
3
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 پیام تبریک سرپرست»بانک شهر«
به مناسبت روز خبرنگار

| سرپرست بانك شــهردر پيامى روز 
خبرنگار را تبريك گفت. بــه گزارش كائنات و 
به نقل از مركز ارتباطات و روابط عمومى بانك 
شهر، در پيام احمد درخشنده به مناسبت روز 

خبرنگار آمده است:
به نام آفريدگار انديشه و قلم

هفدهم مرداد مجالى نيكو و پســنديده براى 
گراميداشت مقام خبرنگاران پرتالش و كوشا در عرصه خبر و رسانه است.
اينجانــب روز خبرنگار را به شــما عزيزان نســتوه و پرتالش تبريك 
مى گويم و باور دارم گوهر و جوهر حضور ارزشــمند خبرنگاران عزيز در 
گستره شكوهمند رسانه موهبت ويژه اى را در مسير رشد و توسعه كشور 

قرار داده است كه شايسته قدردانى و شكر گزارى است.
خبرنگاران به عنوان آفرينشــگران انديشه و آگاهى بخشى، همواره با 
تجربه هاى گرانقدر و منش واال و انسانى خود و با وجود همه سختى ها و 
فراز و نشيب ها زمينه نشر دقيق رويدادها را فراهم و مسئوليت سنگين 

خبر رسانى را بر عهده دارند.
شما عزيزان در عرصه رسانه اى با تالش راستين و بى چشمداشت خود، 
الگوى شجاعت، راستى و پاسخگويى به مردم و از جان گذشتگى هستيد.
براى همه خبرنگاران عزيز در ايفاى نقش مهم خويش و مســئوليت 
سنگين اطالع رسانى و پاسداشت حرمت و آزادى قلم از درگاه آفريدگار 

بزرگ توفيق روزافزون آرزومندم.

بازدید عضو هیات مدیره از اداره کل روابط 
عمومی »بانک ملی« در روز خبرنگار

| عضو هيات مديره بانك ملى ايران با 
تاكيد بر نقش موثر روابــط عمومى در معرفى 
خدمات و فعاليــت هاى بانك به رســانه ها و 
جامعه، گفت: ما در عصر ارتباطات به ســر مى 
بريــم و اهميت روابط عمومــى، بيش از پيش 
نمايان اســت.به گزارش كائنات و بــه نقل از 
روابط عمومى بانك ملى ايران، برات كريمى كه 

به همراه سعداله عيســى زاده مدير امور حوزه مديريت و روابط عمومى 
همزمان با روز خبرنــگار در اداره كل روابط عمومــى بانك حضور پيدا 
كرده بود، ضمن بازديد از بخش هاى مختلف اين اداره كل، اظهار كرد: 
خوشبختانه تيم روابط عمومى بانك متحول شده و مجموعه مديريتى 
بانك از شرايط كنونى رضايت دارند.وى ادامه داد: روابط عمومى عالوه بر 
اين كه اخبار روزانه بانك را پوشش مى دهد، بايد در خبرسازى هم پيشتاز 
باشد.كريمى با اشاره به اين كه ارتباط بانك ملى ايران با رسانه ها خوب 
و اثرگذار اســت، افزود: اميدواريم اين رابطه هر روز عميق تر شود.عضو 
هيات مديره بانك با تاكيد بر اين كه روابط عمومى مدون و برنامه ريزى 
شده يكى از ابزارهاى قوى مديريت افكار است، گفت: روابط عمومى اصلى 
ترين حلقه ارتباط بين مديران و كاركنان اســت و از اين رو مسئوليت 

خطيرى در فرآيند دسترسى مديران و افكار جمعى كاركنان دارد.
وى با بيان اين كه هر ســازمانى از جمله بانك براى رشد به ارتباطات 
داخلى و خارجى نياز دارد، افزود: در دنياى امروز ديگر سازمان نمى تواند 
فقط به درون خود محدود شود و نقش ارتباطات برون سازمانى و معرفى 

