
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

ماجراى تخلفات برخى فروشگاه هاى زنجیره اى که چون سریال 
هاى تلویزیونى هــر روزه از بخش هاى مختلف خبرى پخش 
و پس از آن در شــبکه هاى مجازى دســت به دست مى شود 
و تــالش براى رفع اتهام از این صنف در دســتور کار اتحادیه 

کشورى فروشگاه هاى زنجیره اى قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، چراغ ســبزى که به بازرسان 
اتاق اصناف کشــور داده شــد تا پس از مدتى وقفه از اتحادیه 
کشــورى فروشگاه هاى زنجیره اى بازرســى کنند را مى توان 

سرحلقه زنجیره انتقاد به این صنف دانست.
اگرچه پس از گذشــت قریب به دو ماه از حضور بازرسان اتاق 
اصناف کشور در این اتحادیه هنوز گزارش این بازرسى منتشر 
نشــده و هیچ قضاوتى درباره آن وجود نــدارد، اما این اتفاق را 

مى توان آغاز دوره جدید انتقادات به این صنف بزرگ دانست.
گران فروشى، کم فروشى و غش در معامله محور اصلى انتقادات 
به برخى فروشگاه هاى زنجیره اى است و منتقدان معتقدند که 
فروشگاه ها با اعمال فشار بر تولیدکنندگان، ایشان را مجبور مى 
کنند که در کیفیت و قیمت براساس سفارش فروشگاه ها رفتار 
کنند، موضوعى که در گزارش هاى رســانه اى منتشر شده نیز 

محور اصلى بوده است.
در چنین شرایطى دو نامه از سوى اتحادیه کشورى فروشگاه هاى 

زنجیره اى منتشر که نگاهى به آنها قابل تأمل است.
در نامه اول که به امضاء امیرخسرو فخریان رئیس اتحادیه رسیده، 
ایشان از عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان درخواست کرده به فروشگاه هاى زنجیره اى مجوز 
دهد تا لیبل قیمت و تخفیف از قفسه هاى فروشگاه هاى زنجیره 
اى حذف شــود و صرفا قیمت روى بسته بندى محصوالت با 

درصدهاى سودقانونى در معرض دید مصرف کنندگاه قرارگیرد 
تا تبلیغات منفى ناشى از فشار یا تبانى با تولیدکنندگان رفع شود.
گذشته از اینکه سازمان حمایت مدیرعامل ندارد و رئیس دارد، 
ارســال این نامه را مى توان بــه نوعى پذیرش تلویحى تخلف 
برخى فروشگاه ها دانست و رئیس اتحادیه با درخواست حذف 

لیبل قیمت درصدد حذف زمینه تخلف ایشان است.

نامه دوم که به امضاء منصور عالى پور نائب رئیس اتحادیه رسیده 
است، اعضاى صنف یعنى مدیران فروشگاه هاى زنجیره اى را 
خطاب قرار داده و از این درخواست کرده براى رفع شائبه تبانى 
با تولیدکنندگان به منظور درج قیمت مصرف کننده روى بسته 
بندى حبوبات، کما فى السابق براساس مصوبات سازمان حمایت 
عمل کنند و این نامه را نیز مى توان به تاکید بر برگشتن فروشگاه 

ها متخلف به مسیر قانون تعبیر کرد.
هر آنچه هست اقدامات اتحادیه براى رفتار قانونى اعضا و رفع 
اتهام از این صنف قابل توجه اســت که البته پازل اتهام زدایى با 
برگزارى نشســت خبرى که مقرر شده روز دوشنبه 29 دى ماه 

برگزار شود، قرار است تکمیل شود.
اگرچه هراقدامى براى ایجاد شــفافیت و ابهام زدایى قابل تقدیر 
اســت، اما حذف رســانه هاى منتقد از نشست خبرى اتحادیه 
کشورى فروشــگاه هاى زنجیره اى به این معنى است که قرار 
نیست به ابهامات براساس انتظار و خواست افکار عمومى پاسخ 
داده شود و بیشتر به نظر مى رسد تالشى است براى اینکه پخش 

