يوسفيان مال خبر داد:

پوشش ريسک
نوسانات قيمتها با
ابزارهاي بورس کاال

4

عضو کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس گفت :وقتي اقتصاد به دليل مسائل مختلف
با نوسانات همراه است و امکان برنامه ريزي و پيش بيني قيمت کاالها براي توليدکنندگان
و مصرف کنندگان دشوار است ،شاهد رفتارهايي در اقتصاد هستيم که عده اي به منظور
جلوگيري از زيان خود در آينده انجام مي دهند اين درحالي است که استفاده از ابزارهاي
نوين مالي قادر است تا ريسک نوسانات قيمت در آينده را به شيوه اي مطلوب پوشش دهد.
به گزارش ايلنا؛ عزت اله يوسفيان مال گفت :طي سال هاي گذشته از ظرفيت هاي بورس
کاال در ايجاد شفافيت و عدالت معامالت استفاده شده که در کنار اين معامالت به شيوه
فيزيکي و نقدي ،استفاده از ابزارهاي مالي بورس کاال نيز ضروري است.عضو کميسيون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس معتقد است که زمان استفاده از روش هاي روز دنيا همچون
بهره گيري از ابزارهاي مالي بورس کاال براي تنظيم بازارها فرارسيده است ،به طوري که

اقتصادي

» خبر

آل طاها:

پتروشيميها همچنان براي خروج
از بورس ،دست و پا ميزنند
پتروشيميها همچنان براي خروج معامالت خود از بورس کاال اصرار
دارند و اکنون به بهانه فروش بلندمدت ،زمزمه خروج تمامي محصوالت
خود از اين بازار رقابتي را فرياد ميزنند .محمد آل طاها ،کارشناس حوزه
پتروشيمي در گفت و گو با خبرنگار مهر با بيان اينکه طي سالهاي
گذشته ،وزارت صمت نفر اول مخالفان بورس کاال بوده و هست ،گفت:
علت اين مخالفت آن است که اساسا اين وزارتخانه ،توانايي اصالح سامانه
بهين ياب را ندارد و نمي تواند پروانه هاي بهره برداري که توليد ندارند يا
پايين تر از ظرفيت توليد مي کنند را حذف کند .اينها کارآمدي وزارت
صمت در عدم بهينه سازي سامانه بهين ياب ،سبب افزايش ميزان تقاضا
کاذب و در نتيجه ايجاد بازار ملتهب و داللپرور مي شود.وي افزود :تا
به امروز اين وزارتخانه جهت جلوگيري از افزايش قيمت ها در بورس به
دليل عدم توانايي در مديريت کردن ميزان تقاضا ،ساده ترين راه يعني
اعمال سقف رقابت را بدون در نظر گرفته که آثار آن بر بازار خارج از
بورس را اعمال کرده است.به گفته اين کارشناس ارشد پتروشيمي،
حال با اين شرايط و افزايش روز به روز اختالف قيمت بورس و بازار
آزاد ،مطمئنا وزارتخانه صمت براي رهايي از انتقادات و نشانه گرفتن
انگشت اتهام به عدم مديريت تقاضاي محصوالت پتروشيمي ،بهترين
راه را در عدم الزام فروش محصوالت از بورس کاال ميدانند؛ زيرا اين
وزارتخانه به خوبي واقف است که با خروج محصوالت از بورس کاال
و عدم شفافيت از ميزان عرضه ،تقاضا و قيمت معامالت ،مي تواند به
راحتي ناکارآمدي وزارتخانه را پنهان نمايد.

»

