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 ای  َای سوجیزٌ الشامات تًسعٍ فزيضگاٌ

 : مصزف  - اقتصاد

ّا  ؿَد، چشا کِ دس طشاحی، ایجاد ٍ فؼالیت ایي فشٍؿگاُ کٌٌذگاى ٍ تَلیذکٌٌذگاى هحؼَب هی تشای حوایت اص هلشف

کٌٌذُ ٍ اػتاًذاسدّای ًگْذاسی ٍ ػشضِ ػالن ٍ تْذاؿتی کاالّا، سػایت  تؼیاسی اص اػتاًذاسدّای هشتثط تا حمَق هلشف

تشیي  ای هٌاػة ّای صًجیشُ ؿَد.اهشٍصُ تِ اػتماد تیـتش کاسؿٌاػاى ٍ خثشگاى ًظام تَصیغ کاال، ػشضِ کاال تَػط فشٍؿگاُ هی

كَست  ّوچٌیي اکٌَى ًظام تَصیغ کاال دس ایشاى ّواًٌذ هؼذٍد کـَسّایی اػت کِ تخؾ اػظن تَصیغ کاال تِ  ٍ تْتشیي سٍؽ

گیشد.  کٌٌذ، كَست هی سا سػایت ًوی  ّای كٌفی کَچک کِ تؼیاسی اص اػتاًذاسدّای الضاهی دس ایي صهیٌِ ػٌتی تَػط تٌگاُ

تش ایي اػاع تغییش ٍ اكالح ًظام تَصیغ کاال ٍ خذهات اص جولِ هَضَػات هذًظش دٍلت دس طشح تحَل التلادی کـَس 

 ؿَد کِ ٍصاست تاصسگاًی هتَلی اكالح آى ؿذُ اػت. هحؼَب هی

ّایی سا اجشا کشدُ کِ اص    طی یکی، دٍ ػال اخیش هؼاًٍت تَػؼِ تاصسگاًی داخلی ٍصاست تاصسگاًی تشای اكالح ًظام تَصیغ طشح

فشٍؿی اؿاسُ کشد. تا ایي ّذف تؼْیالتی ترشای ایرجراد ٍ          ای خشدُ ّای صًجیشُ تَاى تِ طشح گؼتشؽ فشٍؿگاُ آى جولِ هی

ّای دٍلت هذ ًظش لشاسگشفتِ اػت. اها هَضَػی کِ هرترفػرفراًرِ دس          ّا ٍ حوایت ّا ّوشاُ تا کوک گؼتشؽ ایٌگًَِ فشٍؿگاُ

ِ      ّای صًجیرشُ  اجشای ایي طشح کوتش هَسد تَجِ لشاس ًگشفتِ سػایت حذالل اػتاًذاسدّای ایجاد فشٍؿگاُ ٍیرظُ ًرثرَد         ای تر

 ّاػت. یاتی هٌاػة ٍ تْیٌِ تشای ایجاد ایٌگًَِ فشٍؿگاُ هکاى

 ریشی ضعف تزوامٍ

دس ًتیجِ ًثَد الضام تِ سػایت ایٌگًَِ اػتاًذاسدّا دس اًجام ایي طشح تَػط ٍصاست تاصسگاًی اص یک طشف ٍ تَجِ ًکرشدى ترِ     

فرشٍؿری ٍ        گیشی فضای سلاتتی دس هحیط کؼة ٍ کاسّای هشتثط تا ًظام تراصسگراًری خرشدُ       ؿکل اكالح ػَاهل اكلی ػذم

ّای كٌفی ػٌتی ؿذُ اػت. پیاهذ ایي اهرش ؿرکرؼرت         فشٍؿی کاالّا ٍ خذهات دس کـَس، هٌجش تِ تذاٍم فؼالیت تٌگاُ ػوذُ

ُ      ای اػت. تا ایي ؿشایط دس ًْایت ًیض اػالم هی  ّای صًجیشُ اًذاصی ٍ تَػؼِ فشٍؿگاُ ساُ ّرای     ؿَد، ایجاد ٍ تَػؼِ فرشٍؿرگرا

