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فروشگاه بدون صندوق
الکترونیکـی شـدن بسـیاری از امـور تقریبـاً برای مردم دنیا عادی شـده
و هـر روز شـاهد انتشـارخبر جدیـدی از پیشـرفت تکنولوژی هسـتیم ،
سـبک خریـد هـم در راسـتای سـبک زندگی افـراد جامعه تغییـر کرده
 ،دیگـر کمتـر کسـی پـول نقـد بـه همـراه دارد و اعتبـار مالی افـراد در
کارتـی کوچـک گنجانـده شـده که در کنار سـهولت اسـتفاده از امنیت
باالیـی نیـز برخـوردار اسـت  .چنـدی قبـل فروشـگاه آمازون گـو که از
بزرگترین برندهای فروشـگاهی دنیاسـت سیسـتم خرید جدیدی را در
اختیـار مشـتریان خـود قـرار داد که ضمن دقت بـاال باعث صرفه جویی
در وقـت خریـداران نیز می شـود .در این فروشـگاه هیـچ گونه صندوقی
بـرای اسـکن کاال و دریافـت پـول وجود نـدارد ،کاربر برای شـروع خرید

بایـد اپلیکیشـن  Amazon Goرا روی گوشـی نصبکـرده و بـا اسـکن
گوشـی جلوی گیت ،وارد فروشـگاه شـود.
بـه محـض اینکـه کاربـر محصولـی را بـردارد ،دوربیـن های مدار بسـته
و حسـگرهای قـوی آن محصـول را بـه فاکتـور کاربر اضافـه می کنند و
هنـگام خـروج عملیات برداشـت مبلغ فاکتـور از حسـاب وی انجام می
شـود یـا فاکتـور از طریـق ایمیل برای او ارسـال می گـردد .دوربینها و
حسـگرهای تعریفشـده بـه ایـن صـورت عمـل میکنند که اگـر کاربر
محصولـی را سـرجایش برگردانـد ،در فاکتـور مجـازی ،جنـس مذکـور
حـذف شـده و پـول آن نیـز برگردانده میشـود .کاالها در این فروشـگاه
بـا قیمـت رقابتی عرضه میشـود.

گول صف ها را نخورید؟
مـا دوسـت داریـم کاری را انجـام
حبیب حبیبی نیکجو
بدهیـم کـه بقیـه هـم انجـام مـی
دکترای اقتصاد
دهنـد .دوسـت نداریـم انگشـت نما
شـویم .الزم نیسـت خیلـی دقـت
کنید .فقط به مقوله مد توجه کنید .دوسـت داریم لباسـی را بپوشـیم
کـه بقیـه افـراد نیز می پوشـند .دوسـت داریم از جایـی خرید کنیم که
بقیه هم خرید می کنند .اگر خرید از هایپرمارکت ها مد شـده باشـد،
بـرای مـا مهم نیسـت که چقـدر در صف صنـدوق آن منتظر می مانیم.
حتـی دوسـت داریـم در آن صـف مـا را ببیننـد.
متاسـفانه متخصصان بازاریابی و تبلیغات ،این حس درونی اکثر انسـان
هـا را بـه خوبـی درک مـی کننـد و از آن حداکثر اسـتفاده را می کنند.
فقـط کافـی اسـت یـک کتـاب فروشـی ،کتاب هایی که حاشـیه سـود
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حرفهای
مردم
بـا عـرض سلام خدمـت همراهـان عزیـز دخـل و
خـرج .پرونـده حقوقی این هفته به موضوع سـر قفلی
پرداختـه که مورد سـئوال یکـی از مخاطبین عزیز در
هفتـه گذشـته بوده اسـت .امیدواریم تـا از این طریق
نظـر شـما را جلب کرده باشـیم.

کاربرصدیقهالجوردی...

بـا عـرض سلام و وقـت بخیـر از شـما کـه تمـام تالش تـان را
داریـد تـا اطالعـات اقتصـادی را به خانواده هـا بدهید .همانطور
کـه مـی دانیـد چنـد روزی بـه آخر سـال نمانـده اسـت و اکثر
خانـواده هـا درگیـر تعویـض فـرش و پـرده مـی شـوند .اگر می
شـود نـکات توصیه ای و کاربـردی و البته کم هزینه برای تغییر
دکوراسـیون منـزل ارائه دهید.

