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در آستانه شروع فعالیت بیمه تکمیلی
فرهنگیان ،مدیرعامل شرکت سهامی بیمه دانا
با مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان دیدار
و در خصوص روند اجرایی ثبتنام فرهنگیان،
تعهدات بیمه تکمیلی و ظرفیت مراکز درمانی
فرهنگیان بحث و تبادلنظر شد.
در این نشست مدیرعامل شرکت سهامی
بیمه دانا گفت :با حذف ارز ترجیحی این درایت
هوشمندانه وزیر محترم آموزش و پرورش بود که
توانست با احیای بیمه تکمیلی فرهنگیان ،شرایط
بهتری برای فرهنگیان در این زمینه فراهم نماید.
رضا جعفری در ادامه گفت :با توجه به فرامین
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که بر بیمه
فرهنگیان تأکید داشتند ،متولیان بیمه دانا بسیار
خرسند هستند که بتوانند در تحقق فرامین مقام
معظم رهبری از بعد اجتماعی مؤثر واقع شوند.
وی با اشاره به رسالت اجتماعی بیمه دانا
افزود :ما خود را مدیون معلمان میدانیم و این
رسالت اجتماعی و دینی بود که باید در قبال
جامعه فرهنگی ادا میکردیم که الحمدلله با تمام
ظرفیت شرکت بیمه دانا ،این اقدام عظیم صورت
میپذیرد.
مدیرعامل بیمه دانا با بیان اینکه نهضت
افزایش قراداد با مراکز درمانی در بیمه دانا
صورت گرفته است ،افزود :در تالش هستیم
که تعداد قرارداد با مراکز و مراجع درمانی را از
هشت هزار به  30هزار قرارداد افزایش دهیم.
وی تصریح کرد :در سطح کشور
نمایندگیهای بیمه دانا در سطح گستردهای
وجود دارند ،اما این آمادگی را نیز داریم که این
نمایندگیها را افزایش دهیم .رضا جعفری بیان
کرد :تمام تالش ما در بیمه دانا این است که
کمترین میزان مراجعه حضوری بیمهشدگان را
داشته باشیم و تمامی خدمات بهصورت آنالین
و همگام با دولت الکترونیکی به بیمهشدگان
گرامی ارائه شود .وی همچنین اظهار کرد:
اپلیکیشن بیمه دانا تا پایان مردادماه سالجاری
راهاندازی میشود که بسیاری از خدمات
بهصورت الکترونیکی از این بستر ارائه خواهد شد
تا بتوانیم در مسیر مدل بیمهگری هوشمند ،در
سطح کشور پیشرو و پیشگام باشیم.
همچنین مدیرعامل بیمه دانا بر ضرورت
ترویج فرهنگ بیمه اشاره کرد و افزود :همزمان
با شروع سال تحصیلی جدید در نظر داریم،
ضمن ارائه آموزشهای الزم در خصوص بیمه
به دانشآموزان ،از آنان به عنوان سفیران
فرهنگی بیمه ،بهره گیریم تا بتوانند موجب
ارتقای جایگاه بیمه در سطح خانواده و جامعه
باشند و از طرفی ضمن تحصیل با فنون و
مهارتهای تخصصی بیمه نیز آشنا شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان نیز ضمن
تشکر از نگاه ویژه مسئولین بیمه دانا به حوزه
تعلیم و تربیت گفت :آموزش و پرورش بستر
رشد و تعالی دانشآموزان و نسل آینده است
که برای تحقق آن نیازمند مشارکت همهجانبه
هستیم.
علی اسماعیلی تصریح کرد :احیاء بیمه تکمیلی
فرهنگیان حرکتی در راستای توسعه و پیشرفت
جامعه و افزایش انگیزه و امیدآفرینی است که
همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده
است .وی اظهار کرد :میزان رضایتمندی که
در زمینه ارائه خدمات بیمهای حاصل میشود
موجب ارتقاء جایگاه و نفوذ اجتماعی بیمه دانا
خواهد بود .علی اسماعیلی در ادامه گفت :قشر
فرهنگیان در مواردی مورد بیمهری قرار گرفته
که با پاسخگویی به نیازهای جامعه فرهنگیان،
قطعا ً موجب افزایش انگیزه و ارتقاء کیفیت
آموزشی و پرورشی را شاهد خواهیم بود.
در پایان وی با بیان اینکه اعتماد معلمان،
اعتماد سایر اقشار جامعه را نیز برای بیمه دانا
نیز فراهم خواهد کرد ،افزود :در بین معلمان
نیز از این اتفاق استقبال خوبی شده است و
این فرصت مناسبی برای خدمت به فرهنگیان
خواهد بود .در حاشیه این دیدار ضمن بازدید
از درمانگاه فرهنگیان زنجان مقرر شد در راستای
رفاه حال فرهنگیان در این استان قرارداد ویژهای
با این مرکز درمانی بسته شود.
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« ابتکار» تبعات اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی را بررسی کرد

