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افقنماد

1388سال تاسیس

55،570

EPS TTM4،961)ریال(

P/E11.2 گذشته نگر سهم

P/E10.24 آینده نگر سهم

5،359سود برآوردی

3تعداد سهم )میلیارد(

11%درصد شناوری

166،290ارزش بازار )میلیارد ریال(

ـــرد. در آن  ـــه طـــور رســـمی کار خـــود را آغـــاز ک ـــی ب ـــم فضل ـــام شـــرکت پاکشـــو توســـط محمدکری ـــا ن ـــی گلرنـــگ ســـال 1351 ب ـــروه صنعت گ
زمـــان محصـــوالت شـــرکت پاکشـــو بـــا نـــام تجـــاری گلرنـــگ بـــه بـــازار عرضـــه می شـــدند و بعـــد از آن بـــا گســـترش کار شـــرکت نهایتـــا در 

ســـال 1382 گـــروه صنعتـــی گلرنـــگ تاســـیس شـــد.                                     
شـــرکت فروشـــگاه هـــای زنجیـــره ای افـــق کـــوروش )ســـهامی عـــام( در تاریـــخ 1388/06/17 تحـــت شـــماره 359328 در اداره کل 
ثبـــت شـــرکت هـــا و مالکیـــت صنعتـــی تهـــران، بـــا ســـرمایه اولیـــه یـــک صـــد میلیـــون ریـــال بـــه ثبـــت رســـید. ایـــن شـــرکت در واقـــع زیـــر 
ـــاه  ـــخ 7 دی م ـــز در تاری ـــوروش نی ـــق ک ـــگاه اف ـــت. فروش ـــاص( اس ـــهامی خ ـــگ )س ـــی گلرن ـــروه صنعت ـــی گ ـــاری نهای ـــد تج ـــه واح مجموع

ـــت.  ـــرار گرف ـــی ق ـــه عموم ـــورد معامل ـــهام آن م ـــن س ـــال اولی ـــان س ـــن هم ـــخ 27 بهم ـــید و در تاری ـــت رس ـــه ثب ـــران ب ـــورس ته 97  در ب

موضـــوع اصلـــی فعالیـــت شـــرکت خریـــد، فـــروش، توزیـــع، پخـــش، واردات و صـــادرات و هـــم چنیـــن بازاریابـــی کلیـــه کاالهـــای مجـــاز 
بازرگانـــی داخلـــی و خـــارج از کشـــور اســـت.

مقدمه

ترکیب سهامداران

اطالعات کلی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

درصدتعداد سهام 

شرکت گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش)سهامی خاص(

شرکت سرکلند پارس )سهامی خاص(

صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توازن کوروش

سایر

مجموع

سهامداران

1400/12/29 سال مالی منتهی

قیمت سهم )1400/07/14()ریال(
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تفکـــر اولیـــه ایجـــاد فروشـــگاه هـــای بـــزرگ توســـط بـــازرگان فرانســـوی آریســـتید بوســـکیو در ســـال 1852 میـــادی بـــا تاســـیس 
فروشـــگاهی بـــه نـــام بـــن مارشـــه بـــرای فـــروش اجنـــاس خـــرازی و پارچـــه تحقـــق یافـــت و ایـــن فروشـــگاه کوچـــک اســـاس 
فروشـــگاه های بـــزرگ شـــد. امـــروزه در دنیـــا فروشـــگاه هـــای زنجیـــره ای بســـیار متعـــددی ایجـــاد شـــده انـــد کـــه ســـهم قابـــل توجهـــی 
از تولیـــد ناخالـــص ملـــی کشـــور هـــا را بـــه خـــود اختصـــاص داده انـــد. بـــرای مثـــال حـــدود 6 درصـــد تولیـــد ناخالـــص ملـــی ایـــاالت 
متحـــده آمریـــکا بـــه عنـــوان مرکـــز اصلـــی شـــرکت هـــای بـــزرگ حـــوزه خـــرده فروشـــی از بابـــت تجـــارت خـــرده فروشـــی اســـت. در ادامـــه 

بـــه برخـــی از آمـــار 250 شـــرکت بـــزرگ حـــوزه فروشـــگاه هـــای زنجیـــره ای اشـــاره مـــی شـــود: 

