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اخبار
آمادگی بانک رفاه کارگران برای
تامین مالی واحدهای تولیدی فعال
در صنعت مس

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت :صنعت مس
از جمله صنایع استراتژیک کشور به شمار میرود
و آمادگی داریم به سهم خود از اقدامات توسعهای
در این صنعت حمایت کنیم.
اسماعیل للـهگانی با بیان این مطلب در
نشست مشترک با رستمی مدیرعامل شرکت ملی
صنایع مس ایران که در محل این شرکت برگزار
شد ،افزود :صنعت مس کشور از ظرفیتهای
ارزشمندی در بخش معدنی برخوردار است که
متاسفانه تاکنون کمتر مورد بهرهبرداری قرار گرفته
است .بانک رفاه کارگران آمادگی دارد تا در راستای
این مهم از واحدهای تولیدی فعال حمایت کند.
وی با بیان اینکه ،صنعت مس از جمله صنایع با
آالیندگی پایین و آیندهدار کشور به شمار میرود،
گفت :بخشی از عقبماندگی کشور در بخش
تولید مس به کمبود سرمایهگذار مناسب برمیگردد
که بانک رفاه کارگران میتواند در این زمینه شریک
استراتژیک شرکت ملی صنایع مس ایران باشد.
للـهگانی به ضرورت بهرهبرداری از ظرفیتهای
دانشبنیان در صنعت مس کشور اشاره کرد و
گفت :در راستای تحقق اهداف شعار سال تولید؛
دانشبنیان ،اشتغالآفرین ،میتوانیم این صنعت را
در مسیر توسعه فناوریهای نو یاری کنیم .وی با
بیان اینکه ،بانک رفاه کارگران در موضوعات مختلف
میتواند همیار شرکت ملی صنایع مس ایران در
مسیر توسعه باشد ،خاطرنشان ساخت :ارائه
خدمات ارزی ازجمله این موارد است؛ صرافی بانک
رفاه به عنوان صرافی برتر نظام بانکی میتواند در
این زمینه نقش محوری ایفا کند .مدیرعامل بانک
رفاه کارگران افزود :ارائه تعهدات ضمانتنامهای،
انتشار اوراق گواهی ،ارائه خدمات دیجیتال ،اعطای
خدمات اعتباری و ....از جمله حمایتهایی هستند
که بانک رفاه میتواند به واحدهای تولیدی فعال
در صنعت مس کشور ارائه کند .للـهگانی در
پایان به اوراق گام اشاره کرد و گفت :این اوراق با
هدف رفع موانع پولی ،رونق تولید ،هدایت منابع
مالی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین
سرمایهدرگردش سالم و پایدار و در راستای تامین
مالی واحدهای تولیدی ،منتشر میشود .دکتر
رستمی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران
نیز طی سخنانی در این نشست با قدردانی از
حمایتهای بانک رفاه کارگران از واحدهای تولیدی
فعال در صنعت مس کشور خاطرنشان ساخت:
آمادگی داریم همکاریهای متقابل خود با بانک
رفاه را بیش از گذشته توسعه دهیم .وی به آخرین
وضعیت صنعت مس کشور اشاره کرد و گفت:
ایران در بخش ماده معدنی رتبه پنج جهان را در
اختیار دارد اما در بخش تولید مس رتبه مناسبی
نداریم و امیدواریم با حمایتهای بانک رفاه کارگران
بتوانیم در این زمینه نیز به جایگاه مناسبی دست
پیدا کنیم .رستمی با بیان اینکه افزایش ظرفیتهای
اکتشافی ازجمله اقدامات توسعهای شرکت ملی
صنایع مس ایران به شمار میرود ،تصریح کرد :در
این زمینه نیازمند ماشینآالت جدید و بهرهبرداری
از دانش نو و ظرفیتهای دانشبنیان هستیم؛
بانک رفاه کارگران در این بخش نیز میتواند همکار
مناسبی برای شرکت باشد .وی افزود :در حال
حاضر تنها  7درصد صنایع مس کشور کشف شده
است و برای توسعه اقدامات در این زمینه نیازمند
یاری بانک رفاه کارگران هستیم.

