توليدوجتارت

احتمال صعود مجدد طال
بر مبنای نظرسنجی طالی هفتگی کیتکونیوز ،کارشناسان وال استریت و سرمایهگذاران انتظار دارند روند صعودی قیمت طال در هفته جاری ادامه پیدا کند .به گزارش ایسنا ،طال پس از اینکه
دوشنبه گذشته به پایینترین قیمت سال  ۲۰۱۸سقوط کرد ،اواخر هفته بخشی از ضرر اخیرش را جبران کرد و به باالی مرز  ۱۳۰۰دالر بازگشت .بهبود عوامل فنی و همچنین گزارش کمیته بازار
آزاد فدرال بانک مرکزی آمریکا که هیچ نشانهای از تمایل سیاستگذاران آمریکایی برای تحکیم بیشتر سیاست پولی را نشان نداد و همچنین لغو دیدار میان رهبران آمریکا و کره شمالی از جمله
عواملی بودند که به افزایش قیمت طال کمک کردند .در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان والاستریت ۱۸ ،نفر شرکت کردند که از میان آنها  ۱۱نفر یا  ۶۱درصد افزایش قیمت طال و چهار نفر یا
 ۲۲درصد کاهش قیمت طال در هفته جاری را پیشبینی کردند در حالی که  ۳نفر یا  ۱۷درصد نظری نداشتند.

«ابتکار» دالیل کاهش ارزش لیر در ترکیه و آثار آتی آن را بررسی کرد
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کاهش ارزش لیر نسبت به دالر در روزهای اخیر ،اقتصاد
ترکیه را با هیجانات ناخوشایندی مواجه کردهاست .لیر
ترکیه روز پنجشنبه  ۳درصد از ارزش خود را از دست داد.
یک روز قبل ،بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را برای مقابله با
کاهش ارزش لیر افزایش داده بود.
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را پس از یک جلسه ویژه در روز
چهارشنبه به  ۱۶.۵درصد افزایش داد تا به روند سقوط ارزش لیر
که چندین هفته ادامه یافته ،پایان دهد.
گفتنی است لیر ترکیه در سال جاری میالدی حدود  ۲۳درصد
از ارزش خود را از دست داده است.
کاهش ارزش لیر منعکس کننده نگرانی سرمایهگذاران نسبت
به توانایی بانک مرکزی در کنترل تورم دو رقمی در ترکیه است.
ارزش لیر به ویژه پس از آن که رجب طیب اردوغان ،که خود را
دشمن نرخ بهره خوانده است ،اعالم کرد پس از انتخابات  ۲۴ژوئن
کنترل بیشتری در مورد سیاستهای مالی خواهد داشت ،کاهش
بیشتری پیدا کرد.
کاهش ارزش لیر ترکیه با هدف تضعیف اردوغان
توگو با
فاطمه قنبرپور ،عضو اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در گف 
«ابتکار» در خصوص دالیل کاهش ارزش لیر در هفتههای اخیر
گفت :به دلیل ایجاد فضای انتخابات در ترکیه ،مخالفان دولت فعلی
ترکیه که به دنبال ناکارآمد نشان دادن آن هستند و از سوی دیگر
منابع فراوان ارزی هم دارند ،این جریانات را در سطح بازار ایجاد
کردهاند .در واقع ذات اتفاقات ارزی اخیری که ترکیه در حال تجربه
آن است ،شبیه به بحران ارزی اخیر ایران تلقی میشود که عدهای با
استفاده از سرمایههای فراوانی که عمدتا در خارج از کشور هستند،
این فشار را ایجاد میکنند .او افزود :هم اکنون بانک مرکزی ترکیه
به دنبال اجرای راه حلهایی است که به کمرنگ کردن این بحران
کمک کند .از جمله آن که تسهیالتگیرندگان ارزی را موظف
کردهاست اقساط خود را به ارز اخذ شده بپردازند.
به گفته این فعال تجاری ایران و ترکیه ،پس از درگیری دولت
ترکیه با سفرای اسرائیل ،تنش میان ترکیه و اسرائیل اوج گرفته
است .از سوی دیگر اسرائیلیها مجوز کشتیرانی آزاد در دریای
مرمره و اژه را میخواهند که ترکیه به آنها نمیدهد .پیشبینی ها
مبنی بر این است که اگر این امتیاز را بدهد ،سرمایهداران اسرائیل
ی کنند و قیمت لیر متعادل میشود ،در
فشار بر بازار ترکیه را کم م 
غیر این صورت افزایش قیمت لیر و کاهش ارزش آن ادامه خواهد
داشت .پیش بینی تجار ترکیه مبنی بر این است که ارزش لیر که
اکنون  4.7است ،تا  6صعود میکند.

