان در اليزه ماهانه ۶ هزار 
يورو بدون ماليات دريافت می کنند. دفتر ماکرون اعالم کرده اســت 
که رئيس جمهور اين دريافتی را بخشــيده و اين اقدام را در راستای 
تحول بزرگ در سيستم بازنشســتگی انجام داده است. از سوی ديگر 
ماکرون تصميم گرفته همچنين کرســی اي در شورای قانون اساسی 
نداشته باشد؛ پستی که به روسای جمهوری سابق فرانسه اعطا شده 
که حقوقش 13 هــزار و ۵00 يورو می شــود. بنابراين رئيس جمهور 
فرانسه اعالم کرده که حدودا از 20 هزار يورو حقوق ماهيانه صرف نظر 
کرده است چرا که بتواند مردم را قانع کند که من هم مثل شما هستم. 
خبــر دوم را از آرژانتين بخوانيد. ســايت اســپوتنيک خبر داده که 
ســرجيو ماســا رئيس مجلس آرژانتين گفته اســت: به دليل اعالم 
شرايط اضطراری اقتصادی تصميم گرفتيم پرداخت حقوق و مزايای 
اعضای مجلس و ســنا را به مدت 180 روز مسدود کنيم. اين اتفاق با 
رای نمايندگان هر دو مجلس آرژانتين اتفاق افتاده است. نمايندگان 
مجلس آرژانتين به طور متوســط 130 هزار پزو )معادل 2 هزار دالر 

آمريکا( حقوق ماهانه دريافت می کنند. 
در چنين شرايطی می توانيد باور کنيد که روز چهارشنبه و در بحبوحه 
ماجرای FATF به گفته آقای احمد توکلی، عضو مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام، چون همه اعضا باالی ۵0 ســال سن داشتند، به دليل 
نامســاعد بودن هوا، جلسه مجمع تعطيل شده اســت؟ در شرايطی 
که اين خيل عظيم جمعيت در تهران، از مشــاغل خصوصي گرفته تا 
دولتی در اين روز مشــغول به کار بودند، آيا واقعا چنين کاری درست 
اســت؟ آن هم برای آقايانی که همه با ماشين به محل مجمع آورده و 
برده می شــوند؟ آيا با اعالم چنين خبرهايی توقع داريم که مردم باور 
کنند مسئوالن هم مثل مردم دارند اين شــرايط سخت اقتصادی را 

تحمل می کنند؟ 

محسن  هاشمي، رئيس شوراي شــهر تهران، روز پنجشنبه به برنامه 
تلويزيوني »پرونده ويژه« رفته بود تا درخصوص آلودگي هوا ســخن 
بگويد. او در بخشــي از حرف هايش با مقايسه جســارت محمدباقر 
قاليباف، شهردار اســبق تهران و پيروز حناچي، شهردار فعلي تهران 
گفت:  قاليباف جســارت داشــت و اتوبوس هاي BRT را وارد کرد اما 

به نظرم حناچي جسارت الزم را ندارد...    صفحه 02 را بخوانيد

اینفلوئنسرهایجهانی
ازغذایایرانیمیگویند
روایت مارک و جیمز از سفر به ایران  برای 

فالو ئر های میلیونی شان  صفحه 15 را بخوانید

رازهایسرقتبزرگاتومبیل
هفت حقیقتی که درباره مجموعه بازی

»جی تی ای« نمی دانیم  صفحات 12 و 13 را بخوانید

زمستانگرانقیمتگیمرها
گزارشی از هر آن چیزی که باید برای خرید 

بازی ارزان قیمت بدانید

  عکس یک

  بعد از چندين روز آلودگی هوا، صبح  ديروز  تهران شاهد هوای نسبتا پاک 
و آسمان آبی بوده است.

   جشنواره ملی اسباب بازی  با حضور »محمد نهاونديان« معاون اقتصادی رييس 
جمهوری و »محسن حاجی ميرزايی« وزير آموزش و پرورش گشايش يافت.
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