شش کلید جدید در «کیلید» بانک آینده

با هر سیستم عاملی به «کیلید» وصل
شوید
بانک آینده در راستای نوآوری و بهبود کیفیت
خدمات الکترونیکی ،تغییرات و امکانات جدید
سامانه «کیلید» را برای سیستمهایعامل iOS
و اندروید ،ایجاد کرد .این تغییرات شامل :ایجاد
قابلیت نمایش پیام اطالعرسانی تعدیل سود سپرده
بههنگام برداشت از حساب بلندمدت ،ایجاد قابلیت
افزودن سیستمی شرایط برداشت برای حسابهای
افتتاحشده از طریق سامانه موبایلی کیلید ،تغییر
رابط کاربری (گرافیکی) سامانه وب مشتری،
ارسال پیامک رمز یکبار مصرف ( )OTPتراکنش
پرداخت بهشماره موبایل پروفایل مشتری و امکان
دریافت نسخه  iOSاز طریق سیبچه و سیبآپ از
دیگر تغییرات انجام شده است.برای نصب برنامه
«کیلید» به صفحه سامانه کیلید روی وبسایت
بانک آینده مراجعه کنیدir.key.ba24 :
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ادامه واکنشها به ماجرای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

اتوپالس بیمه نوین در سمنان
راهاندازی شد

افزایش حقوق بازنشستگان روی میز دولت
از ابتدای سال  ۱۴۰۱باید حداقل حقوق مستمریها
به میزان  ۵۷درصد و مستمریهای سایر سطوح نیز
به صورت پلکانی به میزان  ۳۸درصد زیاد میشد.
اما دولت بر خالف مصوبه شورای عالی کار  ،میزان
مستمری بازنشستگان را کمتر از مقدار مصوب و در
حدود  ۱۰درصد ابالغ کرد که این موضوع واکنشهای
متفاوتی را به دنبال داشت .از شکایت به دیوان
عدالت گرفته تا نامه رئیس مجلس از جمله واکنشها
به این مسئله بود و در این میان اما و اگرهای افزایش
حقوق بازنشستگان نظر رسانهها را به خود جلب کرد.
روزنامه ابتکار نیز در گزارشهای متعددی به
ماجرای افزایش حقوق بازنشستگان پرداخت.
در آخرین گزارش این رسانه با نام «معیشت
بازنشستگان در انتظار یک تصمیم» به تبعات و
بالتکلیف ماندن مسئله افزایش حقوق بازنشستگان و
کشمکشها در اینباره پرداخته و به نظر کارشناسان
و مسئوالن در این رابطه توجه شد .بر اساس این
گزارش محسن باقری ،فعال کارگری و بازنشستگی
نیز با اشاره به تعلل در افزایش حقوق بازنشستگان
و تبعات آن گفته بود« :مهمترین پیامد تعلل در
افزایش حقوق بازنشستگان بحث بیاعتمادی جامعه
نسبت به دولت خواهد بود .در سال اول شکلگیری
دولت و ابتدای ماجرا با تصویب رقم افزایش حقوقها
ل بازنشستگان شکل گرفت اما
بارقهای از امید در د 
شیرینی افزایش حقوق شامل حال بازنشستگان نشد
بنابراین تعلل بیشتر باعث بیاعتمادی گستردهتر
نسبت به دولت خواهد شد .مصوبه افزایش حقوق
بازنشستگان باید تغییر پیدا کند ،هرچند دولت
اختیار دارد که از مصوبه شورای عالی کار تبعیت
نکند و مصوبه خود را ارائه دهد اما قانون هم گفته
است بر اساس هزینهها زندگی باید افزایش حقوقها
به تصویب برسد بنابراین تعلل در تصویب و فرق
گذاشتن میان بازنشستگان و کارکنان به صالح
نیست و سرمایه اجتماعی را تضعیف میکند».
پاسخ وزارت کار به ابتکار
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز در واکنش
به گزارش «معیشت بازنشستگان در انتظار یک
تصمیم» مورخ  ۱۹/۰۵/۱۴۰۱جوابیهای را ارائه داد که
متن این جوابیه را در ادامه میخوانید:
«با تاکید رئیس محترم جمهوری اختیارات هیئت
وزیران در خصوص اصالح مستمری سایر سطوح
بازنشستگان تامین اجتماعی به وزرای عضو هیئت
امنای تامین اجتماعی تفویض شده است.
بر این اساس وزرای عضو هیئت امنای تامین
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اعمال افزایش و صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور ماه انجام میشود.