قنبرپور همچنین خاطرنشان کرد بهبود شرایط اقتصادی آمریکا و
کاهش نرخ بیکاری در این کشور ،باعث افزایش ارزش دالر در بازار
جهانی شده است که به تبع آن ،مزید بر علت کاهش ارزش لیر
شده است .عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه ،در خصوص
تاثیرات احتمالی کاهش ارزش لیر در تجارت بین ما و ترکها گفت:
ما اکنون برای تجارت با ترکیه ،مشکالتی مهمتر از ارزش برابری لیر
و ریال داریم .در هفته گذشته هالک بانک ترکیه ،تبادالت مالی با
بانکهای دولتی ایران را لغو کرده و تنها با  3بانک خصوصی کار
میکند .این موضوع باعث ایجاد موانع بزرگی در سر راه تجارت دو
کشور شدهاست.
نظر موافقان و مخالفان دولت در مورد نوسان نرخ ارز
ترکیه
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دو هفته پیش در
واکنش به نوسان نرخ ارز در ترکیه گفت که دشمنان ترکیه با
پنهان شدن پشت دالالن ارز ،البیهای سودجو و موسسات اعتباری
نمیتوانند به ما ضربه بزنند.
اردوغان دو روز پیش نیز گفت که نوسانات اخیر در بازار ارز به
طور قطع با واقعیت های اقتصادی ترکیه همخوانی ندارد و کشورش
امکان جلوگیری از آن را نیز دارد.
بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه نیز در واکنش به نوسانات اخیر
در بازار ارز این کشور گفت که نوسان در بازار ارز موقتی و دورهای
است.

وی نوسانات قیمت ارز در روزهای اخیر را نتیجه برخی سفته
بازی ها در آستانه انتخابات دانست و تاکید کرد :منبع این تحوالت
در بازار ارز را می دانیم ،اما باید بگویم که آنها هر کاری که انجام
دهند ،همانند گذشته بازهم موفق نخواهند شد .وی اضافه کرد:
همان طور که بحران اقتصادی جهانی در سال های  2008و 2009
تاثیر چندانی بر ترکیه نگذاشت ،برخی از تحرکات اخیر در آمریکا
نیز بر اقتصاد ما تاثیر نخواهد گذاشت چرا که پایه های اقتصادی
ترکیه محکم است و تاثیر چندانی نخواهد پذیرفت.
نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه نیز چند روز پیش گفت که
دست هایی برای ایجاد بحران در بازار ارز ترکیه در آستانه انتخابات
ریاست جمهوری در کار است .وی افزود :نهادهای مالی و پولی
ترکیه امکانات و ابزار الزم را برای اصالح عدم تعادل در بازار ارز در
اختیار دارند و دولت اطمینان میدهد که اقدامات درست در زمان
مناسب به اجرا گذاشته خواهد شد.
در پی تحوالت اخیر در بازار ارز ترکیه ،بورس استانبول نیز روز
چهارشنبه با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که با هدف تقویت پول
ملی ترکیه در برابر ارزهای خارجی ،تمام دارایی های ارزی خود به
استثنای ارز مورد نیاز برای پرداخت مطالبات کوتاه مدت را به لیر
ترکیه تبدیل کرده است.
سخنگوی گروه بورس استانبول نیز اعالم کرد که کاهش نرخ
برابری لیر ،نشانه مشکالت پولی و ضعف اقتصادی ترکیه نیست
بلکه نتیجه سفته بازی دالالنی است که در نظر دارند در هفته های

