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»روابط  عمومی« با اطالع رسانی به  موقع، 
رشد و بالندگی سازمان را رقم می زند

مدیرعام��ل بان��ک ص��ادرات ایران گف��ت: روابط 
عمومی می تواند با ایجاد توازن و اطالع رسانی به موقع 
در جری��ان اطالع��ات از داخل س��ازمان ب��ه بیرون و 
بالعکس، در میان چهار بخش ذینفعان بانک از جمله 
مشتریان، سهامداران، کارکنان و سایر نهادهای مدنی 

جامعه، رشد و بالندگی سازمان را رقم بزند.
حجت اهلل صیدی در بازدی��د از بخش های مختلف 
اداره کل روابط  عموم��ی در دومین روز از »هفته روابط  
عمومی«، ب��ا ارائه تعریفی از جای��گاه این بخش در هر 
سازمان افزود: روابط  عمومی در زنجیره ارزش هر سازمانی 
جایگاه ویژه دارد. این جایگاه به ویژه در سازمانی همچون 
بانک صادرات ای��ران که بیش از فناوری و تجهیزات، به 
منابع انسانی خود متکی است، اهمیت برجسته تری دارد 
و بخشی از موفقیت هایی که بانک در ماه های اخیر داشته، 
مرهون همکاری نزدیک روابط عمومی بوده اس��ت. وی 
اظهار کرد: هم��کاران ما در روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، کار را به ص��ورت حرفه ای درپیش گرفته اند و در 
حوزه رسانه ها، همکاران و انعکاس نقطه نظرات مشتریان 
به ح��وزه مدیریت بانک، دقیقا کار تخصصی می کنند و 
بخشی از موفقیت  هایی که بانک در ماه های اخیر داشته 
مرهون همکاری نزدیک روابط عمومی بوده است. ارتقای 
تصویر واقعی بانک در جامعه از جمله این اقدامات است 

که جای قدردانی و تشکر دارد.

استقبال وزیر اقتصاد از طرح های مشخص 
جامعه دانشگاهی برای اصالح نظام بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور رفع معضالت 
نظام بانکی، خواستار ارائه طرح های عملیاتی، اختصاصی 
و گام به گام جامعه دانشگاهی، در این حوزه مهم شد.

فرهاد دژپسند در هفتمین نشست کمیته اقتصاد 
کالن وزارت اقتص��اد که با حض��ور اقتصاددانان عضو 
کمیت��ه، معاونان و مدیران ای��ن وزارتخانه و همچنین 
رئیس، معاون پژوهش��ی و جمعی از اس��اتید دانشگاه 
عالم��ه طباطبایی ب��ا موض��وع ارائه گزارش خوش��ه 
مشورتی پولی و بانکی دانشگاه مذکور برگزار شد، اظهار 
داشت: کاری که دانشگاه ها برای تشکیل کارگروه های 
تخصص��ی به منظور رفع مش��کالت اقتصادی کش��ور 
انجام داده اند کامال بدیع و در خور تقدیر اس��ت. وی با 
اش��اره به گزارش ارائه شده از سوی کارگروه تخصصی 
خوشه مشورت بانکی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: 
معموال طرح های پیش��نهادی دانشگاه ها در این زمینه 
و زمینه ه��ای مش��ابه، ب��ه دلیل ش��کاف موجود بین 
دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی، کلی و با چالش هایی 
در اجرا همراه هست اما طرح ارائه شده در این جلسه، 
به دلیل س��وابق اجرایی برخی دوستان عضو کار گروه، 

تا حد قابل توجهی متفاوت و متمایز است.

تکمیل زنجیره اعتماد، با استفاده از گشایش 
اعتبار اسنادی داخلی بانک پاسارگاد

بانک  پاس��ارگاد ب��ا ارائه خدمات گش��ایش اعتبار 
اسنادی داخلی ضمن اعتمادسازی میان طرفین قرارداد 
کلیه ش��رایط الزم برای انجام معامله بدون ریس��ک را 

