توليدوجتارت

قیمت انواع سکه در بازار افزایش یافت
قیمت انواع سکه در بازار آزاد تهران در روز چهارشنبه افزایش یافت و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با  300هزار ریال افزایش به  19میلیون و  430هزار ریال رسید .به گزارش ایرنا،
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با افزایش  200هزار ریالی 18 ،میلیون و  680هزار ریال نرخ گذاری شد .هر نیم سکه  9میلیون و  690هزار ریال و هر ربع سکه پنج میلیون و  660هزار ریال
به خریداران عرضه شد که نسبت به پایان معامالت روز قبل ،نیم سکه  70هزار ریال و ربع سکه  50هزار ریال افزایش قیمت داشت .هر قطعه سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز گذشته سه
میلیون و  520هزار ریال به فروش رفت .در بازارهای جهانی هر اونس طال  81سنت کاهش یافت و به یک هزار و  291دالر و  9سنت رسید؛ هر گرم طالی  18عیار نیز در بازار ایران با کاهش 14
هزار ریالی یک میلیون و  841هزار و  400ریال عرضه شد.

«ابتکار» اثرگذاری وضعیت بازارچههای مرزی و راههای واردات کاالی غیرگمرکی در مرزها به زندگی مردم را بررسی کرد
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اعتصاب سراسری ،آخرین راه نشان دادن اعتراض است.
اعتراضی که اخیرا برخی از مردم و کسبه نقاط مرزنشین به
بسته شدن مرزها داشتند و باعث اعتصابات گسترده به روش
بستن مغازهها شد.
این موضوع از اواسط فروردین ماه سال جاری در جوانرود استان
کرمانشاه ،شهر بانه در استان کردستان و چندین شهر کوچک دیگر
که بازارچههای مرزی داشتند ،دیده میشد .طرح ساماندهی مبادالت
مرزی مرداد سال گذشته با رایزنیهای فرماندار بانه و نماینده سقز و
بانه در مجلس شورای اسالمی ،تصویب و به دنبال اجرای این طرح
معابر موقت مرزی به دستور دولت مرکزی عراق بسته شد.
با اجرای طرح مبادالت مرزی که با سفر مدیرکل دفتر گمرک ایران
به بازارچه سیرانبند بانه افتتاح شد ،فعاالن اقتصادی میتوانستند
کاالهایی را که در ایران نمایندگی ندارد و یا مشابه داخلی آنها تولید
نمیشود را وارد کشور کنند اما عدهای از فعاالن اقتصادی بانه به این
دلیل که نرخ گمرک تعیین شده زیاد است به ندرت از این طریق
واردات کردهاند.
شهرستان بانه دارای معابر موقت مرزی «هنگه ژاله و گله سوره و
بازارچه سیرانبند بانه» است ،بازارچه سیرانبند اولین بازارچه مرزی در
کشور بوده که واردات کاالهای آنسوی مرز به مدت  ۱۱روز از طریق
این مرز تمدید شد و در ایام تعطیالت نوروز امسال ،رونق مضاعفی هم
به بازار و هم به وضعیت معیشت مرزنشینان این شهرستان بخشید.
در این راستا فالحی ،فرماندار بانه طی جلسهای که با بازاریان و
کسبه بانه داشته است ،مطرح کرد :مسئوالن استانی و شهرستانی در
حال پیگیری چارچوب های اجرایی طرح ساماندهی مبادالت مرزی
به ویژه اخذ معافیتهای گمرکی و مزایای بیشتر برای ساکنان این
شهرستانهستند.
وی افزود :اجرای طرح مبادالت مرزی تأمین کننده منافع همه
فعاالن اقتصادی شامل صاحبان بار و کاال ،بازاریان مغازهدار و ساکنان
مناطق روستایی است و یکی از مهمترین اهداف و رویکردهای اجرای

