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 کارفًر اس گذشتٍ تا کىًن

سال فعالیت یکیکی اظ تکعضگک کطیکي              35ٍ تا  0414ّایپطهاضکت تا زساهثط  1041گطٍُ فطٍضگاّی کاضفَض تا تأسیس 

آیس. ایي ضطکت زٍهیي ضتثِ فطٍضگاّی زًیا ضا اظ ًظط زضآهس ٍ سَهیي   الوللی تِ ضواض هی ای تیي ّای ظًدیطُ ّایپطهاضکت

ضتثِ ضا اظ ًظط سَز تعس اظ ٍال هاضت ٍ تسیَ تِ ذَز اذ ػاظ زازُ است. تِ گف ِ کاضفَض، ضٍظاًِ یک هیلیَى هط طی اظ    

 کٌٌس. ّای ایي ضطکت زض فطاًسِ ذطیس هی ّایپطهاضکت

زض ًعزییی چْاضضاّی زض ذاضج اظ ضْط پاضیس آغاظ ًوکَز ٍ     1694کاضفَض فعالیت ذَز ضا تا اف  اح سَپطهاضک ی زض سال 

 تسیي تطتیة ًام کاضفَض )چْاضضاُ( تطای ایي ضطکت اً راب ضس.

ّط سالِ تط ضعثات ذَز زض ًکمکا      1695زًیا زض اضٍپا زض سال  «ّایپطهاضکت»گطٍُ فطٍضگاّی کاضفَض تا تأسیس اٍلیي 

 هر لف خْاى افعٍز.  

ضَز. تِ گف ِ سایت اذ ػاغی ککاضفکَض،       زض حال حاضط کطَض چیي ییی اظ تعضگ طیي هط طیاى کاضفَض زض زًیا تلمی هی

 ّایپطهاضکت خسیس زض چیي تأسیس کطزُ است. 05تا هاُ هی  0410ایي گطٍُ اظ ات سای سال 

 

 ّای کاضفَض زض کطَضّای هر لف تِ لطاض ظیط است: تیط طیي ًوایٌسگی

 ّا تعساز ّایپطهاضکت سال تأسیس اٍلیي ّایپطهاضکت کطَض

 012 1694 فزاوسٍ

 049 1663 چیه

 190 1695 اسپاویا

 134 1690 بزسیل
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زض    0446زض ایطاى ًیع زض حال حاضط ایي ضطکت زٍ ّایپطهاضکت ضا تأسیس ًوَزُ است کِ اٍلیي ّایپطهاضکت آى زض سال   

زض ضیطاظ اف  اح ضسُ است. ایي گطٍُ چْاض فطٍضگاُ زیگط ًیکع زض اغکفکْکاى                  0410هٌطمِ غطب تْطاى ٍ زٍهیي زض آٍضیل 

 (، هٌطمِ ضطق تْطاى، هطْس ٍ تثطیع تاظگطایی ذَاّس ًوَز. 0410)

ّای فطٍضگاّی زض  ایي ضطکت عالٍُ تط فعالیت

ای ٍ هسافطتی ًیع فعالیت  ظهیٌِ ذسهات تیوِ

ای ذَز ضا زض سال  کٌس. کاضفَض ذسهات تیوِ هی

تعس   1661ٍ ذسهات هسافطتی ضا زض سال  1620

 اظ اف  اح ّایپطهاضک ی زض یًَاى آغاظ ًوَز.

 

گطٍُ کاضفَض تِ گف ِ ذَز تٌْا تطای زس یاتی تِ 

یک آضظٍی کَچک تَاًس ِ تا اهطٍظ تِ ایي حس 

 پیططفت کطزُ ٍ هَفك عول کٌس: 

 

 کارفًر، اوتخاب ايل مشتزیان

اس طاتژی ایي گطٍُ تطای ضسیسى تِ ایي ذکَاسک کِ    

تَخِ تِ فطٌّگ هط طیاى زض ًما  هر لف خْاى ٍ ایداز زگطگًَی ٍ ًَآٍضی زض کاض است. کاضفَض تا تَخکِ تکِ فکطّکٌکگ           

هط طیاى سعی زاضز تا آًْا ضا تْ ط ضٌاذ ِ ٍ اظ ایي ططیك تِ تْ طیي ًحَ تِ ًیاظّای آًْا پاسد زّس. ایي ضطکت هع مس است  

تطای آًیِ ت َاًین اٍلیي اً راب هط طیاى تاضین الظم است کِ تطای کاضهٌساى ذَز ًیع تْ طیي کاضفطها تاضین؛ تسیي تطتکیکة   

ّکایکی تکطای         اًسیطس. ایي گطٍُ اهطٍظُ زض تیاپَی ایداز ًَآٍضی  کاضفَض ّوَاضُ تِ تعلین، پیططفت ٍ اضتما کاضهٌساى ذَز هی

ٍ زض هطکع ضْکطّکای    Carrefour Cityخصب هط طیاى است؛ زض ّویي ضاس ا، کاضفَض زض فطاًسِ زض هطاکع ضْطّای تعضگ 

