
ترس فرا رسیدن روز 13 آبان مدت ها بر اقتصاد کشور چیره 
شده بود، اما هر چه روزهای بیشتری می گذشت نگرانی ها 
فروکش می کرد و حاال که در نقطه آغاز قرار گرفته ایم انگار 
موضوع به پررنگی قبل نیست. به نظر می رسد داستان 
آبان،  به 13  برای رسیدن  و روزشماری  شروع تحریم ها 
کشور را بیشتر درگیر جنگ روانی کرده بود و بیش از آنکه 
شاهد تاثیر آن در اقتصاد باشیم، شاهد بار روانی به راه 

افتاده در جامعه بودیم.
دور جدید تحریم های آمریکا به دستور دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری این کشور در ابتدای راه است که طبق آن صنعت نفت 
و گاز ایران مورد هدف قرار گرفته است. اما نکته جالب توجه این 
است که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان قبل از فرا رسیدن 
روز موعود بر این باور بودند که این تحریم ها بیش از شروع آثار 
خود را گذاشته اند و بیشتر تاثیرگذاری آن بر روی بعد روانی 
جامعه بوده است. اما نمی توان منکر آن شد که در حال حاضر 
کننده ای  بی ثبات  و دست اندازهای  چالش ها  با  کشور  اقتصاد 
مواجه است و حاال باید به فکر چاره ای برای این وضعیت بود. 
بی ثباتی در  تا  قیمت کاالهای مصرفی گرفته  در  از          بی ثباتی 
ارزش دالر! در این کشمکش نمی توان قاطعانه نسبت به آینده 
خوش بین بود و نگرانی ها در مورد بازارهای خودرو، سکه، دالر 
این سوال پیش می آید  پابرجاست. حال  بازارها هنوز  و دیگر 
که روزهای آتی بازارها با گذر از 13 آبان به چه شکل خواهد 
بود؟ مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی دراین باره به 
»ابتکار« می گوید: در ابتدای داستان 13 آبان باید بگویم که آثار 
تحریم ها بر اساس مطالعه های انجام شده برای کشور ما حدود 
30 درصد است. بنابراین تاریخ مهم نیست و چه 13 آبان باشد 

و چه 14 آبان به اندازه همین 30 درصد اثرگذار خواهد بود.
مدیریت  به  کشور  اقتصادی  اساسی  مشکل  می افزاید:  وی 
خودمان برمی گردد. ما قبل از هر نگرانی درمورد تحریم ها باید 
مشکل مدیریتی را در داخل کشور حل کنیم و من می گویم 
که گناه سوءمدیریتی خود را به گردن تحریم و تاریخ مشخص 
13 آبان نیندازیم. تحریم شروع می شود و بعد از مدتی هم تمام 
می شود. کشور ما سال های سال با تحریم ها در حال کشمکش 

است، این اتفاق جدیدی نیست.
این کارشناس اقتصادی از وضعیت قیمت دالر در جریان شروع 
تحریم ها می گوید: قیمت ارز و شایعه هایی که درباره آن به راه 
افتاده اصال صحت ندارد. قیمت کنونی ارز تنها به خواسته دولت 
است. از آنجا که دولت بزرگ  ترین دارنده ارز در کشور است، وقتی 
که در بازار ارز را به عنوان مثال به قیمت 7 هزار تومان می دهد 
طبیعی است که قیمت در محور 7 هزار تومان بچرخد. اگر کمی 
به گذشته نگاه کنیم می بینیم که دالر در مرز 3 هزار تومان بود و 

