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اخبار
آزمون استخدامی بانک رفاه
کارگران برگزار شد

آزمون دعوت به همکاری بانک رفاه کارگران با
شرکت تعدادی زیادی از داوطلبان استخدامی
در سراسر کشور برگزار شد.
این آزمون به منظور تامین نیروی انسانی مورد
نیاز بانک رفاه برای مشاغل بانکدار به منظور
اشتغال در واحدهای بانک در سراسر کشور ،طی
دو روز در روزهای پنجشنبه و جمعه  22و 23
اردیبهشت ماه برگزار شد .این آزمون در تهران
در محل دانشگاه امیرکبیر و همزمان در مراکز
استانها برگزار شد .الزم به ذکر است ،اسامی
پذیرفتهشدگان چند برابر ظرفیت ،کمتر از یک
ماه دیگر از طریق سایت بانک رفاه کارگران به
نشانی اینترنتی  www.refah-bank.irاعالم
خواهد شد.

بازدید مدیرعامل بانک دی از
نیروگاه برق شهدای پاکدشت
(دماوند)

مدیرعامل بانک دی با هدف بررسی وضعیت
عملکرد نیروگاه و ارائه راهکارهای تقویت و هم
افزایی گروه مالی دی از نیروگاه برق شهدای
پاکدشت (دماوند) بازدید کرد.
علیرضا قیطاسی ،مدیرعامل ،در دیدار از
نیروگاه برق شهدای پاکدشت (دماوند) با اشاره
به لزوم همگرایی در گروه مالی دی گفت:
مهمترین هدف از این بازدید ،عالوه بر بررسی
شاخصهای فنی و عملکردی نیروگاه ،رفع موانع
موجود در تولید برق کشور توسط این نیروگاه
است.
وی با تأکید بر لزوم توجه به برنامهریزی مدون
برای تعمیرات اساسی در نیروگاه افزود :با توجه
به نزدیکی فصل تابستان و افزایش تقاضا برای
برق در سطح کشور ،میبایست تمامی موانع
موجود بر سر راه تولید برق نیروگاه برداشته
شود تا این نیروگاه بتواند در دوران اوج مصرف
پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
وی ادامه داد :نیروگاه برق دماوند به عنوان
یک سرمایه ملی و ارزشمندترین دارایی بانک
دی دارای ظرفیتها و پتانسیلهای بسیاری در
تولید برق کشور است و همکاران نیروگاه دماوند
با تالش شبانه روزی ،رفاه حال مردم را فراهم
کرده اند که این همت و تالش ،شایسته قدردانی
است .قیطاسی ،فروش داراییهای مازاد را یکی از
مهمترین اولویتهای هیئتمدیره بانک دانست
و بر تسریع در روند واگذاری انواع داراییهای
مازاد بانک و شرکتهای گروه تأکید کرد.
در ادامه این نشست مدیرعامل نیروگاه برق
دماوند ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت ها
و اقدامات نیروگاه گفت :نیروگاه برق دماوند با
بهکار گیری سرمایه انسانی متخصص و حرفهای
به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی به
مردم شریف ایران است و بهعنوان بزرگترین
نیروگاه برق حرارتی کشور و بزرگ ترین نیروگاه
سیکل ترکیبی خاورمیانه بیشاز  ۴۰درصد برق
تهران و  ۶درصد برق کشور را تولید می کند و
با رعایت الزامات قانونی و اخذ تاییدیه های الزم
به دنبال استفاده از ظرفیت های مازاد تولید برق
در نیروگاه برای افزایش سودآوری شرکت نیروگاه
برق دماوند هستیم .وی افزود :نیروگاه شهدای
پاکدشت به عنوان بزرگترین نیروگاه برق حرارتی
کشور در سال  ۱۴۰۰با رشد تولید خالص ماهیانه
 ۷.۳درصد سهم بهسزایی در تامین برق و
پایداری شبکه سراسری در پیک مصرف تابستان
داشته است .وی در پایان ابراز امیدواری کرد با
مساعدت مدیرعامل بانک دی و وصول مطالبات
نیروگاه از وزارت نیرو شاهد افزایش ظرفیت
نیروگاه در تولید برق کشور باشیم.
مدیرعامل بانک دی در حاشیه این دیدار از
بخشهای مختلف نیروگاه و میز خدمت بانک
دی در نیروگاه دماوند بازدید کرد.
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ثبت نام جاماندگان یارانه جدید چگونه است؟

