اقتصادی

اتفاقی که برای مسکن نیفتاده است
یک کارشناس مسکن گفت :با امضای برجام ،تولیدکنندگان بخش مسکن در انتظار اتفاقی هستند که هنوز نیفتاده و آن ایجاد شرایط شفاف اقتصادی برای سرمایهگذاری است.ابوالحسن میرعمادی در گفتوگو با
ایسنا اظهار کرد :دولت به شرکتهای داخلی بدهکار است و غالب شرکتهای فعال در بخش ساخت و ساز از کمبود سرمایه رنج میبرند .همه در انتظار اتفاقی هستند که هنوز نیفتاده است و حداقل تا پایان امسال و
ابتدای سال آینده تا مشخص شدن نتایج برجام و شفاف شدن کامل شرایط اقتصادی ،هیچکس جرأت سرمایهگذاری در بخش مسکن را ندارد.وی افزود :در این شرایط بالطبع انتظار افزایش قیمت مسکن وجود ندارد؛
چرا که مردم قدرت خرید ندارند.میرعمادی به استقبال نه چندان باال از تسهیالت  60 ،80و  40میلیون تومانی اشاره و تصریح کرد :تقاضای وام برای خرید مسکن غالبا از سوی افرادی صورت میگیرد که شغل ثابت با
حقوق مکفی دارند و میتوانند روی پرداخت اقساط مسکن حساب کنند که غالب متقاضیان از چنین شرایطی برخوردار نیستند و با توجه به رکود فعلی ،از پذیرش ریسک دریافت وام امتناع میکنند.

سکوت متولیان ارائه آمار ادامه دارد؛

روز افزایش مییابد و با رفع تحریمها شاهد کاهش هزینههای
مالی ایران در حوزه فعالیتهای تجاری خواهیم بود.مسئول بخش
خاورمیانه صندوق بین المللی پول تصریح کرد :در میان مدت
شاهد رشد اقتصادی  ۴.۵تا  ۵درصد برای اقتصاد ایران خواهیم
بود اما برای داشتن رشد با ثبات نیازمند تغییرات و اصالحات در
داخل ایران هستیم تا عملکرد بهتری از سیستم مالی و تداوم
ثبات در اقتصاد کالن ایران باشیم.
نرخ رشد اقتصادی را چه کسی اعالم میکند؟
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی هم طی روزهای اخیر
گفته است :احتمال دارد که نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار
سال  ۹۴بسیار پایین و حتی منفی شود ،اما با اجرایی شدن توافق
هستهای و با رفع محدودیتها در ماههای آینده ،این انتظار را
داریم نرخ رشد امسال در مجموع مثبت باشد.این مقام مسئول در
بانک مرکزی افزوده است :ممکن است میزان رشد اقتصادی سال
جاری کمتر از نرخ رشد سال گذشته باشد اما در مجموع انتظار
میرود نرخ رشد اقتصادی سال جاری مثبت باشد .حتی در پیش
بینی  IMFبرای رشد اقتصادی ایران به طور دقیق مشخص
نشده است که این عدد چقدر میتواند باشد .آنها دامنهای در
این زمینه تعیین کردهاند که بین  ۰.۵درصد مثبت و  ۰.۵درصد
منفی است.کمیجانی ابراز امیدواری کرده است :منتظر هستیم تا
متن توافق برجام تا یک ماه دیگر اجرایی شود اگر این اتفاق رخ
دهد در سه ماه پایانی سال اثرات برداشتن تحریمها به خوبی در

