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 سفر مديرعامل بانك صنعت و معدن
به بوشهر

رئي��س هيأت مديره و مديرعام��ل بانك صنعت و 
معدن به اتفاق جمعی از مديران روز شنبه يكم تيرماه 
به منظور بررس��ي وضعيت طرح هاي صنعتي به استان 

بوشهر سفر مي كند.
حسين مهري در اين سفر ضمن ديدار با مسؤالن و 
مديران استاني از واحدهاي صنعتي و توليدي كه از سوي 
اين بانك در استان بوشهر و منطقه ويژه اقتصادی عسلويه 
تأمين اعتبار شده اند، بازديد خواهد كرد. وي همچنين 
در جلسه با رؤسا و كارشناسان شعبه بوشهر درخصوص 
عملكرد اين شعبه و برنامه هاي آتي بانك رهنمودهايي 
ارائ��ه خواهد كرد.دي��دار با صنعتگ��ران و كارآفرينان و 
شناخت چالش هاي پيش روي توليدكنندگان به منظور 
حمايت از آن��ان و اتخاذ تصميمات الزم از ديگر اهداف 

رئيس هيأت مديره اين بانك در سفر به بوشهر است.

اطالعیه بانك ملی درخصوص معرفی شدگان 
مرحله مصاحبه آزمون استخدام پیمانی

بانك ملی درخصوص معرفی شدگان مرحله مصاحبه 
آزمون استخدام پيمانی اين بانك اطالعيه ای صادر كرد.

در اين اطالعيه ك��ه درخصوص جزييات مصاحبه 
رفت��اری - ش��غلی و آزمون روانش��ناختی و همچنين 
ارزيابی آمادگی جس��مانی )صرفاً معرفی  شدگان شغل 
هميار حفاظت - نگهبان( بوده، تاريخ و ساعت مصاحبه 
تعيين  شده است. با توجه به عدم امكان برگزاری مجدد 
جلسه مصاحبه، معرفی شدگان آزمون استخدام پيمانی 
اين بانك موظفند در روز و ساعت تعيين  شده در محل 

برگزاری مصاحبه حضور به موقع داشته باشند.
متقاضيان شغل هميار حفاظت )نگهبان( عالوه بر 
مصاحبه اس��تخدامی، مورد ارزيابی آمادگی جسمانی 
نيز قرار خواهند گرفت و همراه داشتن لباس و كفش 
ورزشی از س��وی معرفی  شدگان اين شغل برای انجام 
ارزيابی آمادگی جس��مانی الزامی است. گفتنی است 
عدم مراجعه در زم��ان مقرر به  منزله انصراف از ادامه 
فرآيند اس��تخدام تلقی می گردد و زمان مصاحبه قابل 
تمديد نبوده و امكان برگزاری مجدد آن خارج از زمان 

تعيين  شده به  هيچ عنوان مقدور نيست.

 عملیات ساخت 3 مدرسه ديگر را
در استان خوزستان توسط بانك پاسارگاد

بان��ك  پاس��ارگاد در راس��تای برنامه اساس��ی و 
بنيادين خود در سال جاری برای كمك به هم ميهنان 
س��يل زده و جهت ايف��ای مس��ئوليت های اجتماعی، 
عمليات ساخت 3 مدرسه ديگر را در استان خوزستان 

آغاز كرد.
اين بانك كلنگ س��اخت 3 مدرسه در روستاهای 
مالك اش��تر، زبيد دبات و خش��ه سلمان س��ردال را در 
استان خوزستان و با حضور فاضل عبيات معاون عمرانی 
اس��تانداری خوزس��تان، مدي��ركل آم��وزش و پرورش 
اس��تان، فرماندار، بخش��دار منطقه و مسئوالن محلی 
بر زمين زد. بانك  پاس��ارگاد در مجموع 15 مدرسه در 
مناطق س��يل زده استان خوزس��تان، جهت بهره مندی 
دانش آموزان در اين مناطق خواهد ساخت. پيش از اين 
نيز ساخت 16 مدرسه، در مجموع 50 كالس درس، در 

مناطق سيل زده استان لرستان آغاز شده بود.
مع��اون عمران��ی اس��تانداری خوزس��تان ضمن 
قدردان��ی از بان��ك  پاس��ارگاد به دليل توج��ه ويژه به 
مسئوليت های اجتماعی و تحقق بخشيدن به وعده های 
داده ش��ده با حمايت از هم وطنانمان در حادثه سيل، 
اين اقدامات را بسيار ارزشمند و ستودنی خواند و اظهار 

داشت: اراده ملی برای رفع مشكالت، ستودنی است.