سازمانهای
امور اداری و
استخدامی و
برنامه و بودجه
درپیشنهادی
مشترک،الگوی
جدیدی از
افزایش حقوق
و مستمری
کارمندان و
بازنشستگان
کشوری و
لشکری ارائه
کرد هاند
اجتماعی به موجب اختیاراتی که در چارچوب پایداری
منابع سازمان تامین اجتماعی واگذار شده بود،
موضوع اصالح مستمری سایر سطوح بازنشستگان
را بر اساس ماده  ۹۶قانون تامین اجتماعی پذیرفته و
از آنجایی که بخشی از این منابع به صورت تعهدی
است ،بنابراین الزم است که منابع تعهدی به منابع
نقدی تبدیل شود .به همین منظور نیز جلساتی
با نمایندگان بازنشسته برگزار شده که نمایندگان
مذکور پیشنهادات خود را در این جلسات مطرح
کردهاند .همچنین نشست دیگری نیز طی روزهای
آتی برای بررسی نظرات نمایندگان بازنشسته برگزار

درآمد  ٩٩درصدی هندیها در مقابل درآمد یک درصد ایرانیها در بندر چابهار
آمارهای رسمی سازمان بنادر نشان میدهد که اساسا از ۱۹
ماه گذشته ،بندر شهید بهشتی چابهار  ۸۰درصد از فعالیتهای
کانتینری و ترانزیتی خود را از دست داده به طوریکه مجموع عملیات
کانتینری بندر شهید بهشتی بین سالهای  ٢٠١٩تا  ٢٠٢٠که هنوز
پیمانکار کیهان شیران زرین وارد بندر نشده بود از  ۴٨۴۶تی ئی یو
به  ٨٣٠۶تی ئی یو رسیده یعنی رشد حدود  ٧٠درصد داشته اما در
سالهای  ٢٠٢٠تا  ٢٠٢١علمیات کانتینری با افت  ٨٠درصد به ١۴۵٠
تی ئی یو کاهش پیدا کرده است.
به گزارش ایلنا ،دو هفته پیش همایش «روز چابهار» در شهر
بمبئی هند برگزار شد و در این مراسم وزیر بنادر ،کشتیرانی و
آبراهههای هند که به زودی برای بازدید از بندر چابهار عازم ایران
میشود ،اعالم کرد که هند میخواهد بندر چابهار را به عنوان یک
قطب ترانزیتی با توجه به موقعیت استراتژیک آن توسعه دهد و
بندر چابهار یک نقطه کلیدی برای تجارت جهانی و تجارت دریایی
خواهد بود.
همچنین در این مراسم جلیل اسالمی ،معاون سازمان بنادر و
دریانوردی که به نمایندگی از دولت ایران حضور داشت ،تاکید کرد
که بندر چابهار نقش مهمی در توسعه اقتصادی هند و ایران دارد و
ایران مشوقهای ویژهای برای افزایش همکاریهای تجاری بین هند و
ایران از طریق بندر چابهار داده است.
همه این صحبتها و اظهارات در شرایطی مطرح میشود که بیش
از  ۴۳ماه از واگذاری راهبری بندر شهید بهشتی چابهار به شرکت
هندی ایندیا پورتز گلوبال لیمیتد یا همان  IPGLمیگذرد و در حال
حاضر این بندر براساس اهدافی که تعیین شده ،به جای آنکه تبدیل
به قطبی جدید برای ترانزیت کاال و کانتینر بین هند ،افغانستان و
آسیای میانه و روسیه شود ،به محلی برای کسب درآمد هند از تخلیه
کاالهای اساسی و بارگیری مواد معدنی و ساختمانی تبدیل شده
بدون آنکه تالش نتیجهبخشی برای بازاریابی و بازارسازی از سوی
طرف هندی انجام شده باشد.
الزم به یادآوری است ،حدود  ۱۹ماه پیش ،خبرگزاری ایلنا با انتشار
اسنادی ،از تخلف سازمان بنادر و دریانوردی در تایید پیمانکار ایرانی
منتخب شرکت هندی ایندیا پورتز گلوبال لیمیتد در بندر چابهار خبر
داد.
این پیمانکار ،شرکتی وابسته به بنیاد مستضعفان بود که با ورود
به مناقصه شرکت هندی به عنوان برنده معرفی شد و شرکت سینا
این ب ُرد در این مناقصه را رسما در بازار بورس و سرمایه اعالم کرد
اما از آنجایی که شرکت توسعه خدمات بندری و دریایی سینا در