سریال تخلفات فروشگاه هاى زنجیره اى متوقف شود.
امید اســت روند عملکرد حلقه هاى مرتبــط به این صنف به 
گونه اى باشــد که در مسیر شــفافیت و قانون حرکت کنند، از 
انتشــار گزارش بازرسى که دو ماه پیش اتفاق افتاده تا رسیدگى 
به تخلفات برخى فروشگاه ها و شفاف سازى عملکرد مجموعه 
این صنف بزرگ که مى توانند رکن اصلى بازار خرده فروشــى 

کشور باشند.

امضاى تفاهم نامه همکارى شرکت فروشگاه هاى زنجیره اى رفاه و شرکت تخفیفان 
شرکت فروشگاه هاى زنجیره اى رفاه و شرکت تخفیفان قرارداد همکارى امضا کردند.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومى شرکت فروشگاه هاى زنجیره اى رفاه، 
مراسم امضاى قرارداد همکارى شرکت فروشگاه هاى زنجیره اى رفاه و شرکت تخفیفان 
با حضور رسول محمدى عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فروشگاه هاى زنجیره اى 
رفاه ، نازنین دانشــور مدیرعامل شرکت تخفیفان و مدیران بلندپایه دو طرف قرارداد در 

تاریخ 27 دى ماه سال جارى برگزار شد.
به موجب این قرارداد همزمان با راه اندازى ســرویس جدید تخفیفان، کاربران تخفیفان 
مى توانند با خرید از فروشــگاه هاى زنجیره اى رفاه بخشى از مبلغ پرداختى خود را به 
کارت بانکى خود بازگردانند. این همکارى در حقیقت شروع سرویس بازگشت وجه 
نقد تخفیفان اســت که راه کاربران تخفیفان را براى خرید با تخفیف از فروشگاه هاى 

فیزیکى هموار مى کند.
رســول محمدى، عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فروشگاه هاى زنجیره اى رفاه 
با ابراز خرسندى از انعقاد این قرارداد همکارى گفت: «امیدواریم امضاى این تفاهم با 
شرکت فعال، پویا و خوشنام تخفیفان، آغازگر اتفاقات خوب در عرصه اقتصاد کشور 
باشــد و بتوان نتایج مثبت آن را به زودى مشــاهده کرد. انعقاد این قرارداد در راستاى 
تحقق هدف توسعه شتابان فروشگاه هاى رفاه و گسترش شعب با رویکرد نوین حضور 
فعال در عرصه فروش الکترونیکى است؛ رویکردى که امروزه بسیارى از فعاالن صنعت 
خرده فروشــى به آن روى آورده اند و به دنبــال تحقق اهداف بلندمدت اقتصادى خود 

هستند.»
رســول محمدى در پایان خاطرنشان کرد: «در سال هاى اخیر شرکت رفاه به عنوان یک 
بنگاه اقتصادى خصوصى و خدمت رسان به مردم، با ارگان ها، سازمان ها و شرکت هاى 
بزرگ دولتى و خصوصى قرارداد همکارى امضا کرده است که از میان آنها مى توان به قوه 
قضاییه، کمیته امداد امام خمینى(ره)، صندوق بازنشستگى کشورى، سازمان بهزیستى، 
سازمان غذا و دارو، بانک هاى معتبر کشــور، همراه اول و شرکت ارتباطات مبین نت، 
مجتمع تجارت جهانى فردوســى، شرکت ملى پســت ایران، بانک پارسیان و... اشاره 
کرد. امروزه این ظرفیت در فروشگاه هاى رفاه ایجاد شده که در مقیاس کشورى بتواند 
همکارى کاربردى و موثرى را در جهت اعتالى اقتصادى و رفاهى مردم با شــرکت ها، 