 انتشار اوراق خريد دين استهالکی
برای اولین بار در کشور

مديرعامل ش��ركت تامين س��رمايه بانك مسكن 
از انتش��ار اوراق خري��د دي��ن در بورس ب��رای اولين 
ب��ار در كش��ور به منظ��ور تامين مالی برای ش��ركت 

سرمايه گذاری مسكن جنوب خبر داد.
سيدمحس��ن فاضليان درباره ماهيت اوراق خريد 
دين توضي��ح داد: اين اوراق از نظ��ر ماهيت به اوراق 
رهنی شباهت دارد، منتها نوع مطالباتی كه به پشتوانه 
آن اوراق مذكور منتشر می شود، با اوراق رهنی متفاوت 
اس��ت. اوراق خريد دين از جمله ابزارهای تأمين مالی 
نوين بازار بدهی اس��ت كه ب��ه منظور خريد مطالبات 
م��دت دار ناش��ی از عق��ود مبادل��ه ای از قبيل فروش 
اقساطی، اجاره به شرط تمليك و جعاله )به استثنای 
سلف( اش��خاص حقوقی واجد ش��رايط دستورالعمل 

انتشار اين اوراق منتشر می شود.
وی افزود: ب��ه بيان س��اده تر اوراق خريد دين بر 
مبنای مطالبات ش��ركتی كه قصد تامين مالی دارد و 
اصطالحا به آن »بانی« اطالق می شود، منتشر می شود 
و در واقع مطالبات ش��ركت مذكور تنزيل می شود؛ به 
اين معنا كه مطالبات ش��ركت با ف��روش اوراق خريد 
دين زودتر از موعد نقد می شود و شركت از اين طريق 
دارايی ديرنقد شونده خود را به نقدينگی تبديل كرده 
و آن را صرف اج��رای پروژه های جديد خود می كند. 
ش��ركتی كه قصد تامين مالی از طري��ق اوراق خريد 
دي��ن را دارد، در واق��ع مطالبات خود را با نرخ س��ود 

مشخصی از طريق بازار سرمايه می فروشد.

اخبار

سهم ناچیز ايران از بازار چند هزار میلیارد دالری غذای حالل
عضو هيات رئيس��ه كميسيون صنايع و معادن مجلس می گويد گردش مالی 
غ��ذای حالل در جه��ان بيش از چند هزار ميليارد دالر اس��ت اما ايران س��هم 

چندانی از اين بازار ندارد.
عب��داهلل رضيان درباره س��هم ايران از ب��ازار غذای حالل، گفت: ايران س��هم 

ناچيزی در بازار غذای حالل دارد در واقع ساختار كشور برای صادرات مواد غذايی 
مهيا و كامل نيس��ت و هيچ يك از س��ازمان های مربوطه به دنبال به دست آوردن بازار 

غذای حالل يا ايجاد بِرند حالل نيستند.
وی افزود: اگرچه كشور توانايی بااليی در توليد مواد پروتئينی دارد اما از اين ظرفيت 
به درس��تی استفاده نمی ش��ود و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی 
برنامه ريزی مدونی برای موفقيت در اين امر ندارند و كش��ور روس��يه با توجه به جمعيت 

باالی می تواند بازار خوبی برای صادرات مواد غذايی حالل باشد.  خانه ملت

راه سبز
فقط خريداران سکه از بانك مرکزی مالیات می دهند

همزمان با اجرايی ش��دن طرح ماليات بر خريد و فروش س��كه و طرح اين 
پرس��ش كه آيا كس��انی كه در بازار غير رس��می س��كه خريد و فروش كرده اند، 
مش��مول ماليات می شوند؛ معاون س��ازمان امور مالياتی اعالم كرد كه اين طرح 

فقط شامل كسانی می شود كه از بانك مركزی سكه دريافت كرده اند.
نادر جنتی درباره اينكه طرح جديد ماليات بر س��كه دقيقاً شامل چه كسانی 

خواهد ش��د؟ اظهار كرد: براس��اس دستورالعمل شماره ابالغ ش��ده در 1۲ خردادماه 
سال جاری همه خريداران سكه كه در سال 13۹۷ نسبت به دريافت حداكثر ۲00 قطعه 

سكه از بانك مركزی اقدام كرده باشند، مشمول حكم اين دستورالعمل خواهند بود.
وی همچنين با اس��تناد به دس��تورالعمل ابالغ شده توس��ط اين سازمان در اواسط 
خرداد ماه گفت: ماليات بر س��كه صرفاً درباره مؤديانی كه از بانك مركزی سكه دريافت 

كرده اند اجرا خواهد شد.  ایسنا

وده  ارزش افز
تامین کمبود الستیك از طريق تولید داخل 
رئيس س��ازمان راه��داری و حمل و نقل جاده ای با اش��اره به توزيع الس��تيك 
تشويقی در ميان كاميونداران حمل كننده كاال های اساسی گفت: طبق گزارش ها و 
بازرسی های صورت گرفته از صنف كاميون داران مشخص شده است كه هم اكنون 
در حوزه توزيع الستيك به كاميون داران مشكل چندانی وجود ندارد و خوشبختانه 
از طريق توليد داخل و همچنين واردات مشكل كمبود الستيك برطرف شده است.