ظرفيت ابرقدرت شدن ايران

ادامه از صفحه اول
ركس تيلرسون ،وزير خارجه پيشين آمريكا ميگويد :اقتصاد ايران عليرغم
تحريمها ،مقاومتر شده است.
با اين توضيحات اجمالي ،پيشرفتهاي ايران در ظرف چهار دهه از پيروزي
انقالب اسالمي در عرصههاي مختلف سياسي ،دفاعي ،علمي ،فرهنگي ،اجتماعي
و اقتصادي بيانگر آن است كه قدرت رويارويي با آمريكا را دارد ،قدرتي كه مدعي
است ،مناسبات ما بايد بر جهان حاكم باشد و ادعا ميكنند كه اگر همه كشورها
يك نظر واحد دارند ،قدرتشان ميتواند آن را وتو كند و در سند راهبرد امنيت
ملي آمريكا آمده است كه رهبريشان در جهان ،هميشگي است و اخيرا ترامپ
مطرح نموده است كه بايد قدرت بدون رقيب در چند سال آينده باشند .اما
خوشبختانه سالهاست كه اين معادالت به هم خورده و آمريكا به شدت نگران
نفوذ ايران در منطقه و جهان و در ميان ملتها بهويژه ملل محروم تحت ستم
است ،چراكه ايران قادر است همه مناسبات آمريكا در كشورهاي مختلف جهان
را به چالش بكشد كه امروز شاهد آن در خاورميانه و آسياي غرب ،آمريكاي
التين و اروپا هستيم.
ريچارد واتسون كه در زمينه آيندهپژوهي صاحبنام در جهان ميباشد ،در
كتاب  313صفحهاي خود به مهمترين سواالت درخصوص آينده جهان پاسخ
داده است و اشاره دارد كه در آينده نزديك ،كشور ايران امكان تبديل شدن به
قدرت جهاني را خواهد داشت.

»

مسئوليت به داشتن صندلي نيست

ادامه از صفحه اول
اما خدا را بايد شاکر باشيم که رهبر معظم انقالب ،کشور را داراي فعال و نخبگاني
مي دانند که در جلسه سران قواي سهگانه با موضوع مسائل اقتصادي گفتند:
«شرايط کنوني کشور موجب شده است نخبگان و فعاالن دلسوز ،احساس
مسئوليت مضاعف کنند و ظرفيتها و داشتههاي علمي و تجربي خود را به
مسئوالن عرضه کنند ،بنابراين قدر اين فرصت را بدانيد و از پيشنهادهاي فعاالن
دانشگاهي و اقتصادي استفادهي کامل کنيد».
افرادي که بي قرار هستند در قرارگاه هاي غير دولتي يا بي نام و نشان اما از
آنها که گويي حتي بلغت الحلقوم ،به صندلي چسبيده اند با غيرت و تعصب
بيشتر مسئوليت مي پذيرند و خود را بدهکار مي دانند.
در سفر همدان که به واسطه سومين سالگرد شهيد همداني وقتي مي بيني
محمدباقر قاليباف ،نزديک به  13ماه ،سمت اجرايي ندارد اما بيشتر از قبل خود را
مسئول مي داند و بقيه را هم به حرکت وا مي دارد ،فرموده رهبر انقالب را تصور
مي کنم که واقعا اينها احساس مسئوليت مضاعف مي کنند .وقتي در مناظره انواع
و اقسام بداخالقي ها عليه او صورت مي گيرد و االن مي گويد حاضرم بي پست
و مقام و صندلي ،به اين دولت خدمت کنم چون خدمت به اين دولت خدمت
به مردم است ،بايد چرايي دريافت لقب مدير جهادي را فهميد.
وقتي خدمات آستان قدس رضوي و محروميت زدايي حاشيه نشين ها بعد از
ايام انتخابات با قوت بيشتر ادامه پيدا مي کند و پروژه هاي خدماتي ،آموزشي
و درماني روز به روز افتتاح مي شود و زائر اولي ها از سويداي دل دعاي خير
مي کنند ،ياد بي اخالقي هاي برخي در زمان انتخابات مي افتم که خدمات
آستان قدس را سياسي مي ديدند غافل از اينکه با عينک ناپاک خود ،صحنه
را به نظاره نشسته بودند.
غرض ،ايفاي مسئوليت در همه آنات و لحظات است چه نشسته بر صندلي قدرت،
چه ايستاده به جهاد و اصال چه بهتر آنها که بر صندلي نشسته اند قدري از روي
صندلي بلند شوند و اقدامي بنمايند.

