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«همدلی» از حاشیههای افزایش قیمت دالر در چهارراهاستانبول گزارش میدهد

همدلی| فاطمه آقاییفــرد :صحبت از
قیمــت دالر درروزهای اخیر ،حســابی ســر
زبانها افتاده اســت .دالری کــه هر روز یا هر
هفته ،چند قدمی باالتر میرود تا همه شــهر
از انفجار قیمت این ارز در روزهای آخر ســال
بگویند و نگــران صعود بیرحمانه قیمتها در
بازار باشند.
در این میــان اظهارنظرهای زیادی از جانب
مردم و حتی کارشناســان بهگوش میرســد؛
قیمــت ارز که باال برود ،تــورم را نیز با خود
وارد اقتصاد میکند ،از مســکن گرفته تا همه
کاالهای اساسی مردم .حاال دیگر چهار یا پنج
ماهی اســت که دالر صعود میکند تا شــاید
زودتر از آنچه که کارشناسان پیشبینی کرده
بودند خود را به کانال پنج هزار تومانی برساند.
خبرهای چهاررارهاســتانبول از حدود یکسال
پیش بود که با حاشــیههای زیادی گره خورد؛
درست از زمانی که بانک مرکزی تصمیم گرفت
از قیمتگذاری ارز ،دست بردارد و همهچیز را
به حاشیه بازار بسپرد .نبض بازار حاال یکسالی
است که تندتر از گذشته میزند .زمستان سال
 95بود که قیمت دالر از سه هزار و  600تومان
فاصله گرفت تا در اولین بهمن همان سال ،به
ســه هزار و  800تومان برسد .روزها گذشت تا
پرونده دالر در سال گذشته با سه هزار و 748
تومان بسته شود.
اما بهار امســال چهارراهاستانبول آرامتر بود،
تا جایی که نگاهی به گزارش شاخص قیمتها
در بازار ارز نشــان میدهد که طی فروردین و
خرداد 96دالر بهترتیــب  7و 0،3درصد افت
کرده بود .تابســتان امســال هم خبر داغی از
این بازار به گوش نمیرسید؛ دالر که تیرماه را
با قیمت سه هزارو771تومان به پایان بردهبود،
مردادماه را با کاهش قیمت آغاز کرد .تا اینکه
در اولین روز مرداد ،این ارز یک تومان از ارزش
خود را از دست داد و روی عدد سههزارو770
تومــان قرار گرفــت .با این حــال ،خیلی زود
روند بهای این ارز تغییر کرد و با شــیب نسبتا
تندی در مســیر افزایشی قرار گرفت .دالر که
ســوم مرداد تا قیمت ســههزار و 777تومان
باال رفته بــود ،در چهارمین روز مردادماه20 ،
تومــان افزایش را ثبت کرد و به بهای 3هزار و
797تومان رسید.
این بیشترین رشــد این ارز در مردادماه بود
و آن را در آســتانه مرز ســههزارو  800تومان
قرار داد .شــیب تند بازار تا اواســط مردادماه
ادامه یافــت و در روزهای پایانــی دومین ماه
تابســتان ،دالر به رقم ســههزار و 830تومان
رسید .باالخره دالر با توقف در کانال سههزار و
800تومانی تابستان را به پایان رساند و پاییزی
نسبتا آرام را سپری کرد .اما اواخر پاییز امسال
گویی آغازی برای جهش پرحاشــیه دالر بود.
تا جاییکه مرور خبرهای چهارراهاستانبول در
روزهای پاییزی نشان میدهد که در این فصل
دالر حدود  301تومان رشد را در کارنامه خود
ثبت کرده است .دالر در روز اول پاییز با قیمت
سههزار و  893تومان روی میز معامله رفت تا با
صعودی آرام و پیوسته در نهایت به کانال چهار
هزار و  194تومانی برســد .دیماه نیز فرصت
تازهای برای صعــود دالر بود .همان ماهی که
دالر به چهارهزار و  650تومان رسید .بازار ارز

