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اخبار

رشد  ۷۵درصدی منابع
بانک قرضالحسنه مهر ایران
در سال ۱۳۹۸

روز یکشنبه  ۳۰شهریور مجمع عمومی این
بانک با حضور نمایندگان سهامداران برگزار
شد .در این جلسه صورتهای مالی حسابرسی
شده سال  ۱۳۹۸بدون هیچ گونه بند حسابرسی
به تأیید مجمع عمومی رسید.
رشد  ۶۴درصدی داراییهای بانک
بر اساس اطالعات ترازنامه بانک مهر ایران،
مجموع داراییهای این بانک در حالی از
۲۹۱هزار میلیارد ریال در اسفند  ۱۳۹۸فراتر
رفته که سال پیش از آن۱۷۸ ،هزار میلیارد ریال
بوده و  ۶۴درصد رشد را در این مدت نشان
میدهد.
رشد  ۶۸درصدی سپردههای مشتریان
همچنین سپردههای مشتریان این بانک از
۱۴۹هزار میلیارد ریال در پایان اسفند ۱۳۹۷
به ۲۵۰هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۸
رسیده و نزدیک به  ۶۸درصد رشد در این
بخش مشاهده میشود.
رشد  ۶۶درصدی تسهیالت اعطایی سال
۱۳۹۸
تسهیالت اعطایی بانک مهر ایران از
۱۳۸هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۷
تقریبا ً به ۲۲۹هزار میلیارد ریال در پایان سال
۱۳۹۸رسیده است .این عدد حاکی از رشد ۶۶
درصدی تسهیالت پرداخت شده از سوی بانک
مهر ایران در مدت یاد شده است.
بخش سود و زیان گزارش نیز نشان میدهد
جمع درآمدهای عملیاتی بانک از  ۸۹۶۵میلیارد
ریال در سال  ۱۳۹۷به ۱۵هزار و  ۸۶۲میلیارد
ریال در سال  ۱۳۹۸رسیده است .این آمار
حاکی از رشد تقریبا ً  ۷۷درصدی در یک سال
است.
سود خالص بانک نیز از  ۲۵۳۴میلیارد ریال
در سال  ۱۳۹۷به  ۵۹۴۷میلیارد ریال در سال
 ۱۳۹۸رسیده و رشدی تقریبا ً  ۱۳۵درصدی را
در مدت یاد شده تجربه کرده است.

اخبار

اقدام یکجانبه آمریکا در بازگرداندن تحریمهای پیش از برجام چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

بیمه دی میزبان شورای عمومی
سندیکای بیمه گران ایران

شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران به
میزبانی بیمه دی و با حضور محمد کریمی
دبیرکل سندیکا ،مدیرعامل شرکت بیمه دی و
سایر مدیران عامل شرکت های صنعت بیمه
دی ساختمان ستاد برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمدرضا کشاورز
ضمن خوش آمدگویی به مدیران ارشد صنعت
بیمه ،این میزبانی را فرصت مغتنمی برای
شرکت های بیمه دانست تا اعضای خانواده
بزرگ صنعت بیمه فرصت بیشتری برای هم
اندیشی پیدا کنند.
این نشست با دستور جلسه ابالغ شده ادامه
یافت و بحث بررسی پیرامون مسائل طرح شده
منجر به مصوباتی شد که پایان بخش این
نشست بود.

بازاروسرمایه
کمک مومنانه 600میلیون ریالی
کارکنان صندوق قرض الحسنه شاهد
به محرومان سیستان و بلوچستان

