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بانک و بیمه
پنجشنبه  22آبان  1399شماره 863

خبر بانک

دومی��ن واحد ارزی مس��تقل بانک کارآفرین (بلوار
ف��ردوس ش��رقی) افتتاح ش��د .به گ��زارش روابط
عموم��ی بانک کارآفرین ،محمدرضا خورس��ندی
رئیس هیات مدیره این بانک در آیین افتتاح دومین
واحد مستقل ارزی (بلوار فردوس شرقی) ،با تاکید
بر اس��تراتژی بانک کارآفرین مبنی بر تمرکززدایی
از فعالیتهای ارزی و بینالمللی خاطرنش��ان کرد:
راهاندازی واحدهای مستقل ارزی اقدام بسیار مثبت
و ارزش��مندی اس��ت که در راستای مشتریمداری
و جل��ب حداکث��ری رضای��ت مش��تریان ص��ورت
گرفت��ه اس��ت .ارائه خدم��ات ارزی و بینالمللی در
واحده��ای مس��تقل ارزی موجب خواهد ش��د که
مش��تریان در س��ریعترین زمان خدمات مورد نیاز
خ��ود را دریاف��ت کنند .رئی��س هیات مدیره بانک
کارآفری��ن خاطرنش��ان کرد :فعالی��ت ارزی بانک
کارآفرین در ش��ش ماهه اول س��الجاری نسبت به
مدت مش��ابه س��ال گذش��ته  ۲۶درصد رشد داشته
اس��ت .این بانک در س��ال  ۱۳۹۹در مقایسه با سایر
بانکها ،س��هم بیش��تری از بازار ارزی را از آن خود
کرده و سهم  ۶درصدی این بانک در مرداد ۱۳۹۸
برای مدت مش��ابه س��ال جاری به  ۱۱درصد رسیده
اس��ت .دومین واحد مس��تقل ارزی بانک کارآفرین
راهاندازی شد خورسندی همچنین تصریح کرد :از
جمل��ه نق��اط قوت بان��ک کارآفرین ،بخش ارزی و
بینالمللی مجهز به نیروهای حرفهای ،متخصص،
ج��وان و باانگیزه اس��ت که خدم��ات ممتازی را در
بخ��ش ارزی ارائ��ه میکنند .وی همچنین با تبیین
شرایط دشوار صنعت بانکداری کشور با وجود اعمال
تحریمها خاطرنشان کرد :محدودیتها و تحریمها
به ویژه طی س��الیان اخیر ش��رایط س��ختی را برای
بانکه��ای ایرانی در تعام�لات ارزی و بینالمللی
ایجاد کرده اس��ت .امیدواریم با برگزاری انتخابات
ریاس��ت جمهوری آمریکا ،تحریمها برطرف گردد
و گش��ایشهای ارزی بیش��تری به ویژه در بخش
دارو و غ��ذاایج��اد ش��ود .همچنی��ن دکتر علیرضا
صادقی معاون مدیرعامل در امور بانکی نیز با اشاره
ب��ه ض��رورت تمرکززدایی از واحدهای ارزی بانک
خاطرنش��ان کرد :تعدد مراکز ارائه خدمات ارزی و
بینالمللی موجب جذب مش��تریان جدید و رضایت
مشتریان وفادار بانک خواهد بود.

خــبرویـژه

دومین واحد مستقل ارزی بانک
کارآفرین راهاندازی شد

تاکید مدیر امور

بیمارستان بر بهبود
کیفیتخدمات

مدیر امور بیمارس��تان و دانش��کده پرس��تاری به صورت ویدئو کنفرانس با پزش��کان و کادر درمانی اس��تان ها گفت و گو کرد .به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،در این جلس��ه حس��ینعلی
س��خندان مدیر امور بیمارس��تان و دانش��کده پرس��تاری بیمارس��تان بانک ملی ایران ضمن قدردانی از زحمات پزش��کان و کادر درمانی در خصوص مبارزه با بیماری کرونا به بررس��ی مشکالت و
ارایه راهکارهای الزم در این خصوص پرداخت .س��خندان در این جلس��ه بر لزوم اجرای بهینه خدمات در راس��تای پیش��برد اهداف و باالبردن کیفیت خدمات تاکید کرد .گفتنی اس��ت با گذش��ت
حدود  9ماه از آغاز اپیدمی کرونا ،صد ها بیمار کرونایی توانسته اند با مراجعه به این بیمارستان از خدمات درمانی آن استفاده کنند.