دهنکجی دالر به ریال

سرگرم همین صعودها بود که در روزهای اول
بهمن ماه همین امسال از بازار خبر رسید ،دالر
تا مرز چهار هزار و  800تومانی نیز پیش رفته
است .حاال باز هم خبرهای داغی از بازار ارز به
گوش میرسد.
چه خبر از چهارارهاستانبول؟
دیــروز تا لحظه تنظیم ایــن گزارش قیمت
ارز تنهــا  200تومان با پنجهزار تومان فاصله
داشــت تا با قیمت چهارهزار و  800تومان در
میان شــلوغیهای چهارراهاستانبول و هیجان
دوباره مردم به فروش برســد .اولین ســاعات
معامله دالر در صبح دیــروز بود که صفهای
مــردم در صرافیها برای خریــد دالر بار دیگر
خبرســاز شــد تا جاییکه اغلب فعاالن بازار و
صرافیها از فروش ارز خودداری میکردند.
بــه گــزارش فرتاک نیــوز ،در بــازار دیروز
دوشــنبه  ۲۳بهمن ماه  ۹۶با افزایش تقاضا و
گرانشــدن ناگهانی قیمت دالر اغلب فعاالن
بــازار و صرافیهــا از معاملــه ارز خــودداری
س این گزارش ،کمبود دالر و
میکردند .براسا 
افزایش تقاضــای خرید در بین دالالن موجب
بیثباتی بازار شده بود تا صرافان نیز در چنین
شرایطی از انجام معامله خودداری کنند .دیروز
در برخی از ساعات نیز قیمت دالر به چهارهزار
و  850تومان نیز رســید .اما در ســاعت سه و
 48دقیقــه قیمت دالر به چهــار هزار و 786
تومان رسید.
دالر در دنیا افت کرده؛ در ایران صعود
چهــار یا پنج ماهی اســت کــه قیمت دالر
در ایــران برخالف قیمتهــای جهانی حرکت
میکند .ارزش دالر در دنیــا افت میکند؛ در
ایران صعــود .نگاهی به قیمت ســایر ارزهای
بینالمللی نیز نشان میدهد که در طول همین
چهار یا پنج ماه اخیر ،حال و هوای یورو ،پوند
و حتی ین ژاپن نیز دست کمی از دالر نداشته
اســت .در اوایل پاییز امســال بود که یورو با
قیمت چهار هزار تومان به فروش میرسید؛ اما
دیری نگذشــت که قیمت این ارز به پنج هزار
تومان نیز رسید.
حاال تنها با گذشــت دو مــاه از پاییز ،قیمت
یــورو به شــش هزار تومان رســیده اســت؛
درحالیکه تا لحظه تنظیم این گزارش -ساعت
چهار بعدازظهر -قیمت یــورو به 6هزار و 82
تومان رســید؛ یعنی  18تومان رشد نسبت به
روز یکشنبه.
بر همین اســاس با باالرفتــن قیمت یوان و
دیگر ارزهای بینالمللی نیــز ارزش پول ملی
کشــور ،افت کرده اســت .حاال این خبرها در
حالی بهگوش میرســند که همین چند هفته
پیــش رئیس کل بانک مرکــزی به مردم قول
داد تا از افزایش قیمــت ارزها جلوگیری کند.
همان روزهایی که خاطر رئیسجمهوری نیز از
افزایش قیمت دالر مکدر شد.
امــا با این همــه همانطور که بســیاری از
تحلیلگران و فعاالن بازار پیشبینی کرده بودند،
بازار ارز درگیر طلســم گرانی شد .تا جایی که
حاال به گفته کارشناســان ،سیاستهای دولت
زمینهســاز افزایش قیمت ارز در بازار اســت و
بهنظر میرسد دولت برای تقویت منابع ریالی
خود و فروش دالر بــه قیمت باالتر در بازار به
این گرانیها دامن زده است.