بعد به یکباره دالر 4200 تومان را روانه بازار کردند، در این میان 
فقط جو روانی به بازار تحمیل شد. ما در این روزها تا جایی آمده ایم 
که تالطم را در بازار کاال و خدمات به وجود آورده ایم و حاال در این 
فضا باید به دنبال راهکار مناسبی باشیم. جدا از جو روانی 13 آبان 
و شروع تحریم ها، ما باید دالر تک نرخی را اعالم کنیم. اعالم چهار 
نرخ برای دالر یک فضای رانتی ایجاد کرده است که باعث به وجود 
آمدن اتفاق های بی شماری شده است. برای جلوگیری از ادامه این 
اتفاق ها و بازگشت ثبات به بازار ارز باید تک نرخی شدن دالر را 
اساس کار خود قرار بدهیم. تمام مشکل موجود در کشور را نباید 
از چشم تحریم ها دید، وقتی که ما منابع ملی مان را می فروشیم 
اساسی  برای کاالهای  است  تومان  را که دالر 4200  پولش  و 
می دهیم و همان کاالها قاچاق می شود و مشکالت دیگری را به 
وجود می آورد، تحریم چه اثری دارد؟ بنابراین نشستن و زانوی غم 
بغل گرفتن برای شروع تحریم ها نتیجه ای نخواهد داشت. دیگران 
همین انتظار را از ما دارند که ما با شروع تحریم ها غصه دار نظاره گر 
باشیم. با نشستن و دست روی دست گذاشتن تنها آن ها را به 

خواسته شان نزدیک تر می کنیم. 

دانشمند، باور پیش آمده در جامعه درخصوص افزایش قیمت ها 
بعد از آغاز تحریم ها را یک توهم می داند و می گوید: جامعه ما 
دچار یک توهم شده و منتظر اتفاق های عجیب و غریب است. 
باید بگویم که خیر از این خبرها نیست. تنها راه از بین بردن توهم 
هم این است که مسئوالن بیایند و مسئله را شفاف برای مردم 

توضیح دهند. 
این کارشناس مسائل اقتصادی، حفظ ذخایر ارزی را در برابر 
محدودیت های فروش نفتی کاری بیهوده می داند و می گوید: این 
کار یک معنی می دهد، گدایی کنیم که محتاج خلق نباشیم! ما 
نفت مان، محصوالت پتروشیمی مان و خیلی چیزهای دیگر را 
می توانیم به فروش برسانیم. تنها نباید به دنبال دالر باشیم. ما باید 
روابط و تعامل مان را با کشورهای دیگر منطقی و درست کنیم و 
قراردادهای دوجانبه و چندجانبه با کشورهای دیگر ببندیم و بر 
مبنای آن مسائل را کنترل کنیم. اینگونه مسائل اقتصادی به همین 
آسانی است و ما با بهانه تحریم آن را سخت کرده ایم. در این میان 
هم یک عده هستند که می خواهند بار روانی ایجاد کنند و باید با 
آن ها برخورد شود و توجیه شان کرد که دست از این کار بردارند. 

دانشمند با اشاره به اینکه 13 آبان فقط یک مشکل روانی است 
و درصورت از بین رفتن بار روانی آن، کشور می تواند اوضاع را 
مدیریت کند، می گوید: کشور در آن شرایط حتما می تواند جو را 
مدیریت کند، اگر شخصی نمی تواند مسئولیت خود را به درستی 
انجام دهد باید برکنار شود و نفر بعد که صالحیت بیشتری دارد بر 
سر کار بیاید. مسئله اقتصادی کشور شوخی بردار نیست و مملکت 

در جای بسیار حساسی قرار گرفته است. 
وی در پایان خاطرنشان می کند: ما در ابتدای کار باید یک برنامه 
درستی را پیش رو بگذاریم. 6 ماه است که زمزمه های آمریکا برای 
تحریم کردن ایران به گوش می رسد، ما در این مدت چه برنامه ای 
را برای مقابله با آن اتخاذ کرده ایم؟ ما باید ببینیم که جایگاه 
کشورمان در اقتصاد اروپا کجا قرار دارد و آن ها چقدر می توانند به 
ما فرصت بدهند و در مقابل ما چه میزان می توانیم بر روی حرف 
آن ها حساب باز کنیم. ما در این شرایط باید حرف ها را رها کنیم 
و کمی به خودمان متکی باشیم. فردا ممکن است هر اتفاقی در 
دنیا رخ دهد، دلیل نمی شود که بنشینیم و فقط نظاره گر باشیم و 

زانوی غم بغل بگیریم.