تأسیس ًوَزُ است. عالٍُ تط آى زض تایکَاى ًکیکع فکطٍضکگکاُ             Carrefour Contactّایی تحت عٌَاى  کَچک فطٍضگاُ

اف  اح کطزُ ٍ سعی زاضز کِ زض اهَض ذطیس ایٌک کطًک کی ًکیکع تکِ             Carrefour Convenient Buyای تِ ًام  ساع 00ِ

ّای ذَز تیفعایس. ایي ضطکت تط آى است کِ زض ذطیسّای زاذل فطٍضگاّی ًیع کاالّای خسیس ه ٌَعی ضا تا تَخِ تِ   فعالیت

ّای ه ٌَع ذسهاتی تَخِ طیف ٍسیعی اظ هط طیکاى   ًیاظّای ضٍظ هط طیاى عطضِ کٌس. تسیي تطتیة ایي ضطکت تا اضائِ ضٍش 

 ضا تِ ذَز خلة ًوَزُ است.  
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RFID چیست؟ 

ضٍضی است کِ طی آى تدْیعات ذَاُ سرت افعای یا ًطم افعاضی AIDCّا     تطَض کلی ضٌاسایی ذَزکاض ٍ ًگْساضی زازُ

 ّا تسٍى کوک گطف ي اظ یک فطز ّس ٌس.  لازض تِ ذَاًسى ٍ تطریع زازُ

ًگاضی، سیس ن ضٌاسایی تا اس فازُ اظ فطکاًس ضازیَیی، سیس ن ضٌاسایی تا  ّای اًگطت تاضکسّا، کسّای زٍ تعسی، سیس ن

تاضٌس. ییی اظ خسیس تطیي هثاحث هَضز تَخِ  اس فازُ اظ لطًیِ چطن ٍ غسا ٍ ... اظ خولِ ایي ضاّیاضّا زض ایي همال هی

 است. RFIDزاًطوٌساى خْت ضٌاسایی افطاز یا کاالّا اس فازُ اظ سیس ن ضٌاسایی تا اس فازُ اظ فطکاًس ضازیَیی یا 
 

 RFID کِ هرففRadio Frequency 

Identification  است؛ اهطٍظُ تَسط

ای تعضگی چَى ٍال هاضت،  ّای ظًدیطُ فطٍضگاُ

ّای هْوی چَى ٍظاضت  هک زًٍالس ٍ ًیع ساظهاى

زفاع ایالت ه حسُ آهطییا اس فازُ ضسُ ٍ اه حاى 

 ذَز ضا تِ ذَتی پس زازُ است.

ای  تػَض کٌیس کِ ٍاضز یک فطٍضگاُ ظًدیطُ

ایس ٍ الالم هَضز ًیاظ ذَز ضا زاذل چطخ  ضسُ

 ایس.         ( لطاض زازtrolleyُزس ی )

ییی  ییی تک الالم زاذل سثس ضا تطزاض ِ ٍ اطالعات آى ضا تَسط تاضکسذَاى تایس ی کِ تک غٌسٍلساض تا اس فازُ اظ تاضکس هی

تِ زاذل ضایاًِ ٍاضز کٌس تا فاک َض الالم اً راتی ضوا غازض گطزز. تسیاضی اظ اٍلات تسلیل آًیِ تعساز کاالّای ذطیساضی ضسُ 

ضَز. تاظُ، گاّی اٍلات ًیع هرسٍش ضسى  ای تطییل هی ّای ظًدیطُ ای زض فطٍضگاُ ّای طَالًی تسیاض ظیاز هی تاضٌس؛ غف

 ضَز. کٌس، کِ ایي ذَز هَخة هطیالت تیط طی هی عالئن تاضکس، اظ ذَاًسى اطالعات خلَگیطی هی
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ّای طَالًی  زاضیس ٍ تسٍى ایٌیِ هدثَض تِ ایس ازى زض غف ضوا سثس کاالی ذَز ضا تطهی RFIDتا ایي فٌاٍضی خسیس یعٌی  

 ضَیس ٍ یا ح ی تسٍى ایٌیِ هدثَض تاضیس الالم ذطیساضی ضسُ ضا تِ غٌسٍلساض یا ًگْثاى ًطاى زّیس، اظ زض ذاضج هی ضَیس. 

هی تاضس ٍ ذَزش تا فطس اى عالئن   RFIDًیست تلیِ اظ ًَع   (Barcode)چطا؟ چَى تطچسة ضٍی کاال زیگط تاضکس

ضازیَیی کلیِ اطالعات خاضی ذَز اظ لثیل تعساز، لیوت، ٍظى، .... ضا تِ کاهپیَتطّای هَخَز زض زضّای ذطٍخی هراتطُ هی 

 کٌس. 