برای خریداران و فروشندگان داخلی فراهم می کند.
خس��رو رفیعی مش��اور مدیرعام��ل و مدیر روابط 
 عمومی بانک  پاس��ارگاد ضمن اع��الم این خبر گفت: 
انجام معامله بین خریدار و فروش��نده در فضای قابل 
اعتماد و بدون ریسک، امری بسیار مهم در فعالیت های 
تجاری و اقتصادی اس��ت که با ارایه خدمات گشایش 
اعتبار اس��نادی داخلی توس��ط بانک پاسارگاد محقق 
شده اس��ت. وی ادامه داد: خریداران ب��ا بهره مندی از 
این خدمات می توانن��د از مزایایی نظیر تأمین کاال یا 
مواد اولیه با حداقل نقدینگی، دریافت اعتبار با کارمزد 
کمتر از تس��هیالت، و پرداخت وجه به فروش��نده بعد 
از اجرای کامل تعهدات توسط ایشان برخوردار شوند. 
فروش��ندگان نیز ضمن اعتماد به خری��دار از دریافت 
کامل مبلغ قرارداد فروش، اطمینان حاصل می کنند.

وی تصری��ح ک��رد: تس��هیل مب��ادالت تج��اری، 
انعطاف پذی��ری متناس��ب با نی��از مش��تری، کارمزد 
گشایش به مراتب کمتر از سود تسهیالت، اطمینان از 
پرداخت وجه و توجه به کیفیت کاالی مورد معامله از 

ویژگی های این خدمات هستند.

هشدار بانک ملی ایران نسبت به 
کالهبرداری افراد سودجو از اپلیکیشن 60

بانک ملی ایران نسبت به هرگونه سوء استفاده افراد 
کالهبردار از طریق تماس تلفنی برای نصب و راه اندازی 

اپلیکیشن 60 و رمز یکبار مصرف بانکی هشدار داد.
با توجه به تماس برخی افراد کالهبردار که خود را 
نماین��ده این بانک معرفی می کنند، مبنی بر راه اندازی 
و نصب اپلیکیش��ن 60 برای مشتریان جهت ارایه رمز 
یکبار مصرف بانکی، الزم اس��ت تا مش��تریان گرامی از 
ارایه هرگونه اطالعات حساب، رمز و تراکنش های خود 
ب��ه این افراد امتناع کرده و تنها از طریق س��ایت بانک 
ملی ایران نسبت به دریافت اپلیکیشن و نصب آن اقدام 
کنند. بانک ملی ایران تاکید می کند برای پیشگیری از 
هرگونه کالهبرداری احتمالی و متضرر شدن، هموطنان 
به هیچ عن��وان این گونه تماس ها را ترتیب اثر نداده و 

هوشیاری الزم را داشته باشند.

اخبار

نخستین عرضه نفت در بورس انرژی 
نخس��تین عرضه نفت خام سبک ش��رکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل 

بورس انرژی در سال ۹۸ براساس شیوه نامه ابالغی از سوی وزیر نفت اعالم شد.
 امیرحس��ین تبیانیان با اش��اره به اینکه سه ش��نبه، ۳۱ اردیبهشت ماه ۲ 
میلیون بشکه نفت خام سبک در رینگ بین الملل عرضه خواهد شد، گفت: قیمت 

پایه برای این دوره عرضه 6۷ دالر و ۲۸ سنت به ازای هر بشکه تعیین شده است. 
وی افزود: در این دوره عرضه براساس شیوه نامه ابالغی از سوی وزیر نفت در سال ۹۸ 

تغییراتی نسبت به دوره های پیشین مشاهده می شود.
 نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی مهم ترین تغییرات این دوره عرضه 
را حداقل حجم بارگیری زمینی هزار بش��که و تغییر در س��ازوکار قیمت گذاری با هدف 
ایجاد شفافیت و کاهش ریسک برای خریداران اعالم کرد و گفت: شرایط عرضه در این 

دوره مانند دوره پیشین است.  وزارت نفت

ینگ وی ر ر
دالالن عامل اصلی گرانی برنج

دبیر انجمن برنج ایران گفت: واس��طه گری و داللی عامل اصلی گرانی برنج 
است و دستگاه های نظارتی باید به آن ورود کنند.