این طرح ،حذف کوله بری و ارتقای شأن و کرامت مرزنشینان و
روستائیان است .فرماندار شهرستان بانه در ادامه به پیگیریهای
استاندار کردستان و نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای
اسالمی پیرامون دیگر مزایای مرزی مبادالت پیله وری با کارت
الکترونیک از طریق بازارچه سیرانبند بانه اشاره کرد .
وی عنوان کرد :این مزایا تنها برای ساکنان این شهرستان است و از
هرگونه خروج تجمیعی کاالی وارداتی به شیوه کانتینری جلوگیری
خواهد شد .به عبارت دیگر کاالهایی که از طریق پیلهوری وارد
میشود ،تنها در بانه و به منظور رونق و پویایی بازار این شهرستان
عرضه میشود.
توگو با «ابتکار»
پرویز رعدی ،عضو اتاق بازرگانی سنندج در گف 
در خصوص دالیل ناآرامی های اخیر در بازارچههای شهرهای مرزی
استان کردستان گفت :در سطح کشور معضلی به نام قاچاق از

مبادی وارداتی وجود داشت که دولت برای مقابله با این معضل که
به تولیدات کاالی داخلی لطمه وارد کرده بود ،سعی در جلوگیری
واردات کاال از مبادی ورودی بازارچه های مرزی این استان داشت .در
همین راستا فشار مضاعفی به  20هزار خانواری وارد شد که از طریق
این بازارچهها امرار معاش میکردند.
او افزود :اما نکتهای که دولت باید به طور جدی به آن توجه کند،
این است که این مبادی ،راههای اصلی ورود کاالی قاچاق نیستند،
بلکه راههای مخفی و گستردهتری وجود دارد که متاسفانه با همکاری
برخی از دست اندرکاران نهادهای ناظر ،هنور قاچاق از آن مسیرها
جریان دارد .به همین دلیل معاون وزیر صنعت و معاون وزیر کشور
در بازدید از این مناطق ،به بررسی راه حلهایی برای حل مشکل
پرداختند .پس از آن نیز مغازهداران بازارچه های مرزی ،مغازههای
خود را باز کردند .اصلیترین پیشنهادی که نمایندگان هیئت دولت

از اینجا به تهران بردند ،کاهش تعرفه واردات برای بازارچههای مرزی
این مناطق بود که قیمت کاالی این شهرها با تهران برابر نشود ،اما
اختالف کم شده و مبدا ورودی نیز ،قانونی باشد .با طی کردن این
مسیر ،به صورت همزمان از قاچاق جلوگیری میشود و مردم این
منطقه نیز بیکار نشده و اشتغال کولبری پایدار میماند.
نیاز کردستان به احیای کشاورزی مدرن
رعدی در خصوص امکان احیای استان از طریق طرحهای توسعه
گفت :استان کردستان به دلیل داشتن حجم آب دو و نیم برابری
نسبت به سایر استانها ،ظرفیت کشاورزی باالیی دارد .اکنون عمده
کشاورزی این منطقه به صورت سنتی و دیمی انجام میشود .در
حالی که اگر کشاورزی مدرن در استان احیا شود ،هر هکتار زمین
کشاورزی میتواند حداقل  5برابر میزان فعلی محصول داشته باشد.
معاش مردم سیستان با رونق بازارچههای مرزی
در استان سیستان و بلوچستان تعداد  ۳۹۸هزار و  ۹۶۸خانوار
مرزنشین زندگی میکنند که جمعیتی معادل یکمیلیون و ۳۳۵
هزار نفر را تشکیل میدهد و اقتصاد آنها با مرز گرهخورده است.
به دلیل فراگیر شدن بیکاری و فقر در این استان ،سامان دادن
به وضعیت بازارچههای مرزی سیستان و بلوچستان همواره بهعنوان
راهکاری برای مقابله با بیکاری و فقر اقتصادی جزو مطالبات مردم و
مسئوالن استان بوده و به این منظور بارها دست به دامان مسئوالن
دولتی شدهاند .استان سیستان و بلوچستان بر اساس مصوبه جدید
هیئت دولت دارای  ۱۳بازارچه مرزی مصوب است که در حال حاضر
 ۷بازارچه در امر صادرات و واردات کاال فعال هستند.
از مجموع بازارچههای مصوب  ۶بازارچه در مرز مشترک با
افغانستان و  ۷بازارچه در مرز مشترک با پاکستان قرار دارند.
توگو با
محمدعلی نشاطی ،عضو اتاق بازرگانی زاهدان در گف 
«ابتکار» در خصوص وضعیت بازارچه های مرزی این استان گفت:
هم اکنون تمام بازارچه های مرزی این مناطق فعال هستند و برخی
از بازارچههای مرزی ماند میلک زابل اکنون رونق چشمگیری دارند.
نشاطی در خصوص وضعیت تسهیالت مرزنشینان در این
بازارچههای مرزی گفت :هم اکنون تا  10کیلومتری تمام مرزها،
افراد بومی عضو تعاونی مرزنشینان هستند .این افراد تخفیف باالی
تعرفهای برای واردات انواع مواد غذایی دارند و در خصوص سایر
کاالها نیز تا  50درصد تخفیف تعرفه به این افراد تعلق میگیرد .هم
اکنون دولت نیز به توسعه این طرحها کمک میکند.

