توليدوجتارت

نوبل اقتصاد به پیر معنوی اقتصاد رفتاری رسید
ریچارد تالر ،استاد دانشگاه شیکاگو و پدر معنوی اقتصاد رفتاری برنده جایزه نوبل اقتصاد  ۲۰۱۷شد.به گزارش مهر ریچارد تالر ،استاد دانشگاه شیکاگو و پدر معنوی اقتصاد رفتاری برنده جایزه نوبل
اقتصاد سال  ۲۰۱۷شد .آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز دوشنبه اعالم کرد ،اقتصاددان آمریکایی ریچارد تالر برای فعالیتهایش در زمینه اقتصاد رفتاری ،برنده جایزه نوبل اقتصاد  ۲۰۱۷شد .هیات
اعطا کننده این جایزه در هنگام اعالم این جایزه  ۱.۱میلیون دالری گفت :فعالیتهای ریچارد تالر در کل پلی بین اقتصاد و تحلیلهای روانشناسی تصمیمگیری افراد ایجاد کرده است .یافتههای تجربی
و دیدگاههای نظری او در ساخت زمینه جدید اقتصاد رفتاری که به سرعت درحال گسترش است ابزارهایی سودمند بودند و این زمینه اقتصاد تاثیرات شگرفی بر بسیاری از حوزههای تحقیقاتی و
سیاستگذاری اقتصادی ،داشته است .جایزه نوبل اقتصادی سال  ۲۰۱۶به طور مشترک به اولیور هارت و بنگت هولمستروم به خاطر تالشهایشان برای تئوری قراردادها اعطا شده بود.

هیجان منفی در بازار ارز تشدید شد

شرکت صرافی تماس بگیرند .در پیام دیگری این صرافی رسمی
از عرضه نامحدود دالر در کانال خود خبر داده بود .پس از این
سیگنال و همزمان با افزایش عرضه ارز از سوی بازارساز هیجان
فرداییها به سرعت فروکش کرد .یکی دیگر از متغیرهایی که در
کاهش هیجان اثرگذار بود ،پایین آوردن قیمت عرضه ارز از سوی
صرافیهای بانکی بود .به گفته برخی از بازیگران باتجربه بازار ،افت
دالر پس از اعالم بازارساز مبنی بر آمادگی برای عرضه ارز یکی از
نشانههای هیجانی بودن معامالت آتی بود که به سرعت نیز تخلیه
شد .دالر در کمتر از ربع ساعت از مرز  ۴هزار تومانی پایین آمد.
با این وجود ،پس از پایان کار صرافیهای بانکی ،هیجان در بازار
آتی دوباره از ساعت  ۳بعدازظهر باال رفت و معاملهگران در غیاب
بازارساز بهای این ارز در معامالت فردایی را بار دیگر از مرز  ۴هزار
تومانی عبور دادند.
رکوردهای بازار نقدی
در دومین روز هفته ،قیمت دالر در معامالت نقدی نیز راه
صعودی را در پیش گرفت ،ولی این افزایش آرامتر از معامالت

فردایی بود .روز یکشنبه ،شاخص ارزی که با قیمت  ۳هزار و ۹۸۷
تومان معامالت خود را آغاز کرده بود ،در نهایت با قیمت  ۳هزار و
 ۹۹۹تومان به کار خود پایان داد .این قیمت که  ۳۷تومان باالتر از
روز شنبه بود ،بیشترین افزایش دالر از اوایل فروردین سالجاری
بود و موجب شد که دالر به بیشترین بهای خود از اواخر دی سال
 ۹۵برسد .برخی معاملهگران در واکنش به افزایش نوسان دالر
معامالت خود را متوقف کردند و ترجیح دادند پس از عادی شدن
فضا وارد بازار شوند .این در حالی است که عدهای از هراس جا
ماندن از نوسانات بیشتر ،خریدهای خود را افزایش دادند .به این
ترتیب میتوان گفت روز یکشنبه بازار ارز از فضای عادی روزهای
پیشین خارج شد؛ عوامل مختلفی برای افزایش قیمت دالر در
بازار ذکر شد که میتوان آنها را در دو دسته عوامل روانی و واقعی
طبق هبندیکرد.
عوامل روانی
یکی از مهمترین عواملی که در جوسازی معاملهگران
فردایی نقش داشت ،بحثهای سیاسی روزهای اخیر بود،