اقتصاد ایران نمایان خواهد شد ،بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد
ایران در حال حاضر در حالت انتظار به سر میبرد نمیتوان پیش
بینی روشن و دقیقی در این زمینه داشت .شاید پیش بینی رشد
اقتصادی برای سال آینده آسانتر باشد.ولی اهلل سیف رئیس کل
بانک مرکزی هم چند روز پیش در جلسه وزراي امور اقتصادي
و رؤساي کل بانکهاي مرکزي عضو منطقه خاورميانه و شمال
آفريقا با بیان اینکه انتظار داريم درسال  ۲۰۱۶اقتصاد ایران به
مسير فزاينده رشد بازگردد ،گفته است :دولتي که از زمان انتخاب
روحاني به عنوان رئيس جمهور بر سر کار آمده ،تالش مجدانهاي
براي ثبات بخشيدن به اقتصاد کشور از طريق اتخاذ سياستهاي
حسابشده پولي و مالي آغاز کرده است .اين تالشها منجر به
ايجاد رشد مثبت اقتصادي در سال  ۲۰۱۴و کاهش نرخ تورم از
باالي  ۴۰درصد در سال  ۲۰۱۳به کمتر از  ۱۵درصد در سال
 ۲۰۱۵شده است .بازار ارز خارجي در كشور نيز به ثبات رسيده
و پيشرفتهايي نيز در انجام اصالحات يارانه هاي انرژي حاصل
شده است.سیف اضافه کرده است :هرچند رشد اقتصادي در سال
 ۲۰۱۵کاهش داشته است اما انتظار داريم در سال  ۲۰۱۶اقتصاد
به مسير فزآينده رشد بازگردد و رشدي در حدود  ۵درصد ،كه در
اولين مرحله عمدتا ناشي از افزايش توليد نفت خام بوده و انتظار
ميرود به حدود  ۲ميليون بشکه در روز برسد ،ايجاد شود .در حال
حاضر ارزيابي دقيق اثرات بلند مدت رفع تحريمهاي بينالمللي بر
اقتصاد ايران بسيار دشوار است .با وجود اين ،انتظار داريم عملکرد

جدیدترین قیمتها از بازار میوه و ترهبار
نسبتاً مناسبي را در بخشهاي مختلف شاهد باشيم .اين در حالي
است که هرگونه اثرات احتمالي رفع تحريمها بر سطح تورم،
تحوالت بودجه و نرخ ارز را هوشيارانه رصد مي کنیم.
تدوین نسخه جدید اقتصادی بدون آمار رشد اقتصادی!
با توجه به اینکه رشد اقتصادی ،داللت بر افزایش تولید یا درآمد
سرانه ملی دارد .اگر تولید کاالها یا خدمات به هر وسیله ممکن در
یک کشور افزایش پیدا کند ،میتوان گفت که در آن کشور ،رشد
اقتصادی اتفاق افتاده است ،بنابراین متولیان اقتصادی نسبت به این
موضوع حساس شده اند.به هر حال این روزها اقتصاد ایران شرایط
خاصی را سپری میکند .گرچه اقتصاد کشور توانسته از رشدهای
بسیار منفی اقتصادی سالهای  ۹۰تا  ۹۲فاصله بگیرد و سال گذشته
رشد مثبت اقتصادی را تجربه کند اما باز هم اتفاقات اخیر ،نگرانیهای
اقتصادی آن سالها را یادآوری میکند.نگرانی هایی که از تکرار شدن
بهار منفی و رشد اقتصادی منفی وجود دارد ،باالخره باعث شد که
دولت بسته دوم خروج از رکود را برای اقتصاد ایران طراحی کند .این
نگرانیها به دنیال منفی شدن رشد صنعتی و معدنی فصل بهار چند
برابر شد و با توجه به آن فعاالن اقتصادی هم نگران منفی شدن رشد
اقتصادی شدند ،گرچه برآوردها حاکی از این است که رشد اقتصاد
کل سال  ۹۴مثبت خواهد شد.نگاهی به آمارهای تورم و رشد در
مرکز آمار نشان میدهد که در فصل بهار تورم بخش صنعت نسبت
به فصل مشابه سال قبل به نصف کاهش پیدا کرده و  ۱۱.۱درصد
بوده است ،تورم بخش معدن اما نسبت به فصل مشابه سال قبل از
آن  ۴.۴درصد افزایش یافته و به  ۳۰.۷درصد رسید .اما براساس
آخرین آمارها نرخ رشد تولیدات صنعتی و معدنی در بهار سالجاری
پس از  ۴فصل رشد مثبت دوباره منفی شد .صنعت دو درصد رشد
منفی و معدن ۰.۶درصد رشد منفی را در فصل بهار تجربه کرد .این
موضوع رکود تولید در سالجاری را نشان میدهد ،چرا که طبق
همین گزارش در تمام فصولسال گذشته نرخ رشد صنعت مثبت
بوده است و منفی شدن آن در سالجاری ،دوباره بازگشت به دوران
رکود و هشدار محسوب میشود.البته منفی شدن نرخ رشد صنعت و
معدن تنها در یک فصل به معنای بازگشت رکود نیست و درصورتی
که در دو فصل پیاپی تکرار شود ،رکود اتفاق میافتد .بنابراین اگر
دولت با اتخاذ سیاستهای به هنگام مانع از تکرار این رشد منفی
شود ،از رکود فاصله خواهیم گرفت .حال باید دید که با توجه به اینکه
دو در حال تدوین نسخهای جدید برای اقتصاد ایران است و نیاز به
آمار رشد اقتصادی و جزئیات آن برای بخشهای مختلف وجود دارد،
آیا دو مرجع تولید و انتشار آمارهای اقتصادی در کشور یعنی مرکز
آمار و بانک مرکزی باالخره نرخ رشد اقتصادی فصل بهار  ۹۴را اعالم
خواهند کرد و سکوت خود را خواهند شکست؟