خواهد شد که اجرایی شدن اصالحیه مستمریها،
پس از برگزاری نشستهای مذکور و جمعبندی
خواهد بود که متعاقبا” کلیات آن به اطالع مردم
عزیز خواهد رسید».
الگوی جدید افزایش حقوق و مستمری کارمندان و
بازنشستگان کشوری و لشکری
بر اساس خبر رسانهها نیز سازمانهای امور
اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی
مشترک ،الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری
کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت
بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کردهاند .این

پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان
و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت
خرید آنها به دولت ارائه شده است و در روزهای
آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد شد.
این در حالی است که محمدهادی زاهدیوفا،
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره حقوق
بازنشستگان نیز اعالم کرده است« :اعمال افزایش و
صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان تامین
اجتماعی در شهریور ماه انجام میشود».
حال باید منتظر ماند و دید که ماجرای افزایش
ق بازنشستگان به کجا ختم خواهد شد.
حقو 

افت  ٨٠درصدی عملیات کانتینری بندر شهید بهشتی

فهرست شرکتهای تحریمی قرار داشت ،اپراتور هندی برای پرهیز از
بروز چالش با خطوط و شرکتهای کشتیرانی بین المللی ،ناچار شد تا
نتیجه مناقصه را به نحوی تنظیم کند تا شرکتی به نام «کیهان شیران
زرین» که چند روز قبل از اعالم برنده و با سرمایه  ۳۰۰هزار تومانی
تاسیس شد ه بود به عنوان پیمانکار منتخب اعالم شود .البته هنوز
م نیست که شرکت مذکور چگونه ظرف چنین مدت کوتاهی
هم معلو 
توانسته گواهینامههای صالحیت فعالیت در چنین نقطه استراتژیکی
را از سازمان بنادر و دریانوردی دریافت کند و در این باره ابهامات
زیادی وجود دارد.
با آغاز همکاری شرکت کیهان شیران زرین به عنوان پیمانکار ایرانی
طرف قرارداد هندیها ،آمار عملکردی بندر شهید بهشتی در چرخه
مبادالت تجاری بینالمللی و ترانزیت کاال و کانتینر تا  ۸۰درصد سقوط
کرد و حتی محموالت گندم اهدایی دولت هند به مردم افغانستان
که پیشتر از بندر شهید بهشتی منتقل میشدند ،از طریق خاک
پاکستان به افغانستان میرسند.
با گذشت  ۱۸ماه از حضور این شرکت در بندر چابهار ،طرف هندی
( )IPGLدر ماه گذشته مناقصه دیگری را در ایران برگزار کرد تا در
مورد ادامه فعالیت شرکت کیهان شیران زرین یا جایگزینی آن با
سایر شرکت کنندگان در مناقصه تصمیم گرفته شود که متعاقب
آن شرکت توسعه خدمات بندری و دریایی سینا با انتشار اخباری در
رسانههای اجتماعی اعالم کرد که برنده رقابت با شرکتهای فن آوران
(وابسته به گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران) و شرکت بتا (زیر
مجموعه گروه شرکتهای تایدواتر خاورمیانه) در یکی از بنادر استان
سیستان و بلوچستان شده که البته منظور همان بندر شهید بهشتی
بود و این حضور در امتداد فعالیت شرکت کیهان شیران زرین در
چابهار محقق شده که میتواند تا سه سال آینده تداوم پیدا کند.
اطالعات نشان میدهد که شرکت کیهان شیران زرین در پیشنهاد
خود به طرف هندی قائل به سهم  ۹۹درصدی شرکت  IPGLاز
درآمد عملیات تخلیه و بارگیری بندر شهید بهشتی شده یعنی
شرکت کیهان شیران زرین فقط با سهم یک درصدی وارد این
مناقصه شد و حاضر شده  99درصد درآمدهای بندر شهید بهشتی
را تا  3سال آینده در اختیار اپراتور هندی قرار دهد .در حالیکه دو
شرکتکننده دیگر در مناقصه از جمله شرکت فن آوران وابسته
به شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت بتا متعلق به
تایدواتر به ترتیب سهم  ۱۵و  ۴۴درصدی را پیشنهاد داده بودند و
همین موضوع باعث شد تا طرف هندی مجددا شرکت کیهان شیران
زرین را برای ادامه کار در بندر شهید انتخاب کند.