نتيجه آزادسازي تجارت ،ابزاري
براي افزايش فاصله طبقاتي است

»

محمدرضا پورابراهيمي:

قاچاق گسترده سوخت از تبعات حذف کارت سوخت است

درآمد نفت  ۶۱درصد رشد کرد
براساس عملکرد  ۵ماهه بودجه سال  ،۹۷با وجود اين که درآمد نفتي
 ۶۱درصد رشد کرد ،اما زور درآمد به هزينهها نرسيده و کسري ۱۰۲
درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان ميدهد.به گزارش
فارس ،طبق گزارش بانک مرکزي از وضعيت بودجه عمومي دولت در
 ۵ماهه نخست سال ،در بخش درآمدها بالغ بر  ۵۲هزار و  ۵۰۰ميليارد
تومان وصولي وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱/۸
درصد رشد دارد ،اما نسبت به رقم مصوب  ۵ماهه حدود  ۵۷درصد
آن به دست آمده است.درآمدهاي مالياتي اين مدت نيز با رشد ۱۶/۸
درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۴۲هزار و  ۹۴۰ميليارد تومان
بوده و  ۷۱درصد رقم مصوب  ۵ماهه را محقق کرده است.در اين بخش
پرداختهاي جاري دولت  ۱۱۲هزار ميليارد تومان ثبت شده که بيش
از  ۲برابر درآمدهاست و نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲۵.۳درصد
افزايش نشان ميدهد .با اين حال نسبت به رقم مصوب  ۵ماهه بودجه
پايينتر است و به معناي صرفه جويي مديريت بيشتر مسئوالن در اين
بخش قلمداد ميشود.در بخش ديگر بودجه مربوط به سرفصل واگذاري
داراييهاي سرمايهاي که عمدتاً شامل درآمدهاي نفت و فرآوردههاست،
حدود  ۵۳هزار ۹۵۰ميليارد تومان درآمد کسب شده که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۶۱/۰۶درصد رشد دارد.همچنين در بخش هزينهها که
شامل پرداختهاي عمراني ميشود  ۲۴هزار و  ۹۱۰ميليارد تومان با
رشد  ۴۲۳درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل گزارش شده است.
عملکرد عمراني در تيرماه  ۲۳هزار  ۴۱۰ميليارد تومان بود.

حسين راغف ر:
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محمد خدابخشي:

بانک مرکزي :

مي توان با استفاده از ابزارهاي مالي ،ريسک نوسانات قيمتي محصوالت مختلف در آينده را
پوشش داد که اين روند در ساختار سنتي امکان پذير نيست.وي اظهار داشت :بورسهاي
کااليي به عنوان يکي از ابزارهاي اقتصادي مهم در دنياي امروز به شمار مي روند ،به طوري
که قيمت بسياري از کاالهاي اساسي موجود در دنيا ،در بورسهاي کااليي کشف مي شود؛ در
واقع در اين مکانيسم ،حجم عرضه و تقاضاي خريد براي يک کاال و بودن يا نبودن متقاضيان
خريد ،موجب تعيين قيمت آن خواهد شد .عالوه بر اين ،بورسهاي کااليي امروزه با انتشار
اوراق گوناگون و استفاده از بازارهاي مالي مانند معامالت آتي و آپشن ،اين امکان را فراهم
مي آورند تا به جاي اينکه سفته بازان حاضر در بازار ،کاال را به صورت فيزيکي مورد معامله
قرار دهند ،ريسک معامالت را به بازارهاي مالي معطوف کرده و براي سود بردن از نوسان
قيمتها به اين بازارها مراجعه مي کنند.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت :يکي از
تبعاتحذفکارتسوختتوسطمسئوالن،افزايشقاچاق
گسترده سوخت است.محمد خدابخشي در گفت و گو
با فارس ،در مورد اظهارات رئيس دفتر جمهور مبني بر
احياي کارت هوشمند سوخت ،اظهار داشت :از همان
زمان که دولت به دنبال حذف کارت سوخت بود ،سعي
و تالش کرديم که مسئوالن را از انجام اين کار منصرف
کنيم و از اول با اين طرح مخالف بوديم و بارها نيز گفتيم.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه به
وزير نفت گفته بوديم با توجه به زيرساختهاي ايجاد
شده اقدام دولت براي حذف کارت سوخت اشتباه است،
تصريح کرد :هدف از طراحي کارت سوخت ،کنترل مصرف
و برنامه ريزيهاي متعدد براي شرايط مختلف است و
خوشحاليم که مجددا ً مسئوالن به دنبال احياي کارت
سوخت هستند.اين نماينده مجلس يادآور شد :هزينههاي
زيادي براي زير ساخت کارت هوشمند سوخت شده بود
و نبايد مسئوالن به دليل برخي نواقص ،آن را حذف
ميکردند ،چرا که آسيبهاي کنوني ناشي از اين اقدام
بسيار بيشتر از نواقصي بود که قابليت رفع شدن داشت.
خدابخشي در پاسخ به اين سوال که در حال حاضر
قاچاق سوخت به شدت افزايش يافته و مصرف نيز باال
رفته است ،گفت :با حذف کارت هوشمند ،سوخت به
راحتي و آساني در اختيار قاچاقچيان قرار ميگيرد و
مصرف را به شدت باال برده است.