 جمیل علیزاده ش��ایق درباره دالیل افزایش قیمت برنج داخلی در بازار اظهار 
ک��رد: افزایش قیمت برن��ج هیچگونه دلیل منطقی، علمی و فنی ندارد. وی با بیان 

اینکه برخی عنوان می کنند که قیمت برنج هم مانند سایر مواد غذایی تغییر کرده 
و افزایش یافته است، افزود: این یک حرف غیرمنطقی است در حالی که برنج برخالف 

س��ایر اقالم مواد غذایی در طول سال تولید نمی ش��ود و برنجی که در حال حاضر در بازار 
عرضه می شود مربوط به سال گذشته است بنابراین نباید شامل افزایش قیمت شود.

دبیر انجمن برنج ایران گفت: اگر قرار بر افزایش قیمت برنج باشد باید تا شهریورماه 
منتظر ماند تا محصول کش��ت ش��ده امسال عرضه ش��ود و با توجه به افزایش هزینه ها 

قیمت دچار تغییر شود.  میزان

راه سبز
ضرر ۲۳00 میلیاردی بیمه ها از طرح تحول سالمت

با گذش��ت چند س��ال از آغاز طرح تحول س��المت و آشکار ش��دن زوایای 
مختلف آن، یک عضو س��ندیکای بیمه گران ایران از ضرر و زیان ۲۳00 میلیارد 

تومانی صنعت بیمه از اجرای طرح تحول سالمت خبر داد.
یونس مظلومی عضو سندیکای بیمه گران ایران با بیان اینکه وظیفه بیمه های 

تکمیلی فراهم آوردن پوشش هایی است که بیمه های پایه تعهد نمی کنند، گفت: 
بیمه های تکمیلی در حوزه های مربوط به بستری در بیمارستان ها بسیار موفق عمل 

کرده اند و در انجام وظایف ذاتی حاکمیت به کمک آنها آمده است.
وی با بیان اینکه بیمه های تکمیلی در سال ۱۳۹6 حدود هزار میلیارد تومان در رابطه 
با طرح تحول س��المت زیان دادند، اظهار کرد: این یعنی خس��اراتی که به بیمارستان ها، 
مراکز درمانی و بیمه ش��دگان بابت بیمه های درمانی پرداخت ش��ده اس��ت. هزار میلیارد 

تومان بیشتر از حق بیمه ای بود که در مجموع از آنها دریافت کرده ایم.  ایسنا
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گروه معیشت  كــش مقام معظم رهبری در دیدار خـط 
اخیر خود با مسئوالن نظام نکات کلیدی و اساسی 
را مط��رح کردند که به نظر می رس��د در میان این 
ن��کات کلیدی پرداختن به برخ��ی از آنها بیش از 
س��ایر اولویت داشته باشد و جا دارد تا متولیان که 
بارها و بارها این موارد را از کالم معظم له ش��نیده 
و نس��بت به آن اهتمام جدی نداش��ته اند سرلوحه 

کارهای خود قرار دهند. 
مقام معظم رهبری در س��خنان خود با برخی 
مس��ئوالن نظ��ام در ماه مب��ارک رمض��ان اینگونه 
فرمودند که »کار اساسی، مسئله ی برداشتن موانع 
تولید است. این »رونق تولید« که ما امسال به عنوان 
شعار مطرح کردیم، کلید حّل بسیاری از مشکالت 
اقتصادی ما است؛ تولید این جوری است. اگر واقعاً 
ما بتوانیم تولید را رون��ق بدهیم، اگر بتوانیم موانع 
تولید را که خیلی هم زیاد است در کشور، از سر راه 
تولید برداریم - ک��ه این کار با عزم جهادی ممکن 
است، با به کارگیری جوانهای متخّصص ممکن است 
- بسیاری از مشکالت ]مانند[ مسئله ی اشتغال حل 
میشود، مس��ئله ی توّرم حل میشود، مسئله ی رفاه 
مردمی حل میشود، ]مس��ئله ی[ درآمدهای مردم 
حل میش��ود، صادرات رونق میگی��رد. تولید، مادِر 
عمده ترین مسائل اقتصادی کشور است؛ و به نظر ما 
میشود. هر جایی که ما به جوانهایمان اتّکاء کردیم، 
اعتماد کردیم، به آنها امکانات دادیم، حّداقل امکانات 

را هم ]دادیم[ -غالباً جوانها این جوری  هستند ]که 
با[ حّداقل امکانات ]کار میکنند[- پیش رفتیم.«