ایي تطچسثْا زاضای زٍ ترص تطاضِ ٍ آً ي ّس ٌس ٍ زاضای عولیطز تسیاض سازُ ای هی تاضٌس؛ تطاضِ اطالعات ضا اظ ططیك 

 کٌٌس.  کٌس ٍ حسگطّایی زض اططاف لطاض زاضًس ،ایي اطالعات ضا زضیافت هی آً ي هٌ طط هی

اظ خولِ هْو طیي هحاسي آى کاّص سطلت یا زظزی ٍ هحاسثِ سطیع ط تعساز کاالّای هَخَز زض اًثاض تسٍى ًیاظ ٍ کوک تِ 

 ًیطٍّای اًساًی است. 

اها تٌْا اضیال ایي فٌاٍضی گطاى تَزى آى است، اگط چِ ضٍظگاضی هی ضسس کِ تواهی اضیاء ٍ کاالّا ایي تطچسة ّا ضا هثل 

 تاضکس ذَاٌّس زاضت. 

یا سیس ن ضٌاسایی تا اس فازُ اظ فطکاًس ضازیَیی ساهاًِ ی ضٌاسایی تی سیوی است کِ لازض تِ تثازل   RFIDتطَض کلی 

کِ تِ یک کاال ،  Tagزازُ ّا تَسیلِ تطلطاضی اطالعات تیي یک 

 هی تاضس.   (Reader)ضی یا ... ه ػل ضسُ است ٍ یک تاظذَاى 

اظ سیگٌالْای الی طًٍییی ٍ   RFIDّای  اغَالً ساهاًِ

ّا تسٍى تواس تْطُ  الی طٍهغٌاطیسی تطای ذَاًسى ٍ ًَض ي زازُ

 گیطی هی کٌٌس. 

Tag  ّا ٍسیلِ ضٌاسایی ه ػل ضسُ تِ کاالیی است کِ ها

ّا  (Reader)ّا  ذَاّین آى ضا ضز یاتی کٌین ٍ تاظذَاى هی

ّا ضا زض هحیط تطریع زازُ ٍ  ٍسایلی ّس ٌس کِ حضَض تطچسة

کٌٌس. تا تَخِ تِ ایٌیِ  اطالعات شذیطُ ضسُ زض آًْا ضا تاظیاتی هی

ّای  ایي سیس وْا تط هثٌای تغییطات اهَاج هغٌاطیسی ٍ یا فطکاًس

کٌٌس، خْت تمَیت سیگٌالْای هَخَز زض هحیط  ضازیَیی کاض هی

 ضَز.  گاّی اٍلات اظ آً ي )تمَیت کٌٌسُ سیگٌال( ًیع اس فازُ هی
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 چگًوٍ اس مشتزیاوتان مزاقبت کىیذ
تطخوِ هدیس ًَضیاى      اً طاضات هثلغاى       تاضتاضا ای. گالًعًَیسٌسُ:   

   
العوط هط طی ضا تعییي کٌیس. . اضظش هازام1  

 . زٍ سطح ّط تعاهل ضا زض ًظط زاض ِ تاضیس:0

 کاضیٍ   ب(سطح کسة       سطح اًساًیالف(

 . ذطن هط طیاى ضا تِ ذَز ًگیطیس.5

ًام غافلگیط کٌیس. . ّویاضاى ٍ هط طیاى زاذلی ذَز ضا تا ّسایای تی4  

تیٌس. یاز زاض ِ تاضیس کِ ّط کس زًیا ضا ه فاٍت اظ زیگطاى هی . تِ 5  

. تطای کاضکٌاى تِ عٌَاى افطاز )کاهل( اضظش لائل تاضیس.6  

. تا زل ذَز گَش کٌیس.7  

. لالثی ًَ تطای ضیَُ ًگاُ کطزى تِ اض ثاّات زض ساظهاى ذَز تیافطیٌیس.8  

. اتاق یا فضای کاض ذَز ضا تا چیعّایی تعییي کٌیس کِ یازآٍض اضایِ ذسهات 9

 ذَب تاضٌس. 

 . لسض هَّثت ظًسگی ضا تساًیس.14

 یاز زاض ِ تاضیس.  . هفَْم حساب تاًیی عاطفی ضا ت11ِ

ّای الْام ترص تعییي  . ضاّطٍّا ٍ زیَاضّا ضا تا تػاٍیط گطافییی ٍ ًمل لَل12

 کٌیس.

ّای کاًَى ضا تطییل زّیس.  . گط13ٍُ  

. تِ ذَزتاى کوک کٌیس!14  

 . پٌح ساظًسُ حس ٍفازاضی13

. تطزّای کَچک ضا خطي تگیطیس.16  

تَاًیس تدطتِ هط طیاً اى ضا اضتما زّیس، ّوفیطی کٌیس.  ّایی کِ هی  . زضتاضُ ضا17ُ  

تَاًیس( اًدام زّیس، ه وطکع ضَیس. . ضٍی کاضی کِ )هی18  

ّا سطگطهی ایداز کٌیس. . تا زاس اى19  

گیطیس. . تا زّاى تاظ چیعی یاز ًوی20  

ضًَس. . افطاز ظیثا اتفالی پیسا ًوی21  
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