«ماشه» روانی روی سر اقتصاد ایرانی

اقدام تازه ایاالت متحده آمریکا که به منظور
بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران
انجام میشود ،با اما و اگرهای زیادی همراه بوده و
نظر کارشناسان و تحلیلگران را برانگیخته است .اما
مکانیسم ماشه چیست و چه تبعاتی را برای اقتصاد
ایران به همراه دارد؟ اگر بخواهیم با زبانی ساده
بگوییم مکانیسم ماشه ،یعنی بازگشت فوری به
دوران قبل از معاهده برجام و اعمال تحریمها علیه
ایران .مسالهای که به گفته برخی از تحلیلگران
میتواند تبعاتی را در حوزه صادرات و واردات ،نرخ
ارز ،بازارهایی همچون بورس و طال به همراه داشته
باشد .میثم رادپور ،یکی از کارشناسان اقتصادی در
گفتوگو با اقتصاد  ۲۴درخصوص تاثیر فعال شدن
مانیسم ماشه بر اقتصاد ایران گفته است« :باید
گفت که تحریمها به هسته سخت خود رسیده
است .درواقع تحریمهای اعمال شده تاکنون،
صادرات نفت و گاز کشور را تحتالشعاع قرار
داده و این به خاطر سهولت در ردیابی و پیگیری
بوده است اما شرکتهای پتروشیمی و فوالدی
که بخش زیادی از درآمدهای غیر نفتی ایران را
تامین میکنند ،همچنان در حال صادرات هستند.
درواقع ایران حدود  ۴۰میلیارد دالر درآمد غیرنفتی
دارد که توسط یک شبکه مویرگی در حال دور زدن
تحریمهاست و هزینه ردیابی برای تحریمکنندگان
را باال برده است .با این وجود نمیتوان گفت که
تحریم جدید به صورت صد در صد هیچ اثری بر
اقتصاد ایران ندارند».
بررسی تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه
برخی از کارشناسان بر این باورند که بازگشت
این تحریمها تنها اثر روانی برای اقتصاد دارد و
دولت میتواند با عملکردی مناسب اثر روانی این
اقدام را بهطور محسوسی کاهش دهد .این در
حالی است که عدهای دیگر معتقدند تداوم جو
روانی ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه می-
تواند بازارهای اقتصادی را بیش از پیش آشفته
کند و در آن شرایط بازگرداند ثبات به اقتصاد
دشوارتر از هر زمان دیگری خواهد بود .با وجود
اما و اگرها بسیار همچنان این پرسش که اقتصاد
ایران تا چه اندازه تحت تاثیر این تصمیم سیاسی
قرار میگیرد مطرح است .مرتضی افقه ،استاد
دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به
تاثیر تصمیمات سیاسی بر مسائل اقتصادی به
«ابتکار »گفت :از فروردین  97که آمریکا اعالم
کرد از برجام خارج میشود ،متغیرهای سیاسی
تاثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی نقش محوری
به پیدا کرده و این نقش محوری تا امروز هم
ادامه داشته است .در این مدت هرگاه صحبت
و یا تصمیمی گرفته میشد که افقی روشن
داشت تاثیر مثبت خود را بر بازارهای داخلی
ما میگذاشت و برعکس هنگامی که تصمیم
منفی اتخاذ میشد ما شاهد آشفتگی بخشهای
اقتصادی به خصوص در بازار ارز و یا طال بودیم،
البته باید اشاره کنم که تاثیر اقدام و عمل بیش از
تصمیم و یا صحبت است.
وی افزود :اکنون انتخابات آمریکا نزدیک است
و به نظر میرسد ترامپ تصمیم دارد تا با استفاده
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اخیرا حواشی فعال شدن مکانیسم ماشه تیتر رسانهها را به خود اختصاص داده است .ماجرا از آنجا شروع شد که در مذاکرات وین ،آمریکا موفق شد
بندی را در توافق نهایی بگنجاند که امکان بازگرداندن تمامی تحریمها در صورت تخطی ایران از اجرای تعهدات را فراهم میکرد ۳۰ .مردادماه وزارت
خارجه آمریکا با ارسال نامهای رسمی به اطالع شورای امنیت رساند که قصد دارد «مکانیسم ماشه» را درباره پرونده هستهای ایران و برجام فعال کند.
بر اساس این نامه آمریکا رسما اعالم کرد که  ۳۰شهریور مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال میکند .حال مهمترین پرسش این است که در صورت عملی
شدن این تصمیم چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد؟

اینروزها
بسیاری از
شرکتهای
خصوصی
منافعشانبا
آمریکا گره
خورده است
و طبعیتا در
شرایط خاص
قید مراوده
تجاری با ایران
را میزنند
از مکانیسم ماشه برگ برندهای را به دست آورد.
به هر صورت متاسفانه این تصمیم احتمال تنش
میان ایران و آمریکا را افزایش میدهد و از سوی
دیگر اگر مکانیسم ماشه فعال شود ما شاهد
نهایت فشار بر اقتصاد خواهیم بود و بازارها تحت
تاثیر جو روانی ناشی از این تصمیم قرار خواهند
گرفت .البته اروپا و شورای امنیت تمایلی به
همراهی با آمریکا نشان ندادهاند و اگر قرار باشد
آمریکا به تنهایی در این مسیر قدم بردارد بعید
میدانم چیزی فراتر از تحریمهای دو سال اخیر
در اختیار داشته باشد .بنابراین گمان میکنم اگر
شورای امنیت و اروپا در هفتههای آتی با آمریکا
همراهی نداشته باشند کمی اوضاع بازارهای
داخلی ما با ثباتترشود.
افقه در پاسخ به این پرسش که آیا تداوم تحریم و
تشدید محدودیتها به نفع سودجویان خواهد بود
یا خیر ،گفت :متاسفانه به هنگام تشدید تحریم
و محدودیت عدهای به فکر کسب سود میافتند.
کاسبان تحریم همیشه فعال بوده و منتظر تحوالت
و تشدید تنشها هستند .البته یکی از دالیلی که
زمینه را برای فعالیت این اشخاص فراهم میکند
هیجان و ترس افراد جامعه است .به بیانی روشنتر