تا عيد سعيد فطر

شركت در قرعه كشي جشنواره ناواكو تمديد شد
منتهی به انتخابات روز  24ژوئن ،اقتصاد ترکیه را ضعیف نشان دهند
همچنین گون گور اوراس اقتصاددان برجسته ترکیه نیز مدعی
شد که افت اخیر ارزش لیر به رغم مثبت بودن شاخصهای
اقتصادی بیشتر تحت تأثیر عوامل روانی است.
مقامات دولتی ترکیه مدعی هستند که دشمنان می خواهند با
سفته بازی ارزش لیر ترکیه را کاهش دهند و دولت اردوغان را در
آستانه انتخابات با چالش ارزی مواجه ساخته و در نتیجه انتخابات
تاثیر بگذارند تا حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص اردوغان نتواند
در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری  24ژوئن(سوم تیر )97
پیروز شود .کاهش ارزش لیر و افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی
به ویژه دالر و یورو طی روزهای اخیر موجب تشدید جدال لفظی
احزاب مخالف با دولت ترکیه شده و در روزهای اخیر به دستاویز
تبلیغاتی احزاب مخالف علیه حزب حاکم و شخص رجب طیب
اردوغان رئیس جمهوری این کشور شده است.
مرال آکشنر رهبر حزب نیک و نامزد انتخابات ریاست جمهوری
ترکیه چند روز پیش در جمع حامیان خود در شهر اسپارتا به شدت
از سیاست های اقتصادی اردوغان انتقاد کرد و گفت :مقامات آنکارا
وعده دروغین کاهش نرخ دالر پس از انتخابات پیش رو را می دهند.
وی اضافه کرد :کاهش نرخ دالر منوط به اصالح بسیاری از
سیاستهای غلط اقتصادی کنونی است که حزب حاکم توان ترمیم
آن را ندارد و به همین دلیل وعده دروغ می دهد.
وی تاکید کرد :اگر این روند صعودی نرخ ارز ادامه یابد ،بی تردید
دالر را باید در ارقام باالی  6لیر جستجو کرد.
محرم اینجه دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب
جمهوری خواه خلق نیز چند روز پیش در جمع انتخاباتی مردم
شهر ارزینجان ترکیه ضمن ابراز نگرانی از روند صعودی نرخ دالر
خطاب به اردوغان اظهار کرد :دخالت در سیاست های بانک مرکزی
اشتباه است چرا که استقالل این مرجع مالی را خدشه دار می کند
و امروز بهتر است مشاوران اقتصادی خود را که گزارشهای دروغین
به شما می دهند ،برکنار کنید.
وی بیان کرد :نرخ ارز در حال صعود است و بی تردید در آینده
نزدیک موجب افزایش شدید بهره و تورم در بازار خواهد شد و از
اینجا به اردوغان می گویم که اگر جلوی افزایش قیمت دالر با اتخاذ
سیاست منطقی گرفته نشود ،همه با هم غرق می شویم.
دوغو پرینچک رهبر حزب وطن و نامزد ریاست جمهوری نیز
طی اظهاراتی از سیاست های برون مرزی در کنار سیاست های
اقتصادی حزب حاکم به شدت انتقاد کرد و گفت :حزب وطن سال
هاست که راه مبارزه با افزایش نرخ ارز را به صورت شفاف اعالم
کرده است که یکی از راه های آن سرمایه گذاری با پول ملی لیر
در بازار بورس است.
وی اضافه کرد :سال  2002اعالم کردیم باید لیر در بازار بورس به
جای ارزهای خارجی مبادله شود و حال پس از  16سال شاهدیم
که به پیشنهاد ما کم و بیش رسیدند به طوری که روش مبادالت
بورس استانبول به طور کامل به لیر تبدیل شد.

