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نرم افزار موبایلی «رمزساز رفاه» به
بهره برداری رسید

بانک رف��اه به منظور حفاظ��ت و صیانت از
دارای��ی های مش��تریان ،حف��ظ محرمانگی
اطالع��ات کارت های صادره و ایجاد آرامش
و افزای��ش امنیت در هن��گام انجام تراکنش
ه��ای مال��ی غیرحضوری مبتنی ب��ر کارت،
خدمت جدید اپلیکیش��ن موبایلی «رمزس��از
رفاه» را ارائه کرده اس��ت.به گزارش روزنامه
عصرایرانیان ب��ه نقل از روابط عمومی بانک
رف��اه کارگ��ران ،از این پس دارن��دگان رفاه
کارت ب��ا نصب اپلیکیش��ن مذک��ور بر روی
گوش��ی موبایل خود امکان تولید و اس��تفاده
از رمزه��ای پوی��ا (یک بار مص��رف) جهت
تراکنش ه��ای اینترنتی ،موبایلی و تلفنبانک
را خواهند داش��ت.به منظور به��ره برداری از
خدمت مذکور ،مش��تریان گرامی باید ضمن
مراجعه به دستگاه های خودپرداز بانک رفاه
و فعالس��ازی خدمت رمز دوم پویا ،نسبت به
دانلود اپلیکیشن رمزساز رفاه از پورتال بانک
به نشانی زیر و نصب آن بر روی گوشی تلفن
همراه خود اقدام کنند.
نشست کارگروه های
تخصصی شعب بیمه «ما»

نشس��ت کارگروه های تخصصی شعب بیمه
«ما» به منظور بررس��ی روند پیشرفت برنامه
های محول شده در دفتر مرکزی ستاد تشکیل
شد.به گزارش روزنامه عصرایرانیان به نقل از
روابط عمومی بیمه «ما» ،به منظور بررسی روند
پیشرفت برنامه های محول شده به مدیریت
های س��تادی در همایش ش��ورای مدیران و
روسای شعب  ،نشست مشترک یک روزه ای
با حضور مدیرعامل ،معاونین ،مدیران ،دبیران
کارگروه ها و اعضاء شورای نمایندگان تشکیل
و مدیران در خصوص اقدامات انجام ش��ده به
سواالت دبیران پاسخ دادند.این گزارش افزود:
اعضاء شورای نمایندگان نیز با طرح سئواالت،
پیشنهادات با مدیران ستاد پرداختند.

بازدید مدیرعامل بانک توسعه تعاون از طرحهای اشتغالزای شهرستان سرایان

در ای��ن بازدید ش��ریعتمداری وزیر تعاون
کار و رف��اه اجتماع��ی ،نماین��ده م��ردم
ف��ردوس ،بش��رویه ،س��رایان و طبس در
مجلس شورای اسالمی و مقامات استانی
و شهرس��تانی نی��ز حض��ور داش��تند و از
طرحهای توس��عه واحد پرورش شترمرغ
پ��رواری ،پ��رورش و ف��رآوری طی��ور و
زنبورعسل ،مجتمع گلخانهای شهرستان
س��رایان و کارخان��ه تولید پ��ودر بنتونیت

م��ورد بازدید ق��رار گرفت.مهدیان در این
بازدید گفت :مجتمع گلخانهای شهرستان
س��رایان با اعتباری بالغب��ر  120میلیارد
ریال با اشتغالزایی مس��تقیم  100نفر از
محل تسهیالت اش��تغال پایدار روستایی
و عش��ایری بانک توس��عه تعاون در حال
اح��داث میباش��د و این گلخان��ه قابلیت
سطح کش��ت بالغبر  55هکتار را دارد.در
ادامه س��فر مهدیان از کارخانه تولید پودر