مجتمع ها و سازمان هاى کلیدى و مهم کشور داشته باشد.» 
نازنین دانشــور بنیان گذار و مدیرعامل شــرکت تخفیفان در ادامه این مراســم با ابراز 
خوشــحالى از همکارى با شــرکت فروشــگاه هاى زنجیره اى رفاه اظهار کرد: «ما به 
دنبال گســترش خدمات خود در دسته بندى هاى جدید هستیم و مى خواهیم خدمات 
جدیدمان در زندگى روزانه مشــتریان نقش پررنگ ترى داشته باشد. همچنین همزمان 
با این ســرویس جدید براى مشتریان، سرویس هاى جدیدى براى شرکاى تجارى مان 
هم به پلتفرم تخفیفان اضافه مى شــود که نقش پررنگى در آینده محصوالت ما خواهد 
داشت. رویکرد ما در تخفیفان این است که بتوانیم در هر خرید براى مشتریان و شرکاى 
تجارى مان ارزش پایدار ایجاد کنیم.» گفتنى اســت؛ تخفیفان که سال گذشته سرویس 
«پولتو» را براى خریدهاى اینترنتى ارائه کرده بود، با معرفى سرویس بازگشت وجه در 

خریدهاى روزانه، به دنبال توسعه شبکه تخفیفى خود در فروشگاه هاى فیزیکى است. 
در این روش مشتریان با ثبت کارت هاى بانکى که خریدهاى روزانه خود را با آنها انجام 
مى دهند، مى توانند در هر خرید روزانه خود از شبکه تخفیفى تخفیفان، تخفیف بگیرند. 
این تخفیف در قالب اعتبار به کیف پول مشتریان در تخفیفان واریز مى شود و یا ممکن 
است تخفیف در لحظه خرید اعمال شود. این سرویس جدید با همکارى شبکه بانکى 

کشور و در قالب شبکه پرداخت کشور صورت مى گیرد.

مشتریان بانک گردشگرى براى فرایند ثبت و انتقال چک از 
سامانه "پیچک" استفاده کنند

مشــتریان بانک گردشگرى براى فرآیند ثبت، تایید و انتقال 
چک خود مى توانند به صورت اختیارى از سامانه "پیچک" 

استفاده کنند.  
به گزارش روابط عمومى بانک گردشگرى، در حال حاضر 
این امکان از طریق برنامه هاى موبایلى که در تارنماى شرکت 

شاپرك منتشر مى شود، میسر است.
همچنین تا تاریخ اجبارى شــدن ثبت چک ها در ســامانه 
پیچک، تمام چک ها کما فى ســابق بــدون نیاز به ثبت در 
این سامانه در شــبکه بانکى کشور قابل پذیرش و پردازش 

خواهد بود.

بنا بر این گزارش، پس از الزامى شــدن اجراى قانون جدید 
چک، صدور و پشت نویســى چک در وجه حامل ممنوع 
بوده و تمام چک ها باید در وجه ذینفع صادر شــود.در این 
حالت فرآیند ثبت و انتقال چک توسط دارنده چک و تایید 
آن توسط گیرنده چک جایگزین پشت نویسى چک مى گردد 
که ســامانه پیچک با هدف ایجاد زیر ساخت این فرآیند در 

حال پیاده سازى و اجبارى شدن است.
سامانه پیچک (سامانه پیگیرى مبادالت چک) با هدف ایجاد 
زیرســاخت براى اجراى این بند قانونى ایجاد شده است تا 
مشترى بتواند داده هاى چک هاى صادره خود، انتقال چک 
یا چک دریافتى را از طریق ابزارهاى ارائه شده توسط خود 

بانک، ثبت کند.