آیا توافق نفتی اوپک به سرانجام میرسد؟
منابع آگاه اظهار میکنند عربستان سعودی و روسیه سرگرم مذاکره درباره
افزایش تولید نفت اوپک و غیراوپک به میزان حدود یک میلیون بشکه در
روز هستند ،در حالی که دبیر کل اوپک میگوید اعتراض رئیس ایاالت متحده
آمریکا به قیمتهای باال به ایده افزایش تولید شکل داده است.
به گزارش ایسنا ،وزیران انرژی عربستان سعودی و روسیه روز جمعه اظهار کردند
ریاض و مسکو آمادهاند تا برای فرونشاندن نگرانیهای مصرفکنندگان نسبت به تامین
کافی ،کاهش تولید خود را کمتر کنند .خالد الفالح ،وزیر انرژی عربستان سعودی و
الکساندر نوواک همتای روسی وی اظهار کردند :چنین اقدامی تدریجی خواهد بود.
افزایش تولید ،محدودیت  ۱۷ماهه عرضه را در بحبوحه نگرانیها نسبت به افزایش بیش
از حد قیمتها ،تسهیل خواهد کرد .قیمت نفت برنت ماه میالدی جاری به  ۸۰.۵۰دالر
در هر بشکه صعود کرد که باالترین قیمت از اواخر سال  ۲۰۱۴بود.
محمد بارکیندو دبیر کل اوپک اظهار کرده این گروه مذاکره پیرامون تسهیل
محدودیتهای تولید را به دنبال توییت انتقادآمیز دونالد ترامپ آغاز کرد .ترامپ ماه
گذشته توییت کرده بود که اوپک قیمتهای نفت را به طور غیرواقعی افزایش داده
است.
بارکیندو خطاب به پنلی متشکل از وزیران انرژی عربستان سعودی و روسیه که در
حاشیه مجمع اقتصادی بین المللی سنپترزبورگ روسیه برگزار شد گفت :ما خودمان
را دوستان آمریکا میدانیم.
اوپک و متحدانش شامل روسیه در اواخر سال  ۲۰۱۶به منظور حذف عرضه مازاد و
تقویت قیمتها توافق کردند تولیدشان را حدود  ۱.۸میلیون بشکه در روز کاهش دهند.
این توافق از ژانویه سال  ۲۰۱۷آغاز شد و اجرای آن تا پایان سال  ۲۰۱۸تمدید شد ،اما
سطح ذخایر نفت اکنون به هدف اوپک نزدیک شده است.
در آوریل مشارکتکنندگان در این توافق تولیدشان را  ۵۲درصد بیش از میزان مقرر
کاهش دادند و کاهش تولید کشور بحران زده ونزوئال کمک کرد اوپک کاهش بسیار
بیشتری از میزان هدفگیری شده داشته باشد.
منابع آگاه از این موضوع اظهار کردند :افزایش حدود یک میلیون بشکه در روز به
معنای آن خواهد بود که پایبندی اوپک و غیراوپک به توافق حدود  ۱۰۰درصد خواهد
بود و از این آستانه فراتر نمیرود.