اقتصادی 5

مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ :

فعالیت شرکت آتیه سازان حافظ تحت نظارت 
سازمان های نظارتی است

ساختار شرکت آتیه سازان حافظ در انجام فعالیت های کارگزاری، حرفه ای 
است و کلیه  اصول حاکم بر عملیات و فعالیت ها تحت نظارت سازمان 
و  کل کشور  بازرسی  محاسبات، سازمان  دیوان  کل کشور،  حسابرسی 

سازمان  حسابرسی تامین اجتماعی است. 
مهدی ریاحی فر،مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ درباره فعالیت قانونی 
شرکت آتیه سازان حافظ گفت: هیچ سودی در عملیات شرکت  آتیه سازان حافظ 
مورد نظر نیست و در نتیجه حق بیمه های پرداختی توسط بیمه شدگان در 
کمترین سطح ممکن به صورت فنی و  منطقی ارائه شده و سود احتمالی عایدی 

نیز صرف موارد درمانی بیمه شدگان هر قرارداد می شود. 

به عنوان بیست و پنجمین بانک وموسسه کشور:

موسسه توسعه به پات پیوست
موسسه توسعه به عنوان بیست و پنجمین بانک وموسسه کشور به خانواده 

پات اضافه شد.
اپلیکیشن پات امکان کارت به کارت از مبدا این موسسه را امکان پذیرکرد.
هم اکنون، امکان انتقال وجه از مبدا25بانک و موسسه در اپلیکیشن پات فراهم 

شده است .
اپلیکیشن پات پیش ازاین امکان کارت به کارت برای بانک ملی،بانک رفاه ملت، 
تجارت، سپه، پارسیان، سامان، کشاورزی، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، بانک 
شهر، انصار، دی، پست بانک، ایران زمین، قوامین، حکمت ایرانیان، خاورمیانه، 
آینده، مهر اقتصاد، سرمایه، قرض الحسنه رسالت و موسسه اعتباری ملل و موسسه 

اعتباری کوثر را ایجاد کرده بود.

قائم مقام مدیرعامل بیمه دانا: 

اشاعه فرهنگ بیمه وظیفه اخالقی و قانونی بیمه گر 
حرفه ای است 

حسین حسینی، در نشستی با سرپرستان و روسای شعب مناطق 3، 7 و 
9، ضمن تشریح وظایف شعب، خواستار پیگیری وصول مطالبات با هدف 

تقویت نقدینگی این شرکت شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، قائم مقام مدیرعامل بیمه دانا در این نشست 
با اشاره به ضرورت پیگیری وصول مطالبات و حضور عملیاتی مدیریت های ستادی 
گفت: روسای شعب باید ضمن تعامل با رقبای خود در محدوده جغرافیایی، نقاط 
قوت و ضعف هر یک از رشته های بیمه ای را استخراج کرد و با مدیران ستادی در 

جهت حل مشکالت و ارائه پیشنهادات الزم اقدام کنند.

با واگذاری ١٦٥ رقبه در شش ماه اول ٩٧

حجم فروش اموال مازاد بانک صادرات ایران تاکنون از 
4/6 هزار میلیارد ریال فراتر رفت

بانک صادرات ایران در شش ماه اول سال ٩٧ بیش از ١٦٥ رقبه امالک مازاد 
خود را به ارزش بیش از یک هزار و ١٩٥ میلیارد ریال واگذار کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای شفافیت، 
چابک سازی و اصالح ساختارهای مالی فروش اموال مازاد را در دستور کار خود 
قرار داده و در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، از سال ٩٤ تا 
نیمه سال ٩٧ با برگزاری ٣١١ مزایده، بیش از ٨٢٦ رقبه امالک مازاد به ارزش 
بیش از ٦ هزار و ٦٤٤ میلیارد ریال از امالک مازاد خود را فروخته و برنامه های 

مدون برای ادامه این روند به جدیت در حال اجرا شدن است.

به عنوان کارگزار  بانک مرکزی انجام گرفت

استقبال دستگاه های دولتی از خدمات شعبه ای 
پست بانک 

بطور  بانک  پست  در شعب  دولتی  های  دستگاه  به  ارائه شده   خدمات 
چشمگیری درحال افزایش است.

سیدعلی اصغر جلیلی نیا، مدیرامور مالی پست بانک ایران گفت: با توجه به تعیین 
این بانک به عنوان کارگزار بانک مرکزی، بسیاری از دستگاه های دولتی از این اقدام 
استقبال کرده و ارائه خدمات شعبه ای خود را به شعب پست بانک ایران واگذار کرده اند.
جلیلی نیا افزود: خدمات ارائه شده به دستگاه های دولتی در شعب این بانک به 
طور چشمگیری درحال افزایش است و تاکنون 165دستگاه دولتی انجام امورخدمات 
شعبه ای را به پست بانک واگذار کرده اند که خدمت رسانی به آنها به نحو مطلوب 

درحال انجام است.