در واقع وزن عوامل سیاسی در هیجانات روانی بازار سنگین
بود .به گفته شماری از فعاالن ،صحبتهای میان مسووالن
آمریکایی و ایرانی یکی از عواملی بود که بازار به آن توجه
میکرد .در روزهای اخیر و پس از افزایش احتمال واکنش
ترامپ به برجام ،فضای انتظاری بازار ارز تا حدی تغییر کرد .با
این حال ،عوامل روانی و انتظاری دیگری نیز وجود داشت که
در دیدگاه معاملهگران اثر داشت .بحث همهپرسی کردستان
عراق و واکنشهای همسایگان به همه پرسی یاد شده یکی
دیگر از عواملی بود که انتظارات برای افزایش تقاضای دالر
از بازار داخلی را باال برده است .به گفته فعاالن ،پیش از
این ،معاملهگران منطقه سلیمانیه عراق از بازار ایران بخشی
از خریدهای ارزی را انجام میدادند .از نظر فعاالن ،افزایش
محدودیت بر آن منطقه جغرافیایی ،تقاضای غیررسمی
معاملهگران سلیمانیه عراق را باال خواهد برد .سومین اتفاقی
که معاملهگران ارزی به آن توجه داشتند ،روند شاخص بورس
بود که در  ۲روز ابتدایی هفته روند منفی را پشت سر گذاشت.
به گفته فعاالن ،بازار بورس و ارز رابطه مخالف با یکدیگر دارند؛
در واقع معاملهگران دالر انتظار دارند ،با کاهشی شدن شاخص
بورس ،معاملهگران این بازار سرمایههای خود را به بازارهای
موازی مانند بازار ارز منتقل کنند و زمینه را برای باال رفتن
دامنه نوسان دالر فراهم کنند.
عوامل واقعی رشد دالر
مهمترین عاملی که بهصورت واقعی قیمت دالر در بازار
داخلی را تحریک میکرد ،افزایش نرخ حواله درهم بود .به گفته
فعاالن ،روز یکشنبه نرخ حواله درهم به میانه محدوده هزار و ۹۰
تومان رسید .نرخ حواله درهم و دالر در بازار داخلی با یکدیگر
رابطه مستقیم دارند و بهطور سنتی افزایش یکی منجر به رشد
دیگری میشود .به گفته فعاالن ،بهطور معمول افزایش درهم را
میتوان نشانهای از افزایش تقاضای تجاری یا تداخل در عرضه ارز
برخی صرافیهای رسمی در دبی در نظر گرفت .از همین سو،
معاملهگران بازار داخلی توجه ویژهای به روند نرخ حواله درهم
دارند .دیگر عاملی که روز یکشنبه بازار نقدی ارز را تحتتاثیر قرار
داد ،افزایش تقاضا در بازار سکه و رفتار سکهبازان بود .به گفته
فعاالن ،از بعدازظهر روز یکشنبه قیمت سکه در مسیر افزایشی
قرار گرفت؛ چراکه جو هیجانی در بازار باال رفته بود .تحتتاثیر
این اتفاق معاملهگران دالر نیز تقاضای ارزی خود را باال بردند و
همزمان بخشی از سکهبازان برای باال بردن بیشتر دامنه نوسان
اقدام به خرید دالر کردند.

معاون سازمان استاندارد اعالم کرد

 ۳مرحلهای شدن استانداردسازی خودروها
معاون سازمان ملی استاندارد ایران زمانبندی افزایش استانداردهای
خودرویی به  ۸۵مورد را تا ابتدای دی ماه سال آینده در سه مقطع زمانی اعالم
کرد و گفت :در کمیته آالیندگی به دستور رئیس جمهوری فرصتی تعیین
شد تا موتورسیکلتها تا سال آینده از کاربراتوری به انژکتوری تبدیل شوند.
به گزارش ایسنا ،وحید مرندی مقدم در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی
استاندارد در محل ساختمان سازمان ملی استاندارد برگزار شد ،در ارتباط با مصوبه
مربوط به رعایت  ۸۵مورد استاندارد خودرویی توسط خودروسازان تا ابتدای دی ماه
سال  ۱۳۹۷و توقف خط تولید خودروهایی که از این مصوبه تبعیت نکنند ،گفت:
براساس این مصوبه  ۸۵مورد استاندارد خودرویی تا دی ماه سال  ۱۳۹۷در سه مرحله
زمانی مدنظر قرار میگیرد .وی ادامه داد :تا ابتدای دی ماه سال  ۱۳۹۶باید  ۶۱مورد
استاندارد خودرویی مدنظر قرار گیرد پس از آن تا ابتدای تیرماه سال  ،۱۳۹۷دو مورد
دیگر به  ۶۱مورد قبلی اضافه میشود و با اضافه شدن  ۲۲مورد استاندارد خودرویی
مجموع استانداردها براساس مصوبه مربوطه تا ابتدای دی ماه سال  ۱۳۹۷به  ۸۵مورد