آگهي مناقصه هاي عمومي شهرداري اراك

شهرداري اراك در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال  94نسبت به واگذاري اجراي پروژه هاي ذيل طبق مشخصات و اطالعات جدول ذيل از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكاران
ذيصالح با مناسب ترين قيمت پيشنهادي اقدام نمايد
عنوان مناقصهها و مبلغ تضمينها
)1احداث باقي مانده ابنيه ( مخازن ) و خريد و نصب تجهيزات تصيفيه خانه كشتارگاه صنعتي با اعتباري بالغ بر  7/400/000/000ريال و مبلغ تضمين  370/000/000ريال
)2خريد قطعات كف فرش بتني پرسي به ضخامت حداقل  5سانتيمتر و قطعات كف فرش بتني ترافيكي به ضخامت حداقل  8سانتيمتر با اعتباري بالغ  5/000/000/000ريال و مبلغ تضمين  250/000/000ريال
)3خريد سنگ مصنوعي پرسي به ضخامت حداقل  2/5سانتيمتر با رنگ ثابت بدون افزودني هاي شيميايي با اعتباري بالغ بر  5/000/000/000ريال و مبلغ تضمين  250/000/000ريال
محل اجراي پروژه  :شهر اراك
محل توزيع اسناد مناقصه  :امور قراردادهاي شهرداري مركز
زمان توزيع اسناد :پس از تاريخ نشر آگهي به مدت  12روز
نحوه تسليم سپرده شركت در مناقصه  :ضمانت نامه بانكي معتبر يا فيش واريزي و يا اوراق مشاركت معتبر بي نام
تاريخ اعالم و ابالغ به برنده  :حداكثر يك هفته پس از بازگشايي
محل تحويل اسناد و زمان بازگشايي پاكتها  :دبيرخانه شهرداري مركز – روز يكشنبه 94/8/10
حداقل صالحيت و رتبه شركت كننده  :مناقصه شماره  :1شركت هاي داراي حداقل رتبه در رشته هاي آب – آب و فاضالب – تاسيسات شهري – راه و باند كشاورزي و ساير رشته هاي مرتبط
مناقصه هاي شماره  2و  : 3شركتها و كارخانجات توليد كننده داراي استاندارد و صالحيت هاي الزم از مراجع ذيصالح
شهرداري اراك در رد يك يا تمام پيشنهادات مطابق آيين نامه مالي مختار خواهد بود – به پيشنهادات مبهم  ،مشروط  ،فاقد شرايط قانوني  ،فاقد ضمانت نامه  ،فيش واريزي و يا اوراق مشاركت معتبر بي نام و
خارج از مهلت ترتيب اثر داده نمي شود .
لذا متقاضيان مي توانند پس از دريافت اسناد مناقصه قيمت پيشنهادي خود را حداكثر  12روز پس از تاريخ چاپ آگهي تحويل نمايند و نيز جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند به امور قراردادهاي شهرداري مركز
واقع در خيابان جهاد – فاز  2شهرك شهيد بهشتي شهرداري اراك مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن  08633124815-19تماس حاصل فرمايند .