حاال سوالی که در رابطه با نتایج این مناقصه پیش میآید ،به
درآمد طرف هندی بر میگردد چراکه آنان بدون آنکه وعدههای خود
در چابهار را محقق کرده باشند صاحب  ۹۹درصد درآمد تخلیه و
بارگیری کاال و کانتینرها در بندر شهید بهشتی شدهاند.
آمارهای رسمی سازمان بنادر نشان میدهد که اساسا از  ۱۹ماه
گذشته ،بندر شهید بهشتی چابهار  ۸۰درصد از فعالیتهای کانتینری
و ترانزیتی خود را از دست داده به طوریکه مجموع عملیات کانتینری
بندر شهید بهشتی بین سالهای  ٢٠١٩تا  ٢٠٢٠که هنوز پیمانکار
کیهان شیران زرین وارد بندر نشده بود از  ۴٨۴۶تی ئی یو به ٨٣٠۶
تی ئی یو رسیده یعنی رشد حدود  ٧٠درصد داشته اما در سالهای
 ٢٠٢٠تا  ٢٠٢١علمیات کانتینری با افت  ٨٠درصد به  ١۴۵٠تی ئی یو
کاهش پیدا کرده است .البته همین میزان عملیات مربوط میشود به
تخلیه کاالهای اساسی وارداتی و بارگیری مواد معدنی و ساختمانی
صادراتی محدود شده که عمال ارتباطی با بازاریابی و بازارسازی طرف
هندی ندارد و ترافیک فعلی کشتی و کاال در بندر شهید بهشتی صرفا
مرهون تصمیم دولت ایران در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی در
خصوص توسعه محور شرق است.
در حال حاضر درآمدهایی که از تخلیه کاالهای اساسی و بارگیری
مواد معدنی و مصالح ساختمانی در چابهار حاصل میشود ،چه
هندیها در چابهار باشند و چه نباشند ،عمال متکی به نیاز بازار
مصرف و تولید ایران است و این فعالیتها نباید محملی برای کسب
درآمد طرف هندی در ایران شود و آنها را از انجام تعهدات اصلی
غافل کند.
باید توجه داشته باشیم که هندیها در همین مدت و به ویژه
در پی بحران اوکراین از مسیرهای دیگری جز ایران برای انتقال
محموالت خود استفاده کردهاند که نمونه آن انتقال محمولههای
برنج ،قهوه و ماکوالت دریایی و سایر انواع کاالها از مسیر چین
و گرجستان به روسیه بود .این در حالی است که بندر چابهار
در مقطع دو ساله پیش از  ۱۹ماه اخیر ،عالوه بر عبور کاالهای
ترانزیتی بین هند و افغانستان ،شاهد تردد محموالت صادراتی و
ترانزیتی از بندر چابهار به مالزی (پورت کالنگ) ،تایلند (بانکوک،
الم چابانگ و الت کرابانگ) ،ویتنام (هوشه مینه) و چین (تیان جین
و زیامن ،کینگدائو) و هندوستان (ناواشیوا-بمبئی و موندرا) بود اما
امروز هر چند رفت و آمد هیئتهای دولتی و تجاری کشورهایی
مانند ازبکستان ،قرقیزستان و قزاقستان و  ...در چابهار افزایش یافته
اما خبری از افزایش ترافیک بینالمللی کاال در بندر شهید بهشتی
نیست.