مدیر عامل بانک مسکن تاکید کرد

کمک نیروهای متعهد به پویایی سازمان

گروه بانک و بیمه :مدیرعامل بانک مس��کن در
بازدیدی از اداره کل گزینش و در یک گفتگوی
صمیمان��هب��اکارکنانای��نادارهبرانجامامور
مطابق اس��تانداردهای حرفه ای تاکید کرد .به
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن ،در بازدیدی
که مدیرعامل بانک از اداره کل گزینش بانک
مسکن داشت؛مرتضی هاشمی رییس آن اداره
از نحوه انجام امور گزینشی ،وضعیت ساختاری
اداره به لحاظ تعداد نفرات ،چارت س��ازمانی و
کارکنان اس��تان ها و کس��ب رتبه اول گزینش
بانک مس��کن در سیس��تم بانکی طی دو سال
متوالی ،گزارشی ارائه کرد .دکتر شایان با تشکر
اززحماتمجموعهادارهکلگزینش،بهاهمیت
و حساسیت امر گزینش به خصوص در مرحله
بدو ورود نیروها اشاره و خاطر نشان کرد :بدون
شک جذب و بکارگیری نیروی متعهد و توانمند
به پویایی س��ازمان کمک خواهد کرد و تمامی
کارکن��ان بای��د در انجام ام��ورات خدا را درنظر

بگیریند .وی ضمن تأکید بر حقوق سازمان ،به
رعایتحقالناسکهتأثیربسزاییدرسرنوشت
و آینده افراد مشمول دارد ،به برگزاری دوره های
آموزشیمستمرومداومبااستفادهازمتخصصین
مربوطه جهت باال بردن سطح دانش و تجربه
گزینش��گران اش��اره و بر انجام امور براس��اس

استانداردهایحرفهایتاکیدکرد .درادامهدکتر
شایانبااشارهبهایننکتهکهتمامیاعمالورفتار
کارکنان گزینش��گر در استان ها اعم از نماینده
ومحققدردیدگاهس��ایران،نس��بتبهجایگاه
سازمانیگزینشمؤثربودهودرمعرضقضاوت
قرار خواهد گرفت ،لزوم نظارت و ارزیابی بیشتر

از طرق مختلف ،خصوص ًا از طریق بازدیدهای
استانی را مورد نظر قرار دادند .مدیرعامل بانک
مسکندرادامهباتأکیدبراجرایقانونومقررات،
به ضرورت حسن خلق و حفظ کرامت انسانی
داوطلبیندربدوورودوکارکنانمشمول،نکاتی
را احصاء و اشاره کرد :پاسخگویی به فردی که
به هر دلیل با رأی منفی گزینش مواجه ش��ده
اس��ت باید با در نظر قرار دادن ش��رایط فرد ،به
بهترینروشوباسعهصدرتوأمبااحترامصورت
پذیرد .وی عنوان کرد :در بکارگیری نیروهای
ستاد ،از کارکنانی که تجربه و سابقه حضور در
شعبه را داشته اند استفاده شود ،چرا که این امر
منجر به درک بهتر مسائل و مشکالت پیرامون
کارکن��ان صف خواهد بود .در پایان مدیرعامل
بانک مس��کن ضمن دیدار با معاونت و س��ایر
کارکن��انادارهودری��کگفتگویصمیمانهبه
نکات برجسته اداره کل گزینش و کادر جوان و
چابک آن اشاره کرد.