آگهی فقدان سند مالکیت بخش 3دهدشت

آقای سید غالمعلی موسوی نژاد فرزند سید محمد علی با تسلیم 3برگ استشهادیه
گواهی شده از طرف دفترخانه 45دهدشت ویک برگ تقاضای کتبی مدعی است
که 1جلد سند مالکیت ششدانگ پالک  215/513که ذیل شماره 97صفحه 296
دفترجلد 1به شماره چاپی  021168الف  82به نام مشار الیه ثبت وصادره به علت
نامعلوم مفقود گردیده است ونامبرده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است
لذا مراتب طبق اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هرکس
نسبت به ملک موردآگهی معاملهای انجام داده ویامدعی وجود سند مالکیت نزدخود
میباشد تاده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود راضمن
ارائه اصل سندمالکیت یاخالصه معامله تسلیم نماید واگر ظرف مدت مقرر اعتراض
نرسید ویادرصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت راطبق
مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد25/7/94 .تاریخ انتشار:

فرخی -رئیس اداره ثبت اسنادوامالک کهگیلویه
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی تحدید حدود اختصاصی

پالک  303/5181مجزاشده از اراضی تل زالی به علت عدم حضور مالک برای دومین
بار منتشر میگردد.چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه به مساحت 95/5
متر مربع به پالک فوق الذکر واقع در قطعه 2بخش  26فارس بویراحمد علیا یاسوج
بنا به درخواست آقای میرزا پدرام فر تقاضای تحدید حدود اختصاصی نموده وقت
تحدید حدود ازساعت8صبح روز  1394/8/20درمحل وقوع ملک شروع وعملیات
تحدید به عمل خواهد آمد.اینک بوسیله این آگهی از متقاضیان وکلیه صاحبان امالک
مجاور طبق ماده 14قانون ثبت دعوت میشود که در موعد مقرر تعیین شده درمحل
حضوربهم رسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود ارتفاقی برابر ماده 20قانون ثبت
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بمدت  30روز پذیرفته خواهد شد .تاریخ
انتشار1394/7/25:

رمضان استوی رئیس ثبت یاسوج
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی تحدید حدود اختصاصی

پالک  5181/303مجزا شده از اراضی تل زالی به علت عدم حضور مالک برای دومین
بار منتشر میگردد .چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه به مساحت  5/95متر
مربع به پالک فوق الذکر واقع در قطعه  2بخش  26فارس بویر احمد علیا یاسوج بنا به
درخواست آقای میرزا پدرام فر تقاضای تحدید حدود اختصاصی نموده وقت تحدید حدود
از ساعت  8صبح روز  1394\8\20در محل وقوع ملک شروع وعملیات تحدید به عمل
خواهد آمد  .اینک بوسیله این آگهی از متقاضیان وکلیه صاحبان امالک مجاور طبق ماده
 14قانون ثبت دعوت میشودکه در موعد مقرر تعین شده در محل حضور بهم رسانند
واخواهی مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی برابر ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم
صورتمجلس تحدید حدود بمدت  30روز پذیرفته خواهد شد  .تاریخ انتشار 1394\7\25