به میزبانی پتروشیمی بندرامام برگزار شد

اینروزها افراد به دلیل نگرانی-ها از کاهش ارزش
سرمایهشان با کوچکترین اتفاقی به فکر تبدیل
پول-های نقدشان به کاالهای بادوام همانند طال
و یا سکه میافتند و همین مسئله موجب ادامه
فعالیت سودجویان میشود .در هر صورت کاسبان
تحریم همیشه حضور داشتهاند و عالقهای به پایان
تنشها ندارند چراکه نانشان در تداوم تنشها
است.
برخی شرکتها برای حفظ منافعشان قید مراوده
تجاری با ایران را میزنند
هادی حقشناس ،کارشناس مسائل اقتصادی
نیز با تاکید بر بیاعتبار بودن تصمیماتی همچون
مکانیسم ماشه از لحاظ حقوقی به «ابتکار» گفت:
بر اساس نامهای از سوی آمریکا این کشور خواستار
بازگشت قطنامههای سال  1385تا  1387که شامل
 6قطنامه بود ،است و این مسئله اما و اگرهای
زیادی به همراه داشت .اما آن چیزی که هم در
شورای امنیت مطرح شد و هم وزرای خارجه سه
کشور آلمان ،انگلیس و فرانسه اعالم کردند ،موافق
تقاضای آمریکا نیستند .به عبارت سادهتر همچنان
از نظر سازمان ملل و شورای امنیت قطنامه 2231
پابرجاست ،این قطنامه توسط شورای امنیت

مصوب شده و تنها شورای امنیت می-تواند آن
را لغو کند .بنابراین تا زمانیکه قطنامه  2231لغو
نشده اینگونه تصمیمات بیاثر بوده ،پس به لحاظ
حقوقی هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است.
این کارشناس اقتصادی افزود :مکانیسم ماشه
از لحاظ حقوقی ،عرفی و قوانین بینالملل هیچ
اعتباری ندارد و تنها بار روانی برای اقتصاد ما به
همراه خواهد داشت ،البته تاثیر این بار روانی پس
از مدتی از بین میرود و اقتصاد ما به سمت و
سوی با ثباتتری خواهد رفت.
حقشناس در ادامه صحبتهایش با اشاره به
تمایل برخی از کشورها برای پیروی از تصمیمات
آمریکا به دلیل حفظ منافعشان ادامه داد :سال 97
با خروج آمریکا از برجام اقتصاد ما با تحریمهای
یکجانبه آمریکا روبهرو شد .چه آن زمان و چه
اکنون برای هیچ کشوری رعایت تحریم-های
یکجانبه الزامی نیست .هرچند که برخی کشورها
برای حفظ منافع خود محدودیتهای یکجانبه
آمریکا علیه ایران را پذیرفتند .اینروزها بسیاری
از شرکتهای خصوصی منافعشان با آمریکا گره
خورده است و طبعیتا در شرایط خاص قید مراوده
تجاری با ایران را میزنند.

جلسه شورای سیاستگذاری روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی
در راستای بررسی نحوه اجرای تقویم فرهنگی سال جاری جلسه
شورای سیاستگذاری روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه
به میزبانی پتروشیمی بندرامام برگزار شد.
روز شنبه  ۲۹شهریورماه جلسه شورای سیاستگذاری روسای
روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی در
خصوص نظارت بر اجرای برنامه فرهنگی سال جاری در مجتمع
پتروشیمی بندرامام برگزار شد.
این جلسه با حضور روسای روابط عمومی سازمان منطقه
ویژه اقتصادی ،پتروشیمی بندرامام ،شرکت فجر انرژی خلیج
فارس ،پتروشیمی مارون ،شرکت عملیات غیر صنعتی برگزار
شد و در ادامه آن روسای روابط عمومی پتروشیمی تندگویان
و پتروشیمی امیرکبیر به صورت ویدیو کنفرانس و از راه دور