صنعت خرده فروشی در جهان

درآمد 250 شرکت برتر به تفکیک قاره 

   4.4 درصد
میزان رشد درآمد شرکت های 

برتر حوزه خرده فروشی 
نسبت به سال گذشته

11 کشور
تعداد کشورهایی که 

به صورت میانگین این 
شرکت ها در آنها فعالیت 

   4.4 میلیارد دالر
حداقل درآمد بین 250 شرکت 

بزرگ صنعت خرده فروشی

 19.4 میلیارد دالر
میانگین درآمد  250 شرکت 
بزرگ  صنعت خرده فروشی

3.1 درصد
میانگین حاشیه سود 

ناخالص 250 شرکت برتر 
حوزه خرده فروشی

  4.85 تریلیون دالر
درآمد کل 250 شرکت بزرگ  

صنعت خرده فروشی

5 درصد
میانگین رشد درصد درآمد 
طی پنج سال گذشته 250 

شرکت برتر حوزه خرده 
فروشی

آسیا
786.3 میلیارد دالر

آفریقا
68.2 میلیارد دالر

آمریکا شمالی
2284.6 میلیارد دالر

آمریکا التین
90.6 میلیارد دالر

اروپا
1617.6 میلیارد دالر

دارایی
  میانگین   بازگشت
4.3 درصد
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در ادامه به 10 شرکت برتر در این حوزه در مقیاس جهانی اشاره می گردد:

ـــره ای و روش  ـــای زنجی ـــگاه ه ـــا فروش ـــت ام ـــوردار اس ـــی برخ ـــت باالی ـــنتی از قدم ـــه روش س ـــران ب ـــی در ای ـــرده فروش ـــت خ ـــه صنع اگرچ
ـــران اســـت.  ـــا و جـــوان در ای ـــی نوپ ـــه نقـــاط دیگـــر جهـــان، صنعت مـــدرن صنعـــت خـــرده فروشـــی  نســـبت ب

شرکت های ایرانی فعال در این صنعت:

تعداد فروشگاه

سهامدار اصلی

مرکز اصلی میزان درآمد )میلیارد دالر(

تعداد شعبه

سود خالص )میلیارد دالر(

1Walmart Inc559.213.75342ایاالت متحده آمریکا

2Amazon Inc38621.3539ایاالت متحده آمریکا

3Costco Wholesale Corp.122.14559ایاالت متحده آمریکا

4The Kroger Co.121.13.112742ایاالت متحده آمریکا

5Walgreens Boots Alliance115.92.099021ایاالت متحده آمریکا

6The Home Depot110.211.22300ایاالت متحده آمریکا

7Aldi1097.176816لمان آ

8Target92.44.41897ایاالت متحده آمریکا

9CVS Health86.67.29960ایاالت متحده آمریکا

10JD.com82.97.5853انگلستان

مجموعه گلرنگ2946کوروش1

بازتاب سهام توس653رفاه2

هلدینگ حیات590جانبو3

واحد های تابعه اتکا581اتکا4

گروه گلستان445هفت5

مجموعه گلرنگ40هایپرفامیلی6

شهرداری تهران40شهروند7

ماجد الفطیم39هایپراستار8

سرمایه گذار شخصی23هایپرمی9

ردیف

ردیف

نام شرکت

فروشگاه

صنعت خرده فروشی در ایران
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در حـــال حاضـــر فروشـــگاه هـــای زنجیـــره ای افـــق کـــوروش رتبـــه اول را از نظـــر توســـعه و تعـــداد شـــعب بـــا 2946 شـــعبه در اختیـــار دارد. 
هـــم چنیـــن باالتریـــن میـــزان فـــروش و رتبـــه ســـی و پنجـــم را در بیـــن صـــد شـــرکت برتـــر ایـــران را از آن خـــود کـــرده اســـت.

Fast moving consumer goods )FMCG (مـــدل کســـب و کار شـــرکت افـــق کـــوروش در زمینـــه فـــروش اصطاحـــا بـــه روش محصـــوالت تنـــد گـــردش
اســـت. 