بازدید مدیرعامل بانک ملت از مدیران ارشد این بانک ،از گروه صنعتی ماموت

به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،دکتر محمد بیگدلی در این بازدید
که محمدتقی صمدی رییس هیات مدیره ،عزیز آخوندی اصل ،عباس
جعفرلووسیدابوطالبدیباییمعاونانمدیرعامل،حسنکمالوندوعلیاکبر
صابریانمدیراناموروقاسمیفریدرییسشعبهظفر،ویراهمراهیمی
کردند ،از خطوط مختلف تولید در مجتمع صنعتی ماموت دیدن کرد و از
نزدیکدرجریانتولیدمحصوالتمتنوعاینشرکتقرارگرفت.مدیران
ارشد بانک ملت همچنین در نشستی با مدیران گروه صنعتی ماموت،
بر تقویت سطح همکاری ها تاکید و خواستار تسریع در انعقاد تفاهمنامه

همکاریمشترکفیمابینشدند.دکترمحمدبیگدلی،مدیرعاملبانک
ملتدرایننشستبااظهارخرسندیازبازدیدمجددازمجموعهتولیدی
ماموت طی سه سال گذشته ،اظهار داشت :این مجموعه در حال رشد،
توسعه ،ارتقا ،افزایش اشتغال و متنوع ساختن محصوالت است که جای
بس��یخرس��ندیاس��ت.ویبابیانایننکتهکهمدیرانگروهصنعتی
ماموت همواره در پی نوآوری و پویایی هستند و از حرکت نمی ایستند،
افزود:کشوربهوجودچنینشرکتهایینیازداردکههمیشهدرپیایجاد
فرصت و ارتقای سطح فعالیت های خود باشند .مدیرعامل بانک ملت از

ماموت به عنوان یکی از برترین شرکت های عرصه صنعتی کشور نام
برد و ادامه داد :جهش تولید با شعار و حرف اتفاق نمی افتد بلکه با همین
فعالیت هایی رخ می دهد که در مجموعه بزرگ ماموت در حال انجام
است .وی با تاکید بر این نکته که اگر شرکت های زیادی مانند مجموعه
ماموتدرکش��وروجودداش��تجهشتولیدهمبهس��رعتمحققمی
شد ،گفت :این که مجموعه ماموت موفق شده است برای ١٠هزار نفر به
صورت مستقیم شغل ایجاد کند بزرگ ترین کار خیر محسوب می شود
و ارزش آن کمتر از ارزش کار موسسات خیریه نیست.

خبر بانک

کاهشقیمتتمامشدهپولوتداوم
سودآوریشعباستانالبرزبانکشهر

رئی��س سرپرس��تی منطقه  5بانک ش��هر با اعالم
عملکرد مطلوب ش��عب این بانک در س��ال گذشته
و طی س��ال جاری گفت :کاهش قیمت تمام ش��ده
پول و تداوم سودآوری بخشی از مهم ترین اقدامات
صورت گرفته در شعب بانک شهر استان البرز است.
ب��ه گ��زارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک
شهر ،حمیدرضا ایالیان با اشاره به وضعیت مطلوب
منابع بانک شهر طی سال های اخیر ،اظهار داشت:
طی دو سال گذشته روند جذب و رشد منابع پایدار
در ای��ن بان��ک ب��ه نحو مطلوب و چش��مگیر بوده و
در کن��ار رش��د مناب��ع ؛ به پای��داری آن و همچنین
بهبود ترکیب منابع توجه ویژه ای ش��ده اس��ت .وی
افزود :خوشبختانه شعب استان البرز و به خصوص
ش��عب مس��تقر در کالنشهر کرج نیز با رشد و بهبود
ترکی��ب منابع توانس��ته اند قیمت تمام ش��ده پول
را ب��ه میزان چش��مگیری کاه��ش دهند  .ایالیان با
اشاره به حمایت های گسترده شعب بانک شهر از
واحدهای تولیدی مستقر در استان البرز و شهرهای
مختلف این استان ،خاطرنشان کرد :توجه صحیح
به نیازهای تولیدکنندگان و همچنین پاس��خگویی
به نیازهای آنان در کوتاهترین زمان ممکن بر این
موض��وع تاکی��د می کند که مدیران بانک ش��هر به
رس��الت اصلی خود در حوزه بانکداری عمل کرده
اند .رئیس سرپرس��تی منطقه  5بانک ش��هر اعطای
تسهیالت به آسیب دیدگان ویروس "کرونا" را نیز
یکی دیگر از فعالیت ها و خدمات سیس��تم بانکی
برش��مرد که بانک ش��هر نیز در این راستا با رعایت
دستورالعمل های ابالغی با اعطای سریع و صحیح
تسهیالت سعی کرده یاری رسان مشاغل و کسبه
آس��یب دیده از وضعیت رکود اقتصادی ناش��ی از
بیماری کرونا باشد.

