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همزمان با ايام خجس��ته ش��عبانيه از جانبازان ش��اغل در شهرداري منطقه با
حضور قائممقام شهرداري منطقه تجليل شد .به گزارش خبرنگار همشهري
محله« ،علي درويش پور» قائممقام منطقه ضمن تجليل از مقام جانبازان گفت:
«حضور جانبازان محترم در شهرداري مايه افتخار و ترويج فرهنگ و ايثار و از

خودگذشتگي است».در اين مراسم كه به همت اداره ايثارگران منطقه برگزارشد،
جانبازان شاغل مسائل و مشكالت خود را با مسئوالن در ميان گذاشته و خواستار
ح��ل آنها ش��دند .همچنين در پاي��ان مراس��م از  21نفر از جانبازان ش��اغل در
شهرداري منطقه با اهداي لوح و هداياي ارزنده تقدير شد.

مدیر فروشگاههای شهروند از افزایش این مراکز در
منطقه ما میگوید

شهروند
براي شهروند
امیر جواهری

ش�ايد اگر بخواهيم گذري كوتاه بر تاريخ راهاندازي فروشگاههاي زنجيرهاي مانند شهروند در منطقه
داش�ته باش�يم بايد به س�الهاي پاياني دهه  60برگرديم .در اين س�الها تا اويل ده�ه 7 ،70تعاوني و
فروش�گاه زنجيرهاي براي مصرف محلي در منطقه ما تأس�يس و كمكم تعدادش�ان بيشتر شد تا اينكه
سال ۱۳۷۳شركت خدماتي كاالي شهروند بهعنوان پيشگام در ارائه خدمات در ارائه خدمات مصرفي به
شهروندان پايتخت شكل گرفت و يك سال بعد سومين شعبه آن در منطقه ما افتتاح شد .شهروند اكنون
به مجموعه كاملي از كاالهاي مصرفي مجهز شده و شهروندان ميتوانند مايحتاج مورد نياز خودشان را
به راحتي خريداري كنند .در زنجيره محصوالت توزيعي اين فروشگاه مواد غدايي و پروتئيني ،پوشاك،
كيف و كفش ،لوازم منزل ،هدايا ،كتاب ،لوازم الكترونيكي و رايانهاي مشتريان فراواني دارد.

كاالهاي متنوع با كيفيت
تمام ش��ركتها ،مراكز خريد و فروشگاهها براي
جلب مشتري با رويكردهاي و نگرشهاي مختلفي پا
به عرصه ظهور ميگذارند .آنها مشكالت دغدغههاي
اصلي مشتريانش��ان را شناسايي و نسبت به آن ارائه
خدمات ميكنند« .قدرتاهللگ��ودرزي» مديرعامل
فروشگاهاي ش��هروند يكي از اصليترين هدفهاي
اين فروش��گاه را كاه��ش دغدغه ش��هروندان بيان
ميكند و ميگويد« :نخستين پايه و اساس مجموعه
فروشگاههاي شهروند ،مشتري مداري است .يعني هر
آنچه مشتري ميخواهد دراختيارش قرار ميدهيم،
چرا كه رضايت مشتري يك اصل محسوب ميشود و
فروشگاه شهروند براي شهروندان است ».او در ادامه
صحبتهايش ميافزايد« :از سال گذشته تا امروز تمام
تالش و ظرفيت خود را به كار گرفتيم تا مشكلي براي
تأمين كاالهاي اساسي و مايحتاج ضروري شهروندان
ايجاد نشود .هدف ما اين است با مديريت مناسب از
دغدغهه��اي جامعه بكاهيم و به موقع اجناس مورد
نياز آنها را ذخيرهس��ازي و توزيع كني��م .مهمتر از
همه اينكه تمام كاالهاي موجود
در فروش��گاههاي شهروند
ب��دون محدوديت