جزئیات طرح صندوق پروژه شرکت ملی نفت
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی نفت جزئیات طرح
صندوق پروژه شرکت ملی نفت را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا ،محمد مصطفوی در جمع خبرنگاران ضمن
تشریح طرح صندوق پروژه شرکت ملی نفت گفت :در حوزه
باالدست شرکت نفت دو مدل تامین مالی برای چند سال آینده
وجود دارد .یکی قراردادهای جدید نفتی  IPCو دیگری بسته
نگهداشت و افزایش تولید یا به عبارتی دیگر  EPCFPDاست.
وی افزود :این طرح صندوق پروژه تامین مالی برای  ۳۶بسته در

بنگاهها

 ۱۷میدان نفتی است که نیازمند رقمی معادل  ۶.۵میلیارد دالر
است .عمده سرمایهگذاری آن برای  ۲۰۰۰حلقه چاه نفتی است که
الزاما حفاری چاه نیست .با این تامین مالی قرار است برای تعمیر و
بازسازی  ۱۲۰۰حلقه چاه استفاده شود و  ۸۰۰حلقه چاه جدید نیز
احداث خواهد شد .مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی نفت با اشاره
به اجرایی شدن ماده  ۱۲قانون رفع موانع تولید و رقابتپذیری
برنامه ششم توسعه اظهار کرد :بر اساس ماده  ۱۲قانون برنامه ششم
توسعه حداکثر تا  ۵۰درصد درآمد اضافی ناشی از تولید را میتوان

گام های بلند بانک صادرات ایران
در نوسازی ناوگان باربری جاده ای
حمایتهای بانک صادرات ایران در راستای نوسازی ناوگان فرسوده باربری
جادهای کشور با تخصیص  ٤٨٠٠میلیارد ریال تسهیالت برای جایگزینی
 ١٣٧٥دستگاه خودرو سنگین تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری ،ابعاد
وسیع تری به خود گرفت.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،مدیریت شعب استان البرز این بانک در
قالب تفاهمنامهای با مجتمع صنعتی ماموت ،نوسازی  ٢٠٠٠دستگاه خودرو سنگین
(کشنده و تریلر) را بر عهده گرفت که از ابتدای اجرای این تفاهمنامه در سال  ٩٦تا پایان
اردیبهشت ماه سال  ،٩٧بالغ بر  ٤٨٠٠میلیارد ریال برای نوسازی  ١٣٧٥دستگاه خودرو
سنگین با کشندههای پیشرفته «اسکانیا» تخصیص یافته و پیشبینی میشود تا پایان
مدت قرارداد  ٢ساله بانک با این شرکت ،تعداد ناوگان خودروهای نوسازی شده به ٢٠٠٠
دستگاه مورد نظر خواهد رسید.

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه مازندران
و بیمه ایران مبادله شد
تفاهم نامه برپایی نمایشگاه دائمی دانشگاه مازندران و بیمه ایران در
حاشیه برگزاری هشتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران در دانشگاه
مازندران مبادله شد.
رحیمی باغ ابریشمی ،عضو هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران ضمن بازدید از
غرفه بیمه ایران در حاشیه برگزاری دومین همایش ملی اقتصاد ایران ،در سخنانی کوتاه
مدت زمان این تفاهم نامه را  ۳سال و قابل تمدید اعالم کرد و گفت :دو هدف اصلی برای
بر پایی این نمایشگاه دائمی در دانشگاه مازندران ترسیم شده است.