میرسد .معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به این
که اروپا موارد استاندارد مذکور را در سال  ۲۰۱۸الزام آور کرده است ،بیان کرد :ما نیز
در ایران در سال  ۲۰۱۷استانداردهای مربوطه را برای افزایش استانداردهای خودرویی
الزام آور کردیم و در صورتی که برخی خودروهای موجود امکان ارتقاء استاندارد برایشان
فراهم نباشد از چرخه خارج میشود.
مرندی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مربوط به وضعیت استانداردسازی
موتورسیکلتها ،اظهار کرد :برای سازمان ملی استاندارد ،خودرو یا موتورسیکلت فرقی
نمیکند و به دنبال آن هستیم تا استانداردهای موجود در مورد موتورسیکلتها نیز
ارتقاء یابد و در این راستا مانند خودرو تایید نو داشته باشند.
وی ادامه داد :در کمیته آالیندگی به دستور رئیس جمهوری در سال  ۱۳۹۴و ۱۳۹۵
فرصتی تعیین شد تا موتورسیکلتها از کاربراتوری به انژکتوری تبدیل شوند و این اتفاق
باید در سال  ۱۳۹۷رخ دهد .در مورد موتورسیکلتها دو مساله وجود دارد که یکی از
آنها آالیندگی و دیگری ایمنی است.

در پی انتشار اخباری مبنی بر اینکه تسهیالت مسکن
یکم از  ۱۲به  ۱۵سال رسیده و سود آن نیز از  ۹.۵به ۸
درصد کاهش یافته است ،وزارت راه و شهرسازی این خبر
را تکذیب کرد.
در پی انتشار اخباری مبنی بر اینکه تسهیالت مسکن یکم از
 ۱۲به  ۱۵سال رسیده و سود آن نیز از  ۹.۵به  ۸درصد کاهش

وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده هنوز هیچ یک از پیشنهادات
درخصوص سیاستهای تسهیالت مسکن نهایی نشده و قرار
است در جریان یک همایش رونمایی شود .با این حال در این
توضیحات آمده است که مصاحبه شونده از پیشنهادهای وزارت
راه وشهرسازی خبر داده است نه از اجرایی و نهایی شدن موضوع.
یادآوری میشود همانطور که پیش از این توسط معاون مسکن و

ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعالم شده است این وزارتخانه
پیشنهاداتی را در خصوص شرایط جدید وام مسکن داشته است
که هم اکنون برای نهایی شدن در حال طی مراحل اداری خود
است .به گزارش ایسنا ،وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و
ساختمان او در ماههای اخیر از تالش وزارتخانه برای کاهش سود
و افزایش مدت بازپرداخت تسهیالت مسکن سخن گفتند.