شروط اساسی رونق
و  فرمایش��ات معظم ل��ه کارشناس��ان  پی��رو 
تحلیلگران اقتصادی نیز با بررس��ی شرایط کنونی 
کش��ور و افزای��ش تحریم ه��ای موجود ب��ا تاکید 
فرمایشات معظم له این مس��اله را عنوان می کنند 
که راهکار گریز از مش��کالت اقتصادی را در توجه 
بیش��تر به تولید ملی است و در این بین به بررسی 

نیازها و پیش نیازهای این مهم نیز توجه دارند. 
به باور این کارشناس��ان رونق تولید به معنای 
افزای��ش تولی��د و رش��د اقتصادی اس��ت و زمانی 
می توان انتظار رشد اقتصادی را داشت که تولید با 

رشد قابل توجه مواجه شود. 
این کارشناسان معتقدند که افزایش تولید به 
س��ه نهاده اصلی نیروی کار، س��رمایه و تکنولوژی 
نی��از دارد و هرچ��ه نی��روی کار بیش��تری توأم با 
س��رمایه و تکنولوژی پیشرفته تری داشته باشد در 
آن صورت می ت��وان به تولید بیش��تری فکر کرد. 

این گروه از متخصصان با اظهار تاس��ف از شرایط 
کنونی اما متاس��فانه شرایط در ش��رایط فعلی در 
کش��ور نیروی کار به تعداد زی��ادی وجود دارد اما 
دو ش��اخص س��رمایه و تکنولوژی غایب است. به 
ای��ن ترتیب که زمانی که تولی��د صورت می گیرد 
بخش��ی از درآمد آن پس انداز می شود و دوباره در 
فرآیند تولید از آن استفاده می شود. بر این اساس 
کش��وری مانند ایران که س��طح تولید پایین تری 
دارند خود به خود سرمایه کمتری هم برای تولید 

داشته دارد. 
 ای��ن متخصص��ان با انتقاد از س��رمایه گذاری 
ضعی��ف صورت گرفت��ه در حوزه تولی��د در ایران 
میگویند در ش��رایط کنونی که نمیتوان از سرمایه 
گذاری خارجی اس��تفاده کرد به ناچار باید تنها از 
مناب��ع داخلی برای افزایش تولید در کش��ور بهره 
گرفت و همین موجب می ش��ود تا رشد اقتصادی 
بس��یار محدودی در حدود دو تا سه درصد داشته 
باش��یم که با توجه ب��ه عقب ماندگی های موجود و 
شرایط کنونی نمی توان انتظار داشت که این چند 

درصد بتواند تحولی در اقتصاد کشور ایجاد کند.

قدر مسلم همه کارشناسان اقتصادی بر ضرورت 
توج��ه به تولید مل��ی برای برون رفت از مش��کالت 
اقتصادی کشور متفق القول هستند و بر این اعتقادند 
که هدایت نقدینگی به سمت تولید، دفع موانع اداری 
راه اندازی کسب  و کار و کاهش مالیات بر فعالیت های 
تولیدی از جمله راهکارهایی است که می تواند زمینه 
حمایتاز تولید را مهی��ا کند. اما اینکه چرا و چگونه 
اس��ت که هنوز نتوانستیم آن طور که باید به مسیر 
مشخصی در این خصوص هدایت شویم قطعا به این 
باز می گردد که متولیان مربوطه هنوز نتوانس��ته اند 

مدیریت الزم در این خصوص را لحاظ کنند. 
البت��ه در کن��ار این س��وئ مدیری��ت در نظر 
داشتن برخی مش��کالت مانند کاهش ارزش پول 
مل��ی و اعتم��اد مردم نی��ز نقش پررنگ��ی دراین 
خص��وص دارد و اگر به آن توجه نش��ود می تواند 

شرایط را به مراتب بدتر و نامطلوب تر کند.
به باور این کارشناسان اگر بناداریم تا به رشد 
اقتص��ادی و رونق اقتصادی دس��ت یابی��م باید به 
س��متی حرکت کنیم که پول ملی گکشور تقویت 
ش��ود و در همین راس��تا باید بدانیم که پول ملی 

وقتی قوی شده و قوی می ماند که تولید ملی قوی 
باشد و با قوت تداوم یابد.