مدیرعامل بیمه دانا در دیدار با مدیرکل
آموزش و پرورش استان زنجان:

بیم ه تكمیلی فرهنگیان ،رسالت
اجتماعی بیمه دانا در قبال جامعه
فرهیخته و فرهنگی است

بازاروسرمایه
علی عسکری در دیدار با استاندار ایالم:

شمشیر دولبه مالیاتستانی

در روزهای اخیر ایده جدید برای اخذ مالیات از
تراکنشهای بانکی ،انتقادات و گالیهها فعاالن
اقتصادی و صاحبان کسبوکار را به دنبال داشته
است و برخی از کسبه در شهرهای مختلف به نشانه
اعتراض خود نسبت به تصمیمات وزارت اقتصاد برای
اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی مغازههای خود را
تعطیل کردهاند .به گفته آنها وضعیت بد معیشت،
تورم و تحریم طی سالهای اخیر کسب و کارها را به
شدت تحت تاثیر قرار داده است و شیوه تازه برای
مالیاتستانی از کسب و کارها فشار بیشتری به
کسبه وارد خواهد کرد.
با توجه به شرایط پیش آمده و به دنبال اختالف
مالیاتی سازمان امور مالیاتی با صنوف ،حال اصناف
خبر از پیشنهادی میدهند که در انتظار پاسخ
سازمان امور مالیاتی هستند .ابراهیم درستی ،نایب
رئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با خبرآنالین
در این باره میگوید« :در آخرین صحبتی که ما با
سازمان امور مالیاتی داشتیم ،پیشنهاد کردیم که
برای سال  ۱۴۰۰تراکنشهای بانکی را محاسبه نکنند،
چون خیلیها از بحث تراکنشها اطالع نداشتند
و خیلیها هم پول دستی میدادند و میگرفتند و
بر همین اساس ،روی رقم تراکنشهای بانکی آنها
میرفت .ما خواستیم که مالیات را از سال ۱۴۰۱
حساب کنند .برای سال  ۱۴۰۰مالیاتها برمبنای
سیستم گذشته حاال با یک درصدی افزایش یا کاهش
دریافت کنند ».نایب رئیس اتاق اصناف تهران با
اشاره به اینکه بسیاری از اصناف در سال گذشته به
دلیل شرایط کرونا ،با مشکالت فراوانی روبهرو بودند،
متذکر میشود« :ما پیشنهاد دادیم که سازمان امور
مالیاتی نسبت به شرایط اصناف مراعات داشته باشد
و امیدواریم هر چه زودتر این وضعیت روشن شود.
فعال همه چیز در حد وعده و وعید پیش رفته است
و پاسخ روشنی به ما داده نشده است .ما پیشنهاد
را دادیم و امیدواریم در هفته آینده شفافتر عمل
کنند».
اخذ مالیات از تراکنشها بانکی تبعاتی را به دنبال
دارد
ابراهیم نکو ،دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی
مجلس در خصوص اخذ مالیات از تراکنشهای
بانکی اصناف به «ابتکار» گفت :در یک شرایط
عادی اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی میتواند
اقدام مناسبی باشد اما در شرایطی که اقتصاد در
وضعیت نامساعدی به سر میبرد و از سوی دیگر
کسب و کارها با مشکالت مختلفی دست و پنجه نرم
میکنند اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی نمیتواند
تصمیم مناسبی باشد .اکنون بسیاری از کسب و
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گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس،
حامی توسعه صنایع پایین دستی
پتروشیمی در ایالم است

kimia.najafi.23@gmail.com

ابراهیم نکو گفت :یکی از مشکالتی که اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی به وجود میآورد این است که فرار مالیاتی بیشتر خواهد شد.