طرح اتوپالس طالیی بیمه نوین پس از اجرای
موفق خود در  35شهر کشور ،در استان سمنان
هم اجرایی شد.
این شرکت در راستای گسترش و ارتقای
خدمات بیمهای ،طرح اتوپالس طالیی خود را در
استان سمنان هم راهاندازی کرد.
طرح اتوپالس بیمه نوین به عنوان خدمتی ویژه
برای دارندگان بیمهنامه بدنه اتومبیل این شرکت
طراحی شده و پوششها و خدمات امدادی
متنوعی را به صورت رایگان ارائه میدهد.
طرح اتوپالس که با بهروزرسانی خدمات
خود ،اتوپالس طالیی نام گرفته است ،بهطور
کلی شامل خدمات امداد خودروی رایگان ،اعزام
امدادگر شبانه روزی ،آمادهسازی و حمل خودرو
در شهر و جاده در صورت خرابی ،تعویض
الستیک پنچر ،انجام خدمات باتری به
باتری ،مشاوره تلفنی ٢٤ساعته ،سوخت
رسانى و انتقال سرنشین خودرو معیوب در
جاده میشوند.
این طرح بیمهای پیش از این در  35شهرکشور
از طریق شعب و باجههای تهران ،کرج،
اصفهان ،شهررضا ،گلپایگان ،شاهین شهر،
نجف آباد ،مشهد ،بیرجند ،اهواز ،شیراز ،زنجان،
کرمان ،قزوین ،قم ،اراک ،گرگان ،رشت ،انزلی،
چالوس ،ساری ،آمل ،تنکابن ،همدان ،یزد،
بجنورد ،اردبیل ،تبریز ،بندرعباس ،کرمانشاه،
شهرکرد ،سنندج ،ارومیه ،سیرجان و الر رونمایی
و اجرایی شده بود.
همچنین این طرح به زودی در سراسر کشور
اجرایی خواهد شد.
عالقهمندان جهت بهرهمندی از طرح اتوپالس
و یا کسب اطالعات بیشتر میتوانند عالوه
بر مراجعه به شعب و نمایندگیهای بیمه
نوین در سراسر کشور ،با خط ویژه ٠٢١-٢٣٠٤٧
تماس گرفته و یا به پایگاه اینترنتیwww.  
 novininsurance.comمراجعه کنند.

س کل بیمه مرکزی
با حکم رئی 

مدیرعامل سرمد عضو شورای
سیاستگذاری همایش بیمه و توسعه
شد

یعقوب رشنوادی ،مدیرعامل بیمه سرمد به
عنوان نماینده سندیکای بیمهگران ایران ،عضو
شورای سیاستگذاری بیست و نهمین همایش
ملی بیمه و توسعه شد.
مجید بهزادپور رئیسکل بیمه مرکزی ،در
حکمی یعقوب رشنوادی مدیرعامل این شرکت
را به عنوان عضو شورای سیاستگذاری بیست و
نهمین همایش ملی بیمه و توسعه منصوب کرد.
رشنوادی ،از سوی سید محمد کریمی دبیرکل
سندیکای بیمهگران ایران ،به عنوان نماینده
سندیکا برای عضویت در این شورا معرفی شده
بود.
رئیسکل بیمه مرکزی همچنین ،محمدمهدی
عسگری رئیس پژوهشکده بیمه را به عنوان
دبیر و سید محمد کریمی ،پرویز خوشکالم
خسروشاهی ،علی بنیادی نائینی ،مفید امینی،
حمیدرضا مهدوی کوچکسرائی و مسعود
حجاریان را به عنوان دیگر اعضای شورای
سیاستگذاری بیست و نهمین همایش ملی بیمه
و توسعه منصوب کرد.