احتمال تغییر نحوه پرداخت یارانهها از «نقدی» به حالت «تخفیف درخرید کاال»
به گزارش ایسنا ،بر اساس اعالم وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،افرادی که به هر نحوه به دهکبندی
خود اعتراض دارند میتوانند از طریق سامانه جامع
رفاه ایرانیان در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
به آدرس  hemayat.mcls.gov.irاعتراض خود را
ثبت کنند و اگر اطالعات اعالمی تایید شود ،یارانه
آنها جبران خواهد شد.
عالوه براین ،شماره تلفن  ۰۲۱۶۳۶۹و شماره گویای
 ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹مربوط به وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی برای پاسخگویی به سؤاالت در این زمینه در
اختیار مردم گذاشته شده است.
و اما افرادی از ابتدای اجرای طرح هدفمندکردن
یارانهها در سال  ، ۱۳۸۹یارانه نقدی دریافت
نکردهاند یا به دلیل انصراف یا عدم ثبت نام از
سال  ۱۳۹۳مشمول یارانه مذکور نبود ه و متقاضی
بررسی شرایط مالی و اقتصادی خود برای دریافت
یارانه کمک معیشتی جدید هستند ،نیز می توانند
طی سه ماه آینده نسبت به ثبت مشخصات خود در
سامانهای که به زودی توسط سازمان هدفمندسازی
یارانهها اطالع رسانی خواهد شد ،اقدام کنند.
درصورت تأیید درخواست ،یارانه کمک معیشتی
جدید از ابتدای اجرای برنامه محاسبه و به خانوار
تعلق خواهد گرفت.
برای این موضوع نیازی به مراجعه حضوری و یا
تماس تلفنی با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
نیست و موضوع صرفا از طریق سامانه سازمان
هدفمندسازی یارانهها که به زودی در دسترس قرار
میگیرد ،قابل پیگیری است.
در همین زمینه ،عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی گفته است :اجرای این طرح ملی
سواالت و دغدغههایی را برای مردم به وجود آورد
که نیازمند شفافسازی و همراهی همهجانبه
است .گروههای پاسخگویی وزارت مردم به صورت
شبانهروزی پاسخگوی درخواستها و سواالت
خانوارها درباره عدالتبخشی به پرداخت یارانهها
هستند.
وی افزود :در چهار روز اول اجرای طرح ،دو
میلیون تماس و مراجعه به سایت انجام شده و
اعتراضات یک میلیون و  ۵۰هزار نفر ثبت شده که
در حال بررسی است.
بر اساس این گزارش ،داریوش ابوحمزه ،معاون
رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز
اخیرا به برخی پرسشها درباره یارانهها در الیوی
اینستاگرامی پاسخ داده است:
ثبت نام جاماندگان یارانه جدید چگونه است؟

سازمان هدفمند سازی برای افرادی که پیشتر،
از دریافت یارانه انصراف داده بودند و یا تازه ازدواج
کرده و تشکیل خانواده دادهاند و یا به هر دلیلی

رونمایی از اینترنت بانک جدید
اقتصادنوین

با آغاز اجرای طرح «مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها» از بیستم اردیبهشت ماه ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت تعیین وضعیت
اقتصادی خانوار و دهکبندی آنها را برعهده داشته ،روشهایی را برای استعالم و ثبت اعتراض به دهکبندیها اعالم کرده است.