خـــرده فروشـــی هـــا در انـــدازه هـــای متفـــاوت از روش هـــای درآمـــدی متفاوتـــی بهـــره می برنـــد. ایـــن روش هـــا ممکـــن اســـت در کلیـــت 
بـــه یکدیگـــر شـــباهت داشـــته باشـــند امـــا در جزییـــات قطعـــا تفـــاوت دارنـــد. همچنیـــن در فروشـــگاه هـــای زنجیـــره ای فرصت هـــای 
ـــال تبلیغـــات  ـــرای مث ـــرد. ب ـــوان بـــه خوبـــی از آن فرصت هـــا بهـــره ب ـــر نت درآمدزایـــی وجـــود دارد کـــه احتمـــاال در کســـب و کارهـــای کوچکت
مـــی توانـــد فرصـــت درآمـــدی مناســـبی باشـــد کـــه کســـب و کارهـــای کوچکتـــر بهـــره کمتـــری از آن مـــی برنـــد. افزایـــش فـــروش معمـــوال 
ـــادی ســـهم فـــروش خـــود را بیشـــتر  ـــا شـــتاب زی ـــز در ســـالیان گذشـــته ب اســـتراتژی اول همـــه خـــرده فروشـــان اســـت. افـــق کـــوروش نی
کـــرده اســـت، کـــه ایـــن افزایـــش فـــروش نیـــز در مبالـــغ فـــروش ماهانـــه ای کـــه شـــرکت محقـــق کـــرده اســـت بـــه طـــور کامـــل قابـــل 
مشـــاهده اســـت. البتـــه انتظـــار رشـــد فـــروش بـــا همیـــن شـــتاب ســـال های اخیـــر بـــرای ســـالیان آتـــی شـــرکت کمـــی دور از واقعیـــت بـــه 

نظـــر می رســـد کـــه ایـــن امـــر طبیعـــی اســـت.

جایگاه شرکت در صنعت

انواع مختلف خرده فروشی

خرده 
فروشی

 خرده فروشان 
دارای انبار

 سوپرمارکت ها 
و خواروبار ها

فروشگاه 
زنجیره ای

خرده فروشان 
تخصصی

خرده فروش 
اینترنتی

خرده فروش 
دکه ای

خرده فروش 
موبایلی

خرده فروش 
تخفیفی
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همانطـــور کـــه در بـــاال نیـــز اشـــاره شـــد روش هـــای کســـب درآمـــد و ســـودآوری بـــه جـــز فـــروش نیـــز وجـــود دارد کـــه افـــق کـــوروش از ایـــن 
روش هـــای درآمـــدی بهـــره مـــی بـــرد. تبلیغـــات، ســـود هـــای ناشـــی از نحـــوه پرداخـــت و حجـــم خریـــد انبـــوه شـــرکت هـــای خـــرده فروشـــی 

و هـــم چنیـــن ســـود ســـهام از منابـــع درآمـــدی اســـت کـــه افـــق کـــوروش بـــه خوبـــی از آنهـــا بهـــره مـــی بـــرد. 
ــازار FMCG، افزایـــش ســـهم فروشـــگاه هـــای زنجیـــره ای و افزایـــش ســـهم  ــا عواملـــی همچـــون افزایـــش انـــدازه بـ درآمـــد شـــرکت بـ

فروشـــگاه افـــق کـــوروش و از فروشـــگاه هـــای زنجیـــره ای و هـــم چنیـــن تـــورم افزایـــش مـــی یابـــد.
همچنیـــن درآمـــد و بهـــای تمـــام شـــده ایـــن شـــرکت در ســـنوات گذشـــته، میانگیـــن حاشـــیه ســـود ناخالـــص 18 درصـــدی بـــه دســـت 

آمـــده اســـت.  نمـــودار فـــروش ماهانـــه شـــرکت در ادامـــه ارائـــه شـــده اســـت.

نمودار فروش ماهانه از ابتدای سال 1398

 سود ناشی از نحوهسود سهامتبلیغات
 پرداخت و حجم خرید انبوه

فروش
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بیش از 95 درصد اقام تشکیل دهنده بهای تمام شده کاالی فروش رفته شرکت مواد مستقیم است.
افزایـــش ســـایر درآمدهـــای عملیاتـــی شـــرکت در ســـال گذشـــته مربـــوط بـــه رشـــد درآمدهـــای ناشـــی از اجـــاره غرفـــه و فضـــای تبلیغاتـــی 

اســـت.
علت افزایش فروش در برخی ماه ها که در نمودار نشان داده شده نزدیکی به تعطیات است.