تایذ تشای اكالح ًرظرام ترَصیرغ کراال           ای کِ  ای دس ًظام تَصیغ کاال دس ایشاى کاسایی الصم سا ًذاسد، غافل اص آًکِ تشًاهِ صًجیشُ

گیشی ٍضؼیت ًاکاسآهذ ًظام ترَصیرغ      گشفت، تا تَجِ تِ اكالح ًـذى ػلل اكلی ؿکل ّوچَى ػایش کـَسّا هذ ًظش لشاس هی

ُ      ّای ًاکاسآهذ ٍ اص ػَی دیگش تی کاال ٍ اتخار ػیاػت ّرای     تَجْی تِ حذالل اػتاًذاسدّای الصم تشای ایجاد ایي فرشٍؿرگرا

 ای دس ایي طشح تِ دسػتی هذ ًظش ػیاػتگزاساى لشاس ًگشفتِ اػت. صًجیشُ
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 ساختارَای وامىاسة

فشٍؿی دس هتشاطّای کَچک ٍ تذٍى تَجرِ ترِ      ای خشدُ ّای صًجیشُ ؿَد اغرلة فررشٍؿگاُ تا ٍجَد ایي الضاهات هـاّذُ هی

اًذ. تا تَجِ تِ گؼتشدگری ایرجراد ٍ          یاتی ٍ دس ًظش گشفتي فضایی هٌاػة ٍ کافی تشای پاسکیٌگ خَدسٍ، احذاث ؿذُ هکاى

ای تضسگ دس ػایرش   ّای صًجیشُ ای دس کـَسّای هختلف، اکٌَى حَصُ فؼالیت تؼیاسی اص فشٍؿگاُ ّای صًجیشُ تَػؼِ فشٍؿگاُ

کٌٌذ. الثتِ تایرذ ترَجرِ داؿرت کرِ سًٍرذ                 الوللی فؼالیت هی کـَسّا اص ػطح هلی فشاتش سفتِ ٍ تِ كَست فشا هلی ٍ تیي

ّای  ّا دس کـَسّای دیگش، هَلؼیت هٌاػثی تشای ها جْت اػتفادُ اص تجشتیات دٍلت گیشی ٍ گؼتشؽ ایٌگًَِ فشٍؿگاُ ؿکل

دّی ًظام تَصیغ کاالّا  سیضی تشای ػَق ّای هختلف ػیاػتگزاسی، تذٍیي لَاًیي ٍ همشسات ٍ تشًاهِ ایٌگًَِ کـَسّا دس صهیٌِ

 ٍجَد آٍسدُ اػت. ای تَػط دٍلت تِ ّای صًجیشُ تِ ػوت فشٍؿگاُ

 گذاری تا ارائٍ الگً تأثیز

سػذ تَجِ تِ حذالل اػتاًذاسدّا تشای طشاحی ٍ ایرجراد        ّا ٍ ؿشایط ًظام تَصیغ کاال دس ایشاى تِ ًظش هی تا تَجِ تِ ٍالؼیت

ای) الثتِ  ّای صًجیشُ ّای جاسی فشٍؿگاُ ای تِ ّوشاُ هذ ًظش لشاسگشفتي اػتاًذاسدّای الصم تشای فؼالیت ّای صًجیشُ فشٍؿگاُ

ًاپزیش اػت. پشداخت تؼْیالت تاًکری    ّای هختلف التلادی، فشٌّگی ٍ اجتواػی کـَسهاى( اهشی اجتٌاب  تا تَجِ تِ ٍیظگی

ّای هالیاتی یرا   ای )هاًٌذ اسائِ تخفیف  ّای صًجیشُ یا ّشگًَِ ّوکاسی ٍ هؼاػذت دٍلتوشداى تشای ایجاد ٍ گؼتشؽ فشٍؿگاُ

ّای کاسگشی ٍ... تا تَجِ تِ سػایت اكَل تْذاؿتری ٍ حرذالرل اػرتراًرذاسدّرای حرمرَق                      پشداخت تخـی اص ّضیٌِ تیوِ

ّرای     ػراخرت     تش ایجاد فضای هٌاػة تشای تَلف خَدسٍ اص جولِ صیش دّی فشٍؿگاُ( ٍ اص ّوِ هْن  کٌٌذگاى دس ؿکل هلشف