اقتصاد اجتماعی
شهرداری تهران مژده داد

حوادث

اختصاص غرفه به دستفروشان

ل و مزاحم
 ۱۴۶اراذ 
نوامیس دستگیر شدند

فرمان��ده انتظام��ی پایتخ��ت از اجرای شش��مین
مرحل��ه طرح اقت��دار پلیس امنیت عمومی پایتخت
و دستگیری  ۱۴۶نفر از اراذل و اوباش و مزاحمان
نوامیس خبر داد .به گزارش فارس ،س��ردار حس��ین
رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در ششمین مرحله
از اجرای طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :با اشراف اطالعاتی و بهره
گی��ری از ظرفی��ت ماموران پلی��س امنیت عمومی
پایتخ��ت ۱۳۱ ،گ��روه از اراذل و اوباش در پایتخت
شناسایی و دستگیر شدند .فرمانده انتظامی پایتخت
با بیان اینکه اراذل و اوباش دستگیر شده با عربده
کشی ،قدرت نمایی ،ضرب و جرح ،استفاده غیرمجاز
از سالح و مزاحمت نوامیس ،آرامش و آسایش مردم
را مخت��ل ک��رده بودند تصریح کرد :از مجموع ۱۳۱
باند ۶۵ ،باند در حوزه ش��رارت ،س��ه گروه در حوزه
استفاده غیرمجاز از سالح و  ۵۴گروه نیز در بخش
مزاحمت نوامیس ش��رکت داش��تند .سردار رحیمی
اع�لام ک��رد :در این مرحل��ه از طرح مجموع ًا ۱۴۶
نفر از اراذل و اوباش س��طح دار و عامالن تخریب
محالت و مزاحمین نوامیس دستگیر شدند؛  ۵۲نفر
از این افراد اوباش��گر بوده ۸۷ ،نفر مزاحم نوامیس،
 ۸نفر در حوزه مشروبات الکلی و  ۳نفر در ارتباط با
سالح غیرمجاز دستگیر شدند.

کاهش۱۱درصدیکشفیاتموادمخدر

معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه
با موادمخدر ،از کش��ف بیش از  ۲۰تن موادمخدر در
کش��ور در هفته گذش��ته خبر داد و گفت ۳۸ :درصد
کشفیات موادمخدر مربوط به سیستان و بلوچستان
بوده است .به گزارش خبرگزاری مهر ،ناصر اصالنی،
اظهار کرد :مجموع کشفیات در هفته گذشته ۲۰۱۰۳
کیلوگرم اس��ت که در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال
گذش��ته ( ۲۲۵۳۲کیلوگرم) حدود  ۱۱درصد کاهش
دارد .وی افزود ۱۶۲۹۰:کیلوگرم از مجموع کشفیات،
مربوط به ماده مخدر تریاک بوده است که  ۸۱درصد
کشفیات را به خود اختصاص میدهد .معاون دبیرکل
ستاد بیان کرد :همچنین از این میزان  ۱۸۶۶کیلوگرم
مرفین ۸۰۶،کیلوگرم هروئین ۵۱۵،کیلوگرم گراس،
 ۴۵۴کیلوگرم حش��یش ۵۵،کیلوگرم شیش��ه و۱۱۷
کیلوگرم سایر مواد کشف شده است.