محصوالت به مشتريان، انكار ناپذير است.

| 17مرداد «روزخبرنگار» روز تالشگران عرصه انديشه و قلم را به حضور خبرنگاران عزيز تبريك 
مى گويم و ضمن پاسداشت خاطره شهداى اصحاب رسانه، تالش شما عزيزان را در برافروختن چراغ 
اطالع رسانى مستقل و مسئوالنه ارج مى نهم. 
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| عليرضا اصغرزاده - وزير ارتباطات و فنــاورى اطالعات گفت: 
رئيس جمهورى دســتور داده كه وزارت ارتباطات و بانك مركزى جلســه 
مشتركى را درباره ارزهاى ديجيتال داشته باشند و پيشنهادى را براى اتخاذ 

سياست جديد ارايه كنند.
محمد جواد آذرى جهرمى در حاشــيه نشســت هيات وزيران در جمع 
خبرنگاران، درباره انتشار ارز ديجيتال توسط پست بانك گفت: مطالعات الزم 
انجام شده، اما سياستى كه تاكنون بانك مركزى داشته، ممنوع كردن همه 

ارزهاى ديجيتال بوده است.
وى افزود: طبق درخواســت بانك مركزى همه سايت هايى كه تبادل ارز 

ديجيتال داشته اند، از طريق دادستانى مسدود شده اند.
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات افزود: نگاهى كه به تازگى در شــوراى 
عالى فضاى مجازى و دولت مطرح شده، اين است كه آنها الزاماً تهديد محور 

نيستند و مى توانند فرصت هايى را ايجاد كنند.
آذرى جهرمى به دســتور رئيس جمهورى براى برگزارى جلســه با بانك 
مركزى اشــاره كرد و گفت: رئيس كل جديد بانك مركزى درگير موضوع 
تثبيت نرخ ارز اســت اما تالش مى كنيم كه در هفته پيش رو اين جلســه 

مشترك را داشته باشيم و تصميم گيرى كنيم.

لزوم ایجاد صنف کسب و کارهای های اینترنتی
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات درباره رســيدگى به تخلفات كســب و 
كارهاى اينترنتى، بيان داشت: كسب و كارهاى اينترنتى بايد حقوق مصرف 

كنندگان را رعايت كنند.
وى به تفاوت كار مشاغل ســنتى با كسب و كارهاى اينترنتى اشاره كرد و 
افزود: كسب و كارهاى اينترنتى و فضاى مجازى نمى توانند كيفيت بد ارايه 
كرده و موجب نارضايتى كاربران شوند، اما باز بتوانند به بقاى خود ادامه دهند.
آذرى جهرمى اضافه كرد: رعايت حقوق مصرف كنندگان در ذات كســب 
و كارهاى اينترنتى نهفته است، آنها خودشان مجبور هستند كه براى بقاى 
خود به اين نكته توجه كنند، آنهايى كه اين نكته را رعايت نمى كنند، تيشه 

به ريشه خود مى زنند.
وى اظهار داشــت: اصناف مختلف بايد بر عملكرد كســب و كارها نظارت 
داشته باشند و به تخلفات رسيدگى كنند و بر اين اساس بايد براى كسب و 

كارهاى اينترنتى، الزم است صنفى تشكيل شود.
وزير ارتباطات و فناورى اطالعات ادامه داد: بــا اين حال براى راه اندازى 
صنف كســب و كارهاى اينترنتى اختالف نظر وجود دارد، يك صنف را خود 
آنها (دست اندركاران كسب و كارهاى مجازى) راه اندازى كرده اند كه هنوز 

قوام الزم را ندارد.
آذرى جهرمى ياد آور شــد: البته نظام صنفى رايانه اى كه داراى قانون و 
سابقه است نيز اعالم كرده كه شركت هاى كسب و كارهاى نوين را پذيرش 

كرده و تسهيالتى را فراهم مى كند.
وى گفت: به نظر من وظيفه وزارت صعت، معدن و تجارت است كه در اين 
باره شفاف سازى كند؛ بايد منتظر ماند تا مشاهده كنيم تصميمى كه گرفته 

مى شود چيست.