مشتریان بانک گردشگرى براى فرایند ثبت و انتقال چک 
از سامانه "پیچک" استفاده کنند

 به گزارش روابط عمومى بانک سینا، در راستاى حمایت از 
فعالیت ها و مشاغل غیر دولتى به شدت آسیب دیده از شیوع 
کرونا، کسب و کارهاى حوزه هاى"فرهنگ، هنر و رسانه" نیز 
مى توانند از تســهیالت در نظر گرفته شده این بانک استفاده 

کنند.
متقاضیان واجد شــرایط مجازند براى اخذ این تسهیالت تا 
پایان دى ماه جارى در رسانه کار ثبت نام کنند. باز پرداخت 
اقســاط تسهیالت فوق، از اول خرداد ماه سال 1400 خواهد 

بود.
از جمله فعالیت ها و مشاغل فرهنگى مشمول این طرح مى 
توان به مشاهیر، مفاخر، برندگان جوایز معتبر و برگزیدگان و 
شایستگان تقدیر جشنواره هاى کتاب، ناشران، کتاب فروشان، 

چاپخانه ها، آژانس هاى ادبى، وارد کنندگان کتاب و استارتاپ 
ها و شتاب دهنده هاى حوزه کتاب اشاره کرد.

همچنین موسسات مردمى فرهنگى قرآن و عترت، مدرسان، 
مربیان و فعاالن قرآنى، دفاتر خدمت زیارتى، تماشاخانه هاى 
تئاتر و گروه هاى موسیقى، گالرى تجسمى، آموزشگاه هاى 
آزاد هنرى، شــرکت ها و موسسات تهیه تولید و تکثیر آثار 
صوتى و سینمایى، سالن سینما، تهیه کنندگان فیلم و آموزشگاه 
هاى آزاد سینمایى، روزنامه ها، هفته نامه ها و دیگر نشریات، 

کانون هاى آگهى و تبلیغاتى و چاپخانه ها اشاره کرد.
تســهیالت این طرح در قالب عقد مرابحــه عام به صورت 
یک مرحله اى با نرخ سود 12 درصد و طى اقساط 24 ماهه 

پرداخت مى شود.

  تسهیالت بانک سینا 
براى اهالى فرهنگ، هنر و رسانه

دکتر برات کریمى، مدیرعامل بانک دى طى ســفر به استان اصفهان با همراهى رحیم 
طاهرى عضو هیئت مدیره، مجتبى دهاقین، رییس اداره امور شعب 2 و مهرآفرین امینى 

اقدم، رییس اداره عملیات ارزى بانک دى به منظور توســعه همکارى هاى مشترك با 
مدیران شرکت فوالد مبارکه، شرکت ذوب آهن، قالى سلیمان، شهردار و اعضاى شوراى 

شهر و رییس اتاق بازرگانى صنایع و معادن این استان دیدار و گفت و گو کرد.
بــه گزارش روابط عمومى بانک دى، دکتر کریمى در جریان این دیدارها با اشــاره به 
نقش بانک ها در حمایت از تولید ملى در سال «جهش تولید» گفت: یکى از مهم ترین 
اولویت هاى بانک دى در سال هاى اخیر حمایت از تولیدکنندگان داخلى و تالش براى 
کمک به رونق اقتصادى کشــور بوده است و در سال جارى نیز حمایت از واحدهاي 
تولیدي و صاحبان برندهاي مطرح کشــور در حوزه هاي مختلف و کسب و کارهاي 
آســیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا هم از مهم ترین اقدامات بانک دي در سال 

جهش تولید بوده است.
مدیرعامل بانک دى در این دیدارها با اشاره به وضعیت مطلوب بانک دى در نظام بانکى 

گفت: علیرغم رکود اقتصادى ناشــى از شیوع کرونا، بانک دى موفق شد با همدلى و 
انســجام و تالش بى وقفه و خستگى ناپذیر هیئت مدیره و همکاران، برنامه هاى بانک 
براى کاهش زیان انباشــته،کاهش قیمت تمام شده پول، افزایش جذب منابع و کاهش 
کسرى نقدینگى در کنار وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته و افزایش بهره ورى 
شعب را محقق سازد و بى شک آینده درخشانى دارد که با حضور مشتریان بزرگ، این 

روند شتاب بیشترى خواهد یافت.
وى به ظرفیت هاى مناسب این بانک براى حمایت از تولید اشاره کرد و با بیان این که 
تا کنون طرح هاى تسهیالتى متنوعى براى کمک به رونق اقتصادى و جهش تولید در 
بانک دى طراحى شده است، افزود: خوشحالیم که مى توانیم در تحقق شعار سال نقشى 
موثر داشته باشیم، چرا که راه حل چالش هاى اقتصادى کشور، تمرکز بر هدایت منابع 

به سمت تولید و در نتیجه ایجاد اشتغال است.