تحريم هاي آبان آمريکا ،اثري بر نرخ ارز ندارد
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که عملکرد
معاون اول رئيس جمهور موفقيت آميز نيست ،گفت:
بررسي هاي بنده نشان مي دهد ،که تحريم هاي آمريکا
در آبان اثري بر نرخ ارز ندارد.به گزارش مهر،محمدرضا
پور ابراهيمي در خصوص يک سري مباحث در خصوص
افزايش نرخ ارز مطرح مي شود ،که برخي سياسي و برخي
اقتصادي است ،من تصور نمي کنم ،دولتي براي جبران
کسري بودجه تغيير نرخ ارز را پيش بگيرد ،لذا منطقي
و عقاليي نيست که دولتي براي جبران کسري بودجه
اقدام به تغيير نرخ ارز کند.دولت ها خود مصرف کننده
هستند،يعني افزايش درآمد ،خود به افزايش مصرف منجر
مي شود،از طرفي تبعات ناشي از اين افزايش نرخ ارز
آن قدر سنگين است،که دولت نمي تواند آن را بپذيرد،لذا
از نظر تخصصي اين صحبت ها منطقي نيست.از نظر اين
که تغيير نرخ ارز عامدانه يا غير عمدي و با يک هدف
خاص است ،بايد بگوييم ،تصميمات غير کارشناسي است،

اما اين که عامدانه باشد،را شخص بنده به اين موضوع
نرسيدم و نمي توان بدون اطمينان مطلبي را مطرح کرد
و بگوييم پشت افزايش نرخ ارز ماجرايي بوده است.البته
مطالبي مطرح مي شود ،که مي خواهند نظام را به ستوه
بياورند و پس از آن مانند جريان پذيرش قطعنامه ،نظام
در جايگاه تصميم قرار بگيرد،وي افزود :علت افزايش
نرخ ارز عمدتا به دليل تصميمات غيرکارشناسي و
غير تخصصي بوده است.

امير خجسته :

رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس
شوراي اسالمي گفت :دولت برنامهاي براي جنگ
اقتصادي ندارد .يک سال فرصت ما براي جنگ
اقتصادي از بين رفت و دولت در اين زمينه ورود
نکرده است.به گزارش تسنيم ،امير خجسته با
اشاره به وضعيت دالر اظهار داشت :در نشست
از نوبخت سؤال کردم که چهزماني حباب دالر و
ارز شکسته ميشود ،وعده ترکيدن اين حباب را
از مدتها قبل دادهاند و مردم منتظر آن هستند.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اصل  90مجلس
شوراي اسالمي ادامه داد :مردم ميخواهند دولت
براي مديريت بازار برنامه کوتاهمدت ،ميانمدت
و بلندمدت داشته باشد ،چرا که آمريکاييها از
يک سال گذشته ستاد جنگ اقتصادي عليه
ايران را تشکيل دادهاند.نماينده مردم همدان
و فامنين در مجلس دهم با انتقاد از عملکرد
دولت ،گفت :دولت براي تشکيل ستاد جنگ
اقتصادي برنامهريزي نکرده است ،آنها بايد با
مردم بهصراحت صحبت کنند ،هرجومرج در بازار
مردم را بدبخت کرده است.وي تأکيد کرد :تالطم

