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«ابتکار» سناریوهای پیش روی بازارهای اقتصادی در آینده را بررسی کرد

بانک توسعه تعاون با توجه به
مزیتهای منطقهای گیالن ،فعالیت
توسعهای انجام میدهد

مدیر عامل بانک توسعه تعاون طی سفر به
استان گیالن ،فعالیت توسعهای بانک را متناسب
با مزیتهای منطقهای تلقی کرد.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه
تعاون در بازدید از واحدهای تعاونی و اقتصادی
استان اظهار کرد :استان گیالن در صنایع چای
و برنج حائز مزیتهای ویژهای است و اقدامات
زیر ساختی عمدهای نیز در گردشگری صورت
پذیرفته است .وی طی بازدید از شرکت نقش
گستر عمران گفت :بانک توسعه تعاون توانمندی
ارائه خدمات تخصصی بانکی در بخشهای
مختلف اقتصادی را اثبات کرده است و این شرکت
مهندسی و عمرانی نیز میتوانند از انواع خدمات
بانکی نظیر ضمانتنامه و تسهیالت بهرهمند
شوند .وی گفت :درخواست حد اعتباری هزار
میلیارد ریالی شرکت در بانک پیگیری می شود
و حداکثر مساعدت برای پیشبرد فعالیت شرکت
اعمال خواهد شد .مهدیان در ادامه به همراه
سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا
در مجلس شورای اسالمی ،حجتاالسالم راشدی
نوری امام جمعه و سید محمدی فرماندار صومعه
سرا به بازدید از شرکت تعاونی گیالن کوب
پرداخت و گفت :تسهیل گری و کمک به رفع
مشکالت واحدهای تولیدی از راهبردهای بانک
توسعه تعاون است و شرکت تعاونی گیالن
کوب نیز در صورت تکمیل طرح توسعه زمینه
اشتغال جدید برای  ۱۰۰نفر را فراهم می آورد که
می تواند در این مسیر از انواع خدمات بانکی و
اعتباری بانک توسعه تعاون بهره مند شود.
مهدیان در حاشیه این بازدید نسبت به بررسی
و پاسخگویی به مراجعات و درخواست های
مردمی اقدام نمود .مدیر عامل بانک توسعه
تعاون همچنین در بازدید از شعبه لنگرود
خاطرنشان کرد :شعبه لنگرود شعبه ای منظم و
مجهز با ویژگی های مناسب از جهت مکان یابی
است و این فرصت وجود دارد تا با تجهیز منابع
و نیز تخصیص به واحدهای تعاونی و تولیدی،
فعالیت توسعه ای مناسبی را در منطقه صورت
دهد .مهدیان در بازدید از شعبه الهیجان گفت:
این شعبه در منطقه ای جغرافیایی واقع شده
است که به لحاظ تولید چای و برنج و جاذبه های
گردشگری از مزیت های عمده ای برخوردار است.
وی در بازدید از برخی شعب رشت با اشاره به
اراده بانک مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای
شرکتی گفت :تدابیر ارزنده ای از سوی دولت و
مجلس برای جذب نیروهای شرکتی در حال انجام
است و در صورت اعطای مجوز ،این موضوع مهم
در بانک به جدیت دنبال خواهد شد.
گفتنی است در این بازدیدها احمد محمدی
مدیر امور استانها و شعب ،حمید البرزی مدیر
امور اعتباری ،ابراهیم واسعی مدیر شعب استان
گیالن و حجت شمس رئیس اداره کل حوزه
مدیریت نیز حضور داشتند.