شرکت کردند.
در این جلسه که رئیس امور فرهنگی و اجتماعی شرکت عملیات
غیر صنعتی هم حضور داشت در خصوص برنامه فرهنگی نیمه
دوم سال جاری و همچنین چگونگی اجرای برنامه ها بحث و
گفتوگو شد.
از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه می توان به بررسی
اقدامات صورت گرفته توسط شرکتها در حوزه مسئولیتهای
اجتماعی و عملکرد شورای راهبردی اشاره کرد.
شایان ذکر است این جلسه پیرو بررسی و پیگیری مباحث
فرهنگی مطرح و مصوب شده در هفتاد و ششمین جلسه مجمع
روابط عمومیهای شرکتهای منطقه که در مردادماه سال جاری
بود ،برگزار شد.

قرارداد همکاری بین شرکت پارس زیگورات و هایپر استار امضا شد
قرارداد همکاری بین مدیران شرکت توسعه مجتمع های خدماتی رفاهی
پارس زیگورات و شرکت هایپر مارکت های ماف پارس در تهران امضا شد.
مدیرعامل شرکت پارس زیگورات درباره قرارداد مذکور گفت :بر اساس این
قرارداد ،بخش هایپر استار مجموعه اقامتی ،تفریحی و گردشگری زیگورات
سنتر سیرجان به مساحت  4200مترمربع به مدت  20سال و همچنین تعداد
 43واحد تجاری به مساحت  4600مترمربع به مدت  5سال در اختیار شرکت
هایپر مارکت های ماف پارس برای راه اندازی و بهره برداری قرار میگیرد.
منصور زیدآبادی افزود :با توجه به سوابق تیم هایپراستار در راه اندازی و
بهره برداری از این مجموعه ها و همچنین تنوع باالی محصوالت ،مدیریت
یکپارچه و کیفیت منحصر بفرد ،شرکت پارس زیگورات بر این شد تا نسبت به
مذاکره و انعقاد قرارداد همکاری اقدام کند.
وی ادامه داد :طبق توافق انجام شده بین طرفین ،زمان افتتاح و راه اندازی
بخش هایپر استار مجموعه تجاری تفریحی گردشگری زیگورات سنتر
سیرجان ،خرداد ماه سال  1400خواهد بود.
زیدآبادی گفت :مجموعه زیگورات سنتر سیرجان با زیربنای  70هزار
مترمربع در زمینی به مساحت  27هزار مترمربع در سه بخش ایجاد شده که
در بخش اول هتل  5ستاره با  136اتاق اقامتی ،بخش دوم تجاری با  155واحد
تجاری و بخش سوم تاالر پذیرایی با ظرفیت  800نفر ظرفیت دارد .پارکینگ

های مجموعه تجاری به تعداد  460واحد درطبقات  -2و  -3قرار دارد.
به گفته وی حضور هایپراستار در مجموعه زیگورات سنتر سیرجان را می
توان از این رو یکی از مهم ترین نقاط قوت این مجموعه دانست.
خامی :بانک گردشگری آماده همکاری با هایپر استار در حوزه سرمایه گذاری
است
مدیرعامل بانک گردشگری در مراسم امضای قرارداد یاد شده گفت :این
بانک در حال حاضر در ارائه خدمات از بهترین موقعیت برخوردار است و یکی
از بانک های محبوب ایران به شمار می رود.
مرتضی خامی افزود :توسعه فعالیتها و خدمات بانک گردشگری در سال
های گذشته در مقایسه با بانکهای دیگر بهبود یافته و باعث ارتقاء رتبه این
بانک در بین بانکهای کشور شده است.
وی تصریح کرد :بانک گردشگری آمادگی دارد در کنار توسعه فعالیتها،
هم در حوزه بانکی و هم حوزه سرمایه گذاری با شرکت هایپر مارکت های ماف
پارس همکاری کند.
خامی گفت :همچنین آماده هستیم برای باشگاه مشتریان هایپر استار،
کارت های اعتباری را تامین کنیم تا مردم بتوانند خریدهایشان را به سهولت
انجام دهند.