رشد درآمد عملیاتی وپاسار در گزارش تیرماه1401

ثمره حمایت دولت از بانک توسعه تعاون رشد تولید و اشتغالزایی است

بانک پاسارگاد با نماد وپاسار از گروه بانکها و موسسات اعتباری با سرمایه ثبت شده  131هزار میلیارد ریال در بورس تهران توانست
تیرماه 1401را با ترازی مثبت از مجموع درآمد عملیاتی به دست آورد بهطوری که از تسهیالت اعطایی ،درآمد 28درصدی نسبت به
سه ماهه سال جاری کسب نموده است.
بانک پاسارگاد در گزارش منتشرشده خود در کدال ،در تاریخ  5اَمرداد  ،1401درآمد محقق شده خود حاصل از مجموع
سپردهگذاریها ،تسهیالت اعطایی ،درآمد کارمزدها و اوراق بدهی را اعالم کرد که ارقام گزارش شده نشان از درآمدی مثبت
در بازده زمانی تیرماه را نشان میدهد.
گزارش منتشر شده ،درآمد تسهیالت اعطایی تا پایان تیرماه  1401در مقایسه با پایان سه ماهه امسال ،رشدی 28درصدی دارد
و درآمد سه ماهه رقمی معادل  12.355میلیارد تومان اعالم می شود .با این ارقام اعالمی ،مجموع درآمد پاسارگاد از تسهیالت
اعطایی در  4ماهه  1401نزدیک به  15.831میلیارد تومان است.
وضعیت تسهیالت اعطایی مربوط به تسهیالت ارزی ،قرضالحسنه ،مضاربه ،جعاله ،اجاره به شرط تملیک ،مشارکت مدنی و سایر
تسهیالت اعطایی بانک پاسارگاد به متقاضیان خود بوده که از مجموع این تسهیالت اعطایی در  4ماهه سال  1401رقم  15.831میلیارد تومان کسب شده است.
همچنین در گزارش عملکرد یک ماهه پاسارگاد آمده است که درآمد حاصل از سپردهگذاریها رشدی 15درصدی در بازه یک ماهه تیرماه نسبت به سه ماهه
قبل خود دارد .ارقام اعالم شده حاکی است تا پایان تیرماه 1401بانک پاسارگاد از سپردهگذاریها درآمدی حدود  510میلیارد تومان کسب کرده است که این رقم
در سه ماهه امسال  442میلیارد تومان گزارش میشود .جمع سود سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت بانک پاسارگاد از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه1401
نزدیک به  824میلیارد تومان ،سپردههای کوتاه مدت ویژه  2میلیارد تومان ،سپردههای بلندمدت یکساله  1.124میلیارد تومان ،سپردههای بلندمدت دو ساله
 9.424میلیارد تومان و سپردههای بلندمدت پنچ ساله  3میلیارد تومان گزارش شدهاست.
درآمد حاصل از کارمزدها نیز رشد 43درصدی در عملکرد یک ماهه نسبت به سه ماهه سال  1401را نشان میدهد؛ این ارقام تا پایان تیرماه برای درآمد ناشی
از کارمزدها  884میلیارد تومان بوده در حالیکه سه ماهه اول امسال  617میلیارد تومان اعالم میشود .همچنین درآمد حاصل از اوراق بدهی در بانک پاسارگاد
نیز ترازی مثبت در طی تیرماه از خود نشان میدهد که این درصد در مقایسه با ماههای سال جاری رشد درآمدی 18درصدی دارد .رقم  217میلیارد تومان اوراق
بدهی تا پایان تیرماه سال جاری در گزارش عملکرد پاسارگاد درحالی منتشر می شود که این رقم در سه ماهه امسال  183میلیارد تومان اعالم شده بود.
قابل ذکر است که خالص سرمایهگذاری اوراق بدهی (اوراق بهادار دولتی) در بانک پاسارگاد در یک ماهه تیر  1401نزدیک به  741میلیارد تومان گزارش می شود
که درآمد حاصل از این اوراق برای بانک  33میلیارد تومان برآورد میشود.

