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«ابتکار» چالشهای پیشروی صاحبان کسبوکارها در دوران کرونا را بررسی کرد

بانک پاسارگاد بر اساس معیار بازده
سرمایه در خاورمیانه اول شد

زنگ خطر برای صنوف پرخطر!

پاسارگاد تنها بانک ایرانی
بانکهای برتر دنیا

در تازهترین رتبهبندی موسسه بینالمللی
معتبر «بنکر» ،بانک پاسارگاد ،بر اساس
معیار بازده سرمایه ،رتبه اول را در میان
بانکهای خاورمیانه به خود اختصاص داده
است.
این رتبه برای بانک پاسارگاد در حالی به
دست آمده که این بانک در شرایطی نابرابر
با بانکهای بزرگ در حال رقابت است .زیرا
رقبای منطقهای بانک پاسارگاد که عمدتا
متعلق به کشورهای عربستان ،قطر و امارات
و دارای اعتبار و شهرت جهانی هستند ،هیچ
یک با چالش تحریم های سنگین از سوی
امریکا روبهرو نیستند.
از سوی دیگر ،در جدیدترین فهرست ارائه
شده از سوی «بنکر» ،بانک پاسارگاد به
عنوان تنها بانک ایرانی در میان بانک های
برتر دنیا قرار گرفته است.
موسسه انگلیسی زبان بنکر (The
 )Bankerکه متعلق به فایننشال تایمز
است ،از معتبرترین موسسات بین المللی
در حوزه بانکداری به شمار می رود .فهرستی
که این نشریه از بانک های برتر دنیا منتشر
می کند ،به عنوان یک مرجع معتبر مورد
استناد بسیاری از فعاالن اقتصادی دنیا قرار
میگیرد.
بانک پاسارگاد به عنوان تنها بانک ایرانی
حاضر در جدیدترین رتبه بندی بنکر ،از سال
 ۱۳۸۴فعالیت خود را آغاز کرده .این بانک در
سال مالی  ۱۳۹۷در میان بانکهای خصوصی
ایران توانست بهترین عملکرد درآمدی و سود
آوری در بورس را از خود نشان دهد و ۶۸۸۹
میلیارد تومان درآمد کسب کند.

بازاروسرمایه

با شیوع کرونا در  2ماه پایانی سال گذشته ،بسیاری از واحدهای
صنفی به اجبار کرکره  مغازههایشان را پایین کشیدند .درپی
شیوع این ویروس از اسفندماه صنوف پرخطر تعطیل شدند ،اما
روند اینگونه ادامه پیدا نکرد و در خردادماه با آرام گرفتن تب و
تاب ویروس کرونا ،صنوف پرخطر بار دیگر اجازه فعالیت یافتند.
این درحالی بود که اواخر تیرماه مجددا کشور با شدت گرفتن
شیوع ویروس کرونا روبهرو شد و درپی اوجگیری دوباره این
ویروس فعالیت برخی از صنوف پرخطر مانند آرایشگاههای زنانه،
مجموعههای ورزشی ،مجموعههای تفریحی ،تاالرهای پذیرایی
و ...به مدت یک هفته ممنوع شد .هرچند اصناف با تاکید بر
زیان هنگفت برخی واحدهای صنفی ،بر ضرورت بازگشایی
صنوف پرخطر با رعایت پروتکلهای بهداشتی تاکید میکننداما
این محدودیتها تا کنون ادامه داشته است و آنطور که به نظر
میرسد هنوز خبری از بازگشایی این کسبوکارها نیست .قاسم
نودهفراهانی ،رئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با ایسنا از
برگزاری جلسه ستاد ملی کرونا با موضوع بازگشایی صنوف تعطیل
خبر داد و گفت« :ستاد ملی کرونا فعال با بازگشایی صنوف پرخطر
مخالفت کرده است و هیچ کدام باز نمیشود .تاالرهای پذیرایی،
قهوهخانهها ،آرایشگاههای زنانه ،استخرها و وزرشگاهها از جمله
صنوف پرخطر بوده و بیش از هشت ماه است از تعطیلی این
صنوف میگذرد .در حال حاضر کرونا بیداد میکند و مردم آنطور
که باید و شاید پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند و تعداد
کشتهها هر روز بیشتر میشود .به زودی جلسه دیگری برای
تکمیل و تشدید نظارت و کنترل اجرای پروتکلها برگزار خواهد
شد».
وضعیت حساس پایتخت در روزهای کرونایی
به گفته رئیس اتاق اصناف تهران فعال خبری از بازگشایی
صنوف پرخطر نیست و در این میان باید دید که درصورت تدوام
محدودیت و ممنوعیتها ،کسبوکارها و همچنین نیروی کار با
چه چالشهای روبهرو میشوند؟ رسول جهانگیری ،رئیس اتاق
اصناف اصفهان و عضو هیئتمدیره اتاق اصناف ایران با اشاره به
تاثیر شیوع ویروس کرونا بر کسبوکارها به «ابتکار» گفت :شیوع
ویروس کرونا به شدت بر کسبوکارها تاثیر گذاشت و میزان تاثیر
آن در شهرها ،متفاوت بود .در این میان برخی از صنوف به مرحله
نابودی و ورشکستگی رسیدند.
وی افزود :کسبوکارهایی همانند تاالرهای پذیرایی از ابتدا شیوع
این ویروس درگیر ممنوعیتها بودند و تا کنون نیز بازگشایی
نشدهاند .اکنون کشور در وضعیت هشدار قرار دارد و پایتخت
نسبت به دیگر شهرها از محدودیت و حساسیت بیشتری برخوردار
است .با تداوم چنین شرایطی کسبوکارها به سمتوسوی
نامشخصی خواهند رفت و در این خصوص متولیان امر باید به
دنبال چاره و طرحی برای عبور از این بحران باشند.