دولت برنامهاي براي جنگ اقتصادي ندارد

در بازار دالر ،احتکارها و نبود اجناس در بازار
مردم را تحت فشار گذشته است ،بايد مشخص
شود چهکساني در اين زمينه دست دارند ،از
سوي ديگر دولت بايد با اعالم برنامه بگويد چه
پيشبينياي براي تأمين کاالها در آينده دارد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده
شركت تعاوني مبادالت مرزنشينان ماديار سردشت
(نوبت اول)

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول شركت تعاوني مبادالت
مرزنشينان ماديار سردشت راس ساعت  17روز سهشنبه مورخ  1397/08/15در محل شهرستان سردشت،
مسجد روستاي بيوران سفلي تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت ميشود جهت
اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه
به مفاد ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجمع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد،
ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء
واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو
تنها يك راي باوكالت داشته باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي
مذكور و تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط
هيات مديره بررسي و تاييد گردد .در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي
از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 )1استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
 )2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396
 )3اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود يا زيان سال 1396
 )4طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينههاي سال 1397
 )5انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس عليالبدل به علت اتمام مدت ماموريت
 )6تغيير و انتخاب روزنامه اصلي و عليالبدل جهت درج آگهيهاي بعدي شركت
ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت بازرسي بايستي حداكثر تا ظرف مدت يك هفته بعد از انتشار آگهي
مذكور مدارك شناسايي ذيل را با مراجعه به دفتر شركت واقع در سردشت خيابان معلم پاساژ رشيد طبقه
دوم تحويل و رسيد دريافت دارند .مدارك شامل :فتوكپي شناسنامه ،تصويرآخرين مدرك تحصيلي ،تكميل
فرم كانديداي عضويت در سمت بازرسي
تاريخ انتشار97/7/21 :
خ ش97/7/21 :
هيات مديره شركت تعاوني
2458
مبادالت مرزنشينان ماديار سردشت

خجسته با تأکيد بر اينکه مجلس منتظر برنامه
سهگانه از سوي دولت است ،اظهار داشت :دولت
يا بايد اعالم کند از عهده مديريت فضاي اقتصادي
برميآيد يا بگويد نميتواند ،تا دير نشده و فرصت
از بين نرفته است کنار برود ،يک سال فرصت

خبر »

ما براي جنگ اقتصادي از بين رفت و دولت در
اين زمينه ورود نکرده است.اين نماينده مجلس
به خانه ملت گفت :دولت يا عمل نکرده است
يا بايد گزارشي از عملکرد خود ارائه دهد ،اينکه
ميخواهند بسته حمايتي بياورند ،را مس ّکن موقت
ميدانم ،پذيرفته نيست 600هزار بسته به اقشار
آسيبپذير داده شود.وي تأکيد کرد :روش ارائه
بسته حمايتي براي دوران گذشته است ،بهنظر
ميرسد دولت متوجه نيست که در ميانه جنگ
اقتصادي هستيم ،نظام در خطر است و دولت
برنامهاي براي مديريت اقتصادي ندارد ،دالر را
با حرف و تبليغات پايين آوردهاند و ميگويند
 10هزار تومان است در حالي که در بازار دالر
 14هزار و  15هزار تومان است.
عضو هيئت رئيسه کميسيون اصل  90مجلس
شوراي اسالمي با بيان اينکه دولت يا تيمي از
آنها اجازه کاهش قيمتها را نميدهند ،بيان
داشت :براي مديريت دالر برنامهاي ندارند ،آنها
با حرف قيمتها را کاهش دادهاند و مردم تحت
فشار هستند.

