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مدیر بیمههای اتومبیل بیمه دانا:

طرح مهر دانا ،سهم بیمه دانا را
در بازار افزایش میدهد
مدیر بیمههای اتومبیل بیمه دانا ،اجرای طرح
مهر دانا را موجب افزایش سهم این شرکت در
بازار بیمه عنوان کرد.
«مهر دانا» طرحی است که بین بیمه دانا و
بانک قرضالحسنه مهر ایران منعقد شده که
به موجب آن قشر وسیعی از جامعه از جمله
رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی ،به دفاتر
نمایندگی بیمه دانا در سراسر کشور مراجعه
کرده و میتوانند بدون پیش پرداخت ،کارمزد
و مراجعه به بانک ،با دریافت تسهیالت مالی،
بیمهنامههای مورد نیاز خود را تهیه کنند».
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،علیرضا
ضیاییپور در جمع برخی از مدیران فنی،
معاونان شعب و نمایندگان شبکه فروش این
شرکت ،امضا و اجرای تفاهمنامه بیمهای بیمه
دانا و بانک قرضالحسنه مهر ایران را طرحی
نو در صنعت بیمه و بانکداری کشور دانست.

تولید و عرضه گوشت قرمز در ما ه های گذشته
با مشکالت متعددی روبهرو بوده است و شاهد
بیثباتی در نرخ گوشت قرمز بودهایم .با این حال
برخی از مسئوالن معتقد بودند که اوضاع بهوجود
آمده پایدار نخواهد بود اما با وجود وعدههای داده
شده در زمینه کاهش احتمالی قیمت گوشت ،ما
همچنان شاهد گرانی این کاال هستیم .از سویی
دیگر جو روانی ایجاد شده مصرفکنندگان را با
نگرانی مواجه کرده است و در این میان مسئوالن
برای سروسامان دادن به این بیثباتیها و کم
کردن نگرانیها راهکارهای متفاوتی را ارائه دادند.
یکی از این راهکارها تهیه گوشت قرمز اینترنتی بود

که با مطرح شدنش سیل عظیم نظرات موافق و
مخالف را روانه کرد .برخیها فروش گوشت به
صورت اینترنتی را سیاست جدیدی میدانستند تا
از ایجاد صف در مقابل قصابیها جلوگیری کند
و معتقد بودند که این راهکار راهی مناسب برای
تنظیم بازار آشفته این کاالی اساسی است .اما در
مقابل عدهای دیگر معتقد بودند که این روش تأثیر
چندانی ندارد و شاید تنها یک راه حل موقتی برای
تنظیم بازار باشد و دلیل آنهم این است که در
عملی کردن این راهحل مشکالت بسیاری است
که به نظر میرسد به آنها توجه نشده است .در
حالی که اخباری مبنی بر توزیع گوشت به صورت
اینترنتی برای تنظیم بازار مطرح شد ،اما شنیدهها
حاکی از احتمال باالی منتفی شدن این روش
عرضه گوشت تنظیم بازاری و جایگزین شدن
روشی دیگری به جای آن است.
ی بر راهاندازی سامانه
از طرفی دیگر خبرهایی مبن 
جامع گوشت قرمز وارداتی به میان آمده است
که به نظر میرسد با استفاده از آن میتوان کمی
بازار را به سمت ثبات سوق داد .مسعود بصیری،
مدیرکل دفتر برنامهریزی تامین ،توزیع ،تنظیم بازار
و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی از طراحی
سامانهای برای توزیع گوشت وارداتی خبر داد و به
مهر گفت« :چند روز قبل این سامانه در کارگروه
تنظیم بازار معرفی و قرار شد صفر تا صد عملیات
واردات و توزیع گوشت قرمز وارداتی از طریق این
سامانه ثبت شود .بخشی از عملیات این طرح توسط
شرکت پشتیبانی امور دام و بخشی توسط وزارت
صنعت انجام و به ثبت میرسد .سامانه جامع
گوشت قرمز وارداتی ،اقدامات اولیه خود را آغاز
کرده اما کارهای تکمیلی آن باقی مانده .این سامانه
قرار است فعالیت خود را رسما از  ۲۵بهمنماه آغاز
کند ،با این حال باید منتظر ابالغیه کارگروه تنظیم
بازار باشیم .هدف از راهاندازی سامانه مذکور این
است که جلوی خروج گوشت یارانهای از شبکه

کیمیانجفی

پرداخت ۴۰۵میلیارد ریال تسهیالت
مسکن برای روستاییان اعطای ۷
هزار و  ۴۰۰فقره وام اشتغالزایی
به ارزش  ۸۴۲میلیارد ریال
بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای
ایجاد رونق و اقتصاد پویا در روستاها ،اقدام به
اجرای فعالیت های جهادگونه کرده است .در
این راه ،بانک با بنیاد مسکن انقالب اسالمی و
بنیاد بركت كه وابسته به ستاد اجرایی فرمان
امام (ره) است به منظور حمایت از تولید
داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی
تفاهم نامه هایی را منعقد كرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه
مهرایران ،در فاز اول بانک قرض الحسنه مهر
ایران در تفاهم نامه با بنیاد مسکن انقالب
اسالمی نسبت به تامین مسکن روستایی و
بازسازی بافت های فرسوده برای روستاییانی
كه تاكنون از امكانات این بنیاد استفاده
نكردهاند اقدام كرده است.

توجه بانک توسعه صادرات
به حوزههای دانشبنیان
قابل تقدیر است

kimia.najafi.23@gmail.com

در هفتههای اخیر ،همزمان با افزایش قابل مالحظه قیمت ،شاهد تشکیل صفهای طوالنی افراد برای تهیه گوشت قرمز بودیم .در این میان مردم
نگران مواجه شدن با کمبود این کاالی اساسی در بازار هستند .از کارشناسان و مسئوالن در این حوزه گرفته تا مصرفکنندگان ،عوامل متعددی را باعث
کمبود گوشت قرمز در بازار میدانند .عدهای قاچاق را عامل اصلی گرانی و کمبود این کاالی اساسی میدانند و معتقدند برای عبور از این چالش باید
به دنبال راهکارهای موثری بود تا بتوان بازار را به ثبات رساند و نوسان قیمت ارز را زمینهای مناسب برای افزایش انگیزه قاچاق دام میدانند و میگویند
طبیعی است که این امر باعث افزایش قیمت گوشت در بازار داخلی شود.

مسئوالنباید
ب هدنبالراهکاری
باشند تا عرضه
این کاالی اساسی
را بهبود ببخشند
و از سویی دیگر
با عامل اصلی
گرانی و کمبود
گوشت که همان
قاچاق است
مقابلهکنند
توزیع گرفته شود و واسطههایی که نقشی در
رساندن کاال به دست مصرفکننده نهایی ندارند،
از این فرآیند حذف شوند .تمام گوشت قرمزی که
وارد کشور میشود در این سامانه ثبت خواهد شد.
به عبارت بهتر ما در کشتارگاههای مبدأ دامپزشک
داریم ،دامپزشک حاضر در آن کشتارگاه ،گوشت
قرمز را بعد از آماده شدن وقتی که قرار است
بارگیری شود در سامانه ثبت میکند .زمانی که
محموله گوشت وارد گمرک شد و واردکننده آن را
تحویل گرفت مجددا ثبت خواهد شد و وقتی هم
که به شرکت مباشر توزیع داده میشود شرکت
مباشر توزیع نیز مقدار تحویلی را ثبت میکند

چین رتبه نخست واردات کاال از ایران

که باید برابر با مقدار ورودی باشد .اگر مغایرتی
وجود داشت علت آن باید ذکر شود .بعد از آن در
فروشگاههای منتخبی که عملیات عرضه به مردم
را انجام میدهند نیز در زمان فروش به مردم ،با
ثبت اطالعات خریدار و کشیده شدن وجه گوشت
در دستگاه کارتخوان ،میزان فروش ثبت میشود و
میتوان آن را با میزان گوشت تحویل داده شده به
فروشگاه تطبیق داد .بنابراین در این سامانه ثبت
و مشخص میشود الشهای که وارد کشور شده و
خرد شده ،به کجاها رفته و به دست چه کسانی
رسیده است».
در شرایط فعلی عوامل متعددی باعث شده است

تا عرضه گوشت تازه در بازار مصرف داخلی کاهش
یابد و گرانی گریبان این کاالی اساسی را بگیرد.
بازار آرامش گذشته را ندارد و مصرفکنندگان با
چالش روبهرو شدهاند .عده زیادی به خصوص
قشر آسیبپذیر جامعه دیگر توانایی تهیه این
کاالی اساسی را ندارند و درآمدشان برای برطرف
کردن نیازهایشان کافی نیست .در این شرایط
مسئوالن باید به دنبال راهکاری موثر باشند تا از
یکسو عرضه این کاالی اساسی را بهبود ببخشند و
از سویی دیگر با عامل اصلی گرانی و کمبود گوشت
که همان قاچاق است مقابله کنند تا آرامش را به
بازار برگردانند.

صادرات به ترکیه و عراق از نظر وزنی بیش از  50درصد رشد کرد

آغاز جشنواره ویژه انواع خدمات
بیمه تجارتنو

بانک مهر ایران حامی اشتغال پایدار
روستاییان:

معاون وزیر اقتصاد در همایش مدیران
بانک توسعه صادرات مطرح کرد

برچسب گرانی بر پیشانی بازار گوشت

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی برگزار شد

جشنواره فروش انواع بیمه نامه تجارت نو،
همراه با جوایز ارزنده نقدی و غیرنقدی آغاز شد.
جشنواره فروش انواع بیمهنامه تجارت نو،
که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی برگزار میشود ،چهل جایزه ویژه۱۰
میلیون ریالی ۳۰۰ ،جایزه نقدی و تخفیفات
ویژه  ۵۰درصدی در انواع بیمه ،به آحاد جامعه
به قید قرعه اختصاص می یابد .از دیگر جوایز
ویژه جشنواره بیمه تجارت نو که تا  12اسفند
ماه  1397ادامه دارد ،اعطای رایگان  ۴۰بیمه
نامه عمر و سرمایهگذاری با سرمایه  ۹۰میلیون
ریال به مدت یک سال برای یکی از اعضای
خانواده بیمهگذار برنده در بیمه عمر است.
مشتریان بانک تجارت و سایر متقاضیان با
ارائه کارت بانکی میتوانند با مراجعه به شعب
و نمایندگیهای بیمه تجارتنو در سراسر کشور
از تخفیفات ویژه و هدایای این طرح بهرهمند
شوند.
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عوامل متعدد باعث شده است عرضه گوشت تازه در بازار مصرف داخلی کاهش یابد

در مسابقات بینالمللی کشتی آزاد
جام تختی در کرمانشاه از بانک
پاسارگاد تقدیر شد
با حضور سلطانیفر وزیر ورزش ،استاندار
کرمانشاه ،مسئوالن استان ،نمایندگان
مردم در مجلس شورای اسالمی و مسئوالن
فدراسیون کشتی ،از بانک پاسارگاد به عنوان
تنها حامی مالی برتر فدراسیون و تیمهای ملی
کشتی تقدیر شد.
در این مراسم از قاسمی مدیرعامل بانک
پاسارگاد که در طول سالهای گذشته در راه
افتخار آفرینی قهرمانان بزرگ کشتی ایران به
عنوان پر افتخارترین ورزش کشور ،همواره
همراه و پشتیبان بودهاند ،از سوی مسئوالن
فدراسیون کشتی قدردانی بهعملآمد .در
مسابقات امسال جام کشتی آزاد تختی که در
کرمانشاهبرگزارشدکشورهایایران،آذربایجان،
ترکیه ،روسیه ،ارمنستان ،مجارستان ،هلند،
بالروس ،قرقیزستان ،گرجستان و کشتیگیران
مدعی داخلی حضور داشتند و تیم ملی کشتی
آزاد ایران بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیمهای
آذربایجان و قرقیزستان به ترتیب مقام دوم و
سوم را کسب کردند .شایان ذکر است بانک
پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیتهای
اجتماعی خود همواره از ورزش به ویژه کشتی
ورزش ملی کشور حمایت کرده ،در این
ه
مسیر پیشگام بوده و این اقدامات را سرلوح 
فعالیتهای اجتماعی خود قرار داده است.
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باوجود تالش آمریکا برای محدود کردن صادرات ایران ،بررسی
جداول آماری گمرک نشان میدهد در  10ماهه امسال حجم صادرات
به عراق و ترکیه در مقایسه با مدت مشابه پارسال از لحاظ وزنی بیش
از  50درصد رشد داشته است.
به گزارش ایرنا ،دونالد ترامپ رئیس ایاالت متحده آمریکا 18
اردیبهشت ماه خروج کشورش از توافق هستهای برجام (برنامه جامع
اقدام مشترک) را اعالم کرد و گفت که با اعمال تحریمهای سخت
صادرات و واردات ایران را محدود و حتی به صفر میرساند .این
در حالی است که بررسی جداول آماری گمرک جمهوری اسالمی
ایران نشان میدهد حجم صادرات غیرنفتی ایران به  94میلیون و
 875هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر  36میلیارد و
 350میلیون دالر میشود .بر این اساس ،تا پایان دی ماه صادرات

ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش  2.21درصدی از
نظر ارزش دالری داشته است .کشورهای چین ،عراق ،امارات متحده
عربی ،افغانستان ،ترکیه ،هند ،جمهوری کره ،پاکستان ،اندونزی و
عمان جزو  10کشوری هستند که بیشترین واردات کاال را از ایران
داشتند .براساس بررسی جداول آماری گمرک 24 ،میلیون و 761
هزار تن کاال به ارزش هفت میلیارد و  532میلیون و  726هزار دالر
در  10ماهه امسال به چین صادر شده که به لحاظ ارزشی 5.24
درصد و از نظر حجم  11.63درصد کاهش داشته است.
عراق که از ابتدای امسال در رتبه دوم واردات کاال از ایران قرار
داشت از مهرماه به مدت سه ماه رتبه نخست واردات را به خود
اختصاص داد ،اما در دی ماه امسال با اختالف هشت میلیون و 12
هزار کیلوگرم دوباره در رتبه دوم قرار گرفت.
براین اساس تا پایان دی ماه امسال  16میلیون و  749هزار تن کاال
به ارزش هفت میلیارد و  514میلیون و  823هزار دالر کاال به عراق
صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی
 53درصد و از نظر ارزشی  44.75درصد رشد داشته است.
امارات متحده عربی با اختصاص  12.83درصد از حجم صادرات
ایران در  10ماهه  1397ب ه خود ،سومین کشور واردکننده کاال از
ایران است .در این مدت  12میلیون و  173هزار تن کاال به ارزش
 5میلیارد و  312میلیون و  679هزار دالر به این کشور صادر شده
که در همسنجی با مدت مشابه پارسال از لحاظ ارزشی  1.93درصد

نگاهویژه
بانکپاسارگاد در راستای ایفای رسالتهای اجتماعی خود ،عملیات ساخت کتابخانه
پاسارگاد در منطقه کوهدشت از توابع استان لرستان را آغاز کرد.
به گزارش «ابتکار» به نقل از روابطعمومی بانکپاسارگاد ،طی مراسمی که با حضور
خادمی استاندار لرستان ،دکتر ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلسشورای
اسالمی ،حجتاالسالم طهماسبی امام جمعه کوهدشت ،آزادبخت فرماندار ،طهماسبی
ک پاسارگاد ،شهردار ،اعضای
مدیرکل کتابخانههای استان ،دوستی عضو هیئتعامل بان 
شورای شهر ،مسئوالن منطقه ،جمعی از مدیران بانک پاسارگاد و اهالی محل برگزار
شد ،کلنگ احداث یک باب کتابخانه در منطقه کوهدشت از توابع استان لرستان ،با 260
مترمربع زیربنا و  500مترمربع محوطهسازی بر زمین کوبیده شد.
در این مراسم دکتر ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت ضمن تشکر از بانکپاسارگاد و
مدیران آن بهدلیل انجام اقدامات ارزشمند در مناطق محروم گفت :اقدامات بانکپاسارگاد،
در راستای ایفای رسالتهای اجتماعی خود قابل تقدیر است .این تفکر در بین مدیران
این بانک نیز جاری است .بهعنوان مثال مهندس دوستی عضو هیئتعامل بانکپاسارگاد
برای پیشرفت این منطقه زحمات بسیاری متقبل شدهاند که نتایج ارزشمندی نیز بر جای
گذاشتهاست.
در ادامه حجتاالسالم و المسلمین طهماسبی امام جمعه کوهدشت نیز از قاسمی
مدیرعامل بانکپاسارگاد به دلیل توجه ویژه به مناطق محروم و کمک به پیشرفت سطح

رشد داشت .صادرات به افغانستان در  10ماهه امسال نسبت به
مدت مشابه پارسال به ترتیب از حیث وزنی و ارزشی  1.08و 12.24
درصد رشد داشت .در این مدت چهار میلیون و  826هزار و  999تن
کاال به ارزش  2میلیارد و  532میلیون و  527هزار دالر به این کشور

صادر شده است.
ترکیه به عنوان یکی از همسایگان ایران که همواره تالش کرده
صادرات خود به کشورهای همسایه را توسعه دهد ،در بین یکصد
کشور واردکننده کاال از ایران ،رتبه پنجم را دارد .مقایسه واردات تا
پایان دی ماه امسال با مدت مشابه پارسال نشان میدهد که صادرات
به ترکیه از حیث ارزشی  21.33درصد رشد و به لحاظ حجمی رشد
 54.58درصدی داشته است .در این مدت  2میلیارد و  25میلیون و
 817هزار دالر از صادرات  6میلیون و  203هزار و  713تن کاال به این
کشو ر نصیب ایران شده است.
بررسی جداول آماری گمرک نشان میدهد که هند و جمهوری
کره رتبههای ششم و هفتم واردات کاال از ایران را دارند .با این وجود
صادرات کاال به این کشورها از بعد حجم و ارزش در مقایسه با 10
ماهه  1396کاهش یافته است .در این مدت هند هفت میلیون و 81
هزار تن کاال از ایران وارد کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته از لحاظ وزنی کاهش  13.12درصدی داشته است .همچنین
کره نیز  2میلیون و  87هزار تن کاال از ایران وارد کرده که نسبت به
 10ماهه سال گذشته 74.89 ،درصد به لحاظ حجمی کم شده است.

معاون امور بانکی ،بیمه و شرکت های دولتی
وزارت اقتصاد مطرح کرد :توجه بانک توسعه
صادرات به حوزه دانش بنیان قابل تقدیر
است و می بایست از میان همین شرکت های
دانشبنیان نیز ،مجموعه هایی در اولویت قرار
بگیرند که دانش بنیان صادراتی باشند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه
صادرات عباس معمارنژاد در جمع مدیران
این بانک افزود :تجارت جهانی بهعنوان
موتور توسعه شناخته می شود و اگر بانک
توسعه صادرات را یک بانک توسعهای بدانیم،
وظیفهاش به طور خاص ،کمک به تحقق این
مهم خواهد بود.
معمارنژاد در ادامه به حوزه های مهمی
که بانک توسعه صادرات می بایست توجه
بیشتری به آنها داشته باشد ،اشاره کرد و
گفت :حدود  0.3درصد از صادرات کشور،
صادراتی با فناوری باال 4.5 ،درصد صادرات
فناوری متوسط 3.5 ،درصد متوسط به پایین و
حدود  ۸۴درصد نیز صادرات محصوالت اولیه
و خام است که می تواند با ایجاد زنجیرهای
ارزش ،ارزش افزوده باالتر ایجاد کند به
صورتیکه هر تن کاالی وارداتی به کشور ۱۵۰۰
دالر و همین میزان کاالی صادراتی  ۵۰۰دالر
ارزش دارد و این به معنای این است که ارزش
کاالی صادراتی ما بر حسب تن یک سوم ارزش
کاالی وارداتی است و این منحصرا به تکنولوژی
مرتبط می شود.

مدیر عامل بانک رفاه

مرکز نوآوری بانک رفاه
به بهره برداری رسید
استقرار مرکز نوآوری در بانک رفاه نقطه
عطف تحوالت مثبت برای بانک و توسعه
دانش ،علم و پژوهش یکی از شروط اصلی
تأمین نیازهای مشتریان است.
سهمانی ،مدیر عامل بانک رفاه در آئین افتتاح
مرکز نوآوری این بانک با بیان اینکه این اقدام
سرآغاز تحوالت اساسی در آینده خواهد شد،
گفت :تردیدی نیست که این مرکز می تواند
سر آغاز تحوالت کمّی و کیفی بسیاری در بانک
شود .مدیر عامل بانک رفاه با ابراز امیدواری
از اینکه این مرکز آغازی برای تحوالت جدی
در رشد فرهنگ و توسعه اکوسیستم نوآوری
در بانک و توسعه رویکردهای مدیریت شود
خاطرنشان ساخت :با آغاز به کار این مرکز
میزان بهره مندی بانک از مزایای فناوریهای
نوین در حوزههای مختلف افزایش خواهد
یافت.

بانک کشاورزی دستاوردهای
40ساله اش را به نمایش گذاشت
بانک کشاورزی برای نخستین بار در دهه
مبارک فجر،به طور همزمان سه نمایشگاه
متفاوت در ساختمان مرکزی برپا و روح اله
خدارحمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
این بانک صبح روز شنبه  13بهمن از این
نمایشگاهها بازدید و آن ها را افتتاح کرد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های
بینالملل بانک کشاورزی ،چهارمین دهه
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی،فرصت
مغتنمی برای معرفی دستاوردهای نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران در حوزه های مختلف
است و بانک کشاورزی نیز تالش می کند تا
در جشن چهل سالگی انقالب ،دستاوردها
و اقدامات صورت گرفته برای توسعه بخش
کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی کشور را به
نمایش بگذارد.

اقدامی دیگر در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی

آغاز احداث یک کتابخانه در منطقه کوهدشت ،توسط بانک پاسارگاد
زندگی در این مناطق تشکر کرد.
همچنین خادمی استاندار لرستان از بانکپاسارگاد بهعنوان یک سازمان حقوقی خیر نام
ک بهویژه قاسمی برای آنکه بانی کار خیر شده و زمینه را برای افزایش
برد و از مدیران این بان 
کتابخوانی و ارتقای سطح فرهنگی مردم در این منطقه آماده کردهاند ،قدردانی کرد.
در ادامه مهندس دوستی عضو هیئتعامل بانکپاسارگاد ضمن بیان اقدامات متعددی
که این بانک در راستای ایفای رسالتهای اجتماعی خود انجام دادهاست ،توجه به مناطق
مختلف کشور و ارتقای سطح زندگی هممیهنان را از وظایف هر سازمانی خواند .وی با
تبریک فرارسیدن ایام پیروزی انقالب اسالمی ،به فداکاری و جانفشانی مردم شهیدپرور
استان لرستان در  8سال دفاع مقدس اشاره کرد.
خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابطعمومی این بانک نیز ضمن اشاره به
فعالیتهای بانکپاسارگاد در جهت انجام مسئولیتهای اجتماعی خود گفت :طبق
کتابخانه مجهز پاسارگاد با بودجهای در حدود یک میلیارد

برنامهریزیهای صورتگرفته،
تومان برای ساخت ،تا پایان تیرماه سال آینده جهت بهرهمندی اهالی منطقه به بهرهبرداری
خواهد رسید .وی ادامه داد :پیش از این نیز بانکپاسارگاد در راستای ایفای رسالتهای
اجتماعی خود ،در مناطق کمتر توسعهیافته استانهای مختلف کشور ،اقدام به ساخت
مدارس و کتابخانههای عمومی و همچنین خانههای بهداشت کردهبود .این بانک همچنین
فعالیتهای ارزشمندی همچون حمایت از مؤسسات عامالمنفعه و جمعیتهای خیریه،

حمایت از نخبگان علمی و نفرات برتر کنکور سراسری تا هر مقطعی که ادامه تحصیل
دهند ،توجه ویژه به بحث ورزش و حمایت از ورزشکاران ،حمایت از برگزاری کنفرانسها
و همایشهای علمی و تخصصی ،کمک به آزادی زندانیان مالی غیرمقصر ،پشتیبانی از
هنرمندان ،کمک به نیازمندان و افراد آسیبدیده از بالیای طبیعی و  ...را در کارنامه خود
به ثبت رساندهاست.

