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سایت رسمی شرکت هواپیما سازی  ATRدیروز با انتشار خبر عقد قرارداد با ایران ایر برای فروش  ٢٠فروند هواپیمای  ،600-ATR72از ورود نخستین هواپیمای این شرکت به تهران در هفته آینده
خبر داد .به گزارش ایرنا  ،روز  24فروردین ماه امسال قرارداد خرید  20فروند از این هواپیماهای کوتاه برد به ارزش  400میلیون دالر بین ایران ایر و شرکت هواپیما سازی ATRبه امضا رسید هواپیمای
ای .تی .آر  72-600که در  200شرکت هوایی در جهان پرواز می کند ،اولین بار در سال  1385با نام تجاری ای.تی .آر  72-212Aبه بازار معرفی شد و تولیدکنندگان آن تاریخ عرضه آن را سال 1388
اعالم کردند و اولین نمونه این مدل که مدل توسعه یافتهای .تی .آر  72-500بود و ای .تی .آر  72-600با چندین ویژگی بهبود یافت.

پنجشنبه
31فروردین1396
شماره3687

تاثیر انتخاب مردم در اردیبهشت ماه بر اقتصاد کشور بررسی شد

اخبار

تداوم امید یا دور برگردان سقوط؟
گروه اقتصادی -ژوبین صفاری :چشم انداز اقتصادی کشور
از دید صندوق بین المللی پول در سال جاری نیز روند رو به
رشد را نشان می دهد .اقتصادی که طی چند دهه اخیر از
مسیرهای پر دست اندازی عبور کرده است و البته آخرین
چالش اساسی کشور تحریم های بین المللی بود که دولت
یازدهم از آن عبور کرد و به گفته برخی کارشناسان
بسیاری از تصمیم های تیم اقتصادی دولت توانست مسیر
سقوط اقتصاد را تغییر دهد .به طور قطع متغیر اصلی
ادامه این مسیر در سال جاری انتخابات ریاست جمهوری
اردیبهشت ماه در کشور است که می تواند برای ادامه این
مسیر و رسیدن تدریجی اقتصاد ،به ساحل آرامش تعیین
کننده باشد .بدون شک هیچ کشوری در دنیا نتوانسته
است در یک اقدام انقالبی اقتصاد کشورش را به رشد
پایدار برساند .توسعه -به خصوص برای کشورهای جهان
سوم -روندی عاقالنه و پله ای دارد که تصمیم های نا بجا
مانند پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه می تواند
تبعات جبران ناپذیری برای عمیق تر شدن شکاف طبقاتی
داشته باشد .هرچند برخی از نامزدها همچنان بر ارائه
چنین شعارهای اصرار دارند اما کارشناسان اقتصادی به
طور معمول این وعده ها را مخرب و در عین حال بدون
پشتوانه منطقی می دانند .باید در نظر داشت تصمیم های
نادرست در سال های پیش از  92سبب شد تا اقتصاد با
چالش های متعددی به طور همزمان روبرو شود تغییر این
مسیر در سال  92با انتخاب مردم میسر شود اما حصول
نتیجه و ادامه این راه در گرو انتخابات سال جاری خو اهد
بود.
پیش از این سعید لیالز ،استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
ضمن تشریح دستاوردهای دولت یازدهم در شاخص های مهم
اقتصادی آنها را گام های غول آسایی در جهت تحقق اقتصاد
مقاومتی دانست و تأکید کرده بود «:ما تا سال های  90و 91
به بدترین حالتی که در تاریخ ایران ممکن است رسیده بودیم؛
به گونه ای که از بدترین سال های قبل از انقالب هم عبور کرده
بودیم .دولت آقای روحانی در چهار سال گذشته موفق شد اقتصاد
ایران را از پرتگاه سقوط نجات دهد».
تاثیر انتخاب مردم در اقتصاد
شاید برخی از مردم بگویند تغییر دولت در سال  92تاثیر
چندانی در معیشت مردم نداشته است .هرچند باید در نظر داشت
که قیمت نفت به عنوان عامل اثرگذار در اقتصاد سقوط بیسابقه
ای را تجربه کرد و از طرف دیگر پاک کردن نتایج تصمیم های
نادرست در دولت قبل کار دشواری بود اما باز هم دستاورهایی
مانند کنترل روند افزایش قیمت ها و نزدیک کردن روند افزایش
دستمزدها با نرخ تورم را اتفاقات مهمی است.
هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص
به «ابتکار» می گوید :اقتصاد ایران در  4سال گذشته به ریل

یادداشت

اصلی خود برگشته است .وجه مشترک مناظره های سال 92
بین تمام نامزدهای ریاست جمهوری این بود که اقتصاد ایران در
این سال به لبه پرتگاه رسیده بود .اما امروز اقتصاد ایران روی ریل
اصلی خود قرار دارد.
وی می افزاید :اگر دولت یازدهم در دوره بعد تداوم پیدا کند
طبیعی است که با روشن شدن موتور آن در این مدت به راه
خود با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند .همان طور که صندوق بین
المللی پول هم پیش بینی کرده است ما در سال جاری همچنان
دارای رشد بین سه تا چهار درصد باشیم و همین طور تورم ممکن
است یکی دو واحد تغییر کند .این استاد دانشگاه تصریح می کند:
به نظر می رسد با تغییر دولت نیز مسیر اقتصاد کم و بیش همین
باشد ،چرا که اقتصاد ایران دیگر ظرفیت انحراف را ندارد و مسیر
خود را پیدا کرده است .مگر اینکه کسی قصد داشته باشد تعمدا ً
مسیر اقتصاد را منحرف کند.
جامعه ظرفیت تورم باال را ندارد
حق شناس در ادامه می گوید :از طرف دیگر ظرفیت جامعه نیز
نخواهد پذیرفت شاهد تورم های باالی  30درصد مانند سال های
 91و  92باشیم و یا رشد منفی را داشته باشیم .چرا که در این
صورت باید منتظر وخیمتر شدن وضعیت بیکاری در کشور باشیم.
اقتصاد ایران در برخی از زمینه ها دارای بحران است و اگر تیمی
اقتصادی روی کار آید که از پس این بحران ها بر نیاید شاهد
عوارض اقتصادی به تنهایی نخواهیم بود.

وی می افزاید :امروز اگر نرخ بزهکاری و طالق افزایش پیدا
کرده است به دلیل وجود شاخص های منفی در اقتصاد است.
بنابراین هر شخصی انتخاب شود ادامه راه تیم فعلی اقتصادی
برایش اجتناب ناپذیر است .طبیعی است که ما می توانیم روند
بهبود اقتصاد را سرعت بیشتری ببخشیم اگر تیم کارآزموده ای
در اختیار داشته باشیم .همین طور می توانیم سرعت اقتصاد را
کند کنیم اگر شخصی انتخاب شود که به هر دلیلی نتواند مسیر
اقتصادی دولت فعلی را ادامه دهد.
واکنش مردم به شعارهای عوام فریبانه چیست؟
طی روزهای گذشته نامزدها به انحا گوناگون در سخنرانی های
خود شعارهای عوام فریبانه و گاه غیر واقعی را بیان کرده اند.
افزایش یارانه و یا رفع کامل بیکاری در مدت زمان کوتاه از جمله
آنهاست.
حق شناس در این خصوص به «ابتکار» می گوید« :متاسفانه
جامعه ایران همواره در معرض این شعارهای پوپولیستی بوده
است .اما با توجه به اینکه ما حدود  5میلیون دانشجو و  10میلیون
فارغ التحصیل دانشگاهی داریم و مهمتر از آن تجربه دولت قبل
را داریم دیگر خیلی این شعارها کارساز نخواهد بود .در دوره قبل
پرداخت یارانه  45هزار تومانی تورم  30تا  40درصد را برای
مردم به ارمغان آورد که در ظاهر مردم پول را دریافت می کردند
اما از طرف دیگر تورم درآمدهای واقعی آن ها را نابود کرد .به
نظر میرسد در انتخابات سال جاری شعارهای پوپولیستی مشابه

تقدیر استاندار چهار محال و بختیاری از عملکرد بانک
صادرات ایران
دولت قبل کارآمدی الزم را نداشته باشد چرا که یک بار آن را
تجربه کرده ایم».
پیش بینی صندوق بین المللی پول از آینده اقتصاد ایران
چیست؟
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش دورنمای اقتصاد
جهانی ،پیش بینی خود را از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
واقعی ،تورم و سایر شاخصهای اقتصادی ایران ارائه کرد.
بر اساس گزارش ایسنا ،طبق جدیدترین گزارش صندوق
بینالمللی پول ،رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از ۶.۵
درصد در سال میالدی گذشته ،به  ۳.۳درصد در سال  ۲۰۱۷و
 ۴.۳درصد در سال  ۲۰۱۸میرسد.
همچنین طبق پیش بینی صندوق ،رشد قیمتهای مصرف
کننده ایران در سال میالدی جاری به  ۱۱.۲درصد میرسد که
نسبت به  ۸.۹درصد در سال  ۲۰۱۶افزایش نشان میدهد با این
همه در سال میالدی آینده به  ۱۱درصد بالغ میشود.
در گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است تراز
حساب جاری ایران در سال  ۲۰۱۷به  ۵.۳درصد و در سال ۲۰۱۸
به  ۵.۱درصد در مقایسه با  ۶.۳درصد در سال میالدی گذشته
خواهد رسید.
بر پایه گزارش صندوق بین المللی پول ،نرخ بیکاری در ایران
 ۱۲.۵درصد نسبت به سال میالدی گذشته تغییر نخواهد داشت
و در هر دو سال  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸همچنان  ۱۲.۵درصد می ماند.
صندوق بین المللی پول در فوریه با انتشار گزارشی درباره
وضعیت اقتصادی ایران در سال  ۲۰۱۶میالدی ،با چشمگیر
دانستن رشد اقتصادی کشور ،اعالم کرده بود" :تولید و صادرات
باالتر نفت پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ،زمینه
را برای بهبود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به  ۶.۶درصد در
سال  ۲۰۱۶-۲۰۱۷فراهم می کند .با این همه رشد اقتصادی در
سال  ۲۰۱۷-۲۰۱۸به  ۳.۵درصد کاهش پیدا میکند ،زیرا تولید
نفت به وضع عادی باز میگردد و رشد بخش غیرنفتی مالیم
خواهد ماند .سیاستهای محتاطانهای که در سالهای اخیر اجرا
شدهاند متوسط نرخ تورم را به حدود  ۹درصد در سال -۲۰۱۷
 ۲۰۱۶می رساند و نرخ تورم در  ۲۰۱۷-۲۰۱۸تحت تاثیر کاهش
نرخ مبادله ارزی اخیر ،به بیش از  ۱۱درصد رشد میکند.
با این همه این نهاد بینالمللی هشدار داده بود که چالش اصلی
در حال حاضر ایجاد شرایطی برای ثبات پایدار اقتصادکالن و
رشد است .اصالحات جامع و هماهنگ که بدنبال دفاع از تورم
اندک و ثابت باشند ،ساماندهی و تقویت سرمایه بانکها ،طرح
ریزی سیاست مالی در یک چارچوب میان مدت برای حمایت
از اصالحات و اولویت بخشیدن به تغییرات قانونی و رگوالتوری
که سرمایهگذاری را تسهیل میکند ،کمک به ایجاد اشتغال و
بهبود حکومتداری ،اهداف مذکور را محقق میکنند .کیفیت بهتر،
موجود بودن و انتشار به موقع آمار ،از روند اصالحات حمایت
خواهد کرد.

راهکاری برای رسیدن به توسعه پایدار کشاورزی و امنیت غذایی

الهام باقری راد
در دنیا نسبت افزایش جمعیت به مراتب بیشتر از محصوالت کشاورزی است و
فقط در برخی از کشورها تناسب این دو پیشرفت قابل توجه است ،ولی معموالً
در کشورهای در حال توسعه اختالف فاحشی بین افزایش جمعیت و میزان تولید
محصوالت کشاورزی وجود دارد و مردم آن کشورها دچار گرسنگی پنهان یا آشکار
هستند .به همین دلیل توسعه کشاورزی پایدار با توجه به در نظر گرفتن جمعیت
در حال افزایش ،نیاز روز افزون برای تامین غذا ،خسارت وارده به محیط زیست
و بهرهبرداری بیش از حد از منابع طبیعی ،از مقولههای بسیار مهم در دنیای
کشاورزی امروز است .لذا به کارگیری از علم بیوتکنولوژی باالخص محصوالت
تراریخته ،با هدف افزایش کیفیت و تنوع مواد غذایی ،تولید گیاهان مقاوم به
تنشهای زیستی و غیرزیستی ،کاهش مصرف سموم شیمیایی و کودها و همچنین
افزایش کارایی و راندمان تولید محصوالت کشاورزی ،به عنوان راه حلی برای توسعه
پایدار کشاورزی و تامین امنیت غذایی ،بسیار حائز اهمیت است.
بيوتكنولوژي كشاورزي فناوري مدرني است كـه از مرحله علوم محض گذشته و به
عنوان يك صنعت تثبيت شده خـود را بـه جهان امروزي معرفي كرده است كه ميتواند
باعث بهبود كيفيت زندگي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه گردد .بیوتکنولوژي از
*

ظرفیت باالیی براي سودرسانی و اثرگذاري بر بخش کشاورزي ،جنگل و پرورش آبزیان
برخوردار است .تکنیکهاي مدرن بیوتکنولوژي دانشمندان را قادر می-سازد که ژنهاي
جدا شده از ارگانیسمهاي زنده را به ارگانیسمهاي هدف منتقل سازند و در نتیجه
سرعت و دقت بیشتري به روشهاي سنتی اصالح بذر و نهال در اختیار بشر قرار دهند
.در مقایسه با روشهاي سنتی اصالح پذیر ،بیوتکنولوژي موجب افزایش پایدار بهرهوري
و فرآوري بهینه براي تقویت بهرهبرداري و تنوع محصول می شود .لذا علم بیوتکنولوژي با
معرفی محصوالت تراریخته امکان تکیه کمتر کشاورزي بر مواد شیمیایی را فراهم کرده
و همچنین میتواند موجب حفظ منابع ژنتیکی و مدیریت بهینه منابع طبیعی شود.
ارزيابيهاي اخير نشان ميدهد كه حدود  800ميليون نفر در كشورهاي در حال توسعه
بـه طور مزمن دچار سوء تغذيه هستند اما امروزه تحوالت گسترده علمي و تكنولوژيكي
در جهان بـه خصوص در حوزه بيوتكنولوژي مدرن و توليد گياهان تراريخته اميدهاي
فراواني را براي فراهم کردن امنيت غذايي و بهداشتي در راستاي اهداف توسعه پايدار در
بین مردم ایجاد کرده است.
دانشمندان با اصالح ژنهای یک گیاه گونهای از آن را بوجود میآورند که نسبت
به گونه طبیعی ،محصول بیشتری تولید میکند یا برخی از ویتامینها و مواد
معدنی را که نوع طبیعی فاقد آن است ،دارا میباشد .این گیاهان که به نام تراریخته

رئیس سازمان بورس عنوان کرد

رشد  100درصدی انتشار اوراق مالی اسالمی در سال گذشته

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به رشد 100
درصدی انتشار اوراق مالی اسالمی در سال گذشته
اشاره کرده و میگوید :از ابتدای زمان شروع انتشار
ابزارهای مالی اسالمی  ۱۴.۵میلیارد دالر اوراق مالی
اسالمی منتشر شده که  ۲.۲میلیارد دالر اسناد
خزانه اسالمی بوده است.
به گزارش ایسنا ،شاپور محمدی در نهمین دوره
بین المللی بازار سرمایه اسالمی گفت :از زمان شروع
انتشار ابزارهای مالی اسالمی تاکنون  ۱۴.۵میلیارد دالر
اوراق مالی اسالمی منتشر شده و مانده این اوراق در سال
 ۲۰۱۷معادل  ۹.۸میلیارد دالر بوده است که از این مبلغ
 ۲.۲میلیارد دالر مربوط به اسناد خزانه اسالمی است که
برای تامین مالی دولت استفاده می شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود :در سال
گذشته انتشار اوراق مالی اسالمی نسبت به سال ،۱۳۹۴
صد درصد رشد داشته که امیدواریم بتوانیم از ابزارهای
مالی اسالمی برای تامین مالی پروژههای دولتی و نیمه
خصوصی استفاده کنیم.
وی تصریح کرد :در بازار سرمایه ایران انتشار اوراق
مشارکت ،اوراق اجاره شرکتی و دولتی ،اوراق سلف موازی
استاندارد ،اوراق رهنی ،اسناد خزانه و اوراق استصناع
اجرایی شده است که به همت کمیته فقهی سازمان
نظارتهای الزم بر روی آن صورت گرفته است.
به گفته محمدی ،در کمیته فقهی رویه کار به این
شکل است که مرحله نخست ارائه طرح جدید است

که این طرح میتواند از سوی نهادهای مالی مثل تامین
سرمایهها و شرکتهای تولیدی صورت گیرد و در مرکز
پژوهش توسعه اسالمی طرح گردآوری و برای بررسی
اولیه و نظارت کارشناسی آماده میشود به نحوی که از
متخصصان بازار مالی نظرات کارشناسی اخذ و در مرحله
بعد کارگروه مطالعات فقهی بازار سرمایه از جنبه های

فقهی و شرعی بررسی مقدماتی را بر روی آن صورت
میدهند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مرحله بعد را اخذ
نظرات کارشناسی و بررسی مجدد در کمیته تخصصی
فقهی بورس به صورت جامع دانست و خاطرنشان کرد:
بعد از اینکه کلیات طرح تایید شد ،مصوبه برای نگارش
تخصصی و دقیق و حتی کلمه به کلمه در مورد ابزارها
انجام میشود چرا که هر کلمه بار معنایی دارد و ممکن
است در اجرا به کارگیری ابزار اسالمی را دچار مشکل
کند.
محمدی گفت :ارزیابی ابزارهای مالی جدید و ارائه
پیشنهاد برای استفاده در بورس و بازارهای خارجی از
دید فقهی مدنظر سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد.
ضمن اینکه همکاری با شوراهای مشابه در سازمان داخلی
و خارجی ارزیابی ابزارهای مالی اسالمی برای بازار سرمایه
همکاری در توسعه و گسترش برنامههای آموزشی و
انتشارات علمی در زمینه مالی و اسالمی از جمله وظایف
کمیته فقهی است.
محمدی گفت :در  ۹سالی که کمیته فقهی بازار سرمایه
شروع به کار کرده  ۱۴۵جلسه برگزار شده که نتیجه آن
بررسی حدود  ۵۰ابزار نهاد مالی و قرارداد است که جنبه
های شرعی آنها مورد بررسی قرار گرفته و بعضا تایید شده
و در گاهی مواقع حتی بعد از اصالحات صورت گرفته هم
ابزار به لحاظ فقهی تایید نشده است ،بنابراین تمام دقت
نظرهای الزم در این رابطه لحاظ می شود.

معروف هستند ،دارای اهمیت زیادی هستند .کشت این گیاهان منافعی را برای
تولیدکنندگان (کشاورزان) و مصرفکنندگان در بر دارد ،به عنوان مثال ،عالوه بر
اینکه محصول بیشتری عاید تولیدکننده میشود ،مواد شیمیایی کمتری مصرف
میشود .مصرف کننده نیز مواد غذایی ایمنتری را در نتیجه کاهش استفاده از مواد
شیمیایی در تولید محصوالت کشاورزی مصرف خواهد کرد .تاکنون محصوالت
تراریخته در گیاهان زیادی در جهان تولید شدهاند که از آن جمله میتوان سویا،
جو ،ذرت ،سیب زمینی ،سیبزمینی شیرین ،چغندرقند ،سیب ،موز و ...را نام برد.
طبق برآوردها تـا سال  2030ميالدي ،جمعيت جهان به هشت ميليارد نفر می
رسد ،لذا افزايش كميت و كيفيت مواد غذايي ضرورتي اجتناب ناپذير است .در
چنین شرایطی ،نیاز به تولید مواد غذایی بیشتر ،بیش از پیش احساس میشود
و بیوتکنولوژی و به خصوص کشت گیاهان زراعی تراریخته میتواند از طریق
افزایش محصول گیاهان زراعی و در نتیجه تولید غذای بیشتر در جهان ،حفظ تنوع
زیستی به عنوان یک فاکتور مهم در تولید محصول بیشتر ،ایجاد منافع اقتصادی و
اجتماعی برای جوامع مختلف و در نتیجه کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه
در تامین غذای میلیونها نفر موثر باشد.
* بیولوژیست

استاندار چهار محال و بختیاری با ارسال پیامی به مدیر امور شعب بانک
صادرات از عملکرد این بانک در بخش اقتصاد مقاومتی تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران ،قاسم سلیمانی دشتکی استاندار چهار
محال و بختیاری در پیام خود با اشاره به همکاری و تعامل ارزشمند این بانک در زمینه
پرداخت تسهیالت به طرح ها و واحدهای تولیدی مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی ،کسب
جایگاه نخست در زمینه پرداخت این گونه تسهیالت را تبریک گفت.
در بخشی از پیام استاندار چهار محال بختیاری خطاب به مدیر شعب این بانک در
آن استان آمده است :اقتصاد مقاومتی الگوی الهام بخش حرکت چرخهای صنعت،
تولید و توسعه پایدار در کشور است ،در شرایطی که دولت تدبیر و امید با تنظیم برنامه
های دوازده گانه ،تمام مساعی خود را برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
به کار گرفته است ،همکاری ارزشمند و همسویی مجددانه جنابعالی و مجموعه
همکاران محترم آن بانک در پرداخت تسهیالت به طرحها و واحدهای تولیدی مصوب
ستاد اقتصاد مقاومتی بدون شک اثرات شگرفی در ایجاد فرصتهای جدید شغلی
و ارتقاء شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه رشد و توسعه پایدار
استان خواهد داشت.

مراسم معارفه سرپرست بانک گردشگری با حضور اعضای
هیات مدیره برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری؛ در این مراسم محمد ربیع زاده به
صورت رسمی به عنوان سرپرست بانک گردشگری معرفی شد.
گفتنی است این انتصاب پس از طی مراحل قانونی و تاییدات الزم از سوی بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت پذیرفته و محمد ربیع زاده قائم مقام بانک رسما
در غیاب مدیرعامل وظایف مربوطه را انجام خواهد داد .بر اساس این گزارش ،ربیع
زاده از مدیران ارشد و عضوهیات مدیره بانک صادرات بوده و در بانک گردشگری نیز
به عنوان معاونت بانکی فعالیت داشته است.

در شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران انجام شد

چاپ بیش از  200میلیون برگ تعرفه انتخاباتی
برای  3انتخابات پیش رو ،انتخابات ریاست جمهوری ،انتخابات شوراهای
اسالمی و میان دوره مجلس مجموع ًا  200میلیون تعرفه آماده شده است.،
رضا منصوری  ،مدیرعامل شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران پارامترهای امنیتی
برگههای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را تشریح کرد.
منصوری طی سخنانی با اشاره به چاپ تعرفههای انتخابات ریاست جمهوری گفت:
برای  3انتخابات پیش رو ،انتخابات ریاست جمهوری ،انتخابات شوراهای اسالمی و
میان دوره مجلس مجموعاً  200میلیون تعرفه آماده شده است ،این تعرفهها با حداکثر
پارامترهای امنیتی و روی کاغذها و نشانههای چاپ ضد جعل منتشر شده است.

بيمه سامان مشتریان کارگزاری بانک سامان را تحت
پوشش قرار میدهد
تفاهمنامه مشترک شرکت کارگزاری بانک سامان و شرکت بیمه سامان در
حاشیه دهمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک و بیمه به امضا رسید.
به گزارش اداره روابط عمومی بانک سامان ،این تفاهمنامه صبح روز سهشنبه به
امضای احمدرضا ضرابیه مدیرعامل بیمه سامان و حمیدرضا مهرآور مدیرعامل شرکت
کارگزاری بانک سامان رسید .مدیرعامل بیمه سامان در مراسم امضای این تفاهمنامه
در سخنانی با اشاره به برنامهریزی گروه مالی سامان برای همافزایی در ارایه خدمات
مالی تصریح کرد :با استفاده از تعامل گروهی تالش میکنیم برای مشتریان ارزش
افزوده بیشتری ایجاد کنیم.

تقویت بنیانهای اقتصادی کشور و حمایت از تولید و اشتغال

اولویت بانک آینده در سال 1396
حمایت از بخشهای واقعی اقتصاد ،افزایش تولید داخلی و توجه به مقوله
اشتغال ،از جمله اولویتهای بانک آینده در سال  1396عنوان شد.
در نخستین گردهمایی مدیران و رؤسای شعب بانک آینده در سالجاری که روز
سهشنبه  29فروردین ماه در تهران برگزار شد ،ضمن بررسی چگونگی حمایت از
حوزههای واقعی و کارآمد اقتصادی ،راهکارهای مؤثر در خصوص کمک به افزایش
تولید داخلی و اشتغالزایی در کشور نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