 عبدالهاشم حس��ن نيا بيان كرد: در برخی از انبار ها انباشت الستيك وجود داشته 
كه به صورت سيس��تماتيك اين الس��تيك ها را توزيع كرده ايم و حتی در برخی از مسير ها 
مانند بندر امام خمينی)ره( هم برای كاميون دارانی كه اقدام به جابه جايی كاال های اساسی 

می كردند به صورت تشويقی الستيك در اختيار آن ها قرار داده ايم.
وی افزود: هم اكنون در حوزه توزيع الستيك به كاميون داران مشكل چندانی وجود ندارد و 
خوشبختانه از طريق توليد داخل و همچنين واردات مشكل كمبود الستيك برطرف شده است.

یل  گاردر

براس��اس آمار رس��می، 300  باج�ه ميلي��ارد دالر، ارزش صنعت پش�ت 
ارزهای رمزپايه در دنيا اس��ت كه اين رقم متوسط 
يك درصد ارزهای موجود دنيا است. اين در حالی 
اس��ت كه ارزش كل ارزهای دنيا ۸0 تريليون دالر 
است.كشورهايی نظير روسيه و چين برای غلبه بر 
هژمونی دالر، تج��ارت بر پايه رمزارزها را پذيرفته 
و توس��عه داده اند.تولي��د ارز ديجيت��ال ب��ه خاطر 
حاش��يه س��ود باالي��ی ك��ه دارد، راه خ��ود را در 
گلخانه ها و پس��توی كارخانه های متروكه باز كرده 
و ب��رق ارزان قيمت ايران را می بلعد. در مقابل اين 
حج��م گردش ام��ا اين روزه��ا جذابيت ه��ای ارز 
ديجيتال و البته حاشيه سود بااليی كه اين روزها 
در بازاره��ای داخل��ی و جهانی پيدا كرده اس��ت، 
بس��ياری از صاحبان ايده و به خصوص نسل جوان 
را به توليد و خريد و فروش واداش��ته است؛ با اين 
يادآوری كه ورود ارزهای ديجيتال نيز همانند هر 
پدي��ده ديگ��ری كه به اقتص��اد و ح��وزه فناوری 
اطالعات ايران اضافه می شود، اين روزها بی قاعده 

و ضابطه در حال دويدن رو به جلو است.
البته بانك مركزی به عنوان سياستگذار پولی و 
ارزی كشور، از مدت ها قبل اعالم كرده بود كه قواعد 
و ضواب��ط مرتبط با حوزه ارزهای ديجيتال را تدوين 
می كند تا بلكه س��ند اس��تراتژی و نقشه راهی برای 
پيش��رفت اين حوزه مهم و اثرگ��ذار در بخش پولی 
و ارزی كش��ور داشته باش��د؛ اما تا اين لحظه، هنوز 
خروجی مشخصی از آن بيرون نيامده و اگرچه ده ماه 
پيش اعضای شورای عالی فضای مجازی اعالم كردند 
كه پيش نويس س��ند ارزهای ديجيت��ال را به دولت 
ارائه داده اند اما تا اين لحظه مصوبه و دس��تورالعمل 

مشخصی از دولت در اين حوزه منتشر نشده است.
البته بانك مركزی بهمن ماه س��ال گذش��ته، 
الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها را برای رسيدن به 
يك استراتژی واحد رونمايی كرد و آن را در معرض 
قضاوت متخصصان قرار داد ولی تا امروز كه س��ه 

ماه از س��ال ۹۸ هم سپری شده، گزارشی مبنی بر 
وضعيت نظرخواهی ها و جمع بندی احتمالی بانك 