کاربرافشین....

بـا سلام و خسـته نباشـید .مـن دارای دیپلـم فنـی هسـتم و
مـی خواهـم در یـک مغـازه تعمیـرات مویایـل کار کنـم .از تیم
کارشناسـی شـما خواهـش دارم تا لطفا آموزش هایـی که برای
متخصـص شـدن در ایـن حـوزه الزم اسـت را بـه مـن بگوینـد.
همچنیـن میـزان سـرمایه ای که الزم دارم تـا کارم راه بیوفتد را
نیـز بررسـی کنند.

کاربرصادقمهراذین

سلام لطفـا در یکـی از پرونـده هایـی که مورد بررسـی قرار می
دهیـد وضعیـت برنج را نیز در زیر ذره بین قرار دهید .متاسـفانه
آن گونـه کـه قیمـت گوشـت  ،مـرغ و لبنیات تحت نظـر مردم
اسـت و هـر بـاال و پایین رفتنش به چشـم مـی آید .قیمت برنج
اصلا دیـده نمـی شـود .بـا آن که برنج قسـمت اعظـم خوراک
مـردم مـا را تشـکیل می دهد .تـا قبل از گران شـدن دالر مردم
ضعیـف تـر رو بـه برنج های نامرغـوب خارجـی آورده بودند .اما
االن بـا گـران شـدن این برنـج ها مردم مجبورند که الشـه برنج
ایرانـی مصـرف کننـد .امـا همیـن برنج هـای ایرانی نیـز با غش
دالالن در بـازار خیلـی بـی کیفیـت شـده اسـت .حتـی ممکن
اسـت در یـک کیسـه برنـج چنـد مـدل برنـج از مرغـوب تا بی
کیفیـت بریزنـد و بـا قیمت برنـج مرغوب به مردم بفروشـند.

کاربر سید داوود

سلام مـن یـک سـئوال دارم .چـرا بـا آن کـه در خبرهـا آمـده
اسـت کـه قیمـت موبایل تـا  40درصد کاهش پیدا کرده اسـت
امـا هنـوز این خبر در فروشـگاه هـا وجود ندارد؟ نکتـه دوم این
اسـت کـه لطفـا یک گـزارش هم دربـاره خرید موبایـل و میزان
مبالغـی کـه فروشـنده بابت نـرم افزارهای گوناگون از مشـتری
می گیرد را بنویسـید.

باالتـری را دارد در قفسـه پرفـروش تریـن هـا قرار دهد .قطعـا افراد زیاد
خریـد مـی کننـد یا یک وب سـایت خبری ،در بخـش پربازدیدترین ها
خبرهـای مربـوط به جناح سیاسـی خودش را قـرار دهد.
عالوه بر این ،در تبلیغات معموال از این الفاظ اسـتفاده می شـود .خیلی
از فروشـگاه هـا یـا رسـتوران هـا سـعی می کنند خـود را با طـرح های
مختلـف شـلوغ جلـوه دهند ،تا شـما با خـود بگویید حتما دلیلـی دارد
که شـلوغ اسـت و شـما هم به جمع مشـتریان آن فروشـگاه بپیوندید.
اجـازه بدهیـد یـک مثـال غیـر ایرانـی هم بزنیـم .تبلیغـات برند کفش
نایکـی را در عکـس مقابـل مـی بینید .در این تبلیغ قصـد دارد القا کند
کـه همـه مـردم این برند را دوسـت دارند .در تبلیغات داخل کشـور نیز
ایـن اتفـاق بسـیار رخ مـی دهـد و ما گول مـی خوریم.
پس از امروز هر جایی که صف بود ،در انتهای آن نایستید!