تبلور اقتصاد مقاومتی توسط معلوالن در مجموعه توانا
کارخانهای منحصر به فرد در دنیا توانسته ضمن به کارگیری و توانمندسازی معلولین
و اشتغال آنها ،برای خود اسم و رسمی به پا کند.
 92درصد پرسنل شاغل در گروه بهداشتی فیروز که در قزوین واقع است ،معلول
هستند و همین موضوع باعث شده که نحوه به کارگیری و اشتغال این تعداد معلول در
دنیا منحصر به فرد باشد.
این گروه بزرگترین شرکت بهداشتی شوینده ویژه کودکان در خاورمیانه است که
سیاست اتخاذ شده از سوی مدیران ارشد آن به صورت خاص اعالم شده است ،به
طوری که میکوشند تا آنجا که به کیفیت محصول ضربه نزند ،از معلولین در بخشهای
مختلف این کارخانه استفاده شود ،ضمن اینکه اولویت به کارگیری معلولین هم ناشنوا،
جسمی ـ حرکتی ،عصایی ،ویلچری و در نبود معلول ،افراد سالم در خط تولید به کار
گرفتهمیشوند.
در این کارخانه ،افراد سالم شاغل در خط تولید هم باید جزو خانواده معلولین باشند.
ضمن اینکه در کانون معلولین توانا که نهاد باالدستی این گروه بهداشتی به حساب
میآید 3 ،هزار عضو که همگی آنها معلول هستند ،حضور دارند.
سیدمحمد موسوی بنیانگذار کانون معلولین توانا و عضو هیات مدیره با بیان اینکه
تمامی اقدامات صورت گرفته در کانون معلولین توانا در بخش تولید کشور و درحقیقت
ایجاد سنگری اقتصادی بوده است ،گفت :رویکرد و اندیشه اعضای این کانون انسانی و
اجتماعی است ،ضمن اینکه در تولیدات صورت گرفته ،به دنبال کسب و کار سودمحور
و کارتل شدن نبوده و نیستیم و خود را در مسابقات دومیدانی افزایش ثروت نمیبینیم،
به همین دلیل میکوشیم در جهت انساندوستی و مهربانی گام برداریم.
وی تصریح کرد :با محاسبات اقتصادی ثروتمندان به افراد معلول نگاه اقتصادی
نداشته و نداریم ،بلکه رویکرد خود را اجتماعمدار و انسانی که برای رسیدن به خدا
تالش میکند میدانیم ،چرا که معتقدیم انسان برده نیست و همواره به برکتمحوری
فکر میکند.مدیر تولید گروه بهداشتی فیروز با بیان اینکه اولویت به کارگیری معلولین،
بومی بودن آنهاست ،گفت :میکوشیم فعالیت این گروه را توسعه دهیم ،اما با این حال

 2هزار معلول در صف انتظار اشتغال به سر میبرند ،هر چند که در آینده نزدیک بخش
جدیدی به نام  GMPرا افتتاح خواهیم کرد که  200معلول در آنجا مشغول به کار
خواهند شد.
وی با بیان اینکه هر شش ماه یکبار معلولین شاغل در این گروه بهداشتی چکاپ کلی
میشوند تا معلولیت اولیه آنها به معلولیت ثانویه تبدیل نشود ،گفت :با انعقاد قرارداد با
دانشگاه علوم پزشکی قزوین تالش داریم تا در زمینه توانمندسازی معلولین و پرهیز از
معلولیتهای ثانویه اقدامات مشترکی داشته باشیم.
اسماعیلی راد گفت :هر معلول شاغل در این کارخانه بعد از سه ساعت فعالیت
میتواند  20دقیقه استراحت کند ،ضمن اینکه آنهایی که توانایی حضور در یک خط
تولید دیگر دارند ،میتوانند برای تنوع و تغییر روحیه ،در همان روز فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه کانون معلولین توانا  NGOملی است که به تازگی مجوز خود
را دریافت کرده ،از فعالیت چندین دفتر این کانون در استانهای مختلف خبر داد و
گفت :این کانون ،کارگاههای تولیدی وابستهای دارد که پشتیبانیکننده مالی اقدامات
این کانون است و براساس مصوبه اعضای ارشد کانون ،نمیتواند کمکهای مالی را
دریافت کند.
داود اسماعیلی راد مدیر تولید گروه بهداشتی فیروز با بیان اینکه  290نفر نیرو در
خط تولید این گروه در حال فعالیت هستند که  92درصد آنها معلول هستند ،گفت :در
مجموع  450نفر در این شرکت مشغول به کار هستند ،به طوری که  11درصد معلولین
شاغل در این کارخانه ویلچری و عصایی 21 ،درصد معلولین ناشنوا و نیمه ناشنوا9 ،
درصد معلولین نابینا و کمبینا 41 ،درصد معلولین جسمی و حرکتی هستند .همچنین
در مجموع  77درصد شاغلین این کارخانه آقا هستند.
وی با بیان اینکه  140نوع محصول در گروه بهداشتی فیروز توسط همین معلولین
تولید میشود ،از صادرات تولیدات این کارخانه به کشورهای خاورمیانه ،خلیج فارس و
دریای خزر خبر داد.
مدیر تولید این گروه بهداشتی با بیان اینکه حقوق افراد معلول شاغل در این کارخانه