يک کارشناس اقتصادي با ابراز اينکه آزادسازي تجارت يک نوع نظام
کنترل براي مهار کشورهاي درحال توسعه است گفت :نتيجه اجراي
سياست هاي آزاد سازي تجارت افزايش فاصله طبقاتي بوده است.به
گزارش تسنيم ،حسين راغفر ،کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه الزهرا
در مورد ريشههاي نوسانات اخير بازار ارز گفت :يکي از مهم ترين ريشههاي
بحران ارزي ،به نوع نگاهي که بعد از جنگ بر اقتصاد کشور حاکم بود،
بر ميگردد.اين نگاه از سياست هاي تعديل ساختاري پيروي ميکرد.اين
کارشناس اقتصادي در توضيح اين مطب افزود :طبق اين سياست ها :اوال
مديريت اقتصاد کشور ،بايد از دولتي به خصوصي تغيير يابد و در ثاني
بسياري از پديده ها به بازار سپرده شود.حسين راغفر با ابراز اينکه مولفهي
ديگر اين سياست ها آزاد سازي قيمت ها و تجارت خارجي است گفت:
آزادسازي تجارت خارجي يک نوع نظام کنترل در دنياست که بتوانند
کشورهاي در حال توسعه را کنترل کنند.اين کارشناس اقتصادي با انتقاد
از پذيرفتن و اجراي تام اين سياست ها در کشور گفت :اين سياست ها
حافظ منافع کساني است که در درون قدرت هستند؛ بنابراين در طول
اين  31سال پس از جنگ ،ما شاهد يک نوع واگرايي بين دولت و مردم
هستيم.حسين راغفر با بيان اينکه يکي از مشکالت ساختاري و اساسي
اقتصاد ايران سلط ه سرمايه داران تجاري بر اقتصاد ايران است گفت:
يعني اينها تصميم ها را به گونهاي ميگيرند که منافع خودشان تامين
شود و نه منافع عموم مردم.

با حضور  180شرکت خارجي:

هجدهميننمايشگاهبينالملليصنعت
امروز در تهران آغاز به کار مي کند
هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران که در نوع خود بزرگ ترين
نمايشگاه بين المللي صنعت خاورميانه محسوب مي شود ،امروز تا 24
مهرماه با حضور و مشارکت بيش از  560شرکت داخلي و خارجي از
جمهوري اسالمي ايران و يازده کشور خارجي در محل دائمي نمايشگاه هاي
بين المللي تهران گشايش مي يابد.به گزارش روابط عمومي و اطالع
رساني هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت؛ مراسم گشايش اين
نمايشگاه بزرگ امروز شنبه بيست و يکم مهر ماه با حضور مقامات
وزارت صنعت ،معدن وتجارت ،اتاق بازرگاني ايران،خانه صنعت و معدن
و همچنين روساي انجمن ها و اتحاديه هاي مرتبط در محل دائمي
نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود.محمد خضرايي قهرماني
مدير عامل شرکت بازرگاني بين المللي ايدرو و رئيس ستاد برگزاري
هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت گفت :در اين نمايشگاه؛بزرگ ترين
و برترين کارخانه ها و شرکت هاي صنعتي داخلي و خارجي از کشورهاي
مختلف گردهم آمده اند ،تا ضمن ارائه جديدترين توليدات و خدمات
خود ،با يکديگر به رقابت بپردازند.وي با بيان اينکه در هجدهمين
نمايشگاه بين المللي صنعت  180شرکت خارجي از يازده کشور
جهان و  380شرکت داخلي حضور دارند ،افزود:آلمان ،هند ،چين،
تايوان،روسيه ،ژاپن ،الجزاير ،سوئيس ،ايتاليا ،چک و فرانسه کشورهايي
هستند که در کنار شرکت هاي ايراني ،نوين ترين توليدات و خدمات
خود را ارائه مي کنند.مدير عامل شرکت بازرگاني بين المللي ايدرو
اضافه کرد :اهميت بزرگ ترين نمايشگاه بين المللي صنعت خاورميانه
موجب شده است تا تعدادي از کشورهاي خارجي از جمله هند ،چين
و آلمان به صورت پاويون در اين نمايشگاه حضور داشته باشند.وي
خاطرنشان کرد :هجدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت در فضايي بالغ بر
 30هزار متر مربع و در  7سالن و فضاي باز محل دائمي نمايشگاه هاي
بين المللي تهران برپا خواهد شد.