| شگفتانههای اقتصادی |

میانرب دیجیتایل دولت برای دور زدن تحریم ها
دراز مـدت بتوانـد جایگاهـی کمی همتراز با بیت کوییـن در بازارهای جهانی پیدا
کنـد .ایـن در حالـی اسـت کـه بسـیاری از منقدین بـه دلیل ویژگـی متمرکزش
معتقدنـد کـه نمـی توانـد جایگزین مناسـبی برای بالک چین باشـد.
گفتنـی اسـت ارز دیجیتالـی یـک فرم از پول الکترونیکی اسـت ،بیشـتر ارزهای
دیجیتالی به منظور امنیت بیشـتر ،حذف واسـطه ها و ناشـناس بودن طراحی
شـده انـد .ارزهـای دیجیتالـی ،ارزهـای هسـتند کـه از رمزنـگاری بـرای انتقال
در اینترنـت اسـتفاده مـی شـوند .رمزنگاری هـای ارزهای دیجیتالـی غیر قابل
هک و پیگیری هسـتند .اولین ارز دیجیتالی یت کویین در سـال  2009ایجاد
شـد و اکنـون لقـب پادشـاه دنیای ارزهای دیجتالـی را از آن خود کرده اسـت.
نکتـه مهـم دیگـر دربـاره ایـن ارز این اسـت کـه شـهروندان نیز مـی توانند با
اسـتفاده از نرم افزارهایی که روی گوشـی همراه نصب می شـوند به سـادگی
واحدهایـی از املاک مـازاد بانـک هـا یـا دارائی هایی با پشـتوانه طال را خرید
و فـروش کننـد .قرار شـده اسـت یک میلیارد واحـد از ارز دیجیتالی در چهار
بانک :ملی ،ملت ،پاسـارگاد و پارسـیان برای اسـتفاده شـهروندان ارائه شـود.

بالخـره بعـد از کـش و قـوس هـای سـه ماهـه بانـک مرکـزی ،از ارز
دیجیتالـی ایرانـی رونمائـی شـد .تمـام تلاش هـای بانـک مرکـزی و
شـرکت خدمـات انفورماتیـک بـر ایـن موضوع اسـتوار بود که تـا قبل از
شـروع شـدن دور جدید تحریم های آمریکا ،ایران بتواند مسـیر جدیدی
بـرای تعاملات جهانـی اش پیـدا کند .تا قبـل از این دسترسـی ایران به
سـوئیفت (بانـک جهانی) بـرای انجام مبادالت جهانی اش بسـیار محدود
و حتـی در جاهـای ناممکـن شـده بـود .بنابراین نیاز به یـک راه برای دور
زدن تحریـم هـا بیـش از پیـش احسـاس مـی شـد .بـر این اسـاس بانک
مرکـزی بـه دنبـال اسـتفاده از ابزارهـای مالی بـر پایه بالک چیـن بود که
یکـی از نتایـج آن ایجـاد ارز دیجیتالـی ( )CBDCبا پشـتوانه ریالی اسـت.
ایـن ارز در مبـادالت بانکـی ایـران و هشـت کشـور دیگـر مورد وثـوق قرار
خواهـد گرفـت .تـا پیش از این ارزهـای دیجیتالی فراملی چون بیت کویین
و اتریـوم توانسـته بودنـد با یک بعـد فرامرزی در تمامی کشـورها صاحبانی
پیـدا کننـد .ایجـاد کنندگان این ارز بسـیار امیدوار هسـتند کـه ارز ملی در

خربهای خوش مایل
برای مددجویان

بهمن ماه و آغاز دهه فجر همیشه همراه با خبرهای خوب مسئوالن و مدیران در رابطه با افزایش درآمدها است .این بار رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با
چندین خبر خوش به پشت تریبون رفت .اولین خبر او که البته با توجه به نوسانات بازاری خیلی هم دور از انتظار نبود ،حاکی از افزایش 20درصد مستمری
مددجویان در سال  1398کمیته امداد بود .دومین خبر خوش میر فتاح حاکی
از رایزنی های موفق کمیته امداد با دولت برای افزایش سقف تسهیالت کم سود تا  50میلیون تومان بود .سومین مژده میر فتاح نیز به بزرگتر شدن چتر
حمایتی کمیته امداد برای خانوداه هایی است که با توجه به شرایط وخیم اقتصادی نیازمند حمایت تشخیص داده شده اند .البته فتاح اضافه کرد که چنان
که وضعیت اقتصادی به شرایط قبل بازگردد این خانواده ها از حمایت کمیته خارج خواهند شد .وی همچنین افزود بدیهی است که در صورت شدت یافتن
وخامت وضعیت اقتصادی ممکن است خانواده هایی نیز به مستمری بگیران اضافه شوند.