مديرعامل شركت نفت ایرانول:
چهار محصول جديد ايرانول
بهزودی به بازار عرضه می شود

سیف در نامه به رئیس سازمان مالیاتی

اطالعات خریداران ارز به سازمان امور مالیاتی ارائه شد

رئیس کل بانک مرکزی در نامهای به رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور
ضمن معرفی خریداران عمده ارز به همراه میزان دالر خریداری شــده از ابتدای
سال جاری تا  ۱۷دی ماه ،خواستار رسیدگی به مبادالت این اشخاص و اقدام الزم
در خصوص وصول مالیاتهای متعلقه شد .به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از
روابط عمومی بانک مرکزی ،متن نامه ولی اله سیف به شرح زیر است:
بسمهتعالی
جناب آقای تقوینژاد
معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل ســازمان امور مالیاتی
کشور
باسالم ،احتراماً ،پیرو مکاتبات پیشــین منتهی به نامه شماره ۱۰۰۵۵۶۹۶/
مورخ ۰۷۰۴/ ۱۳۹۶/موضوع گردآوری و ارســال اطالعات خریداران عمده دالر
به استحضار میرساند ،با عنایت به لزوم استقرار ثبات در بازار ارز ،استمرار روند

معرفی خریداران موصوف در راســتای اجرای سیاستهای کنترل بازار ارز و با
هدف جلوگیری از اقدامات ســوداگرانه و فعالیتهای داللی که منجر به کتمان
درآمد واقعی و فرار مالیاتی میشود ،بانک مرکزی به منظور ارتقاء سطح تعامالت
خود با آن سازمان تا سر حد امکان و شناسایی و وصول دقیق درآمدهای مالیاتی
دولت ،ضمن ردیابی و تشخیص دالالن ارزی ،اقدام به استخراج و ارائه اطالعات
این اشــخاص کرده است .بر همین اســاس و بنا بر نتایج حاصل از بررسیهای
صورت گرفته در ارتباط با مبادالت ارزی در دوره زمانی مربوط به ابتدای ســال
جاری لغایت ۱۷۱۰/ ،۱۳۹۶/حجم بسیار زیادی از مبادالت دالر به نام اشخاص
معدودی ثبت شده که به پیوست مشخصات هویتی به همراه میزان دالر خریداری
شده توسط ایشان ارسال می شود .لذا خواهشمند است دستور فرمایند ،پس از
رسیدگی به مبادالت اشخاص مذکور ،اقدامات الزم در خصوص وصول مالیاتهای
پذیرد.
متعلقه صورت 

بانک مرکزی با مردم شفاف نیست
مجید رضا حریری

نایب رئیس اتاق ایران و چین

نرخ ارز در اقتصاد کشور بسیار تعیینکننده است و از آنجایی که مدیریت بر بازار
ضعیف شده ،شاهد نوسان در نرخ ارز و افزایش قیمت آن هستیم .بهنظر میرسد
در افزایش نوسانات بازار ارز در ماههای اخیر چندین نکته مهم وجود دارد .نگاهی
به میزان صادرات در ســال جاری نشان میدهد که حدود  100میلیارد دالر از
طریق صادارت نفتی و غیر نفتی تا بهحال داشتیم .میزان واردات ما نیز در سال
 96حدود  50میلیارد تومان بوده است .این در حالی است که براساس آماری که
رئیسجمهوری اعالم کرده است ،حدود  13میلیارد دالر جنس قاچاق وارد کشور
شده است .از این میزان حدود  10تا  12میلیارد تومان نیز دالر به مسافران و دیگر
متقاضیان ارزی داده شده است .بنابراین بهنظر میرسد که از طرف عرضه دالر
منابع کافی برای تقاضا وجود دارد و بنابراین افزایش قیمت ارز نمیتواند ناشی از
کمبود عرضه باشد .باید گفت که حدود  90درصد بازار ارز در اختیار دولت است،
پس با این وجود چرا عرضه ارز به بازار نمیتواند در کاهش قیمت دالر نقش داشته
باشد .برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه شود .اول اینکه شاید دولت با
محدودیت جابهجایی منابع مواجه است .این یعنی شاید منابع در دسترس دولت
نیست و بهدلیل مشکالت سیستم بانکی برای جابهجایی منابع ارزی با مشکالتی