مركزی در اين حوزه ارائه نشده است.
داستان ضابطه گذاری برای ارزهای ديجيتال 
اسفندماه س��ال 13۹۲ با دس��توری از سوی 
دول��ت، موضوع ب��الک چين و ارزه��ای ديجيتال 
ب��ه عنوان ي��ك پديده در حال رواج و توس��عه در 
ح��وزه فناوری مالی به مركز مل��ی فضای مجازی 
و ش��ورای عال��ی فضای مج��ازی ابالغ ش��د و در 
همين راستا مركز ملی فضای مجازی با 1۴ ارگان 
از جمل��ه بانك مركزی، س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت 
اقتص��اد، قوه قضاييه، ني��روی انتظامی، پليس فتا، 
مركز پژوهش های مجلس، جلس��اتی را به منظور 
هماهنگی و هم افزايی تشكيل داد و در اين جلسات 
تاكيد شد كه بايد برای اين حوزه رگوالتوری انجام 
ش��ود؛ چراكه آن زمان مقام��ات دولتی بر اين باور 
بودند كه در آينده بسياری از سرمايه ها در بستری 

مجازی ايجاد و منتقل خواهند شد.
با اين وجود و آنگونه كه برخی مقامات مسئول 
در اي��ن حوزه می گويند، در فاصله س��ال های ۹۲ 

ت��ا ۹۴ هيچكدام از دس��تگاه ها در ح��وزه ارزهای 
ديجيتال اق��دام عملياتی را انج��ام ندادند و صرفاً 
هماهنگی و تبيين سياس��ت های كلی با توجه به 
تاكيد رياس��ت جمهوری برعهده مركز ملی فضای 
مجازی بوده اس��ت؛ اما در عين ح��ال پژوهش ها 
ادامه داشت و اواسط سال ۹6 جريان سياستگذاری 
و تعيين و تكلي��ف اين حوزه با توجه به اهميت و 
قابلي��ت كمك ب��ه نقل و انتق��االت مالی در زمان 

تحريم مورد توجه ويژه قرار گرفت.
در همين راس��تا ني��ز چند س��ناريو از جمله 
بهتري��ن و بدتري��ن ش��رايط ارزه��ای ديجيت��ال 
توس��ط دو كارگروه اقتصادی و امنيتی مطرح و از 
ارگان ه��ای مرتبط در اين حوزه نظرخواهی ش��د. 
حدود ده ماه پيش، معاون تنظيم مقررات شورای 
عالی فضای مجازی اعالم كرده بود كه پيش نويس 
سند ارزهای ديجيتال آماده شده و در جلسات آن 
روزهای ش��ورای عالی فضای مج��ازی با توجه به 
تأكيدات رياست جمهوری در حال طرح موضوع و 

پيگيری به صورت جدی است.
اي��ن تعلل در تصميم گيری در اين حوزه مهم 
از اقتصاد كش��ور در ش��رايطی اس��ت كه ارزهای 

ديجيتال، با س��رعت در ح��ال طی كردن راه خود 
هستند و بس��ياری از افرادی كه جذب اين حوزه 
شده اند، روش هايی را پيدا كرده اند تا سود بيشتری 
ببرند؛ به اين معن��ا كه توليد ارزهای ديجيتال كه 
يك صنعت به ش��دت برق بر است، به نقاطی پناه 
برده اس��ت كه برق ارزان قيمت تری دارند و البته 

نظارت كمتری هم بر روی آنها صورت می گيرد.
حال خبر از توليد ارزهای ديجيتال با استفاده 
از دستگاه های كوچك در كش��وی ميز كارمندان 
ادارات دولتی، مس��اجد، گلخانه ها، حس��ينيه ها و 
كارخانه های متروكه به گوش می رسد كه برق ارزان 
قيمتی دارند. آنگونه كه محاس��بات نشان می دهد 
قيمت برق ۸ تومانی ايران معادل ۲0 تا ۴0 سنت 
در هر كيلووات ساعت در كشورهای خارجی است؛ 
در حالی كه برق صنعتی ايران حدود 0.6 س��نت 
و ب��رق اداری ۲ س��نت را بر مبن��ای دالر به خود 
اختصاص می دهند كه رقمی بس��يار ناچيز است. 
بنابراي��ن توليد ارزهای ديجيتال در ايران بس��يار 

رونق گرفته و البته ارزان تمام می شود.
مجي��د حس��ينی نژاد عضو هي��أت نمايندگان 
ات��اق بازرگانی، صنايع، معادن و كش��اورزی تهران 

گفت: توليد ارزهای ديجيتال در ايران رونق گرفته 
و متأسفانه هيچ گونه نظارتی هم بر روی آن صورت 
نمی گيرد؛ اين در ش��رايطی است كه عمده كشش 
تولي��د ارز ديجيتال در ايران به دلي��ل ارزان تمام 
ش��دن آن و البته اس��تفاده غيرمج��از از برق های 