یاران ههاخیلی
زیاد بلوکه
یماند و
نم 
علت این بلوکه
ماندن به تاریخ
دقیقبازنگری
در یاران هها
بازمیگردد
و زمانی که
سیاستهااجرا
شود ،پولها نیز
قابل برداشت
میشود
جاماندگان دریافت یارانه هستند طی روزهای آتی
سامانهای را تدارک خواهد دید تا جاماندگان یاران 
ه
در آن ثبت نام کنند .پس از آن اطالعات ثبت نام
شدگان سنجیده میشود و اگر جزء دهک  ۱۰نباشند،
به آنها یارانه اختصاص خواهد گرفت.
چرا برای برخی افراد که پیشتر یارانه  ۴۵هزار

تومانی را دریافت میکردند یارانه جدید واریز نشده
است؟
برای  ۹۰درصد افرادی که تا پیش از سیاست
جدید دولت ،یارانه  ۴۵هزار تومانی دریافت
میکردند ،یارانه جدید واریز شده است؛ مگر
آنکه جزء دهک  ۱۰بودهاند و یارانه  ۴۵هزار تومانی
دریافت میکردند که اکنون یارانه جدید برایشان
واریز نمیشود.
نحوه اعتراض مردم نسبت به دهکی که در آن
قرار گرفتهاند چگونه است؟

بازه قیمتی خودروهای وارداتی اعالم شد

مردم میتوانند از طریق شماره تماس ۶۳۶۹
و یا  ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹و یا سایت “حمایت” http://
 hemayat.mcls.gov.irاعتراض خود را نسبت به
اینکه اشتباها دهک  ۱۰تشخیص داده شدهاند ،ثبت
کنند .ورود به سایت حمایت و ثبت مشخصات در
آن به معنی ثبت اعتراض است و اعتراض افراد به
صورت سیستمی بررسی میشود.
برخی افراد با حساب شخصی خود گردش
مالیهایی برای خیریه و انواع کارهای اداری و
حقوقی داشتهاند و از این رو جزء دهک  ۱۰محسوب
شده و یارانه دریافت نکردهاند ،اینها باید چه کنند؟
در ابتدا باید گفت که نباید با حساب شخصی برای
نهادهایی نظیر خیریه و یا شرکت ،کارهای اداری و
حقوقی انجام داد .شرکت و خیریه و ...باید حساب
جدا داشته باشند و کارپرداز نباید از حساب شخصی
خود برای این کارهای حقوقی و اداری استفاده کند.

این افراد نیز میتوانند از راههای یاد شده اعتراض
خود را ثبت کنند و در بازه زمانی که به این افراد
اختصاص میدهیم ،مدارک خود را ارائه دهند و
این انتظار را داریم که تا آن موقع حسابهایشان را
تفکیک و مسائل خود را حل کنند.
نحوه پرداخت بعدی یارانهها چگونه خواهد بود؟
پرداخت بعدی به همین منوال و مقدار است،
اما ممکن است مدل آن از حالت نقدی به حالت
تخفیف در خرید روی کاالها تغییر کند که اگر این
سیاست اجرا شد ،اطالعرسانی میشود.
زمان رفع بلوکه یارانهها چه زمانی خواهد بود؟
یارانهها خیلی زیاد بلوکه نمیماند و علت این
بلوکه ماندن به تاریخ دقیق بازنگری در یارانهها باز
میگردد و از این نظر فعال در حسابها بلوکه است
و زمانی که سیاستها اجرا شود ،پولها نیز قابل
برداشت میشود.