بنگاهها

بارکیندو همچنین اظهار کرد :برای آمریکا فشار بر اوپک غیرمعمول نیست و برخی
از وزیران انرژی این کشور در گذشته از اوپک خواسته بودند کمک کند قیمتها کمتر
شوند .قیمتهای نفت روز جمعه که عربستان سعودی و روسیه اعالم کردند آماده
تسهیل محدودیتهای عرضه هستند ،بیش از سه درصد سقوط کرد.
اوپک در یک قدمی نیل به هدف
الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه اظهار کرده کاهش فعلی در واقع  ۲.۷میلیون بشکه
در روز به دلیل کاهش تولید ونزوئال است که حدود یک میلیون بشکه در روز باالتر
از میزان کاهشی است که در ابتدا روی آن توافق شده بود .نواک اظهار نکرد آیا اوپک
و روسیه برای افزایش تولید خود به میزان یک میلیون بشکه در روز در نشست ژوئن
تصمیم خواهند گرفت یا خیر ،اما گفت توافق روی یک تسهیل تدریجی احتماال برآیند
این گفتوگوها خواهد بود .نواک در اظهاراتی که در وب سایت انرژی روسیه منتشر شد،
گفت :گزینههای مختلف مطرح خواهد شد اما احتماال افزایش تولید به شکل تدریجی
انجام میگیرد .مذاکرات اولیه از سوی وزیران انرژی عربستان سعودی و روسیه به همراه
همتایشان از امارات متحده عربی که امسال ریاست اوپک را در دست دارد هفته گذشته
در سنپترزبورگ برگزار شد.
وزیران اوپک و غیراوپک روزهای  ۲۲و  ۲۳ژوئن در وین دیدار خواهند کرد و تصمیم
نهایی در این نشست گرفته خواهد شد.
به گفته منابع آگاه ،مذاکرات فعلی کاهش سطح پایبندی باال به کاهش تولید را هدف
گرفته تا بازار را که به دلیل نگرانیها نسبت به کمبود عرضه شاهد صعود قیمت به باالی
 ۸۰دالر بود ،آرام کند.
چنین نیز نگرانیهایی را نسبت به اینکه نفت کافی عرضه میشود مطرح کرده
است .فالح روز جمعه با مقامات انرژی چین برای صحبت درباره همکاری و بازبینی
بازار نفت گفتوگو کرد .نور بکری ،رئیس اداره ملی انرژی چین به فالح گفت :امیدوار
است عربستان سعودی اقدامات قابل توجهی را برای تضمین عرضه کافی در بازار نفت
در پیش بگیرد.
اگرچه روسیه و اوپک از قیمتهای باالتر نفت که حدود  ۲۰درصد از اواخر سال
گذشته افزایش یافته سود میبرند ،اما کاهش تولید داوطلبانه آنها راه را به سوی
تولیدکنندگان دیگر مانند نفت شیل آمریکا برای افزایش تولید و تصاحب سهم بازار

شركت فناوري اطالعات ناواكو بانك مسكن ،مهلت شركت در قرعه كشي
يك دستگاه سراتو در جشنواره ناواكو با كسب حداقل  400امتياز تا عيد
سعيد فطر را تمديد كرد.
شركت فناوري اطالعات ناواكو بانك مسكن ،مهلت شركت در قرعه كشي يك دستگاه
سراتو در جشنواره ناواكو با كسب حداقل  400امتياز تا عيد سعيد فطر را تمديد كرد.
شركت فناوري اطالعات ناواكو بانك مسكن با هدف افزايش تراكنشهاي پايانههاي فروش
بانك و ترغيب مشتريان به استفاده حداكثري از اين دستگاهها ،فاز سوم طرح انگيزشي
پذيرندگان پايانههاي فروشگاهي را تحت عنوان «جشنواره عيدانه ناواكو» را آغاز كرد.

در قالب طرح حساب جاري نگين انجام مي شود

پرداخت تسهيالت تا سقف يك ميليارد ريال
توسط پست بانك
پست بانك درراستاي كمك به رونق توليد ،اشتغالزائي و حمايت از كاالي
ايراني ،تسهيالت ارزانقيمت به مشتريان فعال خود در قالب طرح حساب
جاري نگين با نرخ 2درصد پرداخت ميكند.
بنابر اعالم مديريت امور شعب و بازاريابي؛ اين تسهيالت با نرخ  2الي 12درصد به
اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده حساب جاري نگين واجد شرايط با معدل حساب 6
الي12ماهه پرداخت ميشود.