دنده عقب قیمیت خودروهای اتخیری اب فرمان مصت

افزایـش 30درصـد قیمـت خودروهای تاخیری در چند هفته گذشـته جنجال های زیـادی را به راه انداخته
بـود و حتـی ایـن موضـوع تا به برکناری و اسـتعفای مدیران نیز انجامید .تا اینکه با دسـتور وزارت صنعت و
معـدن و تجـارت افزایـش 30درصـد در صدی قیمت خودورهایی بـه اصطالح تاخیری ،که موعد تحویل آن
ها از ابتدای شـهریور ماه تا انتهای دی ماه امسـال بوده اسـت ،غیر قانونی تلقی شـد .خوشـبختانه دسـتور
العمـل صمـت چنـان بـا قـدرت اعالم شـد که خـودرو سـازان مجبور شـدند دعوتنامـه های ارسـالی برای

مشـتریان را که با توجه به افزایش 30درصد قیمت خودرو ،ارسـال کرده بودند را باطل و شـروع به ارسـال
دعوتنامـه هایـی بـا نـرخ نامـه قدیمـی کننـد .البتـه دوبـاره تکرار مـی کنیم ایـن خبر خوش فقط شـامل
حـال صاحبـان خودروهـای تاخیری خواهد شـد .خودروهای تاخیری آن دسـته از خودروهایی هسـتند که
موعـد تحویـل آن هـا پیـش از ابلاغ سیاسـت های جدید قیمـت گذاری بوده اسـت و خودروسـازان به هر
دلیلـی آن هـا را در اختیـار ثبـت نام کنندگان قرار نداده اسـت.

کاربرمسانه

بـا سلام و خسـته نباشـید لطفـا دربـاره مغـازه ها و فروشـگاه
هایـی کـه مثـل قـارچ در مشـهد روئیـده انـد و اجناس آشـغال
و بنجـل را بـا تخفیـف هـای گـول زننـده ارائـه مـی دهنـد نیز
گـزارش تهیـه کنیـد .مـن در یکـی از ایـن فروشـگاه هـا کـه با
تخفیـف  70درصـدی اقـدام بـه فـروش کاال مـی کنـد کار می
کنـم .متاسـفانه صاحبـکارم مشـتری هایـش را بـی عقل فرض
مـی کنـد و بـا خنده می گویـد که قیمت یک جوراب شـلواری
دخترانـه را تـا  100هـزار تومان افزایـش دهیم تا بعد از تخفیف
 70درصـدی بـه  30هـزار تومـان بـه مـردم بفروشـیم .و واقعـا
هـم جـای تعجـب دارد کـه مغـازه اش هـم خالـی نمـی شـود.
امـا واقعیـت ایـن جاسـت که من به عنـوان فروشـنده می بینم
کـه جنـس واقعـا بیشـتر از  20هزار تومـان نمی ارزد .آیا سـتاد
تنطیـم بـازار و یـا کارگروهـی وجـود دارد که این گران فروشـی
هـا و یـا فریـب مـردم را تحـت نظارت قـرار دهد؟ مـن به عنوان
یـک شـهروند تلاش کـردم تا از ایـن راه به مـردم بگویم فریب
تخفیـف های ایـن گونـه را نخورند.

خربهای خوش آخر سایل برای ابزنشستگان

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در ماه های پایانی سال نیز خبرهای خوشی برای بازنشستگان کشوری و لشکری داشت .اولین خبر خوش وی قول
دولت مبنی بر پرداخت عیدی بازنشستگان به همراه حقوق بهمن ماه آن هاست ،موضوعی که تا چند سال پیش یکی از دغدغه های اصلی این قشر بود .اما
این همه خبر نبود وی مژده افزایش 25درصد سهمیه سفر را نیز داد .براساس این خبر حدود  50هزار سهمیه سفر با کمک هزینه  740هزار تومانی برای یک
بازنشسته و همراه ارائه می شود .این در حالی است که هتل های ایرانگردی و جهانگردی نیز به بازنشستگان 70درصد تخفیف ارائه می دهند .آخرین خبر
خوش  97برای بازنشستگان به افزایش 30درصد اعتبار بیمه تکمیلی بر مبنای دستور وزیر رفاه و کار اشاره دارد.