مواجه هســتیم .علت دیگر اینکه عرضه ارز در بازار نمیتواند جوابگوی کنترل
قیمتها باشد نیز ،به سیاســتهای دولت باز میگردد .به عبارتی شاید دولت
میخواهــد با دامنزدن به گرانی دالر در بازار منابع ریالی خود را تقویت کند و
ریال بیشتری را بابت فروش ارز بهدست آورد تا برای پرداخت یارانه و هزینههای
دیگر با مشکل کمبود بودجه مواجه نباشد .سیاستهای بانک مرکزی و صفهای
طوالنی مردم برای خرید دالر در بازار ارز تایید کننده این است که شاید دولت
برای افزایش منابع ریالی خود به گرانی ارز در بازار دامن زده است .زیرا کسانی که
دالر را صبح خریداری میکنند همان دالر را بعدازظهر با اختالف  140تومانی
به صرافیهایی میفروشند که از آنها ارز را خریداری کرده بودند .حال با چنین
اوضاعی تقاضای کاذب در بازار افزایش یافته است و همین تقاضاهای کاذب به
معامالت سوداگرانه دالر دامن زده است .پس نبابد دنبال مقصر گشت و باید گفت
که بازار تحت کنترل بانک مرکزی است و افزایش قیمت دالر به علت سیاستهای
دولت برای افزایش منابع ریالی است .البته در کنار این اتفاق که همهساله شاهد
آن هســتیم ،مشکل بزرگ دیگری وجود دارد که عدم شفافیت بانک مرکزی و
دولت با مردم هستیم ،در این رابطه انتظار میرود که بانک مرکزی و دولت درباره
این مشکالت با مردم شفاف و صادق باشند و با توضیحاتی نگرانیهایی را که از
سوی مردم در رابطه با آینده اقتصادی وجود دارد برطرف کنند .مشکل این است
که بانک مرکزی و دولت ،مشکالت و حقایق را به صورت شفاف با مردم در میان
نمیگذارند تا از مردم کمک بخواهند و اعتماد عمومی به این سیاستها وجود
داشته باشد تا مردم عکسالعملهای هیجانی انجام ندهند.

اخبار بانک
آغاز مرحله دوم فروش
اوراق گواهی سپرده بانک ایران زمین

دور دوم فــروش اوراق گواهی ســپرده
سرمایهگذاری بانک ایران زمین از روز سه
شــنبه  24بهمن  1396آغاز و تا پایان روز
یکشــنبه  29بهمن ادامه خواهد داشــت.
به گزارش اخبــار بانک به نقــل از روابط
عمومي بانک ایران زمین ،نرخ ســود علیالحســاب این
اوراق 16درصد ساالنه بهصورت روزشمار ،پرداخت سود
بهصورت ماهانه و نرخ بازخرید این اوراق قبل از سررسید
14درصد اســت .عرضه ایــن اوراق در واحدهای (1یک)
میلیونریالی و از تاریــخ  24لغایت  29بهمنماهبهمدت
پنج روز کاری خواهد بود.
عالقهمندان میتوانند؛ جهت کســب اطالعات بیشتر و
خرید اوراق به شــعب بانک ایران زمین ،در سراسر کشور
مراجعه کنند .شــایان ذکر اســت این اوراق یکساله ،با
پرداخت ســود بهصورت ماهانه ،معاف از مالیات و بینام
عرضه خواهد شــد .ضمنا دارنــدگان این اوراق میتوانند
از آن بهعنــوان تضمین تســهیالت در بانک ایران زمین،
استفاده کنند.