بنتونیت نیز بازدید به عمل آمد .مهدیان در
این بازدید اظهار کرد؛ این کارخانه با اخذ
 27میلیارد و  500میلیون ریال تسهیالت
بانک توس��عه تعاون احداثش��ده است و
توانس��ته اس��ت برای  19نفر اشتغالزایی
داش��ته باش��د .همچین مهدیان ظرفیت
تولید ساالنه این کارخانه را  300هزار تن
عنوان نمود.مدیرعامل بانک توسعه تعاون
هدف از پرداخت تس��هیالت اشتغالزایی

روستایی و عش��ایری را ایجاد اشتغال در
مناطق روستایی و رفع محرومیت زایی و
کاهش مهاجرت از روس��تاها عنوان نمود
و ابراز کرد این تس��هیالت باعث توس��عه
و رونق اقتص��ادی و تولیدی آنها خواهد
شد.ش��ریعتمداری وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در این بازدید گفت :از کل منابع
ابالغش��ده در حال حاضر ،بیش از 9514
میلیارد تومان یعنی  83درصد پرداختشده

فراخوان ارسال مقاله ششمین همایش
مدیریت ریسک و بیمه

اس��ت.وی همچنین توفیقات حاصله این
طرحها را نش��ات گرفت��ه از حمایتها و
همراهی موسسات مالی و اعتباری عنوان
نمود و از همراهی بانک توس��عه تعاون تا
این مرحله نیز تشکر و قدردانی کرد.

بررسی نسبتهای خیرهکننده بیمه آسیا در سال 98؛

ازتداوم کاهش نسبت خسارت تا رشد 35درصدی نسبت توانگری

سرمایه،توسعه بازار به ویژه بیمه های زندگی ،تقویت شبکه فروش،ارتقای
سطح بهره وری منابع انسانی ،اصالح ترکیب پرتفوی وسرمایه گذاری بهینه
شاهد افزایش معادل درصدی توانگری مالی بیمه آسیا در سال های آتی و
تداوم ارائه خدمات شایسته بیمه ای به هموطنان باشیم».

از معیارهای ارزیابی شرکتهای بیمه میتوان به نسبت و ضریب خسارت
و همچنین نسبت توانگری نام برد.بیمه آسیا نیز در سال  98تالش کرده
است که این دو مسیر را به خوبی طی کرده و هم نسبت خسارت خود را
از  50درصد به  48درصد برساند که نشان از کنترل هزینه های مربوط به
خس��ارت پرداختی دارد و هم سطح توانگری خود را از رقم  107با رشد
 35درصدی به عدد  145برس��اند که وضعیت بیمه آس��یا را در بین دیگر
بیمهگران تغییر داده و مس��تحکمتر کردهاست.شرکتهای بیمهگری که
نسبت خسارت و همچنین توانگری مناسبی نداشته باشند معموال از سوی
سرمایهگذاران مورد توجه قرار نمیگیرند به همین منظور شرکتها همواره
سعی میکند تا این نسبت ها را ارتقا دهند.

بررسی عملکرد شش ماهه امسال و کاهش نسبت خسارت


افزایش نسبت توانگری


یکی از ش��اخصهای مهم در تصمیمگیری خرید بیمهنامه از شرکتهای
مختلف بیمه ش��اخص توانگری مالی است .در واقع توانگری مالی نسبت
سرمایه موجود به سرمایه مورد نیاز است .منظور از سرمایه مورد نیاز حداقل
س��رمایهای است که موسس��ه بیمه باید برای پوشش ریسکهائی که در
معرض آن است در اختیار داشته باشد که براساس مدل سرمایه مبتنی بر ریسک
تعیین شده اس��ت .نسبت توانگری مالی شرکت بیمه نشانگر اعتبار و قدرت آن
شرکت در پرداخت خسارتهای باال و قبول ریسکهای سنگین است.بر اساس این
گزارش ،بیمه آسیا همواره در سطح توانگری یک قرار داشته و از جمله شرکتهای
کم ریس��ک تلقی می ش��ود .بر همین اساس و در آخرین تحوالت ،بیمه مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،سطح یک توانگری مالی سال بیمه آسیا در سال 1398
را برای اولین بار با نس��بت  145درصد تایید کرد.این رش��د  35درصدی نس��بت