مذاکرات چندجانبه مدیرعامل بانک دى با بنگاه هاى اقتصادى استان اصفهان

امضاى تفاهم نامه همکارى شرکت فروشگاه هاى زنجیره اى رفاه و شرکت تخفیفان

حذف منتقدان از جریان اطالع رسانى اتحادیه کشورى فروشگاه هاى زنجیره اى

تالش براى متوقف کردن پخش سریال تخلفات فروشگاه هاى زنجیره اى
تحلیلگر

خبر

رسیدن به موفقیت اقتصادى از مسیر قرعه کشى 
و بخت آزمایى ممکن نیست

مدتى اســت که تبلیغات و آگهى هاى تلویزیونى روى جایزه دادن تمرکز کرده است. با 
خرید یک رب گوجه فرنگى قوطى طال برنده مى شــوید و اگر یک بســتنى و یا روغن 
فالن برند را بخرید شما در قرعه کشى جایزه ماشین، خانه، ویال و یا سفر قرار مى گیرید 
و همه اینها باعث شــده تا بســیارى از افراد با خرید یک پوشک بچه در آرزوى خانه دار 

شدن منتظر مى نشیند. 
این درحالى است که برخى با امیدهاى واهى سر از سایت هاى شرط بندى و بخت آزمایى 
در مى آورند و این موضوعى اســت نمى توان از آن به سادگى گذشت.  اما جالب است 
بدانید که شما در کل دنیا یک تاجر موفق را نمى یابید که با هدف کسب درآمد حتى یک 

بلیط بخت آزمایى بخرد. چرا که او مى داند چنین کارى فقط دور ریختن پول است. 
تاجران موفق حتى براى یک ریال خود هم برنامه دارند و این توانایى را کسب کرده اند که 
با روش هاى معقول و محتمل یک ریال خود را در کمترین زمان به درصدى باالتر تبدیل 
کنند. اما بسیارى از مردم گرفتار که راهى براى خروج از وضعیت ناگوار خویش نمى یابند، 
از روى ناآگاهى امید واهى به خود مى دهند و  بارها و بارها این روش اشتباه را مى آزمایند. 
در واقع اگر تعاریف را کنار بگذاریم بخت آزمایى، قرعه کشى هاى بانکى و موارد مشابه 

در واقع براى افراد فقیر و کسب درآمد از ضعیف ترین اقشار جامعه، طراحى شده اند.
شاید باز برخى ادعا کنند که پولى که ما براى یک بخت آزمایى پرداخت مى کنیم خیلى زیاد 
نیست. اما چندبار آزمودن این راه، به ثروتى که در صورت موفقیت به دست مى آوریم، مى 
ارزد. مثال اینگونه افراد مثال شخصى است که با یک سطل ماست به کنار دریا رفت. از او 
پرسیدند چه نیتى دارى، جواب داد مى خواهم دوغ درست کنم. گفتند نمى شود. گفت اما 

اگر بشود چه دوغى مى شود!
زیان مالى و از دست رفتن پول به ظاهر ناچیز که براى برخى از فقرا به شدت زیاد است، 
کمترین ضرر و آسیبى است که مشارکت در بخت آزمایى ها و یا خرید یک محصول با 
نیت برنده شدن در جایزه آن به همراه دارد. یکى از مهترین آسیب هاى این رویکرد ایجاد 

احساس ناامیدى و افسردگى شدید در بین افراد است. 
همه دوست دارند خوش شانس باشند، همه دوست دارند ثروتمند شوند، همه دوست دارند 
زندگى بهترى داشته باشند. در این میان شخصى مدام شانس و اقبال خود را در بخت آزمایى 
ها و قرعه کشى ها به محک آزمون مى گذارد و مدام شکست پشت شکست را تجربه مى 
کند کم کم احساس مى کند انسان بدشانس و بد اقبالى است. احساس مى کند تمام هستى 