افزایش چشمگیر سرمایه بانک شهر
در سالهای اخیر

معاون مالی و اقتصادی بانک شهر گفت:
با نگاهي به ســاختار ســرمايه این بانك و
تغييرات آن از ســال  1388تاكنون و طي
چهار مرحله افزايش سرمايه  ،تعداد سهام
از  1500ميليون سهم به  15573ميليون
سهم معادل  4/10برابر ( به ارزش  15573ميليارد ريال)
افزايش يافته اســت .به گزارش مرکز ارتباطات و روابط

عمومی بانک شــهر ،معاون مالی و اقتصادی این بانک با
بیان این مطلب گفت :موتور محركه بانك ها و موسسات
مالــي و اعتباري  ،نحوه و چگونگي دسترســي به منابع
نقدي و مديريت نقدينگي اســت و این تغييرات تماماً در
چارچوب منافع سهامداران ( سهم از بازار ) و افزايش توان
مالي و مديريتي جهت حداكثرســازي سودآوري بانك و
ارائه خدمات به مشتريان و عموم جامعه بوده است .محمد
تقی صمدی افزود :طبيعي اســت افزايش سرمايه بدون
دريافــت وجه ( از محل مطالبات و تجديد ارزيابي دارايي
ها ) با لزوم رعایت منافع سهامداران موجب كاهش بهاي
روز هر سهم بوده ليكن در نهايت ارزش كل سهام به نفع
ســهامداران بهبود یافته اســت  .معاون مالی و اقتصادی
بانک شــهر تصریح کرد :در آخرين گزارشات كارشناسي
سهام نيز طبق نظر كارشناسان رسمي اين حوزه به طور
مستقل  ،ســهام بلوکی بانك معادل  1289ريال به ازاي
هر سهم در تاریخ فروردین ماه  1396ارزيابي شده است و
اطميناني نسبي وجود دارد كه منافع سهامداران کما فی
ســابق در تابلوی بازار بورس و اوراق بهادار حفظ خواهد
شد .

کلنگ زنی خانه بهداشت روستای
خوندشتستان با مشارکت بانک ملت

همزمان با دهه فجر ،کلنگ احداث خانه
بهداشت روســتای خون از بخش بوشکان
شهرســتان دشتســتان اســتان بوشهر با
مشــارکت بانک ملت به زمیــن خورد .به
گزارش روابط عمومــی بانک ملت ،دکتر
زارع فرماندار دشتستان در این مراسم با اظهار رضایت از
عملکرد خوب بانک ملت اظهار داشت:کارکنان این بانک
با رعایت کامل طرح تکریم ارباب رجوع ،اخالق حســنه و

رفتار حرفه ای همیشــه گره گشای مشکالت مردم بوده
انــد .او با بیان این نکته که بانک ملت منشــأ اقدامات و
خدمات ارزنده در ســطح جامعه است و در اجرای طرح
های بزرگ همواره پیشــتاز بوده است ،از توجه ویژه این
بانک به بخش ســامت و آموزش مردم اســتان بوشهر و
شهرســتان دشتستان با مشــارکت در احداث یک خانه
بهداشت و یک مدرسه قدردانی کرد.
کیوانی ،مدیر بانک ملت اســتان بوشهر نیز در سخنانی
گزارشــی از عملکــرد این بانــک ارائه کــرد و پرداخت
تســهیالت جهت خرید گندم کشاورزان،گازرســانی به
شــهرها و روستاها ،نوســازی بافت های فرسوده ،تجهیز
ناوگان هوایی با هواپیماهای پیشرفته و همچنین پرداخت
تسهیالت به بخش سالمت را از اقدامات بزرگ بانک ملت
در شرایط سخت اقتصادی کنونی اعالم کرد.