از س��وی دیگر اگر متولی��ان بتوانند تدابیری 
اتخ��اذ کنند که پی��رو ان بتوانیم به س��مت مهار 
نقدینگی و یا هدایت آن به س��مت تولید ش��ویم 
عالوه ب��ر جلوگی��ری از تخریب های بیش��تر این 
نقدینگ��ی س��رگردان ک��ه از س��اختار مری��ض و 
سوءتدابیر دولت ها پدید آمده، می توانیم با هدایت 
آن به س��مت تولید مسیر پیشرفت و توسعه کشور 
را هموار کنیم. در همین راس��تا ام��ا باید در نظر 
داشته باشیم که هیچ یک از این موارد بدون جلب 
اعتماد مردم حاصل نخواهد شد و باید بپذیریم که 
بدون بازگشت اعتماد بین آحاد و گروه های مردم 
و بین مردم و مس��ئوالن و بین م��ردم و نهادهای 

مالی و اقتصادی، راه بن بست است. 
قدر مسلم باید بپذیریم که رونق تولید مساله ای 
اس��ت که هم نیاز به سیاس��ت های بلندمدت و هم 
میان مدت و هم کوتاه م��دت دارد و الزاما نمی تواند 
در یک س��ال به همه اهداف رسید و از آنجایی که 
وضعیت اقتصادی کش��ور نیاز به اصالحات جدی و 
ساختاری دارد لذا همراستا با اصالح وضعیت بانک ها 
و نظام تامین مالی در کش��ور همراه با تعمیق بازار 
س��رمایه باید نظام توزیع، ش��بکه گمرکی و قاچاق 
کاال، نظام مالیاتی، خصوصی سازی اقتصاد و کاهش 
نقش دولت و نیز بهبود فضای کسب و کار در کشور 

اجرایی شود تا بتوان به سرمنزل مقصود رسید. 

سیاست روز اما و اگر های رونق تولید را بررسی می كند؛

رونق تولید از مسیر همت متولیان

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی اعالم كرد
وی مرز گرانی  هندوانه ر

رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی از  کاهش قیمت انواع می��وه در بازار خبر داد و بــــازار روز
گفت: در کنار این کاهش قیمت ها، انواع سبزی و برخی محصوالت 
همچون هندوانه، گوجه فرنگی و سیب زمینی افزایش قیمت را در 

هفته گذشته تجربه کردند که منطقی به نظر نمی رسد.

اس��داهلل کارگر اظهار کرد: در هفته گذش��ته قیمت بسیاری از 
میوه ه��ا به ویژه محصوالت درخت��ی همچون پرتقال و 

سیب رو به کاهش بوده، اما در کنار آن قیمت انواع 
سبزی و محصوالتی همچون هندوانه، گوجه فرنگی 

و سیب زمینی روند افزایشی داشته است. 
وی در این ب��اره توضیح داد که میوه هایی 
همچ��ون پرتقال و س��یب در حال تمام 
شدن هستند و در عوض برخی میوه های 

هسته دار از جمله زردآلو در کنار گوجه سبز و دیگر میوه ها جایگزین 
آنها شده اند و به همین دلیل قیمت سیب و پرتقال 

روند کاهشی پیدا کرده است.
کارگر با بیان اینکه قیمت گوجه سبز 
در بازار کاهش پیدا کرده است، تاکید کرد: 
هیچ گاه قیمت این محصول به ۲00 هزار 
توم��ان و ۳00 هزار توم��ان و نرخ هایی از 
این دس��ت نرسیده بود و برخی از رسانه ها 

شیطنت می کردند اما هم اکنون قیمت گوجه سبز کاهش یافته است 
و می توان گفت بسته به کیفیت و نحوه عرضه آن قیمت هر کیلوگرم 

گوجه سبز از پنج هزار تومان تا ۲۵ هزار تومان متفاوت است.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی با اش��اره به باال 
رفتن تقاضا برای انواع میوه و سبزی در ماه رمضان به عنوان یکی 
از دالی��ل افزایش قیمت میوه، تصریح کرد: ب��ا توجه به افزایش 
سطح و میزان تولید انواع میوه و سبزی در کشور باال رفتن تقاضا 
نمی تواند دلیل موجهی برای افزایش قیمت میوه و سبزی باشد.