با حکم مدیرعامل و همگام با سیاست های توسعهای رخ داد

انتصاب مدیر امور شعب استانها و مدیر امور شعب
استان تهران بانک ایران زمین
با حکم مدیرعامل و در راستای چشم انداز توسعهای بانک ایران زمین ،مدیر
امور استانها و مدیر امور شعب استان تهران این بانک منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین ،عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران
زمین ،با صدور احکام جداگانهای مدیر امور شعب استانها و مدیر امور شعب استان تهران
را منصوب کرد.
بدین ترتیب محمد حسینی کناروئی به سمت مدیر امور شعب استانها و مصطفی
یزدانجو به سمت مدیر امور شعب استان تهران منصوب شدند.
هادی قدیمی نائب رئیس هیات مدیره بانک ایران زمین در مراسم معارفه این مدیران
با اشاره به توسعه کمی و کیفی این بانک در سال های اخیر اظهار داشت :خانواده بزرگ
بانک ایران زمین با تکیه بر فرهنگ سازمانی و نیروی انسانی متخصص توانسته جایگاه
بسیار مناسبی را در میان رقبا کسب کند.

با همکاری سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور
با بورس و اوراق بهادار گفت :نهاد واسط بانک تجارت است .در واقع
یک صندوق سرمایهگذاری ارکان مختلفی دارد .بانک تجارت یکی
از ارکان این صندوق است .از سوی دیگر قرار است یونیتهای آن
از سوی بورس نیز عرضه شود .البته این طرح نهایتا تا اواخر خرداد
ماه سال جاری اجرایی میشود زیرا تاکنون همه مجوزها و تاییدیهها
گرفته شده است .از جمله کمیسیون شورای اقتصاد ،سازمان برنامه
و  ...همچنین منتظر تاییدیه نهایی از سوی شورای اقتصاد هستیم
که مشکل خاصی هم در این زمینه وجود ندارد.

مدیرعامل بیمه آسیا

آینده صنعت بیمه از آن بیمه های زندگی است
با توسعه بیمه های زندگی ،بیمه های غیرزندگی نیز توسعه می یابند.
کاردگر ،نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا در چهارمین گردهمایی ساالنه راهکارهای
توسعه فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز بیمه آسیا با رویکرد افزایش رضایتمندی مشتریان ،آینده
صنعت بیمه را از آن بیمه های زندگی عنوان کرد و افزود :با توسعه بیمه های زندگی ،بیمه های غیرزندگی
نیز توسعه می یابند.
مدیرعامل بیمه آسیا یکی از راهکارهای حمایت از تولید داخلی را ،بیمه های زندگی نام برد و اظهار
داشت :درآمد سرانه ،یکی از متغیرهای تأثیرگذار در بیمه های زندگی است که تاثیر مستقیمی در فروش
آن دارد.
نایب رییس هیأت مدیره بیمه آسیا ایجاد ارزش افزوده در چرخه اقتصاد را از ویژگی های کشورهای
توسعه یافته نام برد و افزود :نقدینگی های حاصل از فروش بیمه های زندگی یکی از ابزارهای کنترل تورم

در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری بین بانک دی و گروه توسعه
سرمایهگذاری انتخاب از دی کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی ویژه گروه
اسنوا در بانک دی رونمایی شد.
به گزارش اداره تبلیغات و روابط عمومی بانک دی؛ طی مراسمی با حضور محمد
رضا قربانی ،مدیرعامل بانک دی ،عباس دیانی ،رئیس هیئت مدیره گروه توسعه
سرمایهگذاری انتخاب و جمعی از معاونین ،مدیران و کارشناسان بانک دی و گروه
انتخاب از کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی بانک دی ویژه گروه اسنوا رونمایی شد.
بر اساس این گزارش؛ در ابتدای این مراسم ،محمد رضا قربانی ضمن تبریک به
مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ،رونمایی از دی کارت کاالی اسنوا را در راستای
حمایت از کاالی ایرانی و تولید کنندگان ایرانی نقطه ی عطفی برای توسعه همکاریها
بین بانک و تولیدکنندگان بانک دی دانست و گفت :با توجه به شعار سال جاری که
حمایت از کاالی ایرانی می باشد ،هدف بانک دی نیز از مشارکت با گروه انتخاب تحقق
واقعی و عملی شعار حمایت از کاالی ایرانی و اقدام و عمل است.
وی افزود :بانک دی در نظر دارد تا از منابع خود به بهترین نحو ممکن در جهت کمک
به واحدهای تولیدی استفاده کند و رسالت ما در بانک ارزش آفرین دی این است که
در زمینه تولید ،اشتغال و بکارگیری جوانان با توجه به حمایت از کاالی ایرانی بتوانیم
با تولیدکنندگان ایرانی مشارکت دوجانبه داشته و انگیزه خرید کاالی داخلی را در بین
آحاد جامعه افزایش دهیم.