سامانه جدید اینترنت بانک اقتصادنوین با
بهبود تجربه کاربری و قابلیت توسعه خدمات
نوین بانکی رونمایی شد.
در نسخه جدید اینترنت بانک ،بر اساس
بازخوردهای دریافتی از کاربران ،تجربه کاربری
سامانه و رابط گرافیکی آن متحول شده بهگونهای
که کاربران بتوانند با سرعت و سهولت بیشتری
خدمات مورد نیاز خود را هم در دسکتاپ و
هم در گوشی موبایل و تبلت دریافت کنند .از
دیگر ویژگیهای سامانه جدید اینترنت بانک
اقتصادنوین ،قابلیت توسعه طیف جامعی از
خدمات نوین مالی و بانکی است که این امکانات
بهتدریج به قابلیتهای این سامانه اضافه خواهد
شد.
آن دسته از مشتریان بانک اقتصادنوین که
پیشازاین اینترنت بانک خود را فعال کردهاند،
میتوانند با نام کاربری و رمز عبور فعلی
وارد سامانه جدید شوند .همچنین مشتریان
ارجمندی که تاکنون نسبت به فعالسازی
اینترنت بانک خود اقدام نکردهاند میتوانند
بهصورت غیرحضوری آن را فعال کرده و اغلب
خدمات بانکی مورد نیاز خود را بهصورت
غیرحضوری دریافت کنند.
فعال سازی غیرحضوری اینترنت بانک
همچنین دسترسی به نسخه قدیمی اینترنت
بانک اقتصادنوین نیز همچنان برای کاربران
امکانپذیر خواهد بود.
کارشناسان مرکز  24ساعته ارتباط با مشتریان
بانک اقتصادنوین به شماره 02148031000
آماده پاسخگویی به سواالت و ابهامات احتمالی
مشتریان گرامی در استفاده از این سامانه
هستند.

درخشش ورزشکاران ناشنوای
ایرانی در مسابقات المپیک برزیل با
حمایت همراه اول

محدودیت تعدادی وجود ندارد

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد :رنج قیمت خودروهای
وارداتی بین  700تا یک میلیارد و  500خواهد بود .یعنی عمال این
خودروها رقیب خودروهای چینی در بازار میشوند .ولی آن طور که
گفته شده خودروهای شاسی هیچ کدام وارد نخواهند شد.
به گزارش ایلنا ،مهدی دادفر درباره مصوبه واردات خودرو گفت:
اینطور که ما از زبان نمایندگان مجلس شنیدهایم ،سقف محدویت
قیمتی برای واردات خودرو  20هزار دالر است و محدودیت تعدادی
وجود ندارد .عالوه بر اینکه باید به ازای صادرات خودرو ،قطعات و
خدمات یا دیگر کاالهای صادراتی به تشخیص وزارت صمت باشد.
به هر حال با واردات خودرو پاسخ به تقاضای بازار از نظر تعداد
خودرو داده میشود ولی از نظر قیمتی اتفاقی نخواهد افتاد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره نحوه واردات خودرو که از
طریق نمایندگیها خواهد بود یا اشخاص توضیح داد :قانون میگوید
برای واردات خودرو باید شرکت نمایندگی ،نوع و مدل را ابراز کند
و اقداماتی جهت استانداردسازی و اخذ گواهینامههای استاندارد
و محیط زیست را شرکت نمایندگی انجام دهد ،لذا اول شرکت
نمایندگی باید استاندارهای یک ماشین را انطباق دهد ،بعد خودش
هم اقدام کند .بعید میدانم اشخاص به طور شخصی بتوانند این

کار را انجام دهند.
دادفر درباره نحوه اجرای واردات خودرو گفت :متاسفانه هیچ
اطالعاتی در این خصوص تاکنون به ما ندادهاند و ما در این بازی
نیستیم .من معتقدم هر کاری که دولت میکند باید با مردم
روراست باشد و پنهان کاری نکنند .این اقدام برخالف قانون
دایمی ساماندهی فضای کسب و کار و مواد  3 ،2و  4است ،چون
دستگاههای اجرایی الزام دارند در تغییر و تدوین قوانین ،مقررات
و بخشنامهها از نمایندگان تشکلهای تخصصی جهت حضور در
جلسات تشخیص خودشان دعوت کنند .در غیر این صورت مکتوب
اخذ نظر کنند که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وی افزود :یکی از دالیلی که قانونی در ایران تصویب و در اجرا به
مشکل میخورد هم همین است که افرادی تصمیمگیری میکنند
که خودشان این کار را نکرد ه و در اتاق خودشان قانون مینویسند
و به تصویب میرسانند.
دادفر درباره باال رفتن کیفیت خودروهای داخلی به دنبال واردات
خودرو خاطرنشان کرد :با واردات خودرو برای خودروسازان داخلی
انگیزهای برای افزایش قیمت بوجود میآید اما براساس رشته
تحصیلی خودم این را میگویم که رابطهای بین واردات خودرو و
افزایش کیفیت تولیدات داخلی وجود ندارد .چون کیفیت تولید
داخلی شاید انگیزهای باشد که خودروسازان برای فروش خودروی
ه
خود به دنبال کیفیت بروند ولی افزایش کیفیت خودرو مقول 
سلیقهای است که در بازار رقابتی معنا مییابد.
وی افزود :فعال که بازار خودرو انحصاری شد ه است و با واردات
خودرو هم نباید فکر کنید که بازار رقابتی میشود چون متاسفانه
فاصله بسیارشدیدی بین قیمت خودروی داخلی و خودروهای
وارداتی باقی میماند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه تصریح کرد :ما متقاضی
خودروی وارداتی را در کشور داریم .به هر حال بین کیفیت خودروی
خارجی با خودروی چینی فاصله وجود دارد که مردم هم به آن
توجه دارند .رنج قیمت خودروهای وارداتی بین  700تا یک میلیارد و
 500خواهد بود .یعنی عمال این خودروها رقیب خودروهای چینی
در بازار میشوند .ولی آنطور که گفته شده خودروهای شاسی هیچ
کدام وارد نخواهند شد.

دادفر با بیان اینکه به شدت مخالف سامانه فروش یکپارچه
خودرو هستم ،خاطرنشان کرد :مگر تولیدکننده کارگر دولت است،
من به عنوان تولیدکننده باید تولید کنم ،دولت برای آن قیمتگذاری
کند و خودش هم خودرو را بفروشد؟ پس رقابت اینجا چه معنایی
دارد؟ اگر تولیدکننده گران میفروشد ،دولت میتواند از اهرم
واردات استفاده کند و رقیب برای پایین آوردن قیمت خودرو ایجاد
کند اما اینکه من کارگردولت شوم و برای آنها تولید کنم پس چه
نیازی اصال به تولیدکننده وجود دارد ،خودشان هم خودرو تولید
کنند اگر میتوانند.
وی افزود :همچنین این کار بر خالف منویات رئیس جمهور و
قولهایی است که دادهاند .قرار بود کسی در این موارد دخالت
نکند .دولت چرا از دیگر اهرمهایش برای کنترل قیمت در بازار
خودرو استفاده نمیکند؟ این چه شیوههایی است ،سامانهها و
این طور مدلها خود منجر به انحراف و فساد میشود .از سامانه
یکپارچه مردم ثبت نام و خودرو خریداری میکنند و آیا اجازه ندارند
که آن را باالتر در بازار بفروشند ،پس چطور میگویند این سامانه
واسطهگری در بازار خودرو را کنترل خواهد بود.
دادفر با بیان اینکه برخی میخواهند اصول بازی بازار را بهم
بزنند ،ادامه داد :چون این افراد اقتصاد را نمیشناسند یا شاید هم
بشناسند ولی نوع نگاه مسئوالن اقتصادی ،توزیع کوپنی است .اگر
میخواهید واسطهگری را از بین ببرید ،قیمتها را واقعی کنید و اگر
تولیدکننده خودرو را گران میدهد باید برای او رقیب تراشید.
وی افزود :اگر میخواهند بازار واسطهگری خودروی داخلی را
هم از بین ببرند باید اجازه دهند قیمت آن واقعی شود .مسئوالن
گفتهاند که  70میلیون در هر ماشین ضرر میدهد که اگر این حرف
راست باشد ،چرا باید این ضرر را بدهند؟
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه تصریح کرد :یکی از
مشکالت ما در کشور وجود سامانهها است هر جا میرویم ،سامانه
دارند که درست هم کار نمیکند .اگر همین االن بگویند واردات
خودرو شروع شد ،حداقل  4ماه طول میکشد تا واردات بخواهد
به مرحله اجرایی برسد .باید منتظر ماند و دید همه این صحبتها
و گمانهزنیهایی که وزیر میکند ،در هیئت دولت با چه واکنشی
مواجه خواهد شد.

فعالیت فروشگاههای زنجیرهای در تسهیل خدماترسانی به مردم مفید است

فروشگاههای زنجیرهای عوامل مهم در برقراری عدالت اجتماعی
صدها فروشگاههای زنجیرهای در سراسر کشور در حال فعالیت هستند
که جدای از خدماترسانی به مردم ،برای بیش از  ۴۰هزار نفر به صورت
مستقیم اشتغالزایی کردهاند .این مدل فروشگاهها با عرضه کاالهای اساسی
و مورد نیاز مردم با قیمت وکیفیت یکسان در سراسر کشور ،توانستهاند در
بحرانها تاثیرگذار باشند و از عوامل مهم در برقراری عدالت اجتماعی باشند.
فروشگاههای زنجیرهای در کشور نقش قابل توجهی در تامین و توزیع
کاالهای اساسی برای مصرفکنندگان و مردم دارند اما نقش آنها در افزایش
قیمتها کامال صفر است.
کارشناسان تاکید میکنند« :فعالیت فروشگاههای زنجیرهای منجر به
اشتغال زایی ،کاهش هزینه و تردد مردم برای خرید کاال و شفافیت در
نظارت بر قیمت و کیفیت فروش کاال به مردم شده است».
بسیاری از کارشناسان با تاکید بر مزایای فروشگاههای زنجیرهای و ضرورت
حمایت از فعالیت این بخش اعتقاد دارند در طول چندین سال فعالیت
فروشگاههای زنجیرهای در سراسر کشور ،فعالیت این بخش خدماترسانی
به مردم و خرید کاالهای مختلف را تسهیل کرده است و هر فرد میتواند
با حضور در یک فروشگاه زنجیرهای اکثر کاالهای مورد نیاز خود را تهیه کند
که هم در زمان صرفه جویی شده و هم تردد افراد در سطح شهر را کاهش
میدهد.
از سوی دیگر شاهد هستیم این فروشگاهها برای افزایش سطح رضایتمندی
مشتریان و کاهش فشارهای اقتصادی به مشتری تخفیفهایی را در قیمت

کاملتر ،سادهتر و سریعتر

کاالهای مختلف لحاظ میکنند که کامال امری مثبت است .این اتفاق با
کاهش میزان سود فروشگاهها از توزیع کاال صورت میپذیرد.
شایعاتی که درباره فروشگاههای زنجیرهای در زمینه تخفیفها مطرح میشود
صحت ندارد
کارشناسان معتقدند شایعاتی که درباره فروشگاههای زنجیرهای در
زمینه تخفیفها مطرح میشود صحت ندارد .شایعاتی که ادعا میکنند
فروشگاههای زنجیرهای با کارخانهها رایزنی میکنند تا در قیمتگذاری و
کمیت و کیفیت کاالها دست ببرند! اتفاقی که با وجود نظارتهای سنگین
نهادهای متعدد حاکمیتی امکانپذیر نیست و از طرفی منطقی نیست که
هیچکدام از برندهای تولیدکننده کاال تمایلی به تخریب برند خود ،صرفا
جهت همکاری با فروشگاههای زنجیرهای بپردازند.
از طرفی باید دقت کرد با توجه به شرایط نامتوازن و پر از نوسان اقتصادی
کشور ،متاسفانه قیمتی که کارخانهها روی کاالها میزنند همواره نوسانات
زیادی دارد و تمامی تولیدکنندگان و فروشگاهها با این مشکل روبرو هستند
ریشه نوسانات قیمتگذاری کارخانهها هستند
بنابراین ریشه مسئله نوسانات به قیمتگذاری کارخانه باز میگردد و اصال
ربطی به فروشگاههای زنجیرهای ندارد .حتی قبل از تاسیس فروشگاههای
زنجیرهای در سراسر کشور با این مسئله مواجه بودیم.
فروشگاههای زنجیرهای با خرید مستقیم و عمده کاال از تولید کننده
در قدم نخست ،دست انواع دالالن را کوتاه کرد ه و قسمتی از هزینهها

نظیر حملونقل و نگهداری را برای آنان کاهش داده است .از سوی دیگر
فروشگاههای زنجیرهای این امکان را فراهم میکنند که مردم بتوانند با هزینه
و رفتوآمد کمتری نیازهای خود را تامین کنند و همچنین شاهد آن هستیم
که این فروشگاهها کاالها را با قیمت و کیفیت مطلوبی در سراسر کشور
توزیع میکنند.
رقابت فروشگاههای زنجیرهای با فروشندگان خرد
درباره رقابت فروشگاههای زنجیرهای با فروشندگان خرد نیز میتوان
گفت این فروشگاهها فعالیت اقتصادی خود را انجام میدهند و از طرفی،
مغازههای خرد نیز فروش خود را دارند و بازار بزرگ کشور نیاز به انواع
پلتفرمهای کوچک و بزرگ توزیع کاال دارد و نمیتوان وجود یک پلتفرم را
مانع رشد بقیه پلتفرمها دید.
لزایی باال» و «نظارت بهتر»
فروشگاههای زنجیرهای «اشتغا 
لزایی ایجاد شده از سوی فروشگاههای
کارشناسان با اشاره به اشتغا 
زنجیرهای در سراسر کشور میگویند« :فعالیت فروشگاههای زنجیرهای به
لزایی باالیی را به دنبال دارد .از سوی
صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغا 
دیگر این فروشگاهها به صورت منظم مالیات پرداخت میکنند و امکان اعمال
نظارت بیشتری بر آنها وجود دارد .از آنجا که این فروشگاهها به صورت
عمده ،کاال خریداری و به فروش میرسانند سیستمهای نظارتی هم خیلی
بهتر میتوانند به لحاظ کیفیت و قیمت کاالیی که به مصرف کننده میدهند،
نظارت داشته باشند».

ورزشکاران ناشنوای ایرانی با درخشش در
بازیهای المپیک ،جایگاه کشورمان را با چهار
پله ارتقاء به رده سوم رساندند.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات
سیار ایران ،ورزشکاران ناشنوای ایرانی توانستند
با کسب  ۴۰مدال در بیست و چهارمین بازیهای
المپیک ناشنوایان که از  ۱۱تا  ۲۵اردیبهشت ماه
سالجاری به میزبانی شهر «کاشیاس دوسول»
برزیل برگزار شد ،جایگاه «ایران» را در این دوره
از رقابتها به مقام سوم ارتقاء دهند.
کاروان اعزامی «صدای ایران» که با شعار
«موفقیت در سکوت» و حمایت همراه اول ،با
 ۱۴۰نفر در رشتههای فوتبال ،والیبال ساحلی،
جودو ،کشتی آزاد و فرنگی ،دوومیدانی،
تیراندازی (مردان و زنان) ،کاراته (مردان و زنان)
و تکواندو (مردان و زنان) در این بازیها شرکت
کرده بود ،توانست در پایان جایگاه کشورمان را
با چهار پله ارتقاء نسبت به دوره گذشته ،به رده
سوم جدول مدالی برساند.
ورزشکاران ایرانی حاضر در این رویداد
بینالمللی ،با کسب  ۱۴مدال طال ۱۲ ،مدال
نقره و  ۱۴مدال برنز توانستند رتبه سوم را بعد
از کشورهای اوکراین و ایاالت متحده آمریکا،
برای کشورمان به ارمغان آورند .ضمن اینکه تیم
کشتی فرنگی ایران با کسب  ۴مدال طال ،یک
نقره و یک برنز ،برای نخستین بار قهرمان این
دوره از رقابتهای المپیک ناشنوایان شد.
همراه اول به عنوان حامی اول ورزش
ایران که هم اکنون عالوه بر تیم های ملی
ناشنوایان ،حامی رسمی تیمهای ملی کشتی و
والیبال کشورمان است ،این افتخارآفرینی را به
ورزشکاران ناشنوای کشور و هموطنان تبریک
گفته است.