ارزان قيمت است.
وی اف��زود: بررس��ی ها نش��ان می ده��د ك��ه 
دس��تگاه های معمول��ی تولي��د ارز ديجيت��ال در 
بازارهای جهانی ۲00 دالر هزينه دارند كه با توجه 
به اينكه دولت واردات آنه��ا را ممنوع اعالم كرده 
است، اين دستگاه ها از سوی قاچاقچيان وارد بازار 
ايران می شود و به نرخ 300 دالر فروخته می شود؛ 

پس 100 دالر سود، نصيب قاچاقچيان می شود.
حسينی نژاد گفت: دولت بايد هر چه سريع تر 
سياست خود در اين حوزه را مشخص كرده و البته 
از عوائد آن نيز بهره مند ش��ود؛ اين در ش��رايطی 
اس��ت كه هر جايی برق مازاد وجود داش��ته باشد 
می توان براس��اس همين ضوابط و دستورالعمل ها، 
ارز ديجيت��ال تولي��د كرده و بازگش��ت س��رمايه 
مناس��بی هم داشته باشد؛ مشروط بر اينكه حقوق 
دولتی را هم بپردازند. اين در حالی اس��ت كه نرخ 
بيت كوين اگر حتی ثابت بماند ۲00 درصد س��ود 
دارد. يعن��ی ه��ر 100 هزار دالر س��رمايه گذاری، 

معادل ۲00 هزار دالر برداشت خواهد كرد.
وی اظهار داش��ت: دولت بايد هر چه سريع تر 
س��ند و اس��تراتژی به روز، كارآمد و مشخصی در 
ح��وزه توليد و تجارت ارزه��ای ديجيتال تدوين و 
اج��را كند و عوائد ناش��ی از آن را ني��ز مورد بهره 
برداری ق��رار دهد؛ به خصوص اينكه در ش��رايط 
تحري��م، اس��تفاده از ارزهای ديجيت��ال می تواند 

درآمد مستقيم ارزی برای كشور ايجاد كند.
عضو هي��أت نمايندگان ات��اق بازرگانی تهران، 
گفت: حتی می توان از گاز اس��تفاده كرده، نيروگاه 
برق احداث كرد و در شرايط تحريم درآمد مستقيم 

ارزی داشت.  مهر

معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: دولت در حال تدوین نرخ و ضوابط 
الزم برای فعالیت استخراج رمز ارز ها است و به زودی شرایط این کار برای 

استفاده از شبکه برق سراسری اعالم می شود.
 همایون حائری گفت: هم اکنون در کشور عده ای با بهره گیری از سوخت 
رمز  استخراج  به  اقدام  برق  صنعت  یارانه ای  هزینه های  و  یارانه ای  فسیلی 
رز ها همچون بیت کوین می کنند که این کار اگر به صورت پنهانی و بدون پایش 

برق مصرفی هم باشد، می تواند مفهوم قاچاق انرژی را در اذهان القا نماید.
فعالیت  برای  الزم  ضوابط  و  نرخ  تدوین  حال  در  دولت  داد:  ادامه  وی 
استخراج رمز ارز ها است و به زودی شرایط این کار برای استفاده از شبکه 

برق سراسری اعالم می شود.
پیش از این، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در نشست خبری خود 
اعالم کرده بود اگر اقدام موثری در زمینه مصرف برق واحد های استخراج بیت کوین 
صورت نگیرد این امر به شدت برای صنعت برق مشکل ساز خواهد شد و بایستی 
تا حدود دو هزار و ۵۰۰ مگاوات از توان تولید خود را صرف تامین برق این واحد ها 
کنیم. حائری گفته بود استخراج هر بیت کوین حدود ۷۲ هزار کیلووات ساعت برق 
مصرف می کند و اگر اقدامی موثری در زمینه مصرف این مراکز صورت نگیرد این 
امر به شدت برای صنعت برق مشکل ساز خواهد شد و بایستی تا حدود دو هزار و 

۵۰۰ مگاوات از توان تولید خود را صرف تامین برق این واحد ها کنیم.