با حضور بيمه رازي انجام مي شود

ارائه خدمات بيمه اي
در نمايشگاه برترين هاي توسعه صنعت ساختمان
شركت بيمه رازي به عنوان تنها شركت بيمه اي در نمايشگاه برترين هاي
توسعه صنعت ساختمان آماده ارائه خدمات نوين بيمه اي در اين نمايشگاه
است.
نخستين نمايشگاه برترين هاي توسعه صنعت ساختمان(طراحي،تداركات،اجرا و بهره
برداري) ،روز سه شنبه  11ارديبهشت ماه  1397افتتاح و تا روزجمعه  14ارديبهشت
ماه در مركز نمايشگاهي ايران مال ،ادامه خواهد يافت .نمايشگاه  CIDEX2018اولين و
بزرگ ترين رويداد در نوع خود است كه با حضور جمع كثيري از شركت ها و مجموعههاي
تراز اول داخلي و خارجي ،همچنين بهره برداران مطرح بين المللي برگزار ميشود.

مديرعامل شركت قطار شهري مشهد مطرح كرد

تكميل خطوط مترو كالنشهر مشهد
با سرمايه گذاري بانك شهر

تسهيالت ارائه شده از سوي بانك شهر ،نقش مهمي در توسعه و تكميل
خطوط مترو در اين كالن شهر داشته است.
كيانوش كيامرز ،مديرعامل شركت قطار شهري مشهد گفت :تسهيالت ارائه شده
از سوي بانك شهر ،نقش مهمي در توسعه و تكميل خطوط مترو در اين كالن شهر
داشته است.
كيامرز اظهار كرد :افزايش سطح كيفي زندگي در كالنشهرها همواره يكي از اهداف
مهم اين بانك بوده است ،به طوريكه در اين شهر 1550 ،ميليارد ريال تسهيالت تنها به
منظور استفاده در خط  2قطار شهري به شهرداري مشهد پرداخت شده است.

مديرعامل بانك توسعه صادرات پيشنهاد داد

يورو ارز مبناي صندوق توسعه ملي شود

گشوده است .آمار تولید نهایی هنوز تعیین نشده ،زیرا تقسیم سهمیه تولید بیشتر در
میان مشارکتکنندگان در توافق اقدام ظریفی خواهد بود.
یک منبع آگاه گفت :مذاکره اکنون برای کاهش سطح پایبندی به سطح  ۱۰۰درصد
برای تولیدکنندگان اوپک است.
نگرانیها نسبت به روند صعودی قیمتها
منابع آگاه در صنعت نفت و اوپک سهشنبه گذشته به رویترز گفته بودند :اوپک
ممکن است تصمیم بگیرد تولید نفت خود را به دلیل نگرانیها نسبت به احتمال
ل شدن عرضه از سوی ایران و ونزوئال تا ژوئن افزایش دهد .با این حال مشخص
مخت 
نیست کدام کشورها ظرفیت افزایش تولید و پرکردن شکاف عرضه کمتر از سوی سایر
تولیدکنندگان نفت خلیج فارس را دارند.
یک منبع اوپک در این باره گفت :تنها اعضای معدودی توانایی افزایش تولید دارند
بنابراین پیاده سازی آن پیچیده خواهد بود.
تاکنون اوپک اعالم کرده بود با وجود نگرانیهای کشورهای مصرفکننده نیازی
به باالبردن تولید خود نمیبیند ،اما کاهش سریع ذخایر نفت و نگرانیها نسبت به
اختالالت احتمالی در روند عرضه پس از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام و همچنین
افت شدید تولید ونزوئال عامل تغییر فکر اوپک بوده است.

ابراهیمی مدیرعامل بانک انصاردرمراسم اختتامیه جشنوارههای داخلی«بهرهوری شعب»«،خالقیت ونوآوری»و«کیفیت فرایندها»:

در پرتو مجاهدت و اراده انقالبی سرمایههای انسانی ،انجام کارهای بزرگ میسر می شود
مراسم اختتامیه جشنوارههای داخلی «بهرهوری شعب»« ،خالقیت ونوآوری»
و«کیفیت فرایندها» در بانک انصار باحضور مدیرعامل  ،معاونین ،مدیرانکل،
مدیرانشعب استانها و مدیران شعب برتر ،مالکین فرایند ها وکارشناسان
برگزیده جشنواره برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات،دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک
انصارضمن ضروری خواندن برگزاری جشنوارههای یادشده ،از لزوم انتخاب رویکرد
انقالبی و کارجهادی در انجام امور مردم یاد کرد و گفت :در پرتو مجاهدت و اراده
انقالبی سرمایههای انسانی انجام کارهای بزرگ میسر میشود و حرفهایشدن تمامعیار
بانک در تراز انقالباسالمی و منطبق با استانداردهای بینالمللی ،با عنایات الهی و
مشارکت همه سرمایههای انسانی امکانپذیر است.
پس از ارایه گزارش پروژه های بهبود ،خالقیت ها و نوآوری های برتر توسط برخی
از منتخبین و ارائه گزارش وضعیت شعب ،طی مراسم ویژه ای تندیس  ،لوح های
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تقدیر و هدایای نفرات برگزیده جشنواره های «بهره وری شعب»« ،خالقیت ونوآوری»
و «کیفیت فرایندها» توسط مدیرعامل محترم بانک و تنی چند از معاونین ایشان
اهداء شد.
شایان ذکر است از سال  1392با شروع مرحله نخست طرح های تحول بانک انصار و
ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی ،جشنواره های مذکور بر اساس نظام جامع کیفیت
و بهره وری و دستورالعمل خالقیت و نوآوری در راستای اهداف طرح تحول و تحقق
سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام گرفته،که تا کنون فواید بسیاری به همراه داشته
است .از جمله این فواید افزایش مشارکت کارکنان و صرفه جویی و کاهش هزینه
معادل  48میلیارد تومان «فقط در سال  »96بوده است.براین اساس معاونت برنامه
ریزی و هدایت راهبردی درنظر دارد که از سال آینده و پس از آماده سازی زمینه ها
و زیرساخت های موردنیاز ،جشنواره مدیریت اجرایی را همراه با جشنواره های مذکور
برگزار گردد

به نظر من مي رسد كه در تمامي اقتصاد كشور بايد مفهومي به نام دالر كنار
گذاشته شود و با يورو كه واقعيت اقتصادي است ،كار كنيم.
علي صالح آبادي ،مديرعامل بانك توسعه صادرات پيشنهاد داد كه صندوق توسعه
ملي در قراردادهاي خود با بانك ها به جاي دالر از يورو استفاده كند.
صالح آبادي درباره تغيير ارز گزارشگري از دالر به يورو گفت :دالر تنها يك نام در
گزارشگري بود زيرا به دليل وجود تحريم هاي اوليه آمريكا با دالر نمي توانستيم كار
كنيم؛ لذا دليلي وجود ندارد تا دالر را مبناي مبادالت خود قرار دهيم

با محوريت توسعه فروش ،وصول مطالبات و سودآوري

گردهمايي مديران و رؤساي استان ها و شعب بيمه آسيا
برگزار شد
گردهمايي مديران و رؤساي استان ها و شعب بيمه آسيا با حضور مديرعامل،
اعضاي هيأت مديره و  ...به مدت دو روز در مشهد مقدس برگزار شد.
گردهمايي مديران و رؤساي استان ها و شعب بيمه آسيا با محوريت «توسعه فروش،
وصول مطالبات و سودآوري» با حضور نايب رئيس هيأت مديره و مديرعامل ،اعضاي
هيأت مديره ،مديران ،مشاوران و رؤساي استان ها و شعب بيمه آسيا به مدت دو روز در
مشهد مقدس برگزار شد.
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بدینوسیله ازکلیه مدیران محترم عامل اعضاء ویا نمایندگان قانونی آنان درکانون
طراحی مهندسی وطراحی مونتاژایران دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه که در ساعت  16روز دوشنبه مورخ  97/04/04در ساختمان شماره 3
اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن وکشاورزی تهران واقع در خیابان بهشتی ،خیابان قائم
مقام فراهانی ،خیابان میرزاحسنی ،پالک 18طبقه دوم تشکیل می گردد ،حضور به
هم رسانند.
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