اعتماد مشتریان
سرمایه شاخص بانک تجارت

رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت
در آستانه  22بهمن ،سی و نهمین سالروز
پیــروزی انقالب شــکوهمند اســامی با
تبریک این ایام خجسته به هموطنان عزیز
بر اهتمام کارکنان ایــن بانک برای تداوم
ارائه خدمات بهینه به مشــتریان و جلب رضایت ذینفعان
بانک تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت  ،دولت آبادی با
اشــاره به گذشت قریب  4دهه از پیروزی انقالب اسالمی
یادآور شد :بانک تجارت طی ســالیان گذشته و علیرغم
مشــکالت و محدودیت های موجــود بویژه در دوران 8
سال دفاع مقدس و تحریم کشور عزیزمان ایران از سوی
کشــورهای غربی همواره به عنوان خدمتگزار در پیشبرد

شماره 810

5

اهــداف نظام فعالیت نموده و در اجــرای تعداد زیادی از
مهمترین طرحها و پروژه های عمرانی کشــور مشارکت
داشته است.
مدیر عامــل بانک تجــارت افزود :حضــور موثر بانک
تجــارت در عرصــه اقتصادی کشــور را ثمــره اعتماد و
حمایت مشــتریان ،ســهامداران و ســایر ذینفعان عزیز
بانک می دانیم که شــرایط خدمتگزاری را برایمان فراهم
آوردهاند.
دولــت آبادی در ادامه و با توجه به شــرایط نظام مالی
کشــور پایبندی بانک تجارت به سیاستهای ابالغی بانک
مرکزی در خصوص یکســان ســازی نرخ سود سپرده ها
را مورد اشــاره قرار داد و گفت :بانک تجارت از شــهریور
ماه سالجاری کلیه ســپرده های مشتریان خود را با نرخ
ســودهای جدید ابالغــی بانک مرکزی افتتــاح نموده و
علیرغم کاهش ســود سپرده ها  ،مانده سپرده های بانک
تجارت طی ســالجاری در مقایسه با پایان سال  95رشد
 11درصدی را نشان می دهد که این مهم همچنان بیانگر
اعتماد مشــتریان و هموطنان به نظام بانکی بویژه بانک
تجارت است.
مدیــر عامــل بانک تجارت همســویی با سیاســتهای
کلــی اقتصــاد مقاومتی را یکــی از رویکردهــای اصلی
این بانک بر شــمرد و گفت :آنچه در شــرایط کنونی از
اولویت برخوردار اســت ایجاد شــرایط اقتصادی فراگیر
و پایدار در کشــور اســت .بانک تجــارت در این زمینه
اقدامات موثری را طی ســالجاری به انجام رســانده که
از آن جملــه می تــوان به اعطای  892فقره تســهیالت
بــه بنگاههای کوچک و متوســط،پرداخت  28500فقره
تسهیالت به هموطنان برای خرید کاالهای بادوام ایرانی
و صدها فقره تســهیالت پرداختی جهت توسعه مشاغل
خانگی اشاره کرد.

