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تجارت

طرحی نو در حمایت از تولید و افزایش قدرت خرید
حمایت از تولید داخلی ،چند سالی است به یکی از دغدغههای مهم کشور تبدیلشده و هر از چند گاهی نیز راهکاریهایی برای رفع مشکالت تولید و حمایت از صنایع
کوچک و متوسط تولیدی ارائه میشود ،اما آیا ارادهای نیز برای اجرا وجود دارد؟
خارج از اینکه در پس بیشتر راهکارهای ارائهشده ارادهای وجود دارد یا نه ،بسیاری از این راهکارها با موانع و چالشهایی روبهرو میشوند که از مهمترین آنها ،یکی عدم
فروش محصول در مدت زمانی مناسب و قابل برنامهریزی شده و دیگری تامین مالی و نیاز به سرمایه برای خرید مواد اولیه و دیگر هزینههای تولید است.

  طرح�ی نو در همکاری متقابل بازار عرضه و
تقاضا با چشمانداز معاملهای برد-برد

عب��اس درویش با ارائه طرحی مدعی اس��ت که میتوان
ب��دون تکیه بر بان��ک و با اطمینان از ف��روش کاال ،اقدام به
تولید ک��رد .وی در گفتوگو ب��ا
اظهارکرد :زمینه
ش��کلگیری این ایده به تجربه چندس��اله من در ارتباط و
گفتوگو با مدیران دهها کارگاه کوچک و متوس��ط تولیدی
باز میگردد که موجب ش��د از میان گالیهها و درددلهای
صادقان��ه آنها از مش��کالت تولی��د در کش��ور و همچنین
پیش��نهادهای آنها ب��رای برونرفت از ش��رایط فعلی ،این
ایده ش��کل بگیرد .وی افزود :ای��ن طرح برگرفته از چندین
طرح اس��ت که بهنوعی مزیت همه آنها را داراس��ت و شامل
چند ش��اخه اصلی در اجراس��ت که نهتنها تولیدکنندگان
دارای کارگاه ،بلک��ه تولیدکنن��دگان خانگی نیز میتوانند
از خدمات ای��ن طرح بهرهمند ش��وند .همچنین این طرح
ب��ا تجمیع به آنه��ا قدرت مقابل��ه با فروش��گاههای بزرگ
زنجی��رهای ،مج��ازی ،فروش��گاههای کوچک و متوس��ط
محل��ی را میده��د .درویش در توضیح ط��رح عنوان کرد:
بس��تر اجرایی طرح ،یک نرمافزار اس��ت ک��ه کار آن ایجاد
ارتب��اط میان عرضه و تقاضا و براس��اس یک مکانیس��م از
پیش تعریفش��ده کامال شفاف و ثابت است .این نرمافزار به
تولیدکننده این امکان را میدهد که قبل از اقدام به تولید و
صرف هزینه ،نهتنها از فروش محصول خود مطمئن ش��ود،
بلک��ه آن را به فروش هم برس��اند و در صورت نیاز به تامین

 مزیت این طرح برای خریدار چیست؟

درویش در پاس��خ به این پرس��ش که مزی��ت این طرح
برای خریدار چیس��ت ،تصریح کرد :در جدولی که از سوی
تولیدکننده در س��امانه قرار میگیرد ،شرایط فروش پلهای
براس��اس تعداد و قیمت مش��خص میشود .در این جدول،
تعداد و قیمت با یکدیگر نس��بت معکوس دارند؛ به این معنا
که هر چه تعداد بیش��تر میش��ود قیمت کاال کمتر خواهد
ش��د ،اما میزان سود بیش��تری نصیب تولیدکننده خواهد
ش��د و در مقابل خری��دار نیز برای اینکه ب��ه مبلغ حداقلی
برس��د ،بهعنوان یک بازاریاب از طریق ارتباط با آش��نایان،
روابط خانوادگی یا معمولی با جذب خریدار بیشتر به مبلغ
حداقلی دس��ت پیدا خواهد کرد .دروی��ش در ادامه با ذکر
مثال��ی عنوان کرد :فرض کنی��د تولیدکنندهای میخواهد
کاالی  xرا تولی��د کند و با توجه به هزینههای تولید قیمت
تمامش��ده یک ع��دد از کاالی  xرا  ۵۰۰ه��زار تومان اعالم
میکند ک��ه س��ود آن  ۲۰درصد یعنی  ۱۰۰ه��زار تومان
اس��ت .تولیدکننده در جدول مشخص میکند اگر دو عدد
خریداری ش��ود مبلغ هر عدد کاال رقمی معادل  ۴۸۰هزار
تومان میش��ود که از این مبلغ سود تولیدکننده  ۱۶۰هزار
تومان میش��ود؛ جدول به همین صورت ادامه پیدا میکند
تا جایی که بهعنوان مثال ،قیمت هر کاال ،در تعداد  ۱۰عدد
میشود  ۴۳۰تومان که سود حاصل از فروش رقمی معادل
 ۳۰۰هزار تومان میش��ود و خریدار نی��ز کاالی  ۵۰۰هزار
تومانی را  ۴۳۰ه��زار تومان خریداری میکند که در خرید
جمعی مانند خرید خانوادگی ،در مجموع  ۷۰۰هزار تومان
به نفع خریداران خواهد بود .بنابراین همانطور که مشاهده