در چهارمین جلسه مدیران ستاد و روسای شعب عنوان شد:

مجمع عمومی بانک گردشگری
در  ۲۰مهر ماه برگزار می شود
مدیرعامل بانکگردشگری گفت « :مجمع عمومی بانک گردشگری در روز
پنج شنبه  ۲۰مهر ماه برگزار می شود».
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری ،وی در جریان برگزاری چهارمین نشست
مدیران ستاد و روسای شعب تهران ضمن اعالم این خبر گفت« :مدیران و کارکنان
بانک گردشگری در راستای تامین منافع سهامداران و ارائه خدمات به مشتریان فعالیت
خواهند کرد» .وی با اشاره به آماده شدن صورت های مالی بانک و تایید آنها از طرف
بانک مرکزی ادامه داد« :با رعایت کامل انضباط مالی و دستورالعمل ها و تعیین تکلیف
وصول مطالبات به ویژه در ماه های منتهی به پایان سال مالی می توان مجامع قانونی
را به بهترین شکل برگزار کرد».
رویکرد جوانگرایی در انتصابات ،توجه به ارائه خدمات و افزایش درآمد کارمزدی و
ضرورت همفکری دو سویه و خرد جمعی در ایجاد تحوالت مثبت از دیگر حوزه های
مورد تاکید مدیرعامل بانک گردشگری در این نشست بود.

گام های بانک ملی ایران
برای همسویی با تحوالت بانکداری جهانی
بانک ملی ایران با هدف آشنایی هر چه بیشتر کارکنان بخش ارزی خود به
ویژه در شرایط توسعه فعالیت های بین المللی پس از برجام اقدام به برگزاری
دوره های مختلف آموزشی کرده است که بر این اساس دوره آموزشی شش
روزه « اصول و کلیات بانکداری در اروپا» در این بانک آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،این دوره حسب تاکیدات غالمرضا پناهی
معاون امور ارزی و بین الملل و با همکاری اداره کل مشارکت ها و توسعه شبکه بین الملل
این بانک طی  24ساعت برای معاونان ارزی شعب و کارشناسان حوزه بین الملل بانک
برگزار می شود .با توجه به اینکه برجام باعث از سر گرفتن روابط بین الملل در سیستم
بانکی شده است ،آشنایی با پیشرفت ها و تغییراتی که در جهان در زمینه بانکداری اتفاق
افتاده است ،یکی از ملزومات پیشرفت و بیشتر شناخته شدن بانکداری کشور در جهان
خواهد بود .به همین منظور هم بانک ملی ایران برای آشنایی با تحوالت و پیشرفت های
بانکداری دنیا به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک دوره های آموزشی مختلفی از جمله
دوره « اصول و کلیات بانکداری در اروپا» برای همکاران خود ترتیب داده است.

بانک گردشگری گزارش عملکرد  12ماهه  95را منتشر کرد
بانک گردشگری گزارش حسابرسی نشده عملکرد  12ماهه منتهی به /9/30
 95خود را منتشر کرد و بنا بر صورت های مالی ارائه شده از سوی این بانک
برای هر سهم درآمد  24ریالی در این مدت محقق شد.
گفتنی است بانک گردشگری که با  6هزار میلیارد ریال سرمایه فعالیت می کند،
در مدت یاد شده  ۱۴هزار و  ۸۶۴میلیارد ریال به عنوان سود و وجه التزام تسهیالت
اعطایی در حساب های خود به ثبت رسانده که در مقایسه با مدت مشابه سال
ما قبل  31درصد افزایش یافته است .همچنین سود حاصل از سرمایهگذاریها و
سپردهگذاریهای این بانک در مدت یاد شده پس از افزایش  118درصدی نسبت به
مدت مشابه سال مالی ماقبل به مبلغ  ۵۴۵۱میلیارد ریال رسید و سود خالص بانک
هم مبلغ  ۱۴۳میلیارد و  ۶۷۱میلیون ریال اعالم شد .این بانک در عملکرد  12ماهه
 95در مقایسه با مدت مشابه ما قبل موجودی نقد خود را  92درصد افزایش داد و به
مبلغ  ۶۳۰۹میلیارد ریال رساند و جمع دارایی های بانک هم با افزایش  57درصدی
نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل به مبلغ  ۱۸۰هزار و  55میلیارد ریال رسید.