نکو:بسیاری
از کسبهها باید
مورد حمایت
قراربگیرند
تابتوانیم
لزایی،
اشتغا 
رونق کسب و
کارها و رشد
اقتصادی را در
کشور شاهد
باشیم
کارها در شرایطی قرار دارند که باید از آنها حمایت

شود بنابراین اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی نه
تنها برای دولت مفید نخواهد بود ملکه پس از مدتی
دولت را با یک سردرگمی مواجه خواهد کرد.
وی افزود :من تصور میکنم که دولت امروز
میتواند با مراجعه به کف بازار و درون جامعه به
طور کامل متوجه شود که چه کارهایی را انجام بدهد
و چه کارهایی را انجام ندهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد :اکنون
دولت گرفتار جراحی اقتصادی بوده و همین مسئله
سبب ایجاد برخی گرفتاریها برای مردم و حتی خود
دولت شده است بنابراین نباید از سوی دیگر تصمیم
به ایجاد فشار مضاعف بگیرد و مردم را پیش از این
در تنگنا قرار دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات
از تراکنشهای بانکی میتواند راهی برای تامین
کسریهای دولت باشد یا خیر گفت :من گمان

میکنم راههای بسیاری برای تامین کسریهای
دولت وجود دارد مثال ً به گفته خود دولت اکنون
فروش نفت در وضعیت مناسبی قرار دارد و بازهم
به گفته خود دولت به دنبال جراحی اقتصادی و
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی دولت درآمدهای کالنی را
به دست میآورد بنابراین آنطور که دولت میگوید
منابع درآمدی دولت تقویت شده است و دیگر نیازی
به آشفته کردن وضعیت کسب و کارها نیست.
وی افزود :اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی یک
مسئله ضروری نبود دولت نباید کسب و کار را با
مشکل روبهرو کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد :اگر
دولت میخواهد از طریق مالیات مشکالت منابع
مالی خود را برطرف کند باید به سراغ فرارهای مالیاتی
برود.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به مسئله
کرونا و تحریمها در سالهای اخیر اشاره کرد و در

این باره گفت :کرونا و تحریم در سالهای اخیر
بسیاری از کسب و کارها با مشکالت جدی روبهرو
کرده است و دولت باید با مشوقهای مالیاتی کسب
و کارها را رونق ببخشد .بسیاری از کسبهها باید
لزایی ،رونق
مورد حمایت قرار بگیرند تا بتوانیم اشتغا 
کسب و کارها و رشد اقتصادی را در کشور شاهد
باشیم.
دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس به
تبعات این نوع مالیاتستانیها اشاره کرد و در
ایناره گفت :یکی از مشکالتی که اخذ مالیات از
تراکنشهای بانکی به وجود میآورد این است که
فرار مالیاتی بیشتر خواهد شد .به بیان دیگر بسیاری
از کاسبان که تراکنش مالی باالیی دارند برای
اینکه قانون را دور بزنند مشتریان خود را به سمت
مغازههایی که تراکنش مالی کمتری دارند هدایت
میکنند تا از این طریق میزان تراکنش مالی خود را
پنهان نگه دارند.