کیمیانجفی

نیست ،کافی است سری به تاالرهای پذیرایی ،مجموعههای
ورزشی و تفریحی بزنیم آنگاه خواهیم دید که این صنوف شاهد
زیان شدیدی شدهاند و نیازمند کمک و ارائه راهکار از سوی
متولیان امر هستند.

kimia.najafi.23@gmail.com

ویروس کرونا از اواخر سال گذشته وارد کشور شد و تاکنون با روند نگرانکنندهای در حال گسترش است .با گسترش دامنه این
بیماری ،کسب و کارها دچار آسیبهای فراوانی شدند ،برخی از آنها با کاهش نیرو و هزینهها همراه با محدودیتها نفسهای
آخر خود را میکشند و این در حالی است که بسیاری از صاحبان مشاغل به اجبار روزگار را با خانهنشینی میگذرانند و به امید
بازگشایی کسبوکار خود هستند .حال مهمترین پرسش این است که صاحبان مشاغلی که این روزها خانهنشین شدهاند چه
زمانی فعالیتهای خود را از سر میگیرند؟

متاسفانهاین
روزها شرایط
بسیارنامناسب
است ،برخی از
صنوفتعطیل
شدهاند و آن
صنوفی هم
که باز هستند
شرایط قابل
قبولیندارند
جهانگیری با اشاره به وضعیت صنوف در روزهای کرونایی ادامه
داد :متاسفانه این روزها شرایط بسیار نامناسب است ،برخی از
صنوف تعطیل شدهاند و آن صنوفی هم که باز هستند شرایط
قابل قبولی ندارند و تنها توانستهاند نیروی کار خود را حفظ کنند.
رئیس اتاق اصناف اصفهان در ادامه صحبتهایش به
ورشکستگی کسبوکارها به دلیل شیوع ویروس کرونا اشاره کرد
و در این خصوص گفت :اصناف قطعا شرایط دولت و اقتصاد را
درک میکنند اما امیدوار هستیم در آیندهای نزدیک تمهیداتی برای
صنوف اندیشیده شود .دولت باید به دنبال گشایشی در اقتصاد

موفقیت دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در اجرای دستورالعملهای مورد تاکید آیتاهلل رئیسی