هفت خدمت جدید در پایانه های فروشگاهی بانک مسکن
بانک مسکن،در نسخه جدید نصب شده بر روی دستگاه های پایانه های 

فروشگاهی هفت خدمت جدید ارائه می کند.
شرکت ناواکو با توجه به تکمیل سرویس های قابل ارائه به مشتریان و پذیرندگان 
بانک از طریق پایانه های فروشگاهی، در نسخه جدید نصب شده بر روی این دستگاه 

ها، هفت خدمت جدید ارائه می کند.
شرکت ناواکو از شرکت های زیر مجموعه بانک مسکن بوده که تمام سهام این 

شرکت متعلق به بانک مسکن است.
 این شرکت به مدد متخصصین خود توانسته است در زمینه های نصب و راه 
اندازی سامانه های بانکی، مشاوره و اجرای طرح های امنیتی شبکه و نرم افزاری، 
طراحی و توسعه نرم افزارها و ارائه راه حل های جامع بانکداری الکترونیکی و سنتی 

به فعالیت بپردازد.
این شرکت متولی و پشتیبان سیستم های بانک مسکن است.

رئیس اداره کل فناوری اطالعات بانک مسکن تشریح کرد

دستاوردهای تحقق  بانکداری متمرکز  در بانک مسکن
رئیس اداره کل فناوری اطالعات بانک مسکن با تشریح برنامه های بانکداری 
متمرکز بانک مسکن، گفت: نتیجه این تمرکز در انجام ۹5 درصد از تراکنش ها به 

شکل غیرحضوری مشهود است.
مهدی کاووسی فر در پنل فناوری اطالعات دومین همایش مدیران ارشد بانک 
مسکن در سال ۹7، با بیان اینکه تمرکز و سالم سازی اطالعات نقطه شروع هر نوع 
فعالیت در راستای ارتقای بهره وری است، گفت: وضعیت تمرکز حساب ها و اطالعات 
مشتریان بانک مسکن بهبود قابل توجهی داشته است. به گفته وی، تنها در شش 

ماهه اول امسال یک میلیون حساب از حالت سنتی به متمرکز تبدیل شده است.
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خدمات بیمه معلم به دانش  آموزان در آستانه 13 آبان بررسی شد
افزایش سقف تعهدات بیمه دانش آموزان در عین عدم افزایش حق بیمه 

در آستانه روز دانش آموز و با گذشت چهار سال از قرار داد بیمه معلم با آموزش و پرورش این شركت بیمه ای ١٤ میلیون دانش آموز را تحت پوشش قرار داده است . تاكید بیمه معلم بر سرویس دهی مطلوب به دانش اموزان با در نظرگرفتن شاخص 
كیفیت ارائه سرویس و سرعت خدمت رسانی منجر به تداوم این قرارداد شده است.

جهت گیری های احتمالی بازار نسبت به موج جدید تحریم ها بررسی شد

آونگ اقتصاد میان پسابرجام و پساتحریم
اخبار

تخصیص ارز نیمایی به خودروسازان و افزایش قیمت ها 

رئیس سازمان تجاری سازی فناوری جهاد دانشگاهی خبرداد

اجرای طرح الگوی نوین اشتغال خانگی برای 20 هزار نفر

در حال حاضر قطعه ساز و خودروساز مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را با 
ارز نیمایی تأمین می کند که در نهایت این امر تأثیر منفی بر قیمت تمام شده 

خودرو گذاشته و بازار شاهد رشد قابل توجه قیمت ها است.
به گزارش ایلنا، مطابق سیاست های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز 
کاالهای مشمول دریافت ارز به چهار گروه کاالیی تقسیم بندی شده اند که در این میان 
قطعات خودرو در گروه 4 قرار گرفته و باید از ارز نیمایی برای واردات این کاال استفاده 
شود. البته در بخشنامه دولت اعالم شده کسانی که ثبت سفارش قبلی داشته اند و 
کار تخصیص ارز و حواله انجام داده باشند ترخیص کاالهای آن ها مشکلی ندارد ولی 
چنانچه حواله انجام نشده باشد ، این قلم کاال باید حذف شود زیرا ممنوع بوده و واردات 
آن ها باید به تأیید وزارت صنعت برسد به نحوی که بعد از اخذ مجوز و دریافت ارز 