دست به دست هم داده تا جلوى موفقیت او را بگیرند.
 واقعیت این است که شما براى موفقیت، در کنار شانس و داشتن نیت ها و افکار خوب، 
نیازمند چند مولفه دیگر نیز هســتید: باید دانش و مهارت هاى الزم براى موفقیت در هر 
حوزه اى را کســب کنید. اگر مى خواهید یک نجار موفق و ثروتمند شوید، باید با اصول، 
مهارت ها و دانش این حوزه، دانش بازاریابى و فروش و حتى دانش تبلیغات و ... آشنا شوید. 
باید ایده و طرحى خالقانه را طراحى کنید. هیچ کس با کار معمولى نجارى و بدون در پیش 
گرفتن یک ایده یا طرح جدید و بکر و خالقانه نمى تواند به ثروت دست یابد و موفق شود. 

راه معمولى، نتیجه معمولى را هم در پى دارد. 
باید با مسئولیت پذیرى، تعهد، تالش و اراده اى محکم ایده خود را عملیاتى کنید؛ بهترین ایده 
دنیا، تا زمانى که در ذهن شماست، به هیچ دردى نمى خورد و هیچ ثمره اى ندارد. حتى اگر 
آن را هزاران بار در ذهن تان مرور کنیم. نقطه آغاز اثرگذارى، عملیاتى کردن طرح ها، نقشه ها 

و ایده هاست. پس به ایده هاى خود احترام بگذارید و درصدد اجراى آن باشید.

توسعه گردشگرى مناطق آزاد قشم و کیش با کشور عراق
نشست هماهنگى توسعه گردشگرى و برپایى تورهاى مشترك بین مناطق آزاد قشم و کیش 

با کشور عراق به میزبانى منطقه آزاد قشم برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومى و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم به نقل از خبرگزارى 
فارس، نشســت هماهنگى توسعه گردشــگرى بین جزایر قشم و کیش با کشور عراق با 
حضور علیرضا امرى کاظمى، مدیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى این سازمان 

و نمایندگانى از منطقه آزاد کیش و کشور عراق در دفتر این مدیریت برگزار شد.
 بررسى راهکارهاى افزایش گردشگران ورودى از کشور عراق به ایران به ویژه با محوریت 
گردشگرى در جزایر جنوبى کشور در پساکرونا و معرفى پتانسیل هاى گردشگرى درمانى 

و سالمت قشم از موضوعات اصلى این نشست بود.
 محور مهم دیگر این نشست بررسى امکان استفاده از ظرفیت سه منطقه آزاد اروند، کیش 
و قشم براى ترانزیت و میزبانى گردشگران عراقى و کمک به تسهیل این سفرها با توجه به 

قوانین حاکم بر مناطق آزاد کشور بود.
 همچنین برقرارى مسیر گردشگرى دریایى بین جزایر قشم و کیش براى تبادل گردشگران 
بین این دو منطقه آزاد، برگزارى تورهاى ترکیبى با مشارکت این دو جزیره و راهکارهاى 
جلب ســرمایه گذاران عالقه مند به فعالیت در این حــوزه، از دیگر مباحثى بود که در این 

نشست موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
 شایان ذکر است، علیرضا امرى کاظمى، مدیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
و على موقر، رییس اداره گردشگرى سازمان منطقه آزاد قشم، رییس دفتر نمایندگى صباى 
هما در کیش، نماینده شرکت االحسان المتحده در ایران، عضو هیات انجمن شرکت هاى 
مســافرتى و جهانگردى شــعبه جنوب عراق و مدیرعامل شرکت هواپیمایى و مسافرتى 
االحسان المتحده بصره و مســووالن و فعاالن گردشگرى بخش خصوصى جزیره (هتل 

آوینا و آژانس مسافرتى فالمینگو) در این نشست حضور داشتند.
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