ـــق  ـــرکت اف ـــی در ش ـــام خوراک ـــورم اق ـــد ت ـــه از رش ـــروش ماهیان ـــغ ف ـــد مبال ـــت رش ـــده اس ـــان داده ش ـــاال نش ـــودار ب ـــه در نم ـــور ک همانط
ــروش  ــت فـ ــن مدیریـ ــعب و همچنیـ ــداد شـ ــش تعـ ــا افزایـ ــرکت بـ ــن شـ ــه ایـ ــت کـ ــر آن اسـ ــه بیانگـ ــن نکتـ ــت. ایـ ــتر اسـ ــوروش بیشـ کـ

توانســـته مبالـــغ فـــروش بـــه مراتـــب باالتـــری نســـبت بـــه تـــورم محقـــق ســـازد. 
جهـــت محاســـبات مـــاه پایـــه، فروردیـــن مـــاه 1398 در نظـــر گرفتـــه شـــده و منبـــع نـــرخ تـــورم اقـــام خوراکـــی آمـــار و گزارشـــات مرکـــز آمـــار 

اســـت.

فروشتورم اقام خوراکی

ترکیب درآمدی شرکت به تفکیک محصول

 خوراکی
٪47

 پروتئینی
٪26

 شوینده 
٪20

 نوشیدنی 
٪5

 سایر 
٪2
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به صورت خاصه می توان به سرمایه گذاری های این شرکت در شرکت های وابسته و فرعی نیز اشاره کرد:

حوزه فعالیت درصد سرمایه گذاری

تولید تجهیزات فروشگاهی مانند سیستم های برودتی و شلف80سهامی خاصسامان پویش تامین

انجام فعالیت های بازرگانی مرتبط فروش شرکت افق کوروش99.98سهامی خاصبازرگانی افق کوروش

فروش آناین و اینترنتی شرکت کوروش58سهامی خاصتوسعه تجارت الکترونیک کوروش

فعال در زمینه تولید کلیه لوازم فروشگاه های زنجیره ای از قبیل تجهیزات 51سهامی خاصتجهیز گستر کوروش
برودتی ، استند های فروشگاهی ،سبد های خرید ،میز های چک اوت

فعال در حوزه ارائه خدمات مربوط به بن های فروشگاهی15سهامی خاصفن آوران انیاک

فعال در تولید محصوالت لبنی23.32سهامی خاصصنایع غذایی پاکبان

ارائه خدماتی به هنگام، ایمن و ارزان در عرصه حمل و نقل و لجستیک20سهامی خاصگلرنگ ترابر

فعال در حوزه سوپرمارکت با اندازه کوچک30سهامی خاصگندم طایی

فعال در حوزه تولید محصوالت غذایی مانند انواع سس و سرکه و غیره20سهامی خاصصنعت غذایی کوروش

نوع شرکتنام شرکت

بیـــم مارکـــت کار خـــود را در ســـال 1995 بـــا 21 شـــعبه فعـــال آغـــاز کـــرد. هـــدف آن فـــروش کاال بـــا تخفیـــف هـــای چشـــمگیر بـــود. بعـــد 
از 25 ســـال فعالیـــت بـــا بیـــش از 8000 شـــعبه در ترکیـــه و هـــم چنیـــن بـــا 500 شـــعبه در مراکـــش و شـــعباتی در مصـــر پـــا در عرصـــه 
بیـــن المللـــی نیـــز گذاشـــته اســـت. درآمـــد ســـال گذشـــته ایـــن شـــرکت در حـــدود 6.2 میلیـــارد دالر بـــوده اســـت. شـــرکت فروشـــگاه 
ـــوده  ـــق نم ـــد محق ـــارد دالر درآم ـــک میلی ـــر از ی ـــان کمت ـــی همچن ـــعبه فعل ـــدود 3000 ش ـــا ح ـــروز ب ـــه ام ـــا ب ـــوروش ت ـــق ک ـــره ای اف ـــای زنجی ه
اســـت. بـــا در نظـــر گرفتـــن تولیـــد ناخالـــص ملـــی حـــدود دو برابـــری ترکیـــه نســـبت بـــه ایـــران و هـــم چنیـــن بـــدون در نظـــر گرفتـــن رشـــد 
اقتصـــادی بـــرای کشـــور ایـــران شـــرکت افـــق کـــوروش مـــی توانـــد در ســـنوات آتـــی بـــه  درآمـــد ســـه میلیـــارد دالری دســـت یابـــد. شـــرکت 
بیـــم در حـــال حاضـــر حـــدود یـــک درصـــد تولیـــد ناخالـــص ملـــی، درآمـــد دارد. ایـــن پتانســـیل بـــرای افـــق کـــوروش در صـــورت مدیریـــت 