بازاروسرمایه
بیمه تعاون همراه با نوآوران صنعت پوشاک:

خطر ابرتورم بیخ گوش اقتصاد ایران

اخیرا تصویری از یک جدول با عنوان «برآورد
متغیرهای اصلی اقتصاد ایران و منابع و مصارف
اقتصادی بودجه عمومی دولت با استفاده از مدل
برنامهریزی مالی» در شبکههای اجتماعی دست به
دست میشود که در آن ادعا شده است کخ سازمان
برنامه و بودجه سناریوهای وضعیت اقتصادی کشور در
شرایط لغو تحریم و همچنین ادامه تحریمها را بررسی
کرده است البته سازمان برنامه و بودجه تا کنون نسبت
به جدول منتشرشده واکنشی نشان نداده است .در
این جدول گفته شده است که نرخ دالر در صورت
ادامه تحریمها در سال  ۱۴۰۶به  ۲۸۴هزار تومان و در
صورت لغو تحریمها به  ۵۵هزار تومان خواهد رسید.
همچنین در این جدول ادعا شده است که نرخ تورم
در سال  ۱۴۰۶در صورت لغو تحریمها  ۲۵و در صورت
تداوم تحریمها  ۶۵درصد خواهد بود .این ارقام نشان
میدهد که اقتصاد ایران در سالهای آتی با تورم
سرسامآوری روبهرو خواهد شد .این در حالی است
که شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران نیزگفته است
اگر برخی تصمیمات غلط در سطح کالن اقتصاد ایران
اصالح نشود ،خطر رشد سرسامآور تورم کشور را تهدید
خواهد کرد .وی اخیرا در جلسه مشترک با اعضای
کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس ،گفته است:
«اگر نگاهی تاریخی به عملکرد دولتها ،با هر گرایش
و رویکرد فکری نسبت به مسئله اقتصادی بیندازیم،
درمییابیم که برآورد اقدامات انجام شده از جانب
آنها ،نهتنها به حل مشکالت و مسائل اقتصادی کشور
کمکی نکرده بلکه چالشهایش را افزون کرده است.
در این میان ،دولت سیزدهم ،میراثدار بزرگترین
بحرانها بوده و باید از تحریم و چالشهای ارزی تا
شیوع بیماری کرونا و مشکالت مهم در بخش منابع
آبی و انرژی را چارهجویی کند .در وضعیت کنونی و
در تنگنای مشکالت ،هرگونه خطای راهبردی موجب
افزایش حجم نقدینگی میشود و تورمی سرسامآور را
برای آینده در پی خواهد داشت».
ابرتورم دور ذهن نیست
ابراهیم نکو ،دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی
مجلس نیز نسبت ابرتورم در سالهای آتی هشدار داد
و در این خصوص به «ابتکار» گفت :اقتصاد ایران به
یک اقتصاد سردرگم تبدیل شده است و ما باید بپذیریم
که اقتصاد ایران از مدلهای پایدار و برنامهریزیهای
صحیحی برخوردار نیست .در دولتهای گذشته
برنامهریزیها بر اساس واقعیتها نبود و اقتصاد
گرفتار تصمیمات مندرآوردی شد .بنابراین اقتصادی
که برنامهریزیها و سبک مدیریتی آن مبتنی بر نظرات
نیمه کارشناسی و غیرکارشناسی باشد قطعا دوام
نخواهد داشت .به بیانی روشنتر هنگامی که مدهای
اقتصادی و برنامهها برای بازههای زمانی مشخصی،
تعریف و دنبال نشوند وضعیت آشفته ادامه خواهد
داشت و ابرتورم دور ذهن نخواهد بود.
وی افزود :ما برنامههای کالن اقتصادی همچون
افق سند چشمانداز و برنامههای توسعه را داریم که
امروزه اقتصاد کشور با آنها فاصله زیادی دارد .حال
این پرسش مطرح میشود که آیا ما برای افقهای
تعریفشده برنامههای منسجم و منظمی داشتهایم؟
متاسفانه پاسخ به این پرسش منفی بوده و میبینیم
که به صورت فاجعهباری از برنامهها عقب هستیم.

کیمیانجفی

فعاالن طراحیُ ،مد و لباس تحت
پوشش بیمه تعاون قرار گرفتند
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ابراهیم نکو ،دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص احتمال بروز ابرتورم در سالهای آتی گفت :هنگامی که مدهای اقتصادی و برنامهها برای
بازههای زمانی مشخصی ،تعریف و دنبال نشوند وضعیت آشفته ادامه خواهد داشت و ابرتورم دور ذهن نخواهد بود.