توانگری در حالی اتفاق افتاده است که این شرکت در سرمایه خود تغییری ایجاد
نکرده و با همان سرمایه به این ارتقا دست یافته و به همین دلیل مورد توجه بیمه
مرکزی قرار گرفته است و بر همین اساس  ،بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
در اجرای ماده  6آیین نامه نحوه محاس��به و نظارت بر توانگری مالی موسس��ات
بیمه (شماره  )69و براس��اس صورت های مالی سال ،1397سطح یک توانگری
مالی س��ال 1398بیمه آسیارا مورد را تاییدقرار داده اس��ت«.در گزارش مربوط به
توانگری س��طح یک بیمه آسیا آمده اس��ت :با همراهی و همدلی خانواده بزرگ
بیمه آسیا در تحقق ارایه طرح های جدید بیمه ای ،بهبود فرآیند نظارت ها ،افزایش

بیمه آس��یا در شش ماهه نخست امس��ال بالغ بر  28هزار و  599میلیارد
ریال حق بیمه صادر کرده که از این میزان حدود  13هزار و  882میلیارد
ریال خسارت پرداخت شده است.عالوه بر این  ،در شش ماهه منتهی به
 31شهریور  97همین شرکت حدود  20هزار میلیارد ریال حق بیمه صادر
کرده بود که از این میزان حدود  10هزار و  142میلیارد ریال خسارت داد.
بنابراین این شرکت در شش ماهه امسال بالغ بر  42درصد نسبت به سال
قبل در تولید حق بیمه رش��د داشته است .در مقابل خسارت پرداختی به
همان نسبت  42درصدی رشد نکرده بلکه تنها  35درصد رشد داشته که
به معنی آن است که کاهش در خسارت پرداختی را شاهد هستیم.بر همین
اس��اس نسبت خسارت سال  97بالغ بر  50درصد در شش ماهه نخست
بود اما در سال  98با کاهش چنددرصدی به رقم  48درصد رسید.بر اساس این
گزارش ،در س��ال  98بیشترین حق بیمه تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث با
رقم  10هزار و  127میلیارد ریال معادل  35درصد تعلق داشته و پس از آن بیمه
درمان با رقم شش هزار و  633میلیارد ریال معادل  23درصد قرار داشت.باالترین
خسارت پرداختی در نیمه نخست سال  98هم به بیمه شخص ثالث با رقم پنج
هزار و  322میلیارد ریال معادل  38درصد و سپس بیمه درمان با رقم سه هزار و
 703میلیاردریال معادل  27درصد تعلق داشت.

مجوز شورای عالی بیمه به کارگزاری های برخط

شورای عالی بیمه ،آیین نامه شماره 92/۲؛ مکمل آییننامه كارگزاري (داللي)
رسمي بيمه مستقيم را تصویب و به شرکت های بیمه ابالغ کرد.به گزارش
روزنامه عصرایرانیان به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه
مرکزی ،شورايعالي بيمه در جلسه مورخ  ،1398/۰۶/13به استناد ماده ۱۷
و در اجرای ماده  ۶۸قانون تأس��يس بيمه مرك��زي ايران و بيمهگري ،آيين

نامه كارگزاري (داللي) رس��مي بيمه مستقيم را اصالح و به عنوان آییننامه
شماره  92/۲و مکمل آییننامه مذکور تصويب کرد.بنا بر این مصوبه ،پروانه
کارگزاری(دالل) رس��می بیمه برخط (آنالین) ،مجوزي است که به کارگزار
بیمه حقوقی و یا س��ایر اشخاص حقوقی متقاضی واجد شرایط مقرر در این
آیین نامه ،توس��ط بیمه مرکزی صادر می ش��ود.این کارگزاری می تواند در

خص��وص مواردی مانند»:ایجاد امکان مقایس��ه و ارایه مش��اوره آنالین در
خصوص نرخ و شرایط خدمات بيمه به متقاضي خدمات بيمهای»« ،بازاریابی
و ایجاد امکان فروش آنالین در رش��ته های بیمه ای برای مؤسسات بيمه،
نمایندگان آنها و کارگزاران رس��می بیمه» و «ایجاد امکان واریز آنالین حق
بیمه از طریق اتصال به سیستم های مالی موسسه بیمه» فعالیت کند.

عالقهمن��دان ب��ه
ش��رکت در ششمین
همای��ش مدیری��ت
ریس��ک و بیم��ه با
رویک��رد فن��اوری
اطالعات ،میتوانند آثار خود را تا سیام آذرماه به
دبیرخانه همایش ارسال کنند.به گزارش روزنامه
عصرایرانیان به نقل از روابطعمومی بیمه کوثر
و اعالم دبیر ششمین همایش مدیریت ریسک
و بیمه ،اس��تادان ،پژوهشگران و دانشجویان و
عالقهمندان میتوانند مقاله خود را به دبیرخانه
همایش به نشانی تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان
الوند ،شماره  ۲۴یا به رایانامه @hamayesh
 kins.irارسال کنند .زینب حمی دیفر درباره
زیرمحورهای همایش امسال گفت :عالقهمندان
به شرکت در این همایش میتوانند مقالههای
خ��ود را با موضوعهای مدیریت ریس��کهای
عملیاتی با محوریت فن��اوری اطالعات؛ نقش
فن��اوری اطالعات در کاه��ش تخلف و تقلب؛
نقش اس��تارتاپها در فراینده��ای بیمهگری؛
نقش فناوریهای جدید (بالک چین و رگتک،
IOTو )...؛ زیرساختها و سیستمهای مدیریت
اطالعات؛ تهدیدات هکرها و حمالت سایبری و
امنیت داده و اطالعات؛ فینتک و اینشورتکها؛
نوآوری در محصوالت و خدمات بیمه ،الزامات
و چالشها؛ نقش فناوری اطالعات در نظارت؛
فناوری اطالعات و توسعه بازار بیمه ،چالشها،
فرصتها؛ فن��اوری اطالع��ات و حفظ حریم
خصوصی اطالعات افراد ارایه دهند .وی با بیان
اینکه شرکتکنندگان در این همایش میتوانند
تجربیات خود را در ح��وزه فناوری اطالعات و
چالشه��ا و آس��یبهای فن��اوری در وضعیت
موجود صنعت بیمه ارایه دهند ،افزود :هنرمندان
نیز با ارایه اینفوگرافی با محوریت موضوعهای
ذکر شده میتوانند در این همایش شرکت کنند.
دبیر ششمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با
اشاره به اینکه این همایش بیستودوم دیماه
در سالن همایشهای بینالمللی کتابخانه ملی
به همت ش��رکت بیمه کوثر برگزار میش��ود،
خاطرنشانکرد :در مراسم اختتامیه این همایش
از نویس��ندگان منتخب تقدیر و بهرسم یادبود
تندیس همایش ،لوح تقدیر و هدایایی به آنها
اهدا میش��ود .همچنین ،مقاالت برتر همایش
در س��ایت مرج��ع دان��ش ()CIVILICA
نمایهسازیمیشود.

شهرستان
مديرعامل ذوبآهن اصفهان در نشست خبري ماينکس  ۲۰۱۹مطرح کرد

اخبار شهرستان

قرارداد فروش  ۹هزار تن ريل براي گلگهر

روند ساخت سولههاي جديد شرکت
کود آلي رشت بررسي شد

گيالن،جالل��ي  :به وس��يله ش��هردار رش��ت
چگونگي اجرا و روند س��اخت دو س��وله جديد
کارخانه کود آلي رش��ت مورد بحث و بررسي
قرار گرفت.دکتر ناصر حاج محمدي به همراه
مهندس فرامرز جمشيدپور سرپرست معاونت
حمل و نق��ل و ام��ور زيربنايي ش��هرداري و
عليرضا حاج��ي پور رئيس س��ازمان مديريت
پسماندهاي شهرداري رش��ت از کارخانه کود
آلي بازديد کردند.در جريان اين بازديد شهردار
رشت ،مهندس جمش��يدپور و عليرضا حاجي
پور در نشس��تي با مديرعامل کارخانه کود آلي
رشت و پيمانکار اجراي پروژه سولههاي جديد
اين کارخانه و کارشناسان مربوطه ،روند اجراي
پروژه را مورد ارزيابي قرار دادند.شهردار رشت در
اين نشست خواستار سرعت عمل پيمانکار در
اجراي پروژه شد و تاکيد کرد :با ايجاد سولههاي
جديد ظرفيت توليد کمپوست در کارخانه کود
آلي رشت افزايش مييابد.دکتر حاج محمدي
مديريت زبالههاي ش��هري را کاري سخت و
دش��وار برشمرد و خواستار جديت همه مديران
اين بخش در تفکيک زبالهها و همچنين تالش
براي ب��رون رفت از معضل انباش��ت زباله در
دفنگاه سراوان شد.
نيروي انتظامينهادي برخاسته از
مردم و براي مردم است

هرمزگان،س��کينه محبي :شهردار بندرعباس
گفت :ن��ام نيروي انتظام��يدر تاريخ انقالب
اس�لاميبا ش��جاعت ،دالوري و ايثارگ��ري
غي��ور مرداني همراه اس��ت که ب��ا توکل به
خداوند متع��ال و در راس��تاي تحقق اهداف
متعالي نظام مقدس جمهوري اس�لاميايران
و برقراري امنيت و آس��ايش مردم با تالش و
کوشش خستگيناپذير گام برداشتهاند.عباس
امينيزاده با گراميداشت هفته نيروي انتظاميو
تبري��ک اين روز به همه کارکن��ان اين نيرو،
اظهار کرد :نيروي انتظامينقش برجس��تهاي
در تامين امنيت عموميو بسترس��ازي براي
ارتقاي امنيت داخلي ايفا ميکند.وي با اشاره به
اينکه نيروي انتظامينهادي برخاسته از مردم و
براي مردم است ،افزود :امروز پليس با رويکرد
جامعه مح��وري و تکيه بر اص��ول اخالقي،
رفتاري و اجتماعي ،به عنوان پليسي هوشمند
توانسته جايگاه بسيار خوبي را در ميان مردم و
شهروندان داشته باشد.

اخبارشهرستان

اصفهان،مري��م کرباليي :مهندس منصور ي��زدي زاده مديرعامل ذوب آهن
اصفهان در نشس��ت خبري نمايش��گاه ماينکس  ۲۰۱۹در غرفه اين شرکت
گفت :اخذ عوارض  ۲۵درصدي از صادرات مواد معدني هرچند بازدارنده نيست
اما براي ش��روع خوب است البته نظر توليد کنندگان فوالد  ۴۰درصد بود.وي
گفت  :قرارداد فروش  ۹۰۰۰تن ريل  UIC60پرسرعت به شرکت توسعه و
سرمايهگذاري گل گهر امضا شده است و امروز از ريل ذوب آهن اصفهان در
محور بس��تان آباد – ميانه استفاده ميشود .مديرعامل ذوب آهن اصفهان در
نشست خبري که در حاشيه هشتمين کنفرانس بينالمللي مهندسي متالورژي
و مواد ( )iMat۲۰۱۹و هشتمين نمايشگاه ساالنه فرصتهاي سرمايهگذاري
در معدن و صنايع معدني