ورود قوه قضائیه به تخلف در واردات نهادههای دامی
در حالی که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی مدعی شدهاند در
ماجرای شرکت «آریو تجارت سهیل» و واردات نهادههای دامی
توسط آن ،همه چیز قانونی بوده ،قوه قضائیه از تخلف بزرگ در
این حوزه خبر داد.
به گزارش مهر ،در حالی که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی
مدعی شدهاند در ماجرای شرکت «آریو تجارت سهیل» و واردات
نهادههای دامی توسط آن ،همه چیز قانونی بوده ،قوه قضائیه از
تخلف بزرگ و مهم در این حوزه خبر داد.
در همین راستا ،امروز حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای
با اشاره به تخلفات در واردات نهادههای دامی اعالم کرد که اینکه
یک دستگاه که از متولیان امر واردات کاال به کشور است به صورت
رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل
پیگیری است ،موارد اینچنینی زمینهساز فسادهای بعدی و متعدد
و ایجاد پروندههای کثیرالشاکی میشود و گرفتاریها و مشکالت
بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود
میآورد .در حالی که تا کنون حدود  ۴۰روز از موعد وارد کردن
محموله نهادههای دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما
هنوز این نهادهها تأمین نشدهاند
وی اضافه کرد :آنطور که سازمان بازرسی گزارش داده ،تعداد قابل
توجهی از افراد با استناد به اعالم ورود نهادههای دامی به بندر و
ثبت آن در سامانه بازارگاه ،اقدام به واریز وجه برای خرید کاال و
ترخیص و دریافت آن ظرف یک تا چند هفته بعد کردند در حالیکه
اساسا ًنهادهای وارد کشور نشده بود و در نهایت هم هیچگونه کاالیی
به دست مردم نرسید ،یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این
محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کاالی مورد نظر ،ورود
آن به بندر ثبت یا اصطالحا ً «کوتاژ» شد و متعاقب این موضوع،
کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان
قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه ،اقدام به خرید
کاال کردند.
همچنین در این خصوص رئیس سازمان بازرسی گفت :ساخت
شماره کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهادههای دامی وارد
بندر نشده بود و سپس ثبت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه ،سبب
شد که  ۸۰۰هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم ،کشاورزان و
اتحادیهها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهادهها وارد کشور شده
باشد ،با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه ۵۰۰ ،هزار تن از این

نهادهها را با مبلغ هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را
به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند ،در حالی که
تا کنون حدود  ۴۰روز از موعد وارد کردن محموله نهادههای دامی
به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهادهها تأمین
نشدهاند.
آریو تجارت سهیل از کجا آمد و چه کرد؟
براساس این گزارش ،ماجرای آریو تجارت سهیل به این شرح است
که در حالی که کشور برای یک جراحی بزرگ اقتصادی آماده میشد
و تجار و تولیدکنندگان امیدوار بودند با اصالح سیاست نادرست ارز
 ۴۲۰۰تومانی ،چرخه اقتصاد رونق بگیرد ،در واپسین روزهای عمر
سیاست ارز ترجیحی ،وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی غیرمعمول
با ایجاد یک شرکت خاص ،درخواست مبلغ قابل توجهی ارز برای
آن کرد.
ماجرا از افشای چند نامه آغاز شد که در تاریخ اردیبهشتماه،
توسط وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی خطاب به مسئوالن
بانک مرکزی نوشته شده بود .در این نامهها عنوان شده بود سازمان
مرکزی تعاون روستایی مأموریت یافته نسبت به تأمین بخشی
از کاالهای اساسی اقدام کند .در این نامهها همچنین از واردات
نهادههای دامی و روغن خام آفتابگردان صحبت شده و وزیر جهاد
از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود که مبلغ بسیار قابل
توجهی ارز دولتی به حساب فروشنده خارجی واریز شود و فردی به
نام وحید احمدی که مدیرعامل شرکت آریو تجارت سهیل است برای
پیگیری این مساله تا وصول آن معرفی شده بود.
اظهارات مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در حالی بوده که
بررسیهای خبرنگار مهر نشان میدهد شرکت آریو تجارت نه تنها
تا آن زمان کاالیی وارد نکرده بلکه محمولههایی را که وجود نداشته
در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی فروخته و قیمت ریالی آن را از
تولیدکنندگان جمع کرده و تا هم اکنون نیز بخش زیادی از آن را
نتوانسته تحویل تولیدکنندگان بدهد و گرفتاریهای زیادی را برای
دامداران و مرغداران کشور ایجاد کرده و امنیت غذایی را به خطر
انداخته است.
فروش این محمولههای کذایی در سامانه بازارگاه در حالی اتفاق
افتاده که تنها زمانی وارد کنندگان اجازه دارند بار خود را در سامانه
بازارگاه عرضه کنند که برگه کوتاژ از گمرک گرفته باشند و این شرکت
اصال ًباری نداشته که بتواند ترخیص کند و برگه ترخیص بگیرد.