میشود در این فرآیند ،چرخه تولید شروع به کار میکند و
تولیدکننده س��ود خود را میبرد و از سوی دیگر نیز خریدار
کاالیی را با تخفیف خوبی خریداری میکند.

  نی�از مالی تولید که طرح مدعی آن اس�ت،
چگونه تامین میشود؟

درویش در ادامه و در پاس��خ به این پرسش تصریح کرد:
در جدول اش��اره ش��ده دو تاریخ قید میشود ،یکی مربوط
ب��ه زمان واریز پول از س��وی خریدار و دیگری زمان تحویل
کاال از س��وی تولیدکننده .مبلغ واریز شده از سوی خریدار
نزد بانک عامل به امانت گذاش��ته میش��ود تا زمان تحویل
که مبلغ واریزش��ده پس از تحوی��ل کاال و تایید خریدار ،به
تولیدکننده پرداخت میش��ود .در اینج��ا اگر تولیدکننده
نیاز مالی داش��ته باش��د ،مبلغ مورد نیاز خود را از واریزهای
انجامشده براساس ضوابط بانکی دریافت خواهد کرد و تنها
هزینه کارمزد بانک که طبیعتا مبلغ اندکی است را پرداخت
خواهد کرد .گفتنی اس��ت که در اینجا بانک به تولیدکننده
وام نمیدهد ،بلکه پولی که متعلق به خود اوس��ت را زودتر
از موعد مقرر پرداخت میکند و طبیعی اس��ت که فقط باید
کارمزد دریافت کند نه س��ود بانکی معمول برای پرداخت
وام .عباس درویش در تش��ریح بخش دوم سامانه که مربوط
به تجمیع فروش��گاههای محلی اس��ت ،اظهارکرد :یکی از
معضالت جامعه که به آن توجه نمیشود ،عملکرد مافیایی
فروشگاههای زنجیرهای است که با تسلط بر تولیدکنندگان
بزرگ و کوچک ،جریان تولید و قیمتگذاری را در دس��ت
گرفتهاند .این فروش��گاهها با تعیین قیمتی باالتر از قیمت
تمامشده کاال ،مبلغ مورد نظر خود را روی کاالها درج کرده
و در مقابل با تبلیغات بسیار ،اعالم تخفیف در فروشگاههای
خ��ود میکنند و خریدار خرس��ند از اینکه ب��ا خرید از این
فروشگاهها برد کرده و در واقع مبلغی بیشتر از قیمت واقعی
تمامشده کاال پرداخت کرده است .این فروشگاهها کاال را از
تولیدکننده گرفته و پ��س از فروش نقدا پول آن را دریافت
میکنند و در مقابل بهجای تسویهحس��اب با تولیدکننده
پول دریافتی را هزینه راهاندازی شعبه دیگر کرده و به همین

عکس :آیدا فریدی

نرخ س��ود باالی بانکه��ا در مقابل وامی ک��ه در اختیار
تولیدکنن��دگان میدهند نهتنها کمکی به تولید نمیکند،
بلکه تولیدکنندگان را در مصیبت جدیدی گرفتار میکند
که تولیدکننده ترجیح میدهد کارخانهاش تعطیل شود تا
اینکه زیر بار بدهکاری بانکی برود.
ام��ا چه باید کرد ک��ه تولیدکننده ه��م از فروش کاالی
تولیدی خود در زمان پیشبینی ش��ده اطمینان پیدا کند و
هم در صورت نیاز به پش��توانه مالی ،آن را بهراحتی و بدون
سود بانکی دریافت کند.

مال��ی ،طی ضوابطی از پول دریافتی پیشفروش اس��تفاده
کند .در این طرح ،تولیدکننده با توجه به شرایطی که دارد،
قیم��ت و همچنین زمان تحویل محصول خود را براس��اس
جدولی که در اختیارش قرار میگیرد ،مش��خص میکند.
تولیدکننده خانگی نیز میتواند از طریق این سامانه قبل از
تولید ،ابتدا مش��ترییابی کرده و پس از پیشفروش قطعی
اقدام به تولید کند.

سهیل فرزین

editor@smtnews.ir

صورت ،روز به روز قدرت آنها در کنترل بازار بیشتر میشود.
در این میان ،فروش��گاههای کوچک و متوس��ط محلی که
توان خرید انبوه را ندارند ،مجبورند کاال را براس��اس قیمت
درجش��ده و با س��ود کمی که دریاف��ت میکنند به فروش
برسانند.

 مبارزه با مافیای فروشگاههای زنجیرهای

درویش درباره نقش این س��امانه معامالتی برای مبارزه
با مافیای فروش��گاههای زنجیرهای بیان کرد :این س��امانه
معام�لات نوعی تجمیع خرید برای فروش��گاههای محلی
ایجاد میکند و موجب میشود قدرت خرید آنها باال رفته و
مستحق دریافت تخفیف قابلتوجهی مانند فروشگاههای
زنجیرهای از تولیدکننده شوند.
در بخش��ی از این طرح که مربوط به فروشگاههای محلی
است ،تولیدکنندگان بزرگ مواد غذایی ،شویندها ،تنقالت،
نوش��ابه ،آبمی��وه و دیگر اقالم فروش��گاهی ،جدول فروش
پلهای خود را براساس تعداد و مبلغ درج میکنند و موظفند
همانطور که به فروشگاههای زنجیرهای تخفیف میدهند،
تخفیف خود را براس��اس میزان خرید مش��خص کنند و در
مقابل ،فروشگاههای محلی با ارتباط مجازی یا واقعی که با
یکدیگر خواهند داش��ت ،جدول مربوط را تکمیل و اقدام به
خرید کلی خواهند کرد.
وی افزود :این عمل دو مزیت دارد؛ یکی برای فروش��گاه
محلی که کاال را با تخفیف خریداری میکنند و مزیت دیگر

برای تولیدکننده است که بر خالف معامله با فروشگاههای
زنجیرهای ،بالفاصله پس از تحویل کاال ،پول خود را دریافت
میکند.
درویش در بخش پایانی این گفتوگو اظهارکرد :تمامی
جوانب و جزئیات در طرح دیده ش��ده که جای بیان آنها در
این گفتوگو نیس��ت .وی با اش��اره به اینکه برای اجرا نیاز
ب��ه س��رمایهگذار دارد ،یک بار دیگر در دف��اع از ایده خود،
مزیتهای زیر را برای این طرح برشمرد:
 تقوی��ت تولید :رونق تولید بدون نیاز به وام بانکی و فقطبا تکیه بر توان و تالش تولیدکننده؛
حمایت از اس��تعدادها :افرادی که ای��دهای برای تولیدکاال یا وسیلهای برای س��اخت دارند ،اما توان تامین هزینه
آن را ن��دارد میتوانند از طریق این س��امانه آن را به اطالع
همگان رسانده و در صورت جذب مشتری با خیال راحت و
اطمینان ،کاالی مورد نظر خود را تولید کنند.
کم��ک به مش��اغل خانگ��ی :ای��ن اف��راد از طریق اینسامانه میتوانند فروش��گاهی مجازی ایجاد کنند و پس از
مشترییابی و فروش اقدام به تولید کنند .تولید انواع ترشی،
سبزیجات بستهبندی ،پوش��اک و دیگر تولیدات خانگی را
نیز از این طریق به فروش برسانند.
خرید جمعی :خریداران میتوانند با تشکیل گروههایخانوادگ��ی و محل��ی ،اقدام به خرید با تع��داد باال کرده و از
تخفیف قابلتوجهی بهرهمند شوند.
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