جامعه

معاونشهردارمنطقه۶تهرانبااشارهبهاجرای
طرح انضباط شهری در خیابان ولیعصر(عج)
گفت :تعداد زیادی غرفه به دستفروش��ان این
خیاب��ان اختصاص یافت.به گ��زارش فارس
علیرضا علیبخش��ی ،معاون خدمات شهری
و محیط زیس��ت ش��هرداری منطقه  ۶تهران
درب��اره اختص��اص ۱۲۰غرفه برای اس��تقرار
دستفروش��ان و بساطگس��تران در خیاب��ان
حضرت ولیعصر(عج) اظهارداش��ت:هدف از
اجرای طرح انضباط شهری برنامهریزی برای
جمعآوری و ساماندهی و استقرار دستفروشان
و بساطگس��تران در ی��ک مکان مش��خص
اس��ت .وی ب��ا بیان این که ط��رح ،حدفاصل
چهارراه ولیعصر(عج) تا تقاطع خیابان فاطمی
و ولیعصر(ع��ج) اج��را میش��ود ،ادام��ه داد:
دستفروش��ان میتوانند بعد از برای اس��تقرار
این افراد  ۱۲۰غرفه در خیابان برادران مظفر،
نبش خیابان نکویی در نظر گرفته شده است.
به گفته معاون خدمات شهری و محیط زیست
شهرداری منطقه  ۶گفت :اگر بساطگستران و
دستفروشان از این طرح استقبال کنند ،قابلیت
افزایش تا  ۲۰۰غرفه وجود دارد .همچنین بعد
از ثبتنام متقاضیان در سامانه «سامان بازار»
و شناس��ایی و احراز هویت نس��بت ب ه اسکان
دستفروشان اقدام میشود .علیبخشی حضور
دستفروشان بهخصوص هنگام تاریکی هوا را
موجب ایجاد بی نظمی و بی انضباطی دانست
و گفت :دستفروشان عالوه بر اخالل در تردد
شهروندان ،برای کسب و کار افرادی که در این
محور فعالیت دارند هم اخالل ایجاد میکنند.
مع��اون خدم��ات ش��هری و محیط زیس��ت
ش��هرداری منطقه  ۶اظه��ار امیدواری کرد با
اجرای این طرح که بهصورت پایلوت در خیابان
حضرت ولیعصر(عج) اجرا میش��ود ،رضایت
حداکثری ش��هروندان جلب ش��ود .وی بیان
کرد :در صورت موفقیت طرح ،در بقیه نقاط از
جمله میدان ش��هدای هفتمتیر ،بلوار کشاورز،
خیاب��ان و می��دان انقالب اس�لامی و نقاطی

که بساطگس��تری ،رواج بیش��تری دارد ،اجرا
میشود .علیبخشی درباه نحوه استقبال افراد
از طرح گفت :ممکن است افراد بعد از استقرار
در مکان در نظر گرفته شده با فضای در نظر
گرفته شده مشکل داشته باشند یا تصور کنند با
این جابهجایی میزان فروششان کمتر میشود.
ب��ه گفت��ه مع��اون خدمات ش��هری و محیط
زیس��ت ش��هرداری منطقه  ۶اطالعرسانی به
شهروندان انجام شده و افرادی که تمایل دارند
از دستفروشان خرید کنند می توانن د به محل
استقرار آنها مراجعهکنند بنابراین دستفروشان
و بساطگستران از این لحاظ نگران نباشند .وی
اف��زود :تجربه ثابت کرده اگر این بازارچه برپا
شود و رسمیت پیدا کند با استقبال شهروندان
و دستفروش��ان مواجه میش��ود .چه بسا برای
آنها ارزش افزوده هم ایجاد کند .بشیر حجت
نظری عضو شورای شهر تهران در  ۱۹مرداد
ماه در جلس��ه علنی ش��ورای ش��هر تهران در
گفتگو با باش��گاه خبرنگاران جوان گفت :نظر
به اینکه شعار «تهران شهری برای همه» در
دستور کار شهرداری تهران قرار دارد ،قاعدتا
سیاس��ت شهرداری در خصوص دستفروشان
نیز باید در راستای این شعار و مبتنی بر مصوبه
«ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون» باشد.
او تصری��ح کرد :مدتی اس��ت که اقداماتی در
ش��هرداریهای مناطق صورت میپذیرد که
مغای��ر ب��ا این رویکرد هس��تند .حجت نظری

ادام��ه داد :ب��ه تازگی در خیابان ولیعصر (عج)
از سه راه جمهوری تا خیابان فاطمی ،طرحی
تحتعنوانساماندهیدستفروشان(بهاستناد
بنرهای نصب ش��ده در محل) اجرا شده است
که کوچکترین نش��انی از س��اماندهی در آن
دیده نمیشود و آنچه که در عمل انجام شده
جمعآوری دستفروش��ان اس��ت ،چرا که هیچ
گزین��ه و جایگزینی برای جلوگیری از حضور
دستفروش��ان در معابر پیش بینی نشده است.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد :از طرفی
ممکن اس��ت برخی از مدیران ش��هری با این
توجیه که این اقدامات به دلیل ش��یوع کرونا
و جلوگیری از گس��ترش آن انجام میش��ود،
اقدام به جمع آوری دستفروش��ان کنند که باز
هم چندان قابل قبول نیست و اگر هم فرض
را بر صحت آن بدانیم ،چرا هیچ بسته یا طرح
حمایتی پیش بینی نش��ده اس��ت؟ او با بیان
اینکه آنچه که دستفروش��ان به آن باور دارند
این است که احتماال شیوع کرونا و ساماندهی
دستفروشان تبدیل به اسم رمزی جدید برای
برخورد با آنان ش��ده و این اصال برای ش��هر
و مدیریت ش��هری که ش��عار «تهران شهری
ب��رای هم��ه» س��ر میدهد ،زیبنده نیس��ت.
زهرا نژاد بهرام عضو هیأت رئیس��ه ش��ورای
ش��هر تهران در گفتوگو با خبرنگار باش��گاه
خبرنگاران جوان ،معتقد اس��ت که متأس��فانه
برخ��ی از مدی��ران ش��هرداری در برخ��ورد با

کارگران اخراجی شرکت هفت تپه به
کاربازگشتند

دستفروش��ان و بس��اط گستران ضعیف عمل
میکنن��د .در ای��ن روزها که محدودیتهای
کرونایی اعمال میش��ود ،قابل قبول نیس��ت
برخ��ی از دستفروش��ان در معاب��ر پ��ر تردد و
خارج از ش��یوه نامههای بهداش��تی به بس��اط
گستری اقدام کنند .نژاد بهرام با تأکید بر اینکه
ش��هرداری تهران برای فعالیت دستفروشان
بازارچههایی مشخص کرده است ،بیان کرد:
کار ثب��ت نام دستفروش��ان متقاضی فعالیت
در بازارچهها از س��وی س��امانهای که شرکت
س��اماندهی مشاغل شهر تهران معرفی کرده
در حال انجام است .اما ظاهرا چند روزی است
که اتفاقهای جدیدی برای دستفروش��ان رخ
داده است؛ اجرای آزمایشی سامان بازار برای
ساماندهیدستفروشان،اینخبریبودکهسید
علی مفاخریان مدیر عامل شرکت ساماندهی
صنایع و مشاغل شهر در گفتوگو با خبرنگار
ما مطرح کرد و گفت :ش��هروندانی که تمایل
داش��ته باش��ند کس��ب و کار خود را از طریق
دستفروش��ی دنبال کنند ،میتوانند به آدرس
 Samanbazar.tehran.irمراجعه کنند و در
بخش سامان بازار اطالعات خود را وارد کنند تا
بتوانند پس از احراز هویت ،از ظرفیت موجود
برای کس��ب و کار اس��تفاده کنند .مفاخریان
با تأکید بر اینکه بعد از تکمیل ش��دن ظرفیت
متقاضیان ،س��امانه بس��ته خواهد شد ،خاطر
نش��ان کرد :ممکن اس��ت این سامانه همانند
س��امانههای دیگر با مش��کلی مواجه شود ،به
همین دلیل ابتدا این طرح به صورت پایلوت در
برخی از مناطق همانند  ۱۱ ،۶و  ۱۷در حال اجرا
اس��ت .مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع
و مشاغل شهر تصریح کرد :با توجه به شروع
پیک دوم ویروس کرونا ،مجوزهای الزم برای
اج��رای ای��ن طرح از وزارت بهداش��ت گرفته
ش��ده اس��ت و از دانشگاه علوم پزشکی و اداره
بهداش��ت نیز درخواست همکاری و همیاری
برای رعایت بهتر دستورالعملهای بهداشتی
را خواستار شدیم.

با پیگیری نماینده ولی فقیه در خوزستان کارگران
اخراج��ی ش��رکت هف��ت تپ��ه صبح ام��روز به کار
بازگش��تند .ب��ه گزارش فارس ،ب��ا پیگیری حجت
االس�لام س��ید محمد نبی موسویفر نماینده ولی
فقیه در خوزستان کارگران اخراجی شرکت نیشکر
هفت تپه صبح امروز به کار بازگش��تند .امام جمعه
اهواز دو روز پیش با حضور در تجمع کارگران شرکت
کش��ت و صنعت نیشکر هفتتپه قول بازگشت ۱۵
کارگ��ر اخراج ش��ده ش��رکت را داده ب��ود وعده ای
که امروز عملی ش��د .روز گذش��ته هم غالمحسین
اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری
با اصحاب رسانه گفته بود با حمایت و اقدامات ویژه
قوه قضاییه ،نه تنها از تعطیلی مجموعه جلوگیری
ش��د ،بلکه کِش��ت تداوم پیدا کرد و کارخانجات و
مجموعه آس��یب ندید .وی خبر داده بود تعدادی از
کارگران اخراج شده بودند که پیگیری شد و به کار
برگشتند و مشغول کار هستند .نماینده ولی فقیه در
استان خوزستان از روز اول به جد پیگیر حل مشکل
کارگران نیشکر هفت تپه بوده است.

ارزش سهام عدالت افزایش یافت

حرکت ش��اخص بورس دیروز روند صعودی داشت
و معامالت بازار در حالی به پایان رسید که شاخص
کل بی��ش از  ۹ه��زار واحد صعود کرد .افزایش ۰.۷۵
درصدی ش��اخص کل موجب ش��د تا ارزش س��هام
عدالت دیروز افزایش یابد .به گزارش مشرق ،ارزش
سهام عدالت پس از تجربه کاهش قیمت ،بار دیگر
در مسیر صعودی قرار گرفت و ارزش آن در تاریخ ۲۱
آبان  ۹۹به  ۹میلیون و  ۱۰هزار و  ۸۲۱تومان رسید.
در جریان معامالت دیروز (چهارشنبه  ۲۱آبان) بازار
س��هام نمادهای شاخصسازی مانند فوالد ،فملی،
پاالیشیها روند خوبی داشتند و این نمادهای به دلیل
تاثیر زیاد بر ارزش س��هام عدالت با رش��د خود ارزش
این سبد را باال بردند .در پایان معامالت بازار سهام
ارزش سهام عدالت با رشد بیش از  ۰.۸درصدی به
 ۹میلیون و  ۱۰هزار و  ۸۲۱تومان رس��ید که نس��بت
به روز قبل  ۷۲هزار و  ۷۵۷تومان افزایش داشت .با
احتساب این موضوع ،ارزش  ۶۰درصد قابل فروش
س��بد  ۵۳۲هزار تومانی س��هام عدالت به  ۵میلیون و
 ۴۰۶هزار و  ۴۹۲تومان رسیده است.