وزارت جهاد کشاورزی :همه چیز قانونی بود!
با اینحال ،محمد قربانی ،معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت
جهاد کشاورزی چندی قبل در نشستی خبری در واکنش به سوال
خبرنگار مهر مبنی بر تخلف در این حوزه گفت :همه چیز قانونی
بوده است!
قربانی در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه اگر تمام روند کار
قانونی بوده و مشکلی در این حوزه وجود نداشته است ،چرا شرکت
پشتیبانی امور دام جایگزین آریوتجارت سهیل شد؟ توضیح داد:
برای اینکه ما نمیخواستیم فرآیند تأمین کاال دچار مشکل شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه آیا در حال حاضر
آریوتجارت سهیل به طور کامل از فرآیند تأمین نهادههای دامی
حذف شده است؟ تصریح کرد :بله؛ شرکت پشتیبانی امور دام
جایگزین آریوتجارت سهیل شده است.
قربانی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد این هستیم که
بسیاری از جمله واردکنندگان نیز به این حوزه ورود کردهاند ،گفت:
این در حالی است که هر کس وظایف خاص خود را دارد.
معاون وزیر جهاد با اشاره به اینکه آریوتجارت سهیل حتی یک
دالر نیز دریافت نکرده است ،اظهار کرد :شرکت پشتیبانی هم اکنون
در حال تأمین و عرضه نهادهها به تولید کنندگان است و مشکلی در
این زمینه وجود ندارد.
فرافکنی به جای پاسخگویی!
قربانی همچنین به این پرسش که گفته میشود آریوتجارت سهیل
بدون اینکه محمولهای داشته باشد ،اقدام به فروش نهادههای دامی
در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی کرده است ،تأکید کرد :بنده به
مسائل بازرگانی آشنایی کامل ندارم و مربوط به حوزه بنده نیست و
عمال ًاگر باری به بندر نرسیده باشد و بارگیری و انتقال انجام نگرفته
باشد ،عمال ًبارگذاری در سامانه بازارگاه اتفاق نمیافتد.
وی به این پرسش که آیا شما عرضه نهاده با کوتاژ مجازی را
تکذیب میکنید؟ گفت :بنده چیزی در زمینه کوتاژ مجازی نشنیدم.
بار موجود است و هیچ چیز مجازی هم وجود ندارد .حباب که
نمیتوانند در بازارگاه بفروشند باید کاال وجود داشته باشد تا آن را
به فروش برسانند.
براساس این گزارش ،ورود دستگاه قضا و سازمانهای نظارتی به
این ماجرا نشان دهنده این است که وزارت جهاد کشاورزی در این
زمینه درست عمل نکرده و بجای پاسخگویی درصدد فرافکنی است.

رشد  63درصدی در گزارش عملکرد وپاسار در 1400
بر اساس انتشار گزارش عملکرد بانک پاسارگاد با نماد وپاسار درتاریخ 25
خرداد  1401در کدال ،اینطور به نظر میرسد که این شرکت سودی خالص
در عملکرد سال  1400خود به ثبت رسانده است که این سود نسبت به
سال 1399رشد 63درصدی را نشان میدهد.
گزارش منتشر شده اطالعات مالی تلفیقی و حسابرسی نشده از سوی
بانک پاسارگاد درجهت شفافسازی و ضوابط سازمان بورس و بانک بوده
است تا این اطالعات در کمترین زمان بویژه قبل از برگزاری مجامع و اوایل
سال مالی بعدی به اطالع سهامداران برسد .این گزارش تلفیقی منتشر شده
در حوزه ارائه صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره 12ماهه منتهی به
29اسفند 1400است.
گزارش عملکرد ساالنه بانک پاسارگاد با نماد وپاسار در گروه بانک و
موسسات اعتباری ،نشان میدهد این بانک همچنین رشد قابل توجهی
در دیگر بخشهای خالص درآمد تسهیالت و سپردهگذاری ،خالص درآمد
کارمزد ،درآمد عملیاتی ،سود انباشته داشته است.
بر اساس این گزارش ،سود خالص وپاسار در سال  1400در حدود 16.109
میلیارد تومان بوده و این رقم در سال  1399نزدیک به  9.868میلیارد تومان
برآورد میشود که با توجه به این ارقام رشد 63درصدی را نشان میدهد.
درآمد تسهیالت اعطایی و سپردهگذاری و اوراقبدهی در دوره منتهی به
29اسفند 1400در حدود  39.483میلیارد تومان بوده و این رقم در مدت
مشابه سال قبل  22.218میلیارد تومان بوده که تغییر  78درصدی را نشان
می دهد.