نیمایی روند واردات این کاالها انجام می شود.
 اما نکته این جاست در طول ابالغ این بخشنامه متقاضیان واردات قطعات نیمه 

ساخته و مواد اولیه خودرو برای دریافت ارز به سیستم بانکی مراجعه اما با عدم نبود 
ارز روبه رو شده اند و در نهایت سیستم بانکی صرافی ها را برای پرداخت ارز به متقاضیان 

معرفی کرده است.
از طرف دیگر صرافی ها که در دریافت ارز حاصل از صادرات محصوالت فوالدی و 
پتروشیمی با مشکالتی روبه رو هستند متقاضیان را سرگردان کرده و در آخر ارز آن هم 
با زحمت بسیار در اختیار قطعه سازان یا خودروسازان قرار می گیرد. در این میان این 
موضوع مطرح است اگر قطعه ساز و خودروساز مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود 
را با ارز نیمایی تأمین کنند در نهایت این امر تأثیر منفی بر قیمت تمام شده خودرو 
گذاشته و بازار شاهد رشد قابل توجه قیمت ها خواهد بود. کمااینکه خودروسازان در 
حال حاضر از افزایش قیمت تمام شده خودرو گله مند بوده و نامه نگاری های متعددی 
را برای تخصیص ارز آن هم با قیمت مناسب به صنعت خودروسازی مطرح کرده اند اما 

تاکنون در این رابطه تصمیم جدیدی اتخاد نشده است. 

آموختگان  دانش  اشتغال  و  فناوری  تجاری سازی  سازمان  رییس 
جهاددانشگاهی با اشاره به اجرای طرح الگوی نوین اشتغال خانگی در 9 
استان کشور، گفت: این طرح پایلوت در مجموع برای 20 هزار نفر در حال 

انجام است.
به گزارش ایسنا، دکتر محمد صادق بیجندی در نشست بررسی طرح الگوی نوین 
توسعه مشاغل خانگی در گرگان،  اظهار کرد: با برگزاری جلسات مختلف کارشناسی 
در ستاد مشاغل خانگی کشور، الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی به تصویب رسید 
و بعد از آن در مهرماه سال گذشته بر اساس تفاهم نامه ای که بین وزارت کار و 
جهاددانشگاهی به تصویب رسید، اجرای این الگو به جهاددانشگاهی در هشت استان 
پایلوت کشور واگذار شد. وی بیان کرد: جهاددانشگاهی به عنوان یک حلقه واسط، 
به اتصال بین بخش های خصوصی، دولتی، سمن ها، رسانه ها، دانشگاه ها و غیره کمک 
ابتدا این طرح در استان های خراسان  خواهد کرد. بیجندی خاطرنشان کرد: در 
شمالی، رضوی و جنوبی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، لرستان و چهار محال 
و بختیاری اجرا و در ادامه استان ایالم هم به این استان ها افزوده شد. وی با اشاره 
به اینکه انتخاب استان ها بر عهده ما قرار داده نشده است، افزود: وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی استان ها را انتخاب کرده است. رییس سازمان تجاری سازی فناوری 
و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی درخصوص این طرح، گفت: در طرح های 
قبلی فرد در سامانه ثبت نام می کرد و وزارت کار با توجه به نوع شغل انتخابی، طرح را 
به دستگاه های اجرایی مربوطه ارجاع می داد و در صورت پذیرش، به بانک معرفی و کار 
تمام می شد. اما در طرح جدید، ابتدا کار پژوهشی انجام دادیم و مزیت های استان را 
احصاء کردیم و بعد به سراغ برندهای ملی و بین المللی در هر بخش رفتیم. با آنها وارد 
مذاکره شدیم و تفاهم نامه امضا کردیم. وی با بیان اینکه در این طرح آموزش را نیز به 
برندها واگذار کردیم، اظهار کرد: برندها محصوالتی را که با کیفیت مورد نظر آنها تولید 
شود، به صورت تضمینی خریداری می کنند. بیجندی یادآور شد: در این ۹ استان، از 
343 شغل شناسایی شده در بخش مشاغل خانگی، 72 شغل را در نظر گرفتیم. وی 
با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد واسطه ای در حال شبکه سازی در 
این بخش است، خاطرنشان کرد: مشاغل خانگی دنیایی برای حل مشکالت اشتغال 
کشور است، اما نیاز به همکاری، همدلی و همراهی همه دستگاه ها دارد.بیجندی، یکی 
دیگر از مزیت های این الگو را استفاده از بستر آی .تی عنوان کرد و افزود: سایت الگوی  
نوین توسعه مشاغل خانگی به آدرس اینترنتی www.inhb.ir راه اندازی شده است. 

رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی در 
پایان گفت: استان گلستان ظرفیت های بی نظیری دارد و می تواند یکی از استان های 

موفق در این طرح باشد.

بانک پاسارگاد با نماد وپاسار، اطالعات و صورت های مالی 
میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31 شهریورماه 97 را در کدال 

بورس منتشر کرد.
به گزارش ابتکار به نقل از پایگاه خبری نقدینه، بانک پاسارگاد 
با انتشار این اطالعات و صورت های مالی، عمال زنگ بازگشایی 
نماد در بورس را به صدا درآورد و به نظر می رسد که با مساعدت 
سازمان بورس و در جهت حفظ منافع سهامداران، این نماد به 

زودی بازگشایی  و سهم آن قابل معامله شود.
بر اساس اطالعات صورت های مالی بانک پاسارگاد، این بانک در 
اکثر شاخص های مالی با رشد مثبت رو به رو بوده و سالی پربار را 

به سهامداران نوید داده است.
پاسارگاد  بانک  درآمدهای  جمع  است،  حاکی  اطالعات  این 
با رشدی 23 درصدی از 15.464.301 میلیون ریال در پایان 

ماه ششم سال گذشته به 1۹.086.768 میلیون ریال در پایان 
شهریورماه ۹7 رسیده است.

بر این اساس، سود عملیات در حال تداوم بانک پاسارگاد قبل از 
کسر مالیات، در پایان شهریورماه سال گذشته معادل 5.236.04۹ 
به 7.066.4۹4  درصدی  رشدی 35  با  که  بوده  ریال  میلیون 

میلیون ریال در پایان شهریورماه سال جاری افزایش یافته است.
در عین حال، سود)زیان( خالص بانک پاسارگاد در پایان نیمه 
اول سال ۹6 برابر با 5.236.04۹ میلیون ریال بوده که در پایان 
نیمه اول امسال به 6.263.311 میلیون ریال رسیده است که 

رشدی 20 درصدی را نشان می دهد.
پاسارگاد، سود)زیان( خالص هر  بانک  مالی  در صورت های 
سهم در پایان شهریورماه امسال 124 ریال ذکر شده در که این 
رقم نسبت به رقم مشابه سال گذشته 1۹ درصد افزایش داشته 

است. سود خالص هر سهم این بانک در پایان شهریور ۹6 معادل 
104 ریال بوده است. در همین حال، درآمدهای کارمزدی بانک 
پاسارگاد 63 درصد و نتیجه مبادالت ارزی آن نیز 67 درصد رشد 

را نسبت به مقطع مشابه سال قبل نشان می دهد.
پیش بینی می شود که با تصمیماتی که سازمان بورس در 
جهت حفظ و صیانت از حقوق سهامداران اتخاذ می کند، نماد 
وپاسار نیز با انتشار این اطالعات و صورت های مالی، به زودی 

بازگشایی شود تا معامله این سهم به روال گذشته برگردد.
این گزارش حاکی است، بانک پاسارگاد یک بانک خصوصی 
است که از سال 84 فعالیت خود را شروع کرده و هم اکنون با 
سرمایه 50.400.000 میلیون ریال به عنوان یکی از بانک های 
فعال در بورس،  پروژه ها و برنامه های زیادی را برای ارتقای 

فعالیت های خود در دستور کار دارد.

با انتشار صورت های مالی شش ماهه صورت گرفت
گام بلند بانک پاسارگاد برای بازگشایی نماد در بورس