سازش در  ۶پرونده قصاص

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت :دادگستری استان
در اجرای دستورالعملهای مورد تاکید آیتالله رئیسی موفقیتهای
چشمگیری داشته است و تالش میکنیم از همه ظرفیتها استفاده
کنیم.
حسن نگینتاجی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل زندانها و
اقدامات تامینی و تربیتی کهگیلویه و بویراحمد گفت   :یکی از
اولویتهای سند تحول که مورد تاکید آیتالله رئیسی است سیاست
کاهش جمعیت کیفری بوده که طبیعتا دادگستری با همافزایی که با
اداره کل زندانها داشتند گامهایی در این زمینه برداشته شده و در
حال حرکت هستیم.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :مقوله
پیشگیری از جرم مورد توجه است که چه کنیم که کسی وارد زندان
نشود که در همین خصوص معاونت پیشگیری از وقوع جرم ما بسیار
فعال بوده و  اقداماتی صورت گرفته که در سطح کشور بینظیر است.
وی با بیان اینکه هر چند اجرای مجازات حبس برای فردی که جرم
مرتکب میشود وی را متحول میکند اما نمی تواند ما را به نیات
برساند که کاهش سیاست جمعیت کیفری مورد توجه است ،افزود:
اگر ساختاری که جرم واقع میشود اصالح نشود ما همچنان شاهد
افزایش مجرمین هستیم برای مثال در  بحث حذف پارکینگها که در
برخی شهرداریها انجام میشود مردم خودرو خود را در بیرون از
پارکینگ قرار میدهند و جرم واقع میشود.
وی با اشاره به اقدامات معاونت پیشگیری از جرم دادگستری
کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :در معاونت پیشگیری از جرم
کارگروههای نظاممند ایجاد کردیم در این کارگروهها موضوعات
بررسی و اقدامات الزم انجام میشود.
مقام ارشد قضایی کهگیلویه و بویراحمد در خصوص مجازاتهای
جایگزین حبس گفت :هر چند در مواد  ۴۶تا  ۹۶قانون مجازات
اسالمی به این موضوع اشاره شده اما چون کار نشده انگیزه کافی
در قضات ما برای مجازات جایگزین حبس ایجاد نکرده که کارگاههای
آموزشی ایجاد کردیم و مجازات جایگزین حبس مورد توجه قرار
گرفت.
نگینتاجی با بیان اینکه استان در اجرای سیاستهای مورد
توجه قوه قضایی در  ۶ماه اول سال گذشته رتبه اول را کسب
کردیم و در  ۶ماه دوم از سوی سازمان زندانها از ما تقدیر شد،
افزود :طرح حمایت از خانوادههای زندانی طرح بینظیری بود
که به خواست کارکنان دستگاه قضا   از حقوق آنها کسر و با
حضور مسووالن از خانواده زندانیان سرکشی و حمایتهایی از
آنان صورت گرفت.
وی با بیان اینکه هر چند در مجازات جایگزین حبس خالء  قانون
وجود ندارد ،گفت :اما در عمل قضات عالقهای به مجازان حبس
نداشتند که کارگاه تشکیل و آن را به گونهای بومیسازی کردیم که

شخصیت مجرم در نظر گرفته شود و جنبه توهینآمیز نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری ضمن تقدیر از اقدامات مدیرکل سابق
زندانهای استان گفت :آقای جمیاری در سیاست کاهش جمعیت
کیفری بسار خوب عمل کرد ،در بحث کرونا تنها استانی بودیم که
یک مورد کرونایی مشاهده نشد ،حتی در ناآرامیهای گذشته  ،زندان
ما از امنیت ترین زندانها بود.
وی با اشاره به توجه استاندار به حوزه زندانها و اعتبارات خوب در
این زمینه گفت :یکی از مباحث مهم که باید توجه شود مددکاران
اجتماعی است هر چند مددکاران در زندانها فعال است اما ارائه
خدمات به شکل سنتی است که از گروههای جهادی روانشناشی و
روانشناختی در زندانها به گونهای استفاده شود که این افراد سبک
زندگی زندانی را عوض کند که مجددا مرتکب جرم نشود.
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد :طرح خوبی
که اجرا شد سفیران صلح و همیاران شورا بود که در سال جاری۶
پرونده که در مرحله قصاص بودند با مشارکت این عزیزان منتهی به
سازش شد که کار بزرگی بود.
وی خاطرنشان کرد :استان در دستورالعملهای که از سوی آیتالله
رئیسی بود استان موفقیت چشمگیری (در خصوص جرایم سبک و
غیرعمد) داشت و از تمام ظرفیتها برای داشتن وضعیت مطلوبی
استفاده خواهیم کرد.
نگینتاجی خاطرنشان کرد :هر چند انتفادهایی به نظام زندانها
است اما باید در پیشگیری از جرم گام برداریم متاسفانه نهادهایی
که  باید در این حوزه کار کنند به وظایف خود عمل نمیکنند اگر
همه همراهی نکنند مبحث پیشگیری کارگشا نخواهد بود،لذا اصالح
ساختارهای معیوب باید در دستور کار قرار گیرند