نمای نزدیک

دولتدرحالتدویننرخوضوابطبرایفعالیتاستخراجرمزارزها

تولید ارز دیجیتال منضبط می شود؛

گردش مالی ۳۰۰ میلیارد دالری در کارخانه های متروکه

خالقیتدرروابطعمومی
سیمادادفرما

ام��روزه رش��د س��ريع و گس��ترده ابزاره��ای ارتباط��ی و 
تكنولوژی ه��ای مربوط به آن، تعاري��ف حوزه های مختلف را با 
تغيير فاحشی روبه رو كرده به طوری كه بين تعاريف موجود برای 
اين حوزه ها در شكل سنتی و مدرن آن نمی توان شباهت زيادی 
را جس��تجو كرد. اين موضوع در عرصه روابط عمومی ابزارمند و 
مس��لح به اينترنت و مهم تر از آن شبكه های اجتماعی، به شكل 

ملموس��ی ديده می شود.وجود اين ابزارها، تعريف روابط عمومی 
و معادالت آن را آنگونه به هم ريخته كه تقريبا به جز س��اختار 
اصلی آن كه اطالع رس��انی )آن هم در شكل محتوا( است، ديگر 

نمی توان بين روابط عمومی سنتی و مدرن شباهتی يافت.
تمامی اين تغييرات س��اختاری تنه��ا در طول يك دهه 
ش��كل گرفته و با اين وجود می توان مدعی ش��د كه در عصر 
كنون��ی، آن دس��ته از روابط عمومی هايی كه با ش��بكه های 
اجتماعی س��ر و كار نداش��ته و تس��لط خود را ب��ر فضاهای 
مج��ازی تحميل نكرده باش��ند، نمی توانند امي��د حضور در 

عرصه روابط عمومی مدرن را داشته باشند.
بهتر است برگرديم و نگاهی به آنچه كه گذشت بيندازيم، 
از روزهايی كه روابط عمومی بی هراس از چش��م های تيزبين 

رس��انه های شخصی مردم همچون تلفن های همراه، قادر بود 
ه��ر بحران خب��ری را در نطفه خفه كرده و با يك تكذيبيه يا 
جوابيه ساده، بازی را به زمين خود برگرداند، تا شرايط كنونی 

كه ورق كامال برگشته است.
امروز ديگر ش��عار "هر شهروند يك رسانه" شعاری ساده، 
پيش پا افتاده و غيركاربردی نيست، بنابراين روابط عمومی ها 
ب��رای موفق بودن بايد چند س��ر وگردن باالتر از رس��انه های 
مردم��ی عمل كنن��د ت��ا بتوانند س��ازمان خ��ود را از گزند 
افش��اگری ها، جوس��ازی ها، ش��انتاژهای خبری و در نهايت 
تخري��ب مصون بدارند. پيش از اي��ن در تعريف روابط عمومی 
آمده بود "سازمانی كه كارمندان روابط عمومی آن پشت ميزها 
بنشينند، بويی از اين حرفه نبرده اند" اما اكنون روابط عمومی 

فقط يك حرفه نيس��ت، بلكه هنری اس��ت كه اتفاقا بيش از 
آنكه در فضای بيرونی اتفاق بيفتد در پش��ت ميزها و رايانه ها 

نمود عينی پيدا می كند.
در گذش��ته هنگامی كه در مورد منافع سازمان حرفی زده 
می ش��د، گاه يك كارگر با ن��وآوری در يك قطعه يا خالقيت و 
ابتكار در فرآيند كار خود می توانس��ت كاری كند تا حاصل اين 
اقدام صرفه جويی باالی ارزی و ريالی برای آن واحد توليد داشته 
باشد اما امروز اين روابط عمومی ها هستند كه با مديريت اخبار، 
پيش بينی حركت كاربران فضای مجازی و بررسی روان شناسی 
و جامعه شناس��ی رفتار مخاطبان می توانند به آن س��مت و سو 
داده و اين باالترين خالقيت روابط عمومی است كه بتواند فضای 

بی انتهای تبادل و انتقال اطالعات را از دور ساماندهی كند.

یادداشت

برخی نماين��دگان مجلس به  نحوه افزايش حقوق ها در سال بهارس�ت��ان
۹۸ در حالی اعتراض كرده اند كه مصوبه دولت مورد 
تاييد هيئت تطبيق مقررات مجلس قرار گرفته است.

درحالی حداق��ل حقوق كارمندان در س��ال ۹۸ 
بايس��تی ح��دود ۴00 هزار تومان افزوده می ش��د كه 
با اجرای تغيير ش��كل يافته اين حك��م قانون بودجه، 
عمال منافع حداكثربگيران تامين و پرداخت نهايی به 
حداقل بگيران با ابهاماتی روبه رو شده است. به اين ترتيب، 
در روزهای اخير نحوه افزايش حقوق كارمندان دولت، 
با ابهام جدی مواجه و اعتراضات برخی حقوق بگيران و 

نمايندگان مجلس را درپی داشته است.
گفتنی اس��ت، دولت در بخش��نامه ای در تاريخ 
31 فروردين م��اه و بعد از مصوب��ه مجلس در قانون 

بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هيئت علمی 
)افزايش معادل 1۸ درصد(، ش��اغالن دس��تگاه های 
اجرايی )افزايش 1۸ درص��د و حداقل افزايش ۴۴0 
هزار تومان( و همچنين برای مقامات، مديران عامل 
و اعضای هيئت مديره، استانداران و... افزايش حقوقی 
معادل 11.3 درصد را لحاظ كرده اس��ت. اما مجلس 
در قانون بودجه بر افزايش ۴00 هزار تومانی حقوق و 
در صورت باقی ماندن منابع به افزايش 10 درصدی 
حقوق ها تاكيد كرده اس��ت. به اين ترتيب با اجرايی 
ش��دن مصوبه 3 بخشی دولت عمال در سقف و كف 

پرداخت ها اختالف ها قابل توجهی ايجاد شده است.
ب��ه نظر می رس��د، در اين موض��وع اختالفی، 
بايد در دو مورد تفكيك قايل ش��د، انطباق مصوبه 
دولت ب��ا قانون و انطباق اح��كام كارگزينی صادر 
ش��ده با قان��ون و مصوبه دولت. ب��ا توجه به اينكه 
مصوب��ه دولت مورد تأييد هيئ��ت تطبيق مقررات 
ب��ا قواني��ن مجلس اس��ت، تنه��ا راه ابط��ال آن، 
درخواس��ت از هيئت عمومی ديوان عدالت اداری 
می باشد. ديوان محاسبات كشور نيز صرفاً می تواند 
درخصوص اينكه آيا احكام كارگزينی صادر ش��ده 

در دس��تگاه های اجرايی با مصوب��ه دولت انطباق 
دارد ي��ا خير، ورود كند. بنابراين، برای نمايندگان 
معترض مجلس راهی ج��ز تقنين جديد از طريق 

اصالحيه و يا درخواست استفساريه نيست.

تاکید دولت بر قانونی بودن نحوه افزايش 
حقوق 98

با وجود اعتراض های مطرح شده سخنگوی دولت 
ني��ز از مصوبه 31 فروردين ماه هيئت دولت حمايت 
كرده است، ربيعی در اين خصوص گفته است، اين 
اس��تنباط را ن��دارم كه دول��ت در افزايش حقوق ها 
تخلف ك��رده و اجماعی هم بر تخل��ف دولت نبوده 
است. در بند 15۸ ضمايم و تبصره 1۲ اجازه هايی به 
دولت داده شده كه دولت در آن چارچوب ها حركت 

كرده است. در جلسه مشترک هم مشخص شد كه 
مجل��س هم بايد رفع ابه��ام كند. از هر آنچه به نفع 
حقوق بگيران باش��د، حمايت می كني��م، با مفاهمه 
بيشتر و جلس��ات بيشتر با مجلس در اين خصوص 

به حل و فصل خواهيم رسيد.
نماين��دگان مجلس  اظهارنظ��ر  جديدتري��ن 
درخصوص افزايش حقوق ۹۸: دولت هنوز از روش 

خود دفاع نكرده است!
 اين درحالی اس��ت، قربانی، عضو كميس��يون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس معتقد اس��ت، 
دولت هنوز از روش خود در افزايش حقوق س��ال 
۹۸ دفاع نكرده اس��ت. مس��ئوالن مربوطه بايد در 
كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات حضور پيدا 

كنند و گزارش دهند.  تسنیم

با وجود تایید مصوبه دولت رخ داد؛
ابهام جدید در ماجرای افزایش حقوق ۹۸

طی دو ماه سال جاری؛
صادرات8/4میلیارددالریشد

ط��ی دو ماه ابتدای س��ال جاری ۸ ميليارد و ۴1۲ ميلي��ون دالر صادرات  ت ر غيرنفتی و 6 ميليارد و ۷63 ميليون دالر واردات به ثبت رسيد. تج����ا
براس��اس بررس��ی روند ترخي��ص كاال های وارداتی ب��ه صورت لحظه ای به كمك س��امانه 
جامع گمركی در مركز پايش گمرک رصد می ش��ود و كاال هايی كه مجوز ثبت سفارش و ديگر 
مجوز های قانونی را دارند و ارز اين كاال ها تأمين و تخصيص داده ش��ده است در كمترين زمان 

ممكن از گمركات ترخيص می شوند.
به عالوه، طی دو ماه گذش��ته از س��ال جاری، به ميزان 5 هزار و 65۴ هزار تن به ارزش 6 ميليارد 
و ۷63 ميليون دالر كاال به كشور وارد شده است كه بيانگر كاهش ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل است. سه كاالی عمده وارد شده به كشور شامل برنج، ذرت دامی و كنجاله سويا بوده است. 