تعيين شعب ارزي منتخب بانک
اقتصادنوين براي فروش ارز خدماتي
در راستاي سياستهاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ايران ،فروش ارز خدماتي با ساز و کار جديد از طريق شعب ارزي
منتخب بانک اقتصادنوين با هدف خلق ارزش افزوده براي مشتريان
و هموطنان عزيز عملياتي و اجرايي خواهد شد.به گزارش روابط
عمومي بانک اقتصادنوين ،با توجه به انتخاب بانک اقتصادنوين از
سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به عنوان يکي از بانکهاي
عامل فروش ارز خدماتي ،جلسه کارگروه بررسي ساز و کار اجرايي
اين موضوع با حضور معاون اعتبارات و بينالملل ،مديران ستادي
حوزه بينالملل ،سرپرستان مناطق و روساي شعب ارزي منتخب
برگزار شد.بر اساس بخشنامهها و بخش سوم مجموعه مقررات ارزي
بانک مرکزي مصارف ارز خدماتي (غير بازرگاني) احصا شده که به
صورت نقد (اسکناس) يا حواله از طريق بانکهاي عامل قابل پرداخت
هستند.در همين راستا و به منظور عملياتي شدن و اجراي اين
خدمت ،جلسه کارگروه مربوطه در بانک برگزار و ضمن تعيين شعب
منتخب ارزي براي اين کار ،مقرر گرديد زيرساختهاي اين موضوع
تامين و فرآيندهاي ارتباطي مورد نياز با نهادهاي ناظر در کوتاهترين
زمان ممکن تعريف و تدوين گردد.جزئيات و نحوه بهرهمندي از اين
خدمات بانک اقتصادنوين ،متعاقباً از طريق پايگاه اطالعرساني بانک
منتشر خواهد گرديد .همچنين عالقه مندان براي دريافت اطالع
بيشتر در اين زمينه ميتوانند با مرکز ارتباط با مشتريان بانک از
طريق شماره تماس  02148031000تماس حاصل نمايند.

زمان برگزاري قرعهکشي باشگاه مشتريان
بانک سپه مشخص شد

 21مهرماه روز چک کردن روياي
مشتريان بانک سپه با جوايزي همچون
کمکهزينهخودرو
باشگاه مشتريان بانک سپه  21مهرماه با قرعهکشي برندگان خوششانس
خود را براي طرح «روياتو چک کن» مشخص خواهد کرد.به گزارش
پايگاه اطالعرساني بانک سپه ،مراسم قرعهکشي اولين جشنواره باشگاه
مشتريان «روياتو چک کن» در روز شنبه مورخ  97/07/21برگزار و به
 352نفر از برندگان اين جشنواره که از ديماه سال  96آغاز و تا پايان
شهريورماه سال جاري ادامه يافت؛ جوايزي بهقيدقرعه اهدا خواهد شد.بر
اساس اين گزارش قرعهکشي مربوط به جشنواره «همگامان سپه »2
که ويژه پذيرندگان پايانههاي فروش در باشگاه مشتريان اجرايي شد
نيز بهصورت همزمان در همان تاريخ برگزار خواهد شد.عالقهمندان
جهت کسب اطالعات بيشتر به وبسايت باشگاه مشتريان به نشاني
 club.banksepah.irمراجعه کنند.

بله ،منتخب اولين کنفرانس نوابغ
ديجيتال مارکتينگ
اولين کنفرانس نوابغ ديجيتال مارکتينگ  ،نوزدهم مهرماه در
سالن همايش هاي برج ميالد با حضور بزرگ ترين شرکت هاي
حوزه ديجيتال مارکتينگ و تجارت الکترونيک برگزار شد.در اين
مراسم صاحبان برندهاي موفق اين حوزه تجربيات خود را به
شرکت کنندگان منتقل نمودند.تقدير از برندهاي نمونه سال در
حوزه بازاريابي ديجيتال بخش ديگر اين نشست بود.در اين کنفرانس
پيام رسان بله به عنوان بهترين پيام رسان ايراني انتخاب و تنديس
ويژه جشنواره با عنوان نشان طاليي ديجيتال مارکتر سال  ۱۳۹۷به
آقاي دکتر تکبيري رئيس هيئت مديره شرکت داده ورزي سداد به
نمايندگي از تيم فني بله اهدا گرديد.