حتي براي خانوارهاي پرمصرف عرضه ميش��وند و
قيمتگذاري آنها براساس نرخهاي بازرگاني دولت و
قيمت درج شده برروي كاالهاست».
روزي 100هزار مشتري داريم
مدير فروش��گاه ش��هروند موض��وع كيفيت را
همواره بهعنوان مزيت نس��بي فروش��گاه شهروند
مطرح ميكند و ميگويد« :كيفيت نقش بسزايي
در بهداشت و ارتقاء س�لامت جامعه دارد .بر اين
اس��اس واحد كنت��رل كيفيت ش��هروندان بهطور
مس��تقيم و مرتب محصوالت را بررسي و كنترل
ميكنند .ش��ايد به دليل همين اعتماد اس��ت كه
روزان��ه بي��ش از 100ه��زار نفر از فروش��گاههاي
زنجيرهاي ش��هروند خريد ميكنند ،زيرا مطمئن
هس��تند كاالي مورد نظرشان با كيفيت مطلوب و
قيمت مناسب عرضه ميشود».
تخفيف در ماه مبارك رمضان
ش��هروند از مع��دود
فروش��گاههاي است كه به
مناس��بت اعياد مذهبي،
عيدن��وروز ،بازگش��ايي
م��دارس ،ف��روش
ويژه كاالهاي
اساس��ي و
مصر في

م��ورد نياز خانواره��ا را در دس��تور كار خود قرار
داده و برخ��ي از كاالها از تخفيف 5تا 35درصدي
برخودار ميش��وند .مدير فروش��گاههاي شهروند
پايتخت در اينباره ميگويد« :امس��ال در آستانه
ماه مبارك رمضان نيز فروش ويژه كاالهاي اساسي
ش��هروند در گروه خواروبار ،حبوبات ،سبزيهاي
تازه ،منجمد و خش��ك ،رشته آشي ،چاي ،خرما،
ماكاروني ،عس��ل ،گردو ،نبات و فرآوردهاي لبني
و پروتئي��ن اجرا ميش��ود و 5روز قبل از آغاز ماه
مبارك با قيمتهاي ويژه در اختيار شهروندان قرار
ميگيرد .البته در اي��ن طرحها هيچوقت كيفيت
را ف��داي قيمت نميكنيم و ب��ه مصرفكنندگان
اطمينان ميدهيم مايحتاج آنها را با مرغوبت باال و
قيمت مناسب عرضه ميشود».
فروشگاه شهروند افزايش خواهد داشت
مدير فروش��گاههاي ش��هروند ،فروشگاه بهرود
منطقه 2را يكي از بهترين فروش��گاههاي شهروند
ميدان��د و درب��اره كمب��ود تعداد فروش��گاههاي
ش��هروند در بعض��ي از مناط��ق پايتخ��ت بهويژه
منطق��ه م��ا اينگون��ه توضيح ميده��د« :بعضي
مناطق فروشگاه ش��هروند ندارند يا يك فروشگاه
در آن فعاليت ميكند كه پاسخگوي نياز مردم آن
محدوده نيس��ت ،براي همين اين موضوع توسط
كارشناس��ان بررسي و با ش��هرداريها مناطق
مورد نظر مطرح ش��ده است ».او اميدوار است
بتوانند تعداد فروشگاههاي شهروند را افزايش
دهن��د تا خدمات بهتري در اختيار مردم قرار
گيرد.

بررسي تمايل شهروندان براي خري

شهروندان منطقه خريد الكترونيكي را ميپسندند
براي رس��يدن به ي��ك تحليل
درست و بررسي تمايل شهروندان
متوسط
 10درصد
ب��راي خري��د از فروش��گاههاي
زنجيرهاي نظرس��نجي كردهايم .در
اين نظرس��نجي ع��دهاي از اهالي
زیاد
 24درصد
«كوي نصر»(گيش��ا)« ،طرشت» و
«ستارخان» ش��ركت كردند كه از
آنها درباره تمايلش��ان براي خريد،
افزايش ،نوع سرويسهاي خدماتي،
سيس��تم س��فارش الكترونيك��ي
فروشگاههاي رنجيرهاي سؤال شد و نتيجه را براي بررسي در اخ
كارشناس اقتصادي قرار داديم.

کم
 6درصد

ميزان تمايل شهروندان منطقه براي خريد از فروشگاهه
صلوات��ي كارش��ناس اقتصادي
کم
 15درصد
در توضي��ح اين نم��ودار ميگويد:
«امروزه در تمايل خريد شهروندان
بح��ث كيفي��ت ب��االي كاال ،ثبات
متوسط
قيم��ت و اعتب��ار مرك��ز خري��د
 22درصد
مطرح اس��ت .مردم دوس��ت دارند
تم��ام خريدهايش��ان را در جاي��ي
انج��ام دهند كه تم��ام دغدغههاي
ز
ذهنيشان را برطرف كند .بنابراين،
28
در ش��اخصهاي اين نمودار اهالي
منطق��ه تمايل خيل��ي بااليي براي
خريد از فروشگاههاي زنجيرهاي نشان ميدهند».