نکو :در آرزوی
رفع کامل
تحریمهابودن،
راه به جایی
نخواهد برد
و حتی ممکن
است در آینده
شاهدعمیقتر
شدن شکافها
باشیم
این مسئله نشان میدهد که مدیران قبلی اقتصادی
ما یا کار را بلد نبودهاند و یا عزم و اراده کافی برای
تصمیمگیریهانداشتهاند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مسئله که بدون
برنامهریزی دقیق نمیتوان ابرتورم را مهار کرد ادامه
داد :وقتی که بر اساس برنامهها پیش نرویم هیچ
دارویی حتی به صورت موقت هم نمیتواند اقتصاد
بیمار را درمان کند و این در حالی خواهد بود که حتی
ممکن است درمانهای موقت ،بیماری اقتصاد را بیشتر
کند.
وی اظهار کرد :متاسفانه این روزها شاهد هستیم که
تورم ،رکود ،حجم تولید و شاخصهای دیگر اقتصادی
در شرایط مناسبی قرار ندارند و فاصله طبقاتی نتیجه
ملموس این مشکالت است.
نکو ادامه داد :زمانی که برنامهها به درستی پیش
نرود چه بخواهیم و چه نخواهیم شاهد نتایجی همچون
رقم فاجعهبار ضریبجینی ،مشکالت بیکاری جوانان و
 ...خواهیم بود.
دبیر دوره نهم کمیسیون مجلس گفت :با یک بررسی
ساده خواهیم دید که پیشرفت کشورهای همسایه با
برنامه بوده و این در حالی است که ما فاصله زیادی
با آنها داریم و اگر این وضعیت ادامه یابد باید منتظر
ابرتورم در سالهای آتی باشیم.
نکو اظهار کرد :ابرتورم مسئلهای نیست که بتوان با
دستور و زور مانع آن شد .به هرحال ابرتورم نتیجه

ی برنامهریزان اقتصادی است.
ناکارآمدی و ناتوان 

برنامهای مناسب برای مدیریت اقتصاد در میان
نیست
این کارشناس اقتصادی با بررسی وضعیت اقتصاد
ایران در شرایط تداوم و لغو تحریم ادامه داد :برای مهار
ابرتورم در ابتدا باید بررسی کنیم که اگر تحریمها ادامه
پیدا کند چه کارهایی باید انجام بدهیم و همچنین اگر
تحریمها لغو شود شرایط برنامههایمان چگونه باید
باشد .نکته اینجاست که متاسفانه تا کنون برنامه
و راهکاری برای هر دو شرایط ارائه نشده است و
حتی اگر تحریمها برداشته شود ما با مشکل ضعف
برنامهریزیها روبهرو هستیم و حتی در شرایط لغو
تحریمها هم نمیتوان امیدوار بود که در کوتاهمدت
نتایج مطلوبی را شاهد باشیم.
وی افزود :حال اگر تحریمها تداوم یابد بازهم
برنام ه و راهکاری در دست نیست تا بتوان شرایط را
به سمت و سوی بهتری سوق داد .لذا در شرایطی
که برنام ه و راهکار وجود نداشته باشد نمیتوان شاهد
تحول در اقتصاد و یا مهار ابرتورم بود .اگر میخواهیم
در سالهای آتی تورم را مهار کنیم باید همین امروز
برنامهها را به دقت بررسی کنیم و آنها را ارائه دهیم.
ما باید بپذیریم که اقتصاد فعال با تحریمها همراه است
و متناسب با آن برنامهریزی کنیم.
نکو تاکید کرد :در آرزوی رفع کامل تحریمها بودن،
راه به جایی نخواهد برد و حتی ممکن است در آینده