ای دس ایفای ًمؾ ٍالؼی خَد یؼٌی تَصیرغ   ّای صًجیشُ تَػؼِ ایي ؿیَُ تَصیغ کاالػت. تَجِ تِ ایي هَاسد هَفمیت فشٍؿگاُ 

هرزکرَس      ای  ّای صًجیشُ ّای ػٌتی ًیض دس تثؼیت اص فشٍؿگاُ دًثال داؿتِ ٍ دس ًتیجِ فشٍؿگاُ هٌاػة کاالّا ٍ خذهات سا تِ

 کٌٌذ. فشٍؿی خَد الذام هی فشٍؿی ٍ ػوذُ هَسد اػتفادُ دس فؼالیت تاصسگاًی خشدُافضاس  افضاس ٍ ًشم ػختًؼثت تِ اكالح 

اجشایی ؿذى دسػت ایي تشًاهِ هَجة خَاّذ ؿذ تا ًظام تَصیغ کاال دس کـَسهاى ًیض هاًٌذ ػایش کـَسّا تِ ػرَی فضرای     

ّای هزکَس هَجة خَاّذ ؿرذ ترا      تَجْی تِ صیشػاخت سلاتتی ٍ ػشضِ کاالّا دس ؿشایط هٌاػة ٍ هطلَب ػَق یاتذ. اها تی 

ّایی کِ تشای اكالح ًظام تَصیغ کاال ٍ خذهات تِ اجشا دس آهذُ تا ؿکؼت هَاجِ ؿَد.  ایي طشح ًیض ّوچَى تؼیاسی اص طشح

تا ایي ؿشایط پغ اص كشف صهاى ٍ ّضیٌِ تؼیاس، ًظام تَصیغ کاال ٍ خذهات اكالح ًـذُ ٍ ّوچٌاى تِ ؿکلی ًاکاسآهذ ٍ ترِ    

 کٌٌذگاى تِ حیات خَد اداهِ خَاّذ داد. دٍس اص سػایت حمَق هلشف
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کٍ قادر است  گزیگًری گارسیا مًفق تٍ اتذاع چزخ خزیذ ًَضمىذ مجُش تٍ حسگزَای کىتزل حزکت کیىکت ضذٌ

فزد را َىگام خزیذ اس فزيضگاٌ َمزاَي کزدٌ ي کاالَای خزیذاری ضذٌ مًجًد در چزخ را تا لیست خزیذ يی 

 مطاتقت دَذ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تی ػاختِ کِ کاس چشخ دػتی هخلَف خشیذ سا هیکٌذ ترا ایري ترفراٍت ترا              تاگشیگَسی گاسػیا داًـجَی داًـگاُ فلَسیذا سٍ

چشخْای دػتی هؼوَلی کِ حؼگشّایی داسد کِ تاػج هیـًَذ دًثال كاحثؾ دس فشٍؿگاُ تشٍد ٍ ّش ٍلت الصم ؿذ تَلف کٌذ تا 

 کاالّای خشیذاسی ؿذُ سا سٍی آى تگزاسًذ ٍ اص ّوِ هْوتش ایي کِ تشخالف چشخْای هؼوَلی تِ پای هـتشیاى دیگش ًویخَسد.

 

 گشیگَسی اص کَدکی آسصٍ داؿت چشخ دػتی تؼاصد کِ دیگش هاًٌذ چشخ دػتی خَاّشؽ تِ پای اٍ ًخَسد.

سٍتاتی اػت کِ داًـجَیاى  03ایي چشخ دػتی هؼشٍف تِ پیـخذهت َّؿوٌذی اػت  کِ تا تاتشی کاس هیکٌذ ٍ یکی اص حذٍد 

 داًـگاُ فلَسیذا دس تشم گزؿتِ ػاختِ اًذ.
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ّؼتٌذ کِ حشکات خشیذاس سا تحت         8حؼگشّای کیٌکت چشخ َّؿوٌذ هتلل تِ یک تثلت تا ٍیٌذٍص              ایه محققان   

 کٌذ. کٌتشل داؿتِ ٍ كاحة خَد سا ّوشاّی هی

تَاًذ خشیذاس سا تشای      ؿَد ٍ ػیؼتن هی     کٌتشل چشخ خشیذ َّؿوٌذ اص طشیك حشکات دػت یا فشاهیي كَتی اًجام هی               

 یافتي یک کاالی خاف دس فشٍؿگاُ ساٌّوایی کٌذ. 

( هجْض تِ Smarter Cartچشخ خشیذ َّؿوٌذ )

تَاًذ هحل لشاس  ػیؼتن تـخیق كذا اػت ٍ خشیذاس هی

گشفتي یک کاالی خاف دس فشٍؿگاُ سا اص ػیؼتن ػؤال 

کٌذ ٍ اطالػات هَسد ًیاص تلَست كَتی اػالم یا تش سٍی 

 آیذ.  كفحِ تثلت تِ ًوایؾ دسهی

 

تا اػتفادُ اص ػیؼتن ؿٌاػایی اص طشیك فشکاًغ سادیَیی 

(RFID چشخ خشیذ َّؿوٌذ لادس اػت لیؼت خشیذ اص )

پیؾ تؼییي ؿذُ سا تخَاًذ ٍ تا اػکي تاسکذ کاالّای 

هَجَد دس چشخ، هحتَیات سا تِ خشیذاس اػالم کشدُ ٍ 

کؼشی کاال یا تشداؿتي یک کاالی خاسج اص لیؼت سا 

 اطالع دّذ. 

ّوچٌیي اهکاى هحاػثِ ّضیٌِ کل خشیذ ٍ اتلال تِ 

حؼاب خشیذاس ٍ پشداخت كَستحؼاب ًیض دس ًظش گشفتِ 

 ؿذُ اػت.

  

ًوًَِ ّایی اص چشخ خشیذ َّؿوٌذ سا دس تشخی اص فشٍؿگاُ ّای خَد هَسد                     Whole Foodsفشٍؿگاُ صًجیشُ ای     

 آصهایؾ لشاس دادُ اػت .
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 ريش مذیزیت سمان  

 تیطتز کار کىیذ، کمتز کالفٍ ضًیذ

 کتاب پزفزيش سایت آماسين در سمیىٍ مذیزیت سمان است! 02ایه کتاب عصارٌ 

تشین،  ّوِ ها دٍػت داسین کاس کٌین. آى ّن کاس تیـتش ٍ هفیذتش. اص طشفی دٍػت داسین دس حالی کِ اص صًذگی خَد لزت هی

طَس  اٍلات فشاغت تیـتشی دس اختیاسهاى تاؿذ. تؼیاس خَب، ایي آسصٍّا تاّن هغایشتی ًخَاٌّذ داؿت، فمط اگش تذاًین کِ چِ

 اص ٍلت خَد اػتفادُ کٌین.

 ؿواس اػت.  هضایای اػتفادُ دسػت اص صهاى، تی

 افزادی کٍ يقت خًد را تحت کىتزل داروذ:

 دٌّذ کاس تیـتشی اًجام هی -

 کٌٌذ تٌؾ کوتشی سا تجشتِ هی-

 سٍاتط تْتشی داسًذ -

 ًؼثت تِ خَد ٍ صًذگی احؼاع تْتشی داسًذ -

 کٌٌذ. ؿاى سا پیذا هی ٍلت کافی تشای اًجام کاسّای هَسدػاللِ -

 کتاب تِ پٌج لؼوت تمؼین ؿذُ اػت:

 تخص ايل: تمزکش

 ّا تشای پیذا کشدى آًچِ ٍالؼا تشایتاى هْن اػت. تْتشیي سٍؽ

 ریشی تخص ديم: تزوامٍ

 هٌظَس سػیذى تِ ًتیجِ. ّا تِ ّا تشای هذیشیت طشح تْتشیي سٍؽ

 تخص سًم: ساسماوذَي

 ّا تشای هذیشیت فضای کاس ٍ صًذگی. تْتشیي سٍؽ

 تخص چُارم: اقذام

 ّا تشای هذیشیت اػوال ٍ سفتاس خَیؾ. تْتشیي سٍؽ

 تخص پىجم: یادگیزی

 ّا تشای اداهِ دادى ایي هَفمیت تْتشیي سٍؽ
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