مدیرعامل هایپراستار :ایران را ترک نخواهیم کرد
مدیرعامل شرکت هایپر مارکتهای ماف پارس نیز در این مراسم گفت:
هایپر استار در  10سال گذشته و دوران تحریمها حضور باثباتی در ایران داشته
و همچنان ماندگار خواهد بود.
تییری ژولین ( )Thierry Joulinافزود :در جواب برخیها که از ما سوال
کردند با توجه به مسائل منطقه خاورمیانه ،آیا ایران را ترک میکنید؛ با
شفافیت اعالم کردیم که ایران را ترک نخواهیم کرد.
وی تصریح کرد :از ابتدای ورود هایپر استار به ایران ،اقتصاد ایران دچار فراز
و نشیب هایی شده اما در کل ایران یک بازار بزرگ است و ماهیت فعالیت
تجاری ما این گونه نیست که حضور یابیم و زود ترک کنیم .
ژولین گفت :همکاریهای رو به جلو خود با ایران را ادامه خواهیم داد و
آماده هستیم تا در صورت امکان همکاری های خود را با بانک گردشگری
افزایش دهیم .با برگزاری یک جلسه مشترک ،درنظر داریم تا در هفته های
آینده بتوانیم از بانک گردشگری به عنوان یکی از بانکهای عامل برای همکاری
استفاده کنیم .وی در عین حال تصریح کرد :درنظر داریم تا با حذف واسطه
ها ،کاالها را از تولید کننده اصلی خریداری و مستقیم به دست مصرف کننده
برسانیم تا هم سود نصیب تولیدکننده شود و هم مردم کاالهای مورد نیازشان
را با قیمت مناسب تهیه کنند.

کارکنان صندوق قرض الحسنه شاهد برای
دومین بار در سال جاری از محل حقوق های
دریافتی خود در پویش ملی کمک مومنانه
مشارکت کردند.
به گزارش روابط عمومی صندوق قرض الحسنه
شاهد ،با تصمیم کارکنان و حمایت مدیرعامل
صندوق ،در راستای عمل به منویات مقام معظم
رهبری و مشارکت در پویش ملی کمک مومنانه،
کارکنان صندوق قرض الحسنه شاهد برای دومین
بار در سال جاری از طریق گروه جهادی شهید
جاوید االثر حاج احمد متوسلیان به یاری هم
وطنان محروم در استان سیستان و بلوچستان
شتافتند .بنا بر این گزارش کارکنان صندوق در
این مرحله از کمک مومنانه با اهداء مبلغ 600
میلیون ریال از حقوق شهریور ماه خود ،بخشی
از هزینه های تامین مایحتاج خانواده های محروم
دارای فرزند معلول منطقه نیک شهر استان
سیستان و بلوچستان بر عهده گرفتند.
کارکنان صندوق قرض الحسنه شاهد پیش از
این نیز در فروردین ماه سال جاری از محل حقوق
های خود مبلغ  650میلیون ریال برای حمایت از
کادر درمانی کشور در مقابله با ویروس کرونا به
وزارت بهداشت و درمان کمک کرده بودند.

تصویب صورتهای مالی سال
 1398بیمه سینا در مجمع عمومی

مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده
صاحبان سهام بیمه سینا با تصویب صورتهای
مالی سال  1398و تقسیم  20ریال سود به ازای
هرسهم به کار خود پایان داد.
مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده
صاحبان سهام شرکت بیمه سینا (سهامی عام)
با حضور  77درصد صاحبان سهام ،حسابرس
و بازرس قانونی ،نماینده بیمه مرکزی ،نماینده
سازمان بورس و اوراق بهادار (بهصورت ارتباط
آنالین) ،اعضای هیئتمدیره و رضا جعفری
مدیرعامل شرکت بیمه سینا ساعت  10صبح
روز یکشنبه  30شهریور  1399در شعبه
شهید بهشتی بیمه سینا برگزار شد.
در این مجمع ،هیئت رئیسه مجمع متشکل از
آقای دکتر محمد اسکندری مدیرعامل هلدینگ
مالی سینا به عنوان رئیس مجمع ،آقای شهریار
و خانم مشهدی به عنوان ناظران مجمع و خانم
کتایون هدایتپور به عنوان منشی جلسه در
جایگاه حاضر شدند.
در ابتدای جلسه ،گزارش هیئتمدیره
به مجمع در خصوص فعالیتها و عملکرد
شرکت در سال مالی  1398توسط رضا جعفر،
مدیرعامل و نایبرئیس هیئت مدیره ارائه و
برنامههای آتی شرکت نیز برای صاحبان سهام
اعالم شد.
همچنین با اعالم سود دوره به مبلغ 815
میلیارد ریال و پوشش زیان سنواتی ،با تصمیم
اعضای مجمع مقرر شد به ازای هر سهم 20
ریال سود به سهامداران پرداخت شود.موسسه
حسابرسی «مفید راهبر» به عنوان بازرس
اصلی و علیالبدل و حسابرس مستقل شرکت
سال مالی منتهی به  30/12/1399با اکثریت
آراء انتخاب و روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه
کثیراالنتشار ،جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد.