لزایی از نتایج و ثمره حمایت دولت از بانک توسعه تعاون است.
رشد تولید و اشتغا 
کارشناسوتحلیلگرمسائلاقتصادیگفت:متاسفانهبهدلیلعدمتامینسرمایههایالزمدربخشتعاونی ،تولید و اشتغالزایی رشد
مناسبی نداشته است در حالیکه با حمایت دولت از بانک توسعه تعاون ،گام مهمی در این زمینه برداشته خواهد شد.
پرویز جاوید کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص چرایی عدم توسعه بخش تعاون در اقتصاد ایران گفت :به این دلیل
تعاونیها در اقتصاد کشوردر جایگاه اصلی خود قرار نگرفتنده اندکه ،از تعاون تعریف درستی ارائه داده نشده است .بیشترین
موضوعی که درباره تعاونیها گفته شده هدایت سرمایهها به این سمت بوده است بدون آنکه چشمانداز روشنی برای توسعه
اقتصادی از گذر سرمایهگذاری دربخش تعاونی برای مردم و سرمایهگذاران ترسیم شود.
وی در این خصوص گفت :اگر اهداف و خروجی سرمایهگذاری در بخش تعاون به خصوص در تولیدات کشاورزی برای
سرمایههای خرد در روستاها و شهرستانها تعریف وتدوین شده بود در این موضوع شکی وجود نداشت که کمک شایان توجهی
به امر اشتغال آفرینی در کشور شده بود .یعنی بیکاری به عنوان یکی از مهمترین مشکالت کشور تا حد قابل توجهی رفع شده بود.
پرویز جاوید کارشناس اقتصادی در این باره تصریح کرد :متاسفانه به دلیل عدم تامین سرمایههای الزم در بخشهای تعاونی برای رشد تولید که منجر
لزایی میشود تعاونیهای تولید و عرضه رشد قابل توجهی نداشتهاند .کمک دولت به بانک توسعه تعاون و اعطای تسهیالت به تعاونیها میتواند
به اشتغا 
منجر به رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغالزایی شود.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی دلیل عدم رشد تعاونیهای روستایی را توضیح داد و گفت :ما در ایران در عرصه کشاورزی با دو مشکل کم آبی،
فقدان دسترسی و استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا مواجه ایم .در عرصه تکنولوژی در بخش کشاورزی قدرت تولید حداکثری را از دست دادهایم .به این
دلیل تعاونی ها باید توسط دولت حمایت شوند تا عالوه بر جذب سرمایههای خرد کشاورزان ،دولت برای خرید تکنولوژیهای روز دنیا به آنها کمک کند.
وی درباره تبعات عدم استفاده از تکنولوژیهای روز در بخش کشاورزی گفت :به دلیل عدم تولیدات انبوه کشاورزی و بهرهوری بسیار پائین بخش کشاورزی،
لذا روستاییان عالقهای به کشاورزی ندارند .عدم دسترسی به تکنولوژیهای روز دنیا منجر به آن شده که به عنوان نمونه در حالی که اروپا از هر هکتار زمین بین
 6تا  7تن گندم برداشت می کند ،اما در ایران در هر هکتار  3تن گندم برداشت می شود.
وی در ادامه بحث خاطرنشان کرد :عدم دسترسی بخش کشاورزی به فناوریهای روز دنیا منجر به عدم بهرهوری و عدم رشد تعاونیهای کشاورزی شده
است .باید اقدام الزم برای ورود و خرید تکنولوژیها و فناوریهای روز دنیا فراهم شده تا به دنبال آن توسعه بخش تعاون ،اشتغالزایی و رفاه مردم کشور و رشد
بخش کشاورزی فراهمشود.