مديرعامل شــركت نفت ايرانــول از رونمايي و
عرضه چهار محصول جديد ايرانول(ســه محصول
با ســطح کیفی باال) در سه ماهه اول سال آينده و
همکاری با شرکت پتروناس برای عرضه محصوالت
مشترک به بازار خبرداد.
به گزارش روابــط عمومي و تبليغات شــركت
نفت ايرانول ،مهندس عیســی اسحاقي مديرعامل
شــركت نفت ايرانول در مراســم جشن دهه فجر
در پااليشــگاه روغن سازي ایرانول تهران در جمع
کارگران گفت :با خرد جمعی ،تالش و خود باوری
طی چهارســال گذشته توانستیم گام های بلندی
در توسعه ,سهم بازار و شکستن رکورد سود ,تولید
,فروش و صادرات و به خصوص صادرات محصول
نهایی در ایرانول برداریم و رضایت ســهامداران و
کارکنان را جلب کنیم.
وی تصریــح کرد :با کاهــش  ۳۰درصدی خام
فروشی در سال گذشته و بیشترین فروش محصول
نهایی بیشترین رشد سود در صنعت روانکاران را با
 ۳۹درصد به خــود اختصاص دادیم و در نه ماهه
اول امســال بــا ادامه این سیاســت و کاهش ۳۰
درصدی خام فروشــی علیرغم ثابت بودن قیمت
محصوالت نهایی و افزایش قیمت خوراک ســود
شرکت با رشد  ۳۶درصدی مواجه شد .
مهندس اسحاقی با بيان اينكه سهم بازار ایرانول
از ۱۹درصد ســال  ۹۳به حدود ۲۷درصد در سال
جاری افزایش یافته اســت ،گفت :گزارش وزارت
صنایــع از وضعیت فروش روغن موتور در نه ماهه
اول سال جاری حاکی از افزایش همزمان تولید و
فروش روغن موتور ایرانول است.
مدیر عامل شــرکت نفت ایرانــول گفت :تدوین
استراتژی  1404ایرانول مراحل نهایی را طی می
کند و پس از تصویب هیات مدیره بزودی اجرا می
شود که براساس این اســتراتژی خام فروشی در
سال 1404در ایرانول به حداقل می رسد .
مهندس اسحاقي به اجراي 10پروژه توسعه اي
تا ســال  1400بر اساس اســتراتژی تدوین شده
اشــاره كرد و گفت :تولید روغن موتور پس از ۳۶
ســال در آبادان و بهره بــرداری از پایانه صادراتی
ایرانــول در بندر امام از جمله این پروژه ها بود که
تولید روغن موتور در آبادان ســوم خرداد به بهره
برداری رسید و پایانه صادراتی ایرانول در بندر امام
خمینی (ره ) با ظرفیت  25هزار تن مخازن آماده
افتتاح می باشد .
مدیر عامل شــرکت نفت ایرانول بازنشستگان را
کوله باری از تجربه و ســرمایه هر شرکت دانست
و گفت :بزودی نظــام مدیریت دانش را به منظور
استفاده و انتقال تجربیات بازنشستگان،کارشناسان
و کارکنان در ایرانول اجرا می کنیم .
گفتني است؛ در ادامه این مراسم از بازنشستگان
آقایان عالمه سامانی پور ،مهرداد کروندی ،محمد
رضایی ،عابدین بهره مند  ،ســیامک رست ،محمد
شــهامت کریمی  ،مســعود صیامی ،احمد بیات،
ابوالفتح زینعلی با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.

سایپا
پنجمین همایش بینالمللی صنعت
خودرو ایران امروز برگزار میشود
وزیر صنعت
میزبان خودروسازان جهانی

پنجمیــن همایش بین المللــی صنعت خودرو
ایران با حضور جمع کثیــری از صنعتگران حوزه
خودروسازی و قطعه سازی امروز افتتاح می شود.
به گزارش ســایپا نیوز و به نقــل از ایدرو نیوز؛
پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران
از امــروز  ۲۴بهمــن ماه در ســالن همایش های
برج میالد با ســخنرانی محمد شریعتمداری وزیر
صنعت ،معدن و تجــارت آغاز به کار خواهد کرد.
در روز اول همایــش خودرو ،ســخنرانی مقامات
و فعاالن ایــن صنعت از ایــران و جهان در مورد
موضوعات همایش خواهد بود.
بر اســاس اعالم برگزارکنندگان همایش خودرو،
پس از وزیر صنعت ،مســعود نیلی مشاور اقتصادی
رییس جمهور برای حاضران سخنرانی خواهد کرد.
همچنین رییس هیات عامل ایدرو ،معاون توســعه
صنایع حمل و نقل ایدرو ،مدیرعامل گروه صنعتی
ایران خودرو ،مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و
قائم مقام مدیرعامل گروه عظام از دیگر سخنرانان
ایرانــی نخســتین روز افتتاحیــه همایش خودرو
هستند .این همایش خودرو در پله پنجم با حضور
چشــمگیر مدیران عالی رتبه صنعت خودرو جهان
همــراه خواهد بود و در خــال برگزاری پنجمین
همایش خودرو ایران ،پنل پرسش و پاسخ با حضور
روسای انجمن های قطعه سازی برگزار می شود.