گردهمایی روسای شعب استان اصفهان
با حضور مدیران ارشد بانک قرض الحسنه مهر ايران

وام مسکن هنوز ارزان نشده است
یافته است ،وزارت راه و شهرسازی این خبر را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا ،در روزهای گذشته خبرهایی از قول یکی از
مشاوران وزیر راه و شهرسازی منتشر شد مبنی بر اینکه سود
تسهیالت از محل سپردهگذاری صندوق پسانداز مسکن یکم قرار
است از  ۹.۵به  ۸درصد ،مدت بازپرداخت از  ۱۲به  ۱۵سال و
مدت سپردهگذاری از  ۶به  ۵ماه برسد .با این حال روابط عمومی
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بازتاب هیاهوی برجامی ترامپ در دالر  ۴۰۰۰تومانی
بهدنبال برخی نگرانیها از آینده برجام و قوت گرفتن عدم
تایید پایبندی ایران به برجام از سوی رئیس جمهوری
آمریکا ،روحیه ریسکگریزی در بازارهای کشورمان
تشدید شد .بنابراین فروشهای هیجانی در بازار سهام،
سنگینترین افت شاخص بورس در چهار ماه اخیر را
رقم زد؛ هرچند کارشناسان این رفتار را گذرا و بهنوعی
بیشواکنشی ارزیابی میکنند .در سوی دیگر ،اقبال به
سمت پناهگاههای امن مثل ارز و سکه افزایش یافت .به
این ترتیب ،نرخ دالر بیشترین رشد روزانه در سال ۹۶
را ثبت کرد و در یکقدمی چهار هزار تومان قرار گرفت.
سکه تمام نیز جهش  ۳۰هزار تومانی را در معامالت دیروز
تجربه کرد.
به گزارش اقتصادنیوز  ،روز یکشنبه نبض بازار ارز در دست دو
نوع قیمت بود .اولین نوع ،قیمتگذاری در معامالت فردایی بود که
رگههای هیجان در آن مشهود بود و بهای دالر در این معامالت
چند بار از مرز  ۴هزار تومانی عبور کرد .دومین نوع ،قیمتگذاری
همیشگی و اصلی بازار بود که در معامالت نقدی مشاهده میشد.
در این بخش فضای بازار آرامتر از معامالت فردایی بود ،هرچند
که شاخص ارزی در این معامالت نیز رکورد زد؛ بهنظر میرسید
روز یکشنبه قیمت دالر در معامالت نقدی به تبع تب معامالت
فردایی روند قیمت خود را با احتیاط بیشتری تنظیم میکرد و
در نهایت نیز زیر مرز  ۴هزار تومانی در خرید و فروشهای عمده
به کار خود پایان داد.
هیجانفرداییها
از همان ابتدای روز یکشنبه ،شاخص بازار ارز معامالت فردایی
را با هیجان آغاز کرد .در شانزدهمین روز مهرماه ،معامالت فردایی
با قیمت  ۳هزار و  ۹۹۱تومان کلید خورد که  ۲۹تومان باالتر از
بهای نقدی این ارز در روز شنبه بود .به گفته فعاالن ،تحرکات
معاملهگران فردایی بازار از بعدازظهر روز اول هفته آغاز شد که
این دسته در غیاب بازارساز و تعطیلی صرافیهای رسمی ،قیمت
را تا محدوده  ۳هزار و  ۹۸۰تومان باال بردند و از این طریق قیمت
در ابتدای روز یکشنبه را نیز تحتتاثیر قرار دادند .تحتتاثیر باال
رفتن تحرکات فرداییها ،قیمت دالر حدود ساعت  ۱۲ظهر از مرز
 ۴هزار تومان عبور کرد و حتی در مقاطعی تا قیمت ۴هزار و ۱۵
تومان باال رفت.
بازارسازی ارزی در واکنش به جو هیجانی معاملهگران فردایی
از طریق یکی از صرافیهای بانکی اعالم کرد که تمام صرافیهای
مجاز ،که تمایل به خرید اسکناس دالر دارند ،میتوانند با این
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براساس قانون کار و عیناً شبیه افراد سالم پرداخت میشود ،تصریح کرد :سرویس
ایاب و ذهاب معلولین شاغل در این کارخانه اکثرا ً اتومبیلهای شخصی است ،چرا که
تردد این معلولین دارای شرایط ویژهای است ،همچنین کمیته توانمندسازی در این
شرکت ،فعالیت ویژهای دارد ،چرا که میکوشند خدمات اداری خاص مانند صندلی و
میزهای استاندارد و ویژه معلولین را برای آنها درنظر بگیرد و در خط تولید میکوشد تا
ماشینآالت را برای سهولت فعالیت معلولین ویژه درنظر بگیرد.
لیال نقیلو مدیر کارگاه صنایع الکتریکی البرز توانا دباره فعالیتهای این کارگاه گفت:
این کارگاه و شرکت وابسته به کانون معلولین توانا است که در زمینه تولید ترانس برق،
مدارهای الکترونیکی و بوردهای آسانسور فعالیت دارد و  50معلول در آن مشغول به
کار هستند.