برگ سبز خودرو سواری پژو  ۴۰۵جی ال ایکس مدل ۱۳۹۴به شماره
پالک۴۱۶--۸۳ب۶۶به شماره موتور  124K0773678به شماره شاسی
 NAAMOICE3FR231762بنام هایده فخرائی نسب مفقود واز درجه اعتبار
ساقط است

برگ سبز وانت دو کابین به رنگ نقره ای متالیک مدل ۸۷به شماره پالک
۷۷۹_۴۹الف ۱۴به شماره شاسی  PCBGLUD22718738و شماره موتور
 KA24928476Yبنام شرکت شهرک های صنعتی استان کهگیلویه وبویراحمد
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کالن کشور باشند و با برنامهریزی راهی برای رونق کسبوکارها
پیدا کنند .همانطور که اشاره کردم بسیاری از مشاغل از مرز شعار
ورشکستگی گذشتهاند و شرایط نامناسبی را به دلیل ویروس کرونا
پشت سر میگذرانند ،امیدوار هستیم شرایط تغییر یابد و هرچه
زودتر شاهد رونق کسبوکارها باشیم.
وی به تفاوت میزان آسیبپذیری مشاغل در شهرهای مختلف
اشاره کرد و گفت :آسیبپذیری مشاغل در شهرها متفاوت از
یکدیگر بوده ،قطعا صاحبان مشاغل پایتخت شاهد زیان بیشتری
خواهند بود اما این به معنای تضمین مشاغل در شهرهای کوچک

تا زمان ریشهکن شدن ویروس کرونا ،باید نحوه زندگی کردن با
آن را یاد بگیریم
عضو هیئت مدیره اتاق اصناف ایران در پاسخ به این پرسش
که در شرایط فعلی با چه راهکاری میتوان مانع از زیان بیشتر
کسبوکارها شد ،گفت :ما باید بپذیریم که این ویروس پایههای
کشور را سست کرده و برای جلوگیری از زیان بیشتر باید در
زمینههای فرهنگی آوزشهای الزم را بدهیم .من معتقد کاسبان،
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ما باید بپذیرند که تا زمان
ریشهکن شدن ویروس کرونا ،نحوه زندگی کردن با آن را یاد
بگیرند .جهانگیری اظهار کرد :قطعا اولویت اول سالمت جامعه
است اما ما نمیتوانیم اقتصاد را نادیده بگیریم .مسئله سالمت،
اقتصاد و جامعه در کنار یکدیگر مهم هستند .برای عبور از بحران
به وجود آمده باید نحوه ارائه خدمات ،فعالیتها و شیوه زندگی
را تغییر دهیم.
وی با تاکید بر ضرورت فراهم کردن زیرساختهای الزم برای
آموزش تغییر سبک زندگی ادامه داد :ما با اقدامات فرهنگی
میتوانیم زیرساختهای الزم را برای آموزش فراهم کنیم .اگر
هر فرد پروتکلهای بهداشتی را به درستی رعایت کند ،رفتار و
رویکرد صحیح مقابله با این ویروس در سطح جامعه گسترش
پیدا میکند.
رعایت نکات بهداشتی به صورت فردی ،راهی برای تضمین
سالمت محیط کار
جهانگیری در ادامه صحبتها با اشاره به تاثیر رعایت نکات
بهداشتی به صورت فردی بر تضمین سالمت محیط کار گفت:
رعایت نکات مهم و بهداشتی به صورت فردی ،سالمت در
محیط کار را تضمین میکند .اما متاسفانه وجود کرونا و رعایت
پروتکلهای بهداشتی برای مردم خستهکننده شده و همین مسئله
خطر این ویروس را برای معیشت افراد و محیط کار چند برابر کرده
است  .رئیس اتاق اصناف اصفهان همچنین در پایان به حساسیت
شرایط ایران به نسبت کشورهای دیگر اشاره کرد و در این خصوص
گفت :مسئوالن و رسانهها باید خطر کرونا برای سالمت جامعه
و اقتصاد کشور را با آموزشهای فرهنگی به مردم نشان دهند.
متاسفانه ایران به نسبت کشورهای دیگر شرایط بدتری را پیشرو
دارد چراکه مدتهاست که کشور با مسائلی همچون تحریم دست
به گریبان بوده و اکنون کرونا نیز به مشکالت قبلی اضافه شده و
اقتصاد ما را با چالشهای بیشماری روبهرو کرده است .باید با
تمهیداتی اقتصاد را به سمتوسوی بهتری هدایت کرد تا بتوانیم از
بحران فعلی با کمترین آسیب عبور کنیم.