كشور های عمده صادر كننده به ايران نيز، شامل چين، امارات متحده عربی، هند و تركيه بوده است. 
اين درحالی است كه در دو ماه نخست سال ۹۸، ميزان صادرات قطعی كاال های غيرنفتی كشور 
)به استثنای نفت خام، نفت كوره و نفت سفيد و همچنين بدون صادرات از محل تجارت چمدانی( 
بالغ بر 30 هزار و ۲۷3 هزار تن به ارزش ۸ ميليارد و ۴1۲ ميليون دالر بوده است كه بيانگر رشد ۸ 
درصدی صادرات نسبت به دو ماهه سال ۹۷ است.سه كاالی عمده صادر شده در اين مدت شامل 

گاز مايع، ميعانات گازی و روغن های سبك و فرآورده ها به جز بنزين است.  میزان

سازمان حمایت اعالم کرد
عرضهمستقیممحصوالتلبنی

درمیادینمیوهوترهبار
س��ازم��ان حم�����اي��ت  مص�رف كنندگ�������ان و ب����ازار روز
توليدكنن��دگان اع��الم ك��رد: فرآورده های لبنی 
پرمصرف به صورت مستقيم و بی واسطه در سازمان 
ميادي��ن ميوه و تره ب��ار و اتحاديه فروش��گاه های 
زنجي��ره ای ب��ا حداق��ل 15 درص��د زي��ر قيمت 

مصرف كننده درج شده روی كاال عرضه می شود.
و  مصرف كنن��دگان  حماي��ت  س��ازمان 
توليدكنن��دگان در اطالعي��ه ای اع��الم ك��رد: 
فرآورده های لبنی پر مصرف به صورت مستقيم 
و بی واسطه در سازمان ميادين ميوه و تره بار و 
اتحاديه فروشگاه های زنجيره ای با حداقل 15 
درصد زير قيمت مصرف كننده درج شده روی 

كاال عرضه می شود.

در متن اين اطالعيه آمده است:براس��اس 
هماهنگ��ی ص��ورت گرفته توس��ط س��ازمان 
توليدكنندگان،  و  مصرف كنن��دگان  حماي��ت 
انجمن صناي��ع لبنی ايران، س��ازمان ميادين 
ميوه و تره بار و اتحاديه فروشگاه  های زنجيره ای 
و در جهت رفاه حال مصرف كنندگان، موضوع 
عرضه مس��تقيم س��ه محصول پرمصرف لبنی 
)ش��ير، ماست و پنير( مطرح و مقرر شد توزيع 
مس��تقيم اين اق��الم در مراكز عرض��ه مذكور 

عملياتی شود.
بناب��ر اين گزارش، در حال حاضر ۲5 درصد 
از قيمت مصرف كننده مندرج بر روی بسته بندی 
محص��والت لبن��ی را ضرائ��ب س��ود پخ��ش و 

خرده فروشی اين اقالم تشكيل می دهد.
بر اين اس��اس و با هدف حمايت از مصرف 
كنن��دگان و ب��ا هماهنگی های ب��ه عمل آمده 
با واحد ه��ای توليدی، س��ازمان ميادين ميوه 
وتره بار شهرداری تهران و اتحاديه فروشگاه های 

زنجي��ره ای مقرر ش��د ت��ا فرآورده ه��ای لبنی 
پرمصرف )ش��ير، ماس��ت و پنير( ب��ه صورت 
مس��تقيم و بی واس��طه در اين مراكز با حداقل 
15 درصد زير قيمت مصرف كننده درج شده 

روی كاال عرضه شود.
انتظ��ار م��ی رود در اي��ن روش، افزاي��ش 
هزينه های توليد كه اخيراً در بهای محصوالت 
لبنی لحاظ ش��ده اس��ت در حداقل ممكن به 
مصرف كننده منتقل ش��ده و خانوار ها بتوانند 
اقالم پرمصرف لبنی را با حداقل افزايش قيمت 
به نس��بت قيمت های قبلی در اين مراكز تهيه 
كنند. خاطرنش��ان می س��ازد كه ش��هروندان 
می توانن��د در صورت مش��اهده هرگونه موارد 
تخلف در اين زمينه و يا گران فروشی، احتكار، 
كم فروشی و عرضه خارج از شبكه، مراتب را از 
طريق تلفن 1۲۴ به اين س��ازمان و يا مراجعه 
به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان 

اطالع دهند.  فارس