جلسه هم اندیشی روسای شعب و دوایر ستادي مديريت شعب استان اصفهان
با حضور تليکاني عضو هيات مديره ،نجدي مدير اموراستان ها ،چقازردي
رييس اداره کل بازرسي و حسابرسي و اخوان رئيس اداره کل اعتبارات و
بين الملل ،در سالن کنفرانس ساختمان سرپرستي اين استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،در این مراسم تلیکاني،
عضو هيات مديره بانک ،آمار عملکرد شعب استان اصفهان را به تفكيك مورد ارزيابي
و بررسي قرار داد و ضمن مقايسه با سال گذشته ،براي رفع نواقص و بهبود عملكرد
بخش هاي ضعيف رهنمودهاي الزم را ابراز داشت .وی افزود :بانک قرض الحسنه مهر
ایران از نظر کفایت سرمایه و تضمين تعهدات ،جايگاه ويژه اي در ميان ساير بانک ها
دارد و الزم است تا کليه همكاران به منظور موفقيت هر چه بيشتر بانك با رعايت اصول
مشتري مداري و تكريم ارباب رجوع براي جذب منابع بيشتر تالش كنند.

در ششماهه نخست امسال انجام شد

ت از سوی بیمه دانا
واریز  852میلیارد تومان خسار 
مدیرعامل بیمه دانا از واریز بیش از  852میلیارد تومان خسارت به حساب
بیمهشدگان این شرکت در ششماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،بیژن صادق با اشاره به برنامههای اجراشده در
سطح شرکت در خصوص کنترل ریسک بیمهنامههای صادرشده ،اظهار کرد :در
ششماهه نخست سال جاری شرکت بیمه دانا 1205 ،میلیارد تومان بیمهنامه صادر
کرده و بیش از  852میلیارد تومان خسارت به حساب بیمهشدگانش واریز کرده است.
وی گفت :در ششماهه نخست سال جاری اقدامات مهمی در جهت بهینهسازی پرتفوی
شرکت انجام شد و تالش بر این بوده که سهم رشتههای سودده در این سبد تقویت شود.

بانک سامان بذر امید را در مناطق محروم
سیستان و بلوچستان کاشت
توزیع محموله وسایل کمک آموزشی اهدایی بانک سامان ،در مدارس مناطق
محروم استان سیستان و بلوچستان به پایان رسید.
عبدالرضا سردارزهی رئیس آموزش و پرورش منطقه دشتیاری استان سیستان و
بلوچستان در گفتوگو با «سامان رسانه» با اعالم این خبر تصریح کرد :بانک سامان
امسال  4000صندلی دانش آموزی 400 ،تختهسفید (وایتبورد) و  2000بسته کمک
آموزشی به مدارس روستاهای اطراف چابهار و منطقه دشتیاری اختصاص داده است
که توزیع این اقالم تا دهم مهر ماه به پایان رسید .سردارزهی با بیان اینکه منطقه
دشتیاری استان سیستان و بلوچستان بزرگترین و محرومترین منطقه آموزشی کشور
است تصریح کرد :حرکت بانک سامان برای ساخت مدرسه در روستای باهوکالت و
تجهیز مدارس منطقه دشتیاری بسیار تاثیرگذار بوده است و باعث باال رفتن انگیزه
دانشآموزان و معلمان شده است.