در حاشیه برگزاری دومین همایش ملی اقتصاد ایران

از بین برود .در این گردهمایی سید غالمرضا کاظمی دینان مشاور رئیس کل بانک مرکزی
نیز به اهمیت روابط عمومی مثبت نگر پرداخت و گفت :مثبت اندیشی الزمه دست یابی به
اهداف سازمانی است چون مثبت نگری می تواند زمینه ارتباط مؤثر درون سازمان و برون
سازمانی را فراهم کند .نقدپذیری مدیران یکی دیگر از نکاتی بود که کاظمی دینان به آن
اشاره کرد و گفت :نقد پذیر بودن مدیران وظیفه مدیران روابط عمومی است که مشکالت
سازمانی را به مدیران ارشد سازمان ها منتقل کنند تا با کمترین هزینه زمینه رفع مشکالت
و اصالح امور فراهم شود.
وی با بیان اینکه مدیر روابط عمومی ،مدیر استراتژیست ،اظهار داشت :مدیران روابط
عمومی استراتژی های کالن سازمان را طراحی و تدوین می کنند و مدیران ارشد سازمان
ها و نهادها می بایست بر اساس همین خط برای تأمین اهداف سازمانی حرکت کنند.
در ادامه این گرد همایی سید مالک حسینی مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و
اطالع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن قدردانی از رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار و اقدامات روابط عمومی این سازمان گفت :هیچ بخش اقتصاد به قدر سازمان بورس
شفاف نیست .هر کسی هر اطالعاتی را از هر شرکتی در هر زمانی بخواهد با مراجعه به
کدال به دست می آورد پس این حجم از شفافیت اطالعاتی یک روابط عمومی شفاف را
مطالبه می کند که انصافاً از سال های گذشته تا کنون روابط عمومی سازمان بورس یکی از
شفافترین روابط عمومی های نهادهای اقتصادی کشور بوده است.
مالک حسینی با اشاره به جایگاه شبکه های اجتماعی گفت :در شرایط کنونی باید برای
همیشه استراتژی سکوت و کتمان را فراموش کرد چون هیچ خبری نیست که خیلی سریع
تر از آنچه شما فکر می کنید در اختیار مردم و جامعه قرار نگیرد پس من از همه همکارانم
درخواست می کنم شفافیت را در دستور کار خود قرار دهند .وی تصریح کرد :فرآیند اطالع
رسانی اکنون به کمک شبکه های اجتماعی با یک تحول بزرگ مواجه شده است بطوریکه
شفافیت بیشتر ،اصالح امور و دیده بانی جامعه را رقم زده اند .در حالیکه در گذشته تعداد
روزنامه و رسانه ها محدود بود در نتیجه خروجی اطالعات محدود و قابل کنترل بود.
مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی
افزود :اکنون مدیران نمیتوانند حریم و مرز خبری ایجاد کنند چون اطالعات به سرعت
توزیع می شود .خاطر نشان می شود ،در پایان این مراسم از اعضای شورای اطالع رسانی
بورس و مدیران روابط عمومی برگزاری ارکان و نهادهای مالی تقدیر شد.