خالص درآمد تسهیالت و سپردهگذاری با رشد 96درصدی به رقم 12.868
میلیارد تومان بالغ گردید .همچنین خالص درآمد کارمزد وپاسار رشد
76درصدی داشته و به حدود  2.500میلیارد تومان رسیده است.
جمع درآمد عملیاتی وپاسار رشد 12درصدی را نسبت به دوره مشابه قبل
نشان می دهد ،همچنین سود انباشته شرکت نیز با تغییرات 656درصدی در
سال  1400در مقایسه با ابتدای سال  1399گزارش شده است.
سود انباشته بانک در سال  1400در حدود  14.967میلیارد تومان است
درحالیکه این رقم در سال  1399در حدود  9.621میلیارد تومان به ثبت
رسیده است.
بانک پاسارگاد در  12ماهه منتهی به اسفند ،1400برای هر سهم  1229ریال
سود محقق کرده است.
نکته قابل توجه ،کاهش 47درصدی مطالبات مشکوک الوصول بانک
پاسارگاد بوده که در این گزارش منعکس شده است.
مالیات بر درآمد سال جاری وپاسار نیز که در گزارش عنوان شده ،افزایش
و تغییر 115درصدی را نسبت به سال  1399نشان میدهد بهطوری که این
رقم در دوره منتهی به 29اسفند 1400نزدیک به  1821میلیارد تومان رسیده
است.
خالص سود مبادالت و معامالت ارزی در این گزارش کاهش 67درصدی را
نشان میدهد .سود مبادالت و معامالت ارزی در گزارش حسابرسی نشده
وپاسار در سال  1400در حدود  2.649میلیارد تومان اعالم شده است،
درحالیکه در گزارش عملکرد حسابرسی شده سال  1399این سود معامالت

ارزی  7.998میلیارد تومان بوده است .این میزان کاهش معامالت ارزی
میتواند ناشی از تبعات مالی تحریمی و یا نوسانات نرخ ارز باشد .اما رشد
خالص درآمد بانک در سال  1400نشان میدهد که این کاهش معامالت
ارزی تاثیری در روند رشد این نماد نداشته است و در همین دوره نیز رشد
63درصدی وپاسار به ثبت رسیده است.
افزایش بدهی به دیگر بانکها و موسسات اعتباری در این گزارش
حسابرسی نشده قابل توجه است بهطوری که در دوره یک ساله 1400
این رقم به  43.409میلیارد تومان به ثبت رسیده است درحالیکه در
مدت مشابه  14.428میلیارد تومان اعالم میشود .مطالبات بانک نیز
میتواند یکی دیگر از دالیل افزایش بدهی به دیگر بانکها باشد که با
توجه به اهداف درآمدزایی بانک در دوره های آتی به نظر میرسد این
میزان از بدهی رو به کاهش باشد.
بر طبق گزارش منتشر شده ،بانک پاسارگاد اهدافی را نیز برای سال 1401
(سال جاری) پیشبینی کرده است .بهطوری که اعالم میشود برنامههای
بااهمیت شرکت در دوره  12ماهه منتهی به 29اسفند 1401بر مبنای افزایش
بهره وری دارایی ،درآمدزایی بانک و کاهش بهای تمام شده منابع جذب
شده ،خواهد بود .همچنین برآورد وپاسار از تغییرات هزینههای مالی در دوره
منتهی به 29اسفند 1401بر مبنای کنترل هزینههای اداری و عمومی مانند
دوره مشابه سال  1400خواهد بود .تاکید به تغییرات خالص سایر درآمد و
هزینهها در دوره  12ماهه  1401نشان میدهد بانک پاسارگاد در صدد بهبود
سایر درآمدها نسبت به سال  1400است.

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج
فارس با اشاره به تاکید رئیس جمهوری و دولت
سیزدهم بر توسعه صنایع پایین دستی در استان
ایالم تاکید کرد :حمایت از صنایع پایین دستی
و شرکتهای دانش بنیان ،راهبرد گروه است و
از توسعه این صنایع در ایالم حمایت میکنیم.
حسن بهرامنیا استاندارد ایالم و علیاکبر
بسطامی نماینده مردم ایالم ،ایوان ،هلیالن،
چرداول ،مهران ،ملکشاهی ،چوار و سیروان با
دکتر علی عسکری دیدار کردند.
استاندار ایالم در این نشست با اشاره به اینکه
پتروشیمی ایالم و پتروشیمی ارغوان گستر ایالم
دو شرکت تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج
فارس در این منطقه هستند ،گفت :این دو
پتروشیمی نقش مهمی در اقتصاد استان ایالم
دارند اما پیشرفتهای مورد انتظار ما در این دو
مجموعه هنوز محقق نشده و مشکالتی پیش
روی آنهاست که امیدواریم با حمایت مالی
هلدینگ خلیج فارس ،شاهد توسعه و تحقق
تولید در ظرفیت اسمی و بهرهبرداری این دو
شرکت باشیم.
وی با اشاره مصوبه هیئت دولت در خصوص
صنایع پایین دستی در ایالم گفت :با ایجاد پارک
پلی پروپیلن و پیشبینی فعالیت  ۹۲شرکت در
آن ،برای  ۴هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد.
بسطامی هم در این نشست با اشاره به مشکل
بیکاری در استان ایالم گفت :علیرغم وجود
منابع غنی نفت و گاز ،متاسفانه بیکاری و رشد
آسیبهای اجتماعی از دغدغههای جدی در
استان است و امیدواریم با حمایت گروه صنایع
پتروشیمی خلیج فارس ،شاهد کاهش بیکاری و
رونق اقتصادی در استان باشیم.
علی عسکری نیز در این نشست با اشاره
به سفرهای متعددی که در زمان تصدی
مسئولیتهای گذشته به غرب کشور داشته،
گفت :در دوران دفاع مقدس هم خاطرات
خوب فراوانی از مردم ایالم و مردم غیور غرب
کشور دارم و به خوبی با ظرفیتهای بالقوه این
منطقه آشنا هستم و معتقدم که بسیاری از این
ظرفیتها متاسفانه بالفعل نشده است.
وی تصریح کرد :این استان ظرفیتهای قابل
توجهی در حوزه نفت و گاز دارد و اینکه استاندار
این استان از خانواده صنعت نفت است را به
فال نیک میگیرم و امیدوارم با توجه به همت
و تاکید دولت برای توسعه صنایع پایین دستی
پتروشیمی در این منطقه ،شاهد تحول در این
عرصه باشیم.
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج
فارس ،افزود :رفع مشکالت پتروشیمی ایالم و
ارغوان گستر را به صورت جدی پیگیری میکنیم
و از سوی دیگر با توجه به تعریف ماموریت
ایجاد صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش
در پترول ،برای حمایت از این صنایع در ایالم
آمادهایم.
وی ادامه داد :ما به شرط تامین زمین و
امکانات اولیه موردنیاز از سوی استانداری برای
ایجاد پارک فناوری در ایالم آمادهایم و از پترول
میخواهم مکانیابی این پروژه را آغاز کند.
علی عسکری همچنین با اشاره به تفاهمنامه
توسعه فاز دوم میدان گازی تنگبیجار میان این
گروه و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،گفت:
با بهرهبرداری از این طرح که انشالله از پایان
شهریور ماه عملیات اجرایی آن آغاز میشود،
مشکل خوراک پتروشیمی ایالم حل میشود که
موجب برکات فراوانی برای منطقه خواهد شد.
گسترش برنامههای گروه صنایع پتروشیمی
خلیج فارس در راستای ایفای مسئولیت
اجتماعی ،کمک به محیط زیست و کاهش
آالیندگی مجتمعهای گروه با اجرای طرحهای
زیست محیطی از دیگر مواردی بود که در این
جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