ـــود دارد. ـــز وج ـــازار نی ـــهم ب ـــش س ـــح و افزای صحی

ـــا توجـــه بـــه آمـــاری کـــه مرکـــز آمـــار منتشـــر کـــرده اســـت بـــه ایـــن نتیجـــه می رســـیم کـــه در هـــر  ـــا بررســـی شـــاخص تـــورم در حـــوزه خوراکی هـــا و  ب ب
ســـال بـــه صـــورت میانگیـــن شـــاخص تـــورم خوراکی هـــا بـــه میـــزان حـــدود 50 درصـــد افزایـــش نـــرخ داشـــته انـــد. بـــا نگاهـــی محتاطانـــه تورمـــی 
معـــادل40 درصـــد و هـــم چنیـــن درصـــد رشـــد فـــروش ماهانـــه را برابـــر بـــا 3 درصـــد در نظـــر گرفتـــه ایـــم. هـــم چنیـــن مجـــددا بـــا نگاهـــی محتاطانـــه 
تعـــداد فروشـــگاه هـــای ایـــن شـــرکت را در ســـال 1400 و ســـال 1401 بـــه ترتیـــب 3200 و 3700 در نظـــر گرفتـــه ایـــم. الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه 
ـــز همانطـــور کـــه ذکـــر شـــد تعـــداد فروشـــگاه هـــا  ـــرای ســـال 1401 نی ـــزان 3500 فروشـــگاه اســـت. ب ـــرای ســـال 1400 بـــه می پیش بینـــی شـــرکت ب
3700 شـــعبه و هـــم چنیـــن رشـــد فـــروش ماهانـــه را 3 درصـــد و هـــم چنیـــن حاشـــیه ســـود ناخالـــص 18 درصـــدی در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.

مقایسه افق با بزرگترین فروشگاه زنجیره ای ترکیه

مفروضات برآورد سود

3٪درصد رشد فروش ماهانه
18٪حاشیه سود ناخالص

40٪تورم
3200تعداد فروشگاه ها در سال 1400

مفروضات
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*بـــا در نظـــر گرفتـــن تعـــداد فروشـــگاه هـــا و همچنیـــن درآمـــد هـــر فروشـــگاه از محـــل تبلیغـــات بـــه میـــزان حـــدود 300 میلیـــون تومـــان 
خالـــص ســـایر درآمدهزینـــه هـــای عملیاتـــی بـــرآورد شـــده اســـت.

برآورد سود و زیان

فروش

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

سود )زیان( ناخالص

هزینه های عمومی, اداری و تشکیاتی

خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی*

سود )زیان( عملیاتی

هزینه های مالی

-خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

مالیات

سود )زیان( خالص

سود هر سهم پس از کسر مالیات

سرمایه

حاشیه سود ناخالص

حاشیه سود عملیاتی

حاشیه سود خالص

1398دوره مالی منتهی به اسفند شش ماهه 13971400 14001401فصل اول 13991400

واحد)میلیون ریال(
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تحلیل حساسیت سود سال 1401