به سرمایهگذار داد و این صندوق نیز که با سرمایهگذاری داخلی
برای افزایش تولید  ۱۷میدان نفتی صورت میگیرد ،میتواند تا
 ۵۰درصد سود را بین سرمایهگذاران تقسیم کند .مصطفوی درباره
میزان تولید از تامین مالی این صندوق پروژه توضیح داد :میزان
تولید بر اساس برآورد ما  ۳۰۰هزار بشکه در روز است و این افزایش
تولید طی یک دوره چهار ساله است که مجوز آن از شورای اقتصاد
گرفته شده که برای کل پروژه حدود  ۲۰میلیارد دالر درآمد ارزی
خواهد داشت .وی درباره نهاد واسط مالی این صندوق و ارتباط آن

اخبار
تفاهم نامه همکاری بین بانک دی و گروه انتخاب منعقد شد

تقدیر اساتید ارتباطات از مدیران روابط عمومی نهادهای مالی

نخستین گردهمایی تبیین جایگاه روابط عمومی در بازار سرمایه به همت سازمان
بورس و اوراق بهادار و شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس برگزار شد.
به گزارش «ابتکار» نخستین گردهمایی تبیین جایگاه روابط عمومی در بازار سرمایه با
حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ،معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اقتصاد ،مدیران عامل و
مدیران روابط عمومی ارکان بازار سرمایه ،شرکت های تامین سرمایه ،کارگزاری ،مشاور
سرمایه گزاری و نهاد های مالی برگزار شد.
یاسر فالح مشاور رئیس و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق
بهادار در ابتدای این گردهمایی ،ضمن خوش آمد گویی به حاضرین گفت :در فضای
اقتصادی فعلی و همچنین در شرایطی که رسانهها الگوهای جدیدی را برای اطالع رسانی به
وجود می آورند توجه به مقوله روابط عمومی از اهمیت دو چندانی برخوردار است.
وی در این باره ادامه داد :انتظار می رود مدیران و مسئوالن دستگاه ها و نهادها جایگاه
خاصی را برای این بخش سازمانی در نظر بگیرند چون مقوله روابط عمومی قطعاً در ظرف
زمانی فعلی از اهمیت بسیار زیاد و حتی خارقالعاده ای برخوردار است.
فالح ابراز امیدواری کرد :امیدواریم با تعامل هر چه بیشتر فعالین بازار سرمایه با نهاد روابط
عمومی شاهد توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه باشیم.
دکتر شاپور محمدی ،رئیس سازمان بورس و اوارق بهادار در این گردهمایی ضمن تقدیر
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در راستای حمایت از کاالی ایرانی

گردهمایی روابط عمومیهای بازار سرمایه برگزار شد

و تشکر از فعاالن عرصه روابط عمومی گفت :در جایی مانند بازار سرمایه ،نقش روابط
عمومیها پررنگتر دیده می شود .چون روابط عمومیهای بازار سرمایه میتوانند بر طبل
رونق بازار بکوبند یا در مواقع طوفان ،بازار را به ساحل آرامش هدایت کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه روابط عمومی ها میتوانند با انعکاس بهموقع و دقیق شایعات
و نگرانیهای موجود در بازار ،موجب تصمیم گیریهای بههنگام مدیران و سیاستگذاران
ی هم میتوانند از انتشار شایعه ها جلوگیری
شوند ،اظهار داشت :همکاران روابط عموم 
کنند هم به آن دامن بزنند .همانطور که میتوانند چراغ امید را در دل مخاطبان بازار و
صاحبان سرمایه روشن یا خاموش کنند و میتوانند به دانش و سواد عمومی جامعه از
بازار سرمایه بیفزایند.
سخنگوی سازمان بورس خاطر نشان کرد :البته انتظار از روابط عمومیهای بازار سرمایه
از این موضوعات فراتر است .روابط عمومیهای بازار سرمایه باید بر ارتباط مؤثر خود با
سهامداران بیفزایند و به همگانیسازی ادبیات بورس و افزایش فرهنگ سهامداری در جامعه
دامن بزنند .وی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد :تاثیر مثبت و منفی عملکرد روابط
عمومیها در بازار سرمایه ،بیش از هر سازمان دیگر است چون شاید هیچ سازمان و ارگانی
به قدر بازار سرمایه ،به «ثانیه»ها وابسته نباشد.
دکتر محمدی در پایان افزود :جایگاه روابط عمومیها آن نیست که سالی یک بار بر
زبان و قلم بیاید و بعد از آن به فراموشی یا مسامحه سپرده شود .بیست و هفتم اردیبهشت
فقط بهانۀ خوبی برای یادآوری است .یادآوری اینکه روابط عمومیها دیگر پوشانندۀ خطاها،
توجیهگر ناکارآمدیها و مجیزگوی مدیران باالدستی خود نیستند؛ یک نهاد حداقلی برای پر
کردن اوقات فراغت کارکنان و یا شنیدن حرفهای مخاطبان هم نیستند؛ روابط عمومیها
حاال یک ابزار تحلیل و شناخت برای مدیرانند و یک مرجع اطالعات برای مخاطبان اند.
محمد سلطانی فر ،معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این گردهمایی به
ورود جوامع توسعه یافته به فضای  ""2 webاشاره کرد و گفت :در فضای  ""2 webتولید
کنندگان محتوا دیگر رسانه ها و روابط عمومی ها نیستند بلکه این مردم هستند که به تولید
محتوا می پردازند .به عبارتی مردم رسانه ای شدند پس رسانه ها و روابط عمومی ها ناگزیر
از حرکت به سمت مردم اند.
وی در ادامه توضیح داد :همین رسانه ای شدن مردم و مردمی شدن رسانه باعث شده
شکافی که تا پیش از این بین مردم و رسانه ها و روابط عمومی ها وجود داشته به طور کامل
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در اقتصاد کشور است .کاردگر،با تأکیدبر توسعه بیمه های زندگی با به کارگیری دانش فناوری اطالعات
اظهار داشت:امروزه فناوری اطالعات باید در خدمت توسعه بیمه های زندگی باشد و مشتری و شریک
تجاری باید در بستر اینترنت هوشمندسازی شود.
مدیرعامل بیمه آسیا بر رعایت آیین نامه ها و قوانین صنعت بیمه تاکید کرد و قانون مداری در صنعت
بیمه را الزامی دانست.
سخنرانی مهدی شریفی ،معاون فنی مدیرعامل بیمهآسیا در بیمههای اشخاص و مسئولیت ،احمد
س انداز ،تقدیر از نمایندگان برگزیده و بیم ه گذاران منتخب جشنواره
سربخشیان ،مدیر بیمههای عمر و پ 
فروش بیمههای جامع عمر و پسانداز ،گفتوگوی آزاد با حضور نمایندگان برتر بیم ه های زندگی و ارائه
مقاالتی درخصوص بیم ه های عمر و پسانداز از دیگر بخشهای چهارمین گردهمایی ساالنه راهکاری
توسعه فروش بیمههای جامع عمر و پساندازبیمه آسیا بود.

بیمه نوین در مناطق زلزله زده غرب کشور مدرسه می سازد
تفاهم نامه ساخت مدرسه توسط بیمه نوین با همکاری سازمان نوسازی،
توسعه و تجهیز مدارس در مناطق زلزله زده کرمانشاه به امضا رسید.
تفاهم نامه ساخت یک واحد آموزشی به همت کارکنان بیمه نوین در روستای چراغ
آباد شهرستان صحنه استان کرمانشاه با همکاری سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس کشور توسط آرام رشیدی؛ معاون پشتیبانی و امور اقتصادی این شرکت امضا
شد .رشیدی در جلسه امضای این تفاهم نامه با اشاره به اهمیت نقش مؤسسات اقتصادی
در ایفای تعهدات اجتماعی شان در قبال جامعه گفت :شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با
تصمیمات و اقدامات خود می توانند در حوزه های مختلف بر جامعه خود بسیار اثرگذار
عمل کنند .بیمه نوین نیز با درک اهمیت این نقش با این اقدام تالش کرده گامی هر
چند کوچک در فقرزدایی آموزشی کشور در جهت بهبود و تسهیل شرایط تحصیلی
کودکان این روستا بردارد.

شهردار یزد:

بانک شهر پیشانی اقتصاد شهری است
فعالیت های بانک شهر در طرح های مختلف مدیریت شهری به یکی از
مهمترین محورهای اصلی توسعه شهرها تبدیل شده است.
مهدی جمالی نژاد ،شهردار یزد با بیان اینکه بانک شهر به عنوان پیشانی اقتصادی
در مجموعه مدیریت شهری به شمار می رود،گفت :در حال حاضر ،شهروندان شعبه ها
و شهرنت های بانک شهر به عنوان یک کانون مهم دریافت و انجام خدمات و تسهیالت
بانکی نزد مردم شناخته شده است.