دستور روحانی برای اتخاذ سیاست جدید درباره ارزهای دیجیتال
وزیر ارتباطات اعالم کرد:

خبر

| مودودى معاون ســازمان توســعه تجارت ايران اعالم كرد كه در 
بسته ارزى جديد از امضاهاى طاليى يا فضاهايى كه مى تواند به سمت رانت 
گرايش يابد خبرى نيست و پيگيرى پرونده مختلفان و سودجويان ارزى در 
بسته گذشته ادامه دارد كه دســتگاه هاى نظارتى و قوه قضاييه بايد جدى تر 
و حساس تر از گذشته آن را بررسى كنند.پس صحبت هاى رئيس جمهور و 
گفته هاى دولتمردان از بسته جديد ارزى، اين بسته اجرا و نهايتا اسامى اقالمى 
كه به عنوان كاالهاى اساسى مشمول ارز دولتى مى شوند نيز منتشر شد كه 
كارشناسان و تجار آن را بهتر از بسته نخســت ارزى عنوان مى كنند.در اين 
باره محمدرضا مودودى معاون توسعه صادرات كاال و خدمات سازمان توسعه 
تجارت ايران اظهار كرد: تصويب و اجراى بسته جديد ارزى گامى رو به جلو 
براى دولت بود، چرا كه خارج شدن سياستگذارى هاى ارزى از امضاهاى طاليى 
يا فضاهايى كه مى تواند به سمت رانت گرايش پيدا كند، نكته مثبت براى مردم 
و نظام تجارى كشور اســت. هر وقت كه محدوديتى ايجاد مى شود، به سمت 
فساد و رانت گرايش پيدا مى كند و در واقع پتانسيل آن را پيدا مى كند و هر قدر 
اين دايره محدوديت كوچك تر مى شود، توان اجرايى براى جلوگيرى از رانت 
باالتر مى رود و از سوى ديگر نيز مى توان بهتر آن را مديريت كرد.وى با بيان 

اينكه مى توان هوشمندانه تر از گذشته نسبت به سياست هاى ارزى و تجارى 
تصميم گيرى كنيم و تغييراتى را نيز مجددا در بسته جديد اعمال كنيم، افزود: 
در بسته ارزى گذشــته به دليل تعدد باالى كاالهاى قرار گرفته در فهرست 
مشمولين دريافت ارز دولتى، سيستم نظارتى در واقع دولت نمى توانست بر 
همه آنها نظارت درست و دقيقى داشته باشــد اما در بسته جديد تعداد اين 
كاالها به شدت كاهش پيدا كرده، محدود به كاالهاى اساسى و امنيت غذايى 
مردم شده است و ديگر شاهد اتفاقات تلخى كه در ماه هاى گذشته مى افتاد 
و تخلفاتى كه صورت مى گرفت نيستيم.معاون توسعه صادرات كاال و خدمات 
سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: در زمينه سياست هاى تجارى و ارزى 
مرتبط با كاالهاى اساسى نيز بايد با تدبير حركت كنيم چرا كه وقتى يارانه و 
سوبسيدى براى واردات كاالهاى اساسى داده شود، در واقع به اين دليل يارانه 
را پرداخت مى كنيم كه مردم و به ويژه نيازمندان جامعه با قيمت مناســب 
بتوانند اين كاالها را تامين كنند اما اگر چنين اقدامى ســبب بروز پديده اى 
مانند قاچاق شود، كااليى كه براى تامين نياز و امنيت غذايى كشور خودمان 
وارد مى كنيم، اگر از مســيرهاى غيرقانونى به كشورهاى ديگر قاچاق شود، 

ظلم مضاعفى به ايران صورت گرفته است.

معاون سازمان توسعه تجارت:

امضاهای طالیی در بسته جدید ارزی حذف شد