سایر نکات

نتیجه گیری



1.0٪1.5٪2.0٪2.5٪3.0٪3.5٪4.0٪4.5٪5.0٪5.5٪6.0٪

15٪ 1,716 2,407 3,143 3,928 4,766 5,658 6,609 7,623 8,703 9,853 11,079

16٪ 2,465 3,204 3,992 4,832 5,727 6,681 7,698 8,782 9,936 11,166 12,476

17٪ 3,214 4,001 4,840 5,735 6,688 7,704 8,787 9,941 11,170 12,479 13,873

18٪ 3,963 4,798 5,689 6,638 7,650 8,728 9,876 11,100 12,403 13,792 15,270

19٪ 4,712 5,595 6,537 7,541 8,611 9,751 10,965 12,259 13,637 15,104 16,667

20٪ 5,461 6,393 7,386 8,444 9,572 10,774 12,054 13,418 14,871 16,417 18,064

21٪ 6,209 7,190 8,234 9,348 10,534 11,797 13,143 14,577 16,104 17,730 19,461

درصد رشد فروش ماهانه

درصد حاشیه 
سود ناخالص

تحلیـــل حساســـیت ســـود ایـــن شـــرکت بـــر اســـاس درصـــد رشـــد مبالـــغ فـــروش ماهانـــه و هـــم چنیـــن بـــر اســـاس درصـــد حاشـــیه ســـود ناخالـــص در نظـــر 
گرفتـــه شـــده اســـت. همانطـــور کـــه در جـــدول فـــوق نشـــان داده شـــده، شـــرکت زنجیـــره ای افـــق کـــوروش بـــا درصـــد رشـــد فـــروش ماهانـــه 3درصـــد و 
ـــود  ـــی س ـــت نزدیک ـــت. عل ـــد داش ـــال 1401 خواه ـــرای س ـــی را ب ـــود 7،650  ریال ـــق س ـــت تحق ـــد قابلی ـــص 18 درص ـــود ناخال ـــیه س ـــد حاش ـــا درص ـــن ب ـــم چنی ه
بـــرآوردی ســـال 1400 بـــا ســـال 1399، درآمـــد حاصـــل از فـــروش ســـرمایه گـــذاری شـــرکت اســـت کـــه از بابـــت فـــروش ســـهام بانـــک ســـامان در ســـال 1399 

ـــت. ـــده اس ـــرکت ش ـــد ش عای

ــا مدیریـــت  ــراه بـ ــورم همـ ــرخ تـ ــورت کاهـــش نـ ــازار اســـت. در صـ ــهم بـ ــح و افزایـــش سـ ــته مدیریـــت صحیـ ــرکت وابسـ ــودآوری ایـــن شـ ــد سـ ــظ و رشـ • حفـ
ــل اســـت. ــرکت محتمـ ــیدن  شـ ــان رسـ ــه زیـ ــی بـ ــود و حتـ نادرســـت، کاهـــش سـ

• عمـــده امـــاک فروشـــگاهی ایـــن شـــرکت بـــه صـــورت اجـــاره اســـت. مدیریـــت شـــرکت در ایـــن حـــوزه تصمیـــم بـــه بکارگیـــری منابـــع شـــرکت در ســـرمایه در 
گـــردش گرفتـــه اســـت. ایـــن نکتـــه در شـــرایطی کـــه شـــرکت در حـــال رشـــد اســـت جـــز نقـــاط قـــوت محســـوب مـــی شـــود.

ـــرای هیـــچ شـــرکتی در ایـــن حـــوزه نمـــی تـــوان تصـــور کـــرد. از ایـــن رو افـــق  ـــازار حـــوزه خـــرده فروشـــی بســـیار رقابتـــی اســـت و هیـــج حاشـــیه امـــن مطمئنـــی ب • ب
کـــوروش بـــه جهـــت حفـــظ و افزایـــش ســـهم از بـــازار بایـــد همـــواره بـــه مـــواردی همچـــون تنـــوع اقـــام ارائـــه شـــده، ارائـــه تخفیـــف هـــای متنـــوع و مســـائلی 

ـــد.  ـــته باش ـــژه داش ـــه وی ـــتری )CRM( توج ـــا مش ـــاط ب ـــت ارتب ـــد مدیری مانن

صنعـــت خـــرده فروشـــی در ایـــران بـــه شـــیوه مـــدرن صنعتـــی نوپـــا محســـوب مـــی شـــود. شـــرکت فروشـــگاه هـــای زنجیـــره ای افـــق کـــوروش بـــا توجـــه بـــه رونـــد 
ـــن نکتـــه  ـــن ای ـــا در نظـــر گرفت ـــران دارد و ب ـــه ماهیـــت تورمـــی کـــه کشـــور ای ـــا توجـــه ب ـــن ب ـــه رشـــد مناســـبی کـــه در حـــوزه تعـــداد شـــعب داشـــته و همچنی رو ب
ـــر شـــده  ـــع مـــوارد ذک ـــه جمی ـــا توجـــه ب کـــه ایـــن شـــرکت در حـــال حاضـــر پیشـــرو در صنعـــت خـــود اســـت، از پتانســـیل خوبـــی جهـــت رشـــد برخـــوردار اســـت. ب
ـــازار فروشـــگاه هـــای زنجیـــره حـــوزه خـــرده فروشـــی و مدیریـــت مناســـب و صحیـــح،  ـــا افزایـــش ســـهم از ب شـــرکت فروشـــگاه هـــای زنجیـــره ای افـــق کـــوروش ب

قابلیـــت تحقـــق درآمـــد هـــای باالتـــر در ســـنوات آتـــی را نیـــز خواهـــد داشـــت.
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