رمضان استوی رئیس ثبت یاسوج

شنبه
 25مهرماه1394
شماره 3269

اخبار

ابهام در اعالم نرخ رشد اقتصادی بهار
در حالی این روزها نیاز به اعالم آمار نرخ رشد اقتصادی
فصل بهار به شدت مورد توجه قرار گرفته است که مرکز
آمار ایران و بانک مرکزی به عنوان دو متولی اصلی اعالم
آمارهای اقتصادی سکوت در پیش گرفتهاند.
به گزارش مهر ،مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به عنوان دو
متولی اعالم آمارهای اقتصادی در ایران از جمله نرخ رشد اقتصادی،
در حال حاضر سکوت در پیش گرفتهاند و هنوز آماری از نرخ رشد
اقتصادی فصل بهار  ۹۴اعالم نکرده اند ،این در حالی است که سال
گذشته با مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ،بانک مرکزی ،نرخ رشد
اقتصادی فصل بهار را طی  ۸۶روز محاسبه و منتشر کرد.
نرخ رشد اقتصادی امسال صفر میشود؟
البته در روزهای اخیر اخباری منتشر شده که داللت بر صفر
شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سالجاری دارد و این موضوع
توسط رئیس جمهور نیز به نحوی به صورت تلویحی اعالم شده
و حتی رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی هم بر روی آن
صحه گذاشته اند .این موضوع در دولت دهم و زمانی که نرخ رشد
اقتصادی کشور منفی بود هم تکرار شد و متولیان آماری کشور،
نرخها را اعالم نمیکردند و با وقفههای زمانی طوالنی نرخها اعالم
میشد .این وقفههای زمانی تا اندازهای طوالنی میشد که نه تنها
ابهام در صحت آمارها ایجاد میکرد بلکه به دلیل تاخیر زمانی
در اعالم آمارها ،کاشناسان و تحلیلگران اقتصادی برای محاسبات
خود ،آمارهای صحیح را در اختیار نداشتند و پیش بینیهای خود
را با نا اطمینانی مطرح میکردند و تمامی این موارد انتقاداتی
را متوجه دو مرکز اصلی انتشار آمارهای اقتصادی ایران میکرد،
آمارهایی از جمله رشد اقتصادی که این روزها هم به اهمیت
زیادی یافته است.چند روز پیش «مسعود احمد» مسئول بخش
خاورمیانه صندوق بین المللی پول در نشست ساالنه صندوق بین
المللی پول در کشور پرو راجع به اقتصاد ایران گفت :انتظار میرود
در سالجاری میالدی شاهد رشد در اقتصاد ایران نباشیم و با رفع
تحریمها نظاره گر پیشرفت در اقتصاد این کشور خواهیم بود که
البته در سال آینده میالدی و با توافق هستهای میان طرفین کلید
خواهد خورد.مسعود احمد در ادامه گفت :پیش بینی ما از رشد
اقتصادی ایران در سال آینده میالدی  ۴.۵تا  ۵درصد است؛ حال
آنکه برای سال جاری میالدی رشدی برای اقتصاد ایران دیده
نمیشود.وی به طرح این سئوال که چه چیزی موجب پویایی
و بهبود اقتصاد ایران میشود ،پرداخت و اینگونه پاسخ داد که
افزایش در تولید نفت از عوال موثر است که در چشم انداز سال
آینده میالدی دیده میشود و حتی با نگاه محافظه کارانه تولید
نفت ایران در سال آینده میالدی  ۶۰۰تا  ۹۰۰هزار بشکه در
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قیمت اقالم مختلف میوه و ترهبار در مقایسه با هفتههای گذشته با ثبات
نسبی همراه بوده است و قیمت برخی اقالم از میوههای نوبرانه پاییزی مانند
پرتقال و نارنگی نسبت به هفتههای گذشته روند کاهشی پیدا کرده است.
بر اساس گزارش ایسنا ،نشانهها از بازار میوه و ترهبار حاکی از آن است که قیمتها با
تغییر چندانی رو به رو نشده است و با ثبات همراه بوده است.به عنوان نمونه هر کیلوگرم
سیب درجه یک به طور متوسط  4500تومان و سیب درجه دو  2000تومان عرضه
میشود ،همچنین هر کیلوگرم نارنگی و پرتقال درجه یک  5000تومان فروخته میشود
و این در حالی است که در روزهای ابتدایی مهر هر کیلوگرم نارنگی  6500تومان و و
هرکیلوگرم پرتقال  7000تومان فروخته میشد ،همچنین انار درجه یک  5000تومان
و انار درجه دو  3000تومان قیمت دارد.در میان سایر اقالم میوه به طور متوسط هر
کیلوگرم شلیل  5000تومان ،موز  3500تومان ،گالبی  ،5000شبرنگ  4000تومان و
هندوانه  450تومان عرضه میشود ،همچنین خیار درجه یک  3000تومان و خیار درجه
دو  2000تومان فروخته میشود.اما در بین اقالم مختلف ترهبار هر کیلوگرم پیاز و سیب
زمینی به طور متوسط  1200تومان قیمت دارد ،همچنین کلم بروکلی  5000تومان،فلفل
دلمهای  1300تومان،کدو  2000تومان و بادمجان  2000تومان عرضه میشود.

واردات آدامس و بیسکویت تاریخ گذشته از طریق قاچاق
رییس انجمن صنفی صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت با بیان اینکه
محصوالت قاچاق سالمت مردم را به خطر میاندازد از ورود بیسکویت ،آدامس،
شیرینی و شکالت تاریخ گذشته به کشور از طریق غیررسمی خبر داد.
جمشید مغازهای در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه واردات غیررسمی مشکالت زیادی را
برای تولیدکننده به وجود آورده است ،اظهار کرد :متاسفانه هرچه پیگیری کردیم نتوانستیم
جلوی این موضوع را بگیریم و همچنان واردات غیررسمی ادامه دارد.وی دربارهی اینکه
واردات باعث تغییر ذائقه مردم میشود ،ادامه داد :اصوال این فرهنگ در کشور ما وجود دارد
که کاالهای خارجی را دوست داریم ،اما به هرحال باید فرهنگسازی شود تا مردم به سمت
استفاده از کاالهای ایرانی سوق داده شوند.رییس انجمن صنفی صنایع بیسکویت ،شیرینی
و شکالت با اشاره به پیشرفت صنایع تولید بیسکویت ،شیرینی و شکالت گفت :تنوع
کاالیی ما زیاد شده و از سوی دیگر کیفیت محصوالت نیز افزایش یافته است .همچنین
بستهبندی و ماندگاری محصوالت تولید شده نیز بهبود یافته است.مغازهای با اشاره به
صادرات  600میلیون دالر انواع بیسکویت ،شیرینی ،شکایت ،آدامس و  ...در سال گذشته
گفت :میزان صادرات ما در سال  1393به  240هزار تن بود در حالی که ما به همین مقدار
واردات اینگونه محصوالت را به صورت قاچاق به کشور داریم.به گفته وی واردات غیررسمی
در این حوزه به خصوص در آدامس و بیسکویت که ماندگاری باالتری دارند ،بسیار زیاد
است.رییس انجمن صنفی صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت با بیان اینکه مصرف سرانه
این محصوالت در ایران بسیار پایینتر از میانگین جهانی است دربارهی کیفیت محصوالت
وارد شده به صورت قاچاق گفت :این محصوالت به هیچ وجه کیفیت مناسبی ندارند و قطعا
سالمت مردم را به خطر میاندازد ،اما متاسفانه به رغم همه پیگیریهایی که انجام دادیم
کنترل و نظارتی در این زمینه وجود ندارد.مغازهای تصریح کرد :کاالهایی که به صورت
قاچاق وارد کشور میشود اغلب از تاریخ انقضای آنها گذشته یا مدت کمی به پایان آن مانده
است و احتمال تغییر در تاریخها بعد از ورود به کشور بسیار زیاد است.

دکتر شهیدزاده :

برگزاری اجالس بین المللی آپراکا توسط بانک
کشاورزی از اقدامات مثبت در دوران پساتحریم بود
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی  ،در جمع عوامل اجرایی
شصت و ششمین اجالس کمیته اجرایی اتحادیه آپراکا و همایش بین المللی
توانمندسازی زنان گفت :نظم  ،هماهنگی  ،وحدت کلمه  ،آرامش و احترام
حاکم بر فضای برگزاری اجالس با توجه به تبلیغات ناجوانمردانه و منفی در
سالهای اخیر علیه ایران  ،نقش بسزایی در تغییر نگرش نمایندگان کشورهای
عضو اجالس نسبت به جمهوری اسالمی ایران داشت و برگزاری این اجالس در
دوران حساس پساتحریم حرکتی مثبت و اقدامی تاثیر گذار برای زدودن تفکر
غلط جهانیان در رابطه با ایران و جایگزینی آن با حقیقت بود.
دکتر مرتضی شهیدزاده طی نشستی مشترک با حضور اعضای هیات مدیره و عوامل
اجرایی شصت و ششمین اجالس کمیته اجرایی اتحادیه آپراکا و همایش بین المللی
توانمندسازی زنان ،ضمن قدردانی از عوامل اجرایی این اجالس  ،برگزاری موفقیت
آمیز این همایش بزرگ بین المللی را تمرین همدلی و همزبانی در بانک کشاورزی
و بیانگر پتانسیل زنده  ،شاداب و فعالی دانست که در این بانک وجود دارد.وی افزود:
برگزاری این همایش توسط بانک کشاورزی و با تکیه بر ظرفیتهای نهفته سرمایههای
انسانی ،فرصتی برای بروز استعدادهای همکاران  ،هم افزایی و هماهنگی در بانک،
شناساندن بهتر بانک و ظرفیتهای آن به دنیا به عنوان یک بانک موفق ایرانی و
بیانگر روحیه توسعه گرایی و نواندیشی در بانک کشاورزی بود.شهید زاده در ادامه
سخنان خود برگزاری موفق و باشکوه این اجالس را تجربه موفقی برای برنامههای آتی
دانست و تصریح کرد :انسجام ،نظم و کیفیت باالی برگزاری اجالس بسیار مورد توجه
میهمانان خارجی علی الخصوص مدیرعامل بانک توسعه کشاورزی چین قرار گرفته
بود تا جایی که بارها خواستار استفاده از تجربیات ارزنده بانک کشاورزی شد.بر اساس
این گزارش ،در ادامه این نشست گزارش کاملی از اقدامات و برنامههای انجام شده برای
برگزاری همایش توسط رضا لیاقت ورز رئیس اداره کل روابط عمومی و همکاریهای
بین الملل بانک ارائه شد و اعضای هیات مدیره نیز ضمن قدردانی از تیم اجرایی ،به
بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.

مدیرعامل بانک سرمایه:

هدیه ویژه بانک سرمایه به افتتاح کنندگان حساب سپرده
سرمایه تحصیلی
کارگاه آموزشی محصول جدید بانک سرمایه تحت عنوان «حساب سپرده
سرمایه تحصیلی» با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد این بانک،
مسئولین آموزش و پرورش و  80نفر از مدیران منتخب مدارس کشور برگزار شد.
در مراسم آغاز این کارگاه یک روزه که در محل باشگاه فرهنگیان تهران برگزار شد،
خیراله بیرانوند ،مدیرعامل بانک سرمایه اظهار داشت :بانک سرمایه متعلق به فرهنگیان
عزیز و فرهیخته بوده و سهامدار اصلی آن همین قشر گرانقدر و زحمت کش هستند.
لذا ما در مجموعه مدیریتی بانک اهداف بلند مدتی را برای خدمت به فرهنگیان عزیز
ترسیم نموده ایم .وی در خصوص حساب سپرده سرمایه تحصیلی گفت :این محصول
با حمایت بانک سرمایه و هماهنگی معاونت محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت
آموزش و پرورش عملیاتی خواهد شد و امیدواریم در مدارس کشور مورد استقبال واقع
شود .مدیرعامل بانک سرمایه از هدیه ویژه این بانک به دانش آموزان شرکت کننده در
این طرح خبر داد و افزود :بر اساس نظر آموزش و پرورش ،سود مصوب مبلغ سپرده
شده والدین نزد بانک سرمایه به عنوان کمک به مدارس منظور خواهد شد؛ اما بانک
سرمایه برای مشارکت بیشتر دانش آموزان و اولیا در این خدمت جدید ،در نظر دارد
عالوه بر آن مبلغی را متناسب با سپرده گذاری انجام شده به دانش آموزان اهدا نماید.