بيانيه بانک انصار به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس
این بیانیه میافزاید :جنگی که کافران برای خاموشی انقالب اسالمی
َّ َ
تدارک دیدند ،به مصداق وعده الهی «ی ُرِیدُو َ
ن لِی ُط ْ ِفئُوا نُورَ الله ِ بِأفْو َاهِهِم ْ
َّ
ُّ ُ
وره ِ وَلَوْكَرِه َ الْكَافِرُونَ» و با رهبری امام خمینی (ره) و فداکاری
وَالل ُه مُتِم ن ِ
و ایثارگری ملت شریف و سلحشور ایران اسالمی و البته عنایات خاصه
حضرت بقیه الله االعظم خنثی شد و ابرقدرتهای شرق و غرب و اقمار
وابسته به آنها را ناامید و رزمندگان عاشورایی را به سازندگان اقتدار و
فراهم کنندگان بسترهای بالندگی ،پیشرفت و نیل به قله های ممتاز
افتخار تبدیل کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است «درایت های بی نظیر رهبرمعظم
انقالب ،ایثار و یگانگی آحاد ملت ،رشادتهای بیبدیل رزمندگان و اراده
خلل ناپذیر فرماندهان در کنار عنایات ویژه الهی را باید رمز پیروزی بزرگ
ملت سلحشور و ستم ستیز ایران اسالمی در هشت سال دفاع مقدس
بدانیم که بی هیچ تردید باید در آموزههای نظامی به عنوان معیارهای
پیروزی و مقاومت در جهان معاصر شناخته شوند تا نسل جوان ایران
اسالمی را به شناخت و پیروی از نسل قهرمان انقالب اسالمی مجاب و
مطمئن کنند .این اطمینان از این واقعیت آشکار حاصل می شود که دیگر
کسی نه تنها در منطقه ،بلکه در سطح جهانی ،جرات تعرض نظامی به
ایران را ندارد و ایران هم اکنون به نماد استقالل ،اقتدار و پیشرفت نه تنها
در منطقه بلکه در سطح بینالملل تبدیل شده است».
بیانیه بانک انصار در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره و تکریم امام
شهیدان و شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس ،شهدای حرم و
جبهه مقاومت اسالمی و تأکید بر لزوم کاربست ارزشهای دفاع مقدس
و گنجینههای تجربی آن در همه عرصه های عمومی و خصوصی کشور
و نیز عطف توجه به هوشمندی و بصیرت آحاد مردم و مسئولین نسبت
به توطئههای آشکار و پنهان دشمنان ،افزوده است :افتخار داریم تحت
زعامت رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت امام خامنهای(حفظهالله)
تمامی اهتمام و مساعی فردی و جمعی خود را مصروف اقتدار مالی و
تحقق اقتصاد مقاومتی کنیم و در مقام بانک مقاوم ،با کارگیری دانش
روز و عبور از سد تحریم های ستمگرانه به دستان با کفایت سرمایه های
انسانی با بصیرت ،متعهد ،محقق و نوآور خود ،همه توان خود را برای
بهبود نظام بانکی به کار گیریم.

بانک انصار در بیانیهای با گرامیداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع
مقدس در برابر مزدوران استکبارجهانی ،دفاع مقدس هشت ساله
را الگوی جاودانه و پیروزی آفرین ملت عزیز ایران اسالمی برای دفاع
در برابر همه دشمنان به ویژه آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب در
همه عرصهها دانست که پیروی از آن ،گذر پیروزمندانه از سختیهای
گوناگون اقتصادی ،سیاسی و نظامی و چیرگی بر فتنه انگیزیها و توطئه
چینیهای نظام سلطه را تضمین میکند.
در ابتدای این بیانیه آمده است :چهل سال پیش ،استکبار جهانی برای
درهم شکستن انقالب ضداستعماری ملت متحد و متعهد ایران اسالمی،
جنگی را به این کشور بزرگ تحمیل کرد تا به خیال خام خود ،اراده
ایرانیان را برای ایجاد جبهه مقاومت اسالمی در منطقه درهم شکند ،غافل
از آن که این تهاجم نه تنها این هدف شیطانی را محقق نخواهد کرد ،بلکه
با الطاف خفیه الهی ،به تقویت و گسترش جبهه مقاومت خواهد انجامید
و میهن عزیز اسالمی را به محور مبارزه و مقابله با شرارت های استکباری
و صهیونیستی در سراسر جهان تبدیل خواهد کرد.
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