شاهد عمیقتر شدن شکافها باشیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد :من به عنوان
عضوی از بدنه جامعه و فردی که مدتی به عنوان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس فعالیت داشتهام و
بر اساس مطالعات انجام شده نگران بروز ابرتورم در
اقتصاد ایران هستم .اکنون مجلس و دولت یکدست
هستند و دغدغه اختالفات سیاسی را ندارند اکنون
زمان مناسبی برای تصمیمگیریها و برنامهریزیهای
م اقتصادی دولت و مجلس باید بر
اقتصادی است و تی 
روی مولفههای اقتصادی متمرکز شوند .در شرایطی
که تمرکز بر روی مسائل اقتصادی باشد میتوان برخی
از مشکالت را سروسامون داد.
دولت سیزدهم اراده الزم را دارد
وی همچنین با اشاره به ضرورت تنظیم برنامهها و
راهکارهایی برای ساماندهی مشکالت افزود :اکنون
کشور نیاز به گفتار درمانی و شعار ندارد ما مدتهاست
که از این مرحله عبور کردهایم .گفتار درمانی زمانی
جواب میدهد که ما در ابتدای یک بحران باشیم و با
گفتاردرمانی تالش شود که مدتی آرامش را به جامعه
بازگرداند اما اکنون جامعه نیاز به شعار ندارد و زمان،
زمان عمل و اجرا است .مردم باید در معیشت و
سفرههای خود اراد ه مسئوالن برای خدمت را احساس
کنند .البته ناگفته نماند که اکنون اراده کافی در دولت
جدید وجود دارد و باید با برنامهریزیهای دقیق اراده و
عزم تیم اقتصادی را به مرحله اجرا رساند.

پاسخ به مشکالت و انتقادات مطرح شده توسط مشتریان ،با ارسال هدیه

گرامیداشت روز جهانی استاندارد

روابط عمومی بیمه آرمان به مناسبت گرامیداشت
روز جهانی استاندارد اعالم کرد ۲۲ :مهرماه همزمان
با  ۱۴اکتبر ،روز جهانی استاندارد ،انگیزهای خواهد
بود جهت تجلیل از فعاالن حوزه استاندارد و مروری
کوتاه بر آنچه در این حوزه صورت گرفته و فرصتی
جهت هم اندیشی و برنامه ریزی بر مبنای تقویت
فعالیتها در این بخش که بیشک انجام فعالیتها
منطبق با استانداردها و رعایت آن میتواند در
پیشبرد اهداف و اجرای دقیق پروژهها نقش مهمی
ایفا کند .ضمن تقدیر و قدردانی از تالش های
صورت گرفته از تمامی مدیران و کارکنان سازمان
ملی استاندارد ایران که در رعایت استانداردهای
ملی و بینالمللی کوشا و فعالند ،امیدوارم در ادامه
راه بتوانیم در تداوم استانداردها پیشتاز باشیم.

سید یاسر میر احمدی مدیرعامل شرکت صنایع غذایی انسی در
حاشیه بازدید اصحاب رسانه از کارخانه  NCگفت :این شرکت
در سال  ۱۳۵۱هجری شمسی به عنوان اولین تولید کننده رشته
اسپاگتی بصورت سنتی در قالب کارگاه تولیدی فعالیت خود را آغاز
کرد و در راستای توسعه و پیشرفت این صنعت ،توانستیم با خرید
و نصب دستگاه های جدید و به روز ،خود را با صنعت روز دنیا
تطبیق دهیم.
وی تأکید کرد :دستگاه های تولیدی صنایع غذایی انسی با دستگاه
های مدرن اروپایی هیچ تفاوتی ندارد؛ چرا که از لحاظ خروجی و
بازدهی از برترین ها هستیم.
میراحمدی با اشاره به اینکه رتبه اول تولیداسپاگتی متعلق به اروپا
است ،افزود :با این حال شرکت انسی توانست محصوالت خود را
به اروپا صادر کند به این دلیل تولیدات ما از لحاظ کیفیت ،قدرت
رقابت با تولیدات کشورهای اروپایی را دارد.
وی با تبریک روز جهانی استاندارد گفت :ما اولین رشته
استاندارد در کشور را تولید کرده و تدوین نامه های استاندارد توسط
متخصصان شرکت انسی رقم خورد که خوشبختانه در سطح ملی از
استانداردهای تهیه شده توسط متخصصان این شرکت بهره برداری
شده است.
وی افزود :محصوالت انسی به کشورهای عراق ،افغانستان ،حوزه
خلیج فارس ،کانادا ،آمریکا ،استرالیا و آفریقا صادر می شود.
وی توجه به انتقادات و پیشنهادات مشتریان را از اصول مسلم در
این شرکت عنوان کرد و گفت :به تمام مسایل و مشکاالت مطرح
شده از سوی مشتریان با اهدای هدیه رسیدگی می کنیم.
وی در رابطه با اینکه اکثر صادرکنندگان برای صادرات محصوالت

خود با چالش های جدی روبرو هستند ،گفت :بر خالف تمام
کشورها که عرصه صادرات برای صادرکننده ها بدون هرگونه موانع
است و تنها یک متولی دارد در کشور ما قریب به  ۳۵متولی خود را
مسئول صدور مجوز این حوزه می دانند لذا کار برای صادرکنندگان
بسیار سخت و نفس گیر شده است.
میراحمدی کیفیت پایین گندم برای استفاده در تولید محصوالت
صنایع غذایی و از طرفی توزیع ناعادالنه آن از سوی شرکت بازرگانی
را از دیگر مشکالت حوزه فعالیت خود برشمرد و خواستار حمایت
جدی دولت سیزدهم از تولیدکنندگان صنایع غذایی شد.
وی افزود :در کشور ما به جای اینکه تولید کننده محصول خود را
صادر کند این دالالن هستند که به این امر مبادرت می ورزند ،لذا
صرفا ًبه فکر سود زیاد هستند و به کیفیت توجهی ندارند.
مدیرعامل صنایع غذایی انسی فله فروشی را از دیگر معضالت
حوزه صادرات عنوان کرد که تولیدات داخلی را با برند خارجی توزیع
می کنند.
میر احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اعالم اینکه ارزش
صادرات ما بالغ بر  ۷میلیون یورو بود،گفت :عمده صادرات شرکت
انسی مربوط به رشته سوپی و کالفی بود که به کشور عراق و کانادا
صادر شد به عنوان مثال برغم همه مشکالت پیش رو سال گذشته
بالغ بر  ۳۰۰۰تن صادرات به عراق داشتیم.
میر احمدی در پایان سخنان خود با اشاره مجدد به مشکالت
تولیدکنندگان صنایع غذایی  ،جلوگیری از توزیع سهمیه های گندم
به صورت رانتی ،سودهای کالن تسهیالت بانکی ،محاسبه مالیات
بر ارزش افزوده ،سپردن پیمان ارزی و محاسبه حق بیمه را از مهم
ترین این مشکالت برشمرد.

سخنگوی گمرک اعالم کرد

رشد  ۴۰درصدی تجارت با اتحادیه اوراسیا در نیمه نخست ۱۴۰۰

نوبت دوم
به اطالع عموم میرساند،پروانه اشتغال به کار و اصل دوره کارآموزی اجرا
مهندس فرشاد ساسانی نژاد به شماره شناسنامه اختصاصی با کد ملی
 ۴۲۴۰۲۴۵۶۲۱با شماره پروانه اشتغال ۲۹۳۰۰۰۰۸۴۲رشته کارشناسی
عمران مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.سازمان نظام مهندسی
ساختمان.

سخنگوی گمرک گفت :در نیمه نخست  ۱۴۰۰بیش از پنج میلیون و  ۵۰۰هزار تن
کاال به ارزش دو میلیارد و  ۴۸۳میلیون دالر بین ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی
گمرکی اوراسیا تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۲درصد در وزن
و  ۴۰درصد در ارزش افزایش داشته است.
به گزارش ایرنا از گمرک« ،سید روحاله لطیفی» اظهار کرد :در نیمه نخست
امسال پنج میلیون و  ۵۴۹هزار و  ۳۱۱تن کاال به ارزش دو میلیارد و  ۴۸۳میلیون و
 ۱۲۹هزار و  ۷۸۴دالر بین ایران و اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا تبادل شد که سهم
صادرات یک میلیون و  ۱۶۷هزار و  ۸۵۸تن به ارزش  ۵۱۴میلیون و  ۳۹۹هزار و ۳۲۴
دالر و سهم واردات نیز چهار میلیون و  ۳۸۱هزار و  ۴۵۳تن به ارزش یک میلیارد و
 ۹۶۸میلیون و  ۷۳۰هزار و  ۴۶۰دالر بوده است .صادرات ایران در این مدت به پنج
کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ،از نظر وزنی حدود پنج درصد و از لحاظ ارزش
 ۳۶درصد افزایش داشته است.
لطیفی در خصوص میزان صادرات به اعضای اوراسیا تصریح کرد :روسیه با ۵۰۳
هزار و  ۷۷۳تن به ارزش  ۲۷۰میلیون و  ۳۹۴هزار و  ۸۸۵دالر با رشد  ۶درصدی در
وزن و  ۳۲درصدی در ارزش نسبت به سال گذشته در رتبه نخست خرید کاالی
ایرانی قرار گرفته است سپس ارمنستان با خرید  ۴۱۲هزار و  ۶۲۳تن به ارزش ۱۲۳
میلیون و  ۶۷۵هزار و  ۲۰۲دالر و کاهش  ۲۰درصدی در وزن و رشد  ۲۹درصدی در
ارزش ،قزاقستان با  ۲۲۷هزار و  ۲۶۵تن به ارزش  ۷۸میلیون و  ۶۲۸هزار و  ۴۹۶دالر
و رشد  ۹۵درصدی در وزن و  ۲۸درصدی در ارزش در رتبه های بعدی ایستادهاند.
وی افزود :قرقیزستان نیز چهارمین مقصد صادراتی کاالهای ایرانی به این اتحادیه

با  ۱۹هزار و  ۹۲۱تن به ارزش  ۳۲میلیون و  ۱۹۵هزار و  ۷۳۷دالر بوده که نسبت
به مدت مشابه  ۳۴۱درصد در وزن و  ۲۵۹درصد در ارزش افزایش داشته است و
نهایتا بالروس با چهار هزار و  ۲۷۶تن به ارزش  ۹میلیون و  ۵۰۵هزار و چهار دالر
آخرین مقصد کاالهای ایرانی با رشد  ۷۳درصدی در وزن و  ۲۲درصدی در ارزش
بوده است .سخنگوی گمرک در خصوص واردات از اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت:
در این بخش از مبادالت با این اتحادیه در نیمه نخست امسال ،شاهد رشد ۱۴.۵
درصدی در وزن و  ۴۱درصدی در ارزش هستیم که روسیه با سه میلیون و ۵۷۵
هزار و  ۲۶۴تن به ارزش یک میلیارد و  ۷۱۶میلیون و  ۷۷۵هزار و  ۱۸۲دالر که با ۸۱.۵
درصد وزن و  ۸۷درصد ارزش از کل واردات اتحادیه اوراسیا را به خود اختصاص
داده و نسبت به مدت مشابه نیز سه درصد در وزن و  ۳۴درصد در ارزش افزایش
را تجربه کرده است .بعد از روسیه ،قزاقستان با  ۸۰۲هزار و  ۲۳تن به ارزش ۲۳۴
میلیون و  ۷۷۰هزار و  ۹۸۸دالر قرار دارد که رشد  ۱۳۵درصدی در وزن و ۱۳۷
درصدی در ارزش را در فروش کاال به ایران نسبت به مدت مشابه داشته است.
لطیفی تاکید کرد :بالروس با سه هزار و  ۷۰تن کاال به ارزش  ۱۲میلیون و  ۱۸۳هزار
و  ۸۸۰دالر و کاهش  ۴۲درصدی در وزن و کاهش  ۲۸درصدی در ارزش در رتبه
سوم و ارمنستان با  ۸۶۴تن کاال به ارزش چهار میلیون و  ۶۲۷هزار و  ۹۶۹دالر و
کاهش  ۷۴درصدی در وزن و افزایش  ۲۶درصدی در ارزش ،چهارمین شریک ایران
در تامین کاالها و قرقیزستان با  ۲۳۲تن کاال به ارزش  ۳۷۲هزار و  ۴۴۱دالر پنجمین
فروشنده کاال به ایران با کاهش  ۷۸درصدی وزن و  ۶۷درصدی ارزش نسبت به
مدت مشابه بوده است.

همزمان با نخستین نمایشگاه بینالمللی و
تخصصی زنجیره ارزش پوشاک ،بیمه تعاون
به منظور خدمت رسانی هرچه بیشتر با فعاالن
این صنعت با اتحادیه صنف تولیدکنندگان و
فروشندگان پوشاک تهران و فعاالن حوزه طراحی،
مد ،لباس و صنایع وابسته تفاهم نامه همکاری
امضا کرد .به منظور رشد و توسعه همکاریها و
نیز ارائه خدمات بیمهای بهینه و جامع در انواع
رشتههای بیمهای شرکت بیمه تعاون با اتحادیه
صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک
تهران و فعاالن حوزه طراحی ،مد ،لباس و صنایع
وابسته ،تفاهم نامه همکاری امضا کرد .با توجه
به این تفاهم نامه تمام اعضای حقیقی یا حقوقی
اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان
پوشاک تهران و نیز فعاالن حوزه طراحی ،مد،
لباس و صنایع وابسته به همراه اعضاء خانواده
تحت پوشش خدمات ارائه شده توسط شرکت
بیمه تعاون قرار می گیرند .شایان ذکر است که
پیش از این نیز شرکت بیمه تعاون در راستای
حمایت از کسب و کارهایی که در پی پاندمی
کرونا تعطیل شده اند ،به عنوان تنها بیمه ارائه
دهنده خدمات ،از کسب و کارهای حوزه پوشاک
و صنایع وابسته حمایت کرده که بر اساس آمار
ارائه شده در بهمن  1399نیز ،بیشترین خسارت
در پی تعطیلی به واسطه پاندمی کرونا به این
صنعت از سوی بیمه تعاون پرداخت شده بود.

افتتاح مدرسه بانک اقتصادنوین در
روستای حاجی قره شهرستان آق قال

طی مراسمی با حضور مدیرعامل بانک
اقتصادنوین ،دانش آموزان و معلمان و تنی چند
از مسئوالن استانی ،مدرسه بانک اقتصادنوین در
روستای حاجی قره از توابع شهرستان آق قال افتتاح
شد.
در این مراسم علیرضا بلگوری ،مدیرعامل این
بانک با اشاره به اهمیت ایفای مسئولیتهای
اجتماعی در کنار مسئولیتهای حرفهای از سوی
بنگاههای اقتصادی گفت :مقوالتی چون کمک به
تولید و اشتغال به ویژه اشتغال مولد ،اقدام در
جهت توزیع عادالنه امکانات در حوزه سالمت،
اقدامات زیست محیطی و از همه مهمتر تالش
در جهت رشد و بالندگی سرمایههای انسانی آینده
کشور همواره مورد تاکید و توجه سهامداران ،هیئت
مدیره و مدیران و کارکنان بانک بوده است .بلگوری
با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در پاندمی
کرونا تاکید کرد :فرایند اجتماعی شدن دانش
آموزان به ویژه در مقطع ابتدایی در مدرسه و همراه
با سایر دانش آموزان و مشارکت در مباحث و کار
گروهی شکل می گیرد .از این روست که قاطبه
کارشناسان بر حضوری شدن مدارس علی رغم
همه مخاطرات آن تاکید دارند و به نظر میرسد
با وجود سرعت بسیار باال در غیر حضوری شدن
خدمات که در نتیجه شیوع ویروس کرونا شتاب
بیشتری هم به خود گرفت ،مدرسه و محیط آن بی
بدیل است و هرگز قابل حذف نخواهد بود .سی و
دومین مدرسه بانک اقتصادنوین هم با این اعتقاد
و باور افتتاح و تقدیم دلبندان شما شد .تعداد
مدارس بانک اقتصادنوین در مناطق کمتر برخوردار
در سال  1400به  43مدرسه افزایش پیدا کرده
که از این تعداد  32واحد به بهرهبرداری رسیده،
 8واحد در حال ساخت است و سه مدرسه نیز
در مرحله آغاز عملیات اجرایی ساخت قرار دارند.
گفتنی است ،مدرسه روستای سیل زده حاجی قره
شهرستان آق قال واقع در استان گلستان سه کالس
دارد که در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع و
زیربنای  306مترمربع ساخته شده است .همچنین
بانک اقتصادنوین به منظور حمایت و تشویق
دانشآموزان به یادگیری ،تعدادی کولهپشتی
حاوی لوازمالتحریر به آنها اهدا کرد.

