ضـمـیـمــه هـفـتـگــی اقـتـصــادی
شـنبه  13مهر  1398شـماره  8 36صفحه

اب رسویس های آنالیین آشنا شوید که خرید را برایتان راحت تر از گذشته یم کنند

در خانه بنشینید
و خرید کنید!
مسیر گذر از قبوض کاغذی

پاسخ به 10پرسش
درباره حذف قبوض کاغذی برق

چانگان ،جک ،چری؛
هبرتین کدام است؟
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اگر بخواهید یکی از این سه کراس اوور ساب کامپکت و
بسیارکوچکچینیرابارقمیکمتراز 200میلیونتومان
خریداریکنیدکدامراانتخابمیکنید؟

کدام ابنک
امانتدار هبرتی است؟!

بررسیشرایطوهزینههای
استفاده از انواع صندوق امانات بانک ها

جشنواره رنگ ها
در مازیچال و جهان منا
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راهنمایسفربهدوروستایبکرشمالی

نیلرپ ،پرفروش و محبوب

نگاهیبهیکبرندمعتبرتولیدمبلمانوصندلی

یادداشت

سیم کش خودرویی که کارخانه دار شد

n o t e

بازا ر ۱۰۰در صد آنالین نمی شود!
ایـن روزهـا بـازار فروشـگاه هـای آنالیـن
مهدی حسنزاده
داغ اسـت و بسـیاری از مـا انـواع کاالهـا و
روزنامهنگار
خدمـات مـورد نیـاز خـود ،از غـذا و بلیت
هواپیمـا ،قطـار و هتـل تـا خریـد سـایر
مایحتـاج را از ایـن طریق انجام می دهیم.
این فروشـگاه ها اکنون به بخشـی از زنجیره نظام توزیع کشـور تبدیل شـده
انـد و مـی تواننـد ،هزینـه تمـام شـده کاال را در بخـش توزیع کاهـش دهند.

بـا ایـن حـال از منظـر مصـرف ،اسـتفاده از ایـن فروشـگاه ها بـا چالش هایی
همـراه اسـت .مهمتریـن مسـئله ،اعتماد به فروشـگاه عرضه کننـده و کیفیت
کاالسـت .خصوصا درباره خرید کاالهایی که برند مشـخص و شـناخته شـده
ای ندارنـد ،ایـن معضـل خـود را نشـان داده و همچنـان ممکن اسـت نشـان
دهـد .بـه نظـر مـی رسـد بایـد فروشـگاه هـای آنالیـن را ملـزم کـرد کـه در
قبال کیفیت کاالی عرضه شـده ،مسـئولیت پذیر و متعهد باشـند که کاالی
نامناسـب تحویل مشـتری ندهند.

مسـئله دیگر ،ابهام درباره دوام فروشـگاه های فیزیکی اسـت .بسـیاری از افراد
بـا توجـه بـه رشـد فروشـگاه هـای آنالیـن تصـور مـی کنند کـه تا چند سـال
دیگـر ،عملا فروشـگاه هـای فیزیکـی و بازارهـا و مغـازه هـای فعلی بـه تاریخ
سـپرده خواهـد شـد .ایـن دیـدگاه را بایـد غلـط دانسـت .اگـر مسـئله بـازار و
فروشـگاه ها را صرفا از نگاه اقتصادی و تکنولوژی ببینیم ،ممکن اسـت چنین
تصـوری را داشـته باشـیم امـا در عمـل بازارهـا و فروشـگاه هـای فیزیکی باقی
خواهنـد مانـد چـرا کـه کارکـرد ایـن مـکان هـا صرفا بـه خرید محـدود نمی

شـود ،بلکـه بخشـی از فرهنـگ تفریحـی مـردم را شـکل می دهد .بسـیاری از
مـردم ترجیـح مـی دهنـد ولـو بـرای خریـدی کوچـک در بازارها قـدم بزنند و
ویتریـن هـای مغـازه هـا را رصـد کنند .ایـن اتفاق یکی از بخش های گشـت و
گذارهـای تفریحـی مـردم را شـکل مـی دهد و تـا این کارکـرد تفریحی وجود
دارد نمـی تـوان انتظـار داشـت بازارهای سـنتی و فیزیکی ،قافیـه را به صورت
کامـل بـه بازارهـای آنالیـن ببازنـد؛ اگرچـه بازارهـا و فروشـگاه هـای آنالیـن
همچنـان به رشـد سـریع خـود ادامه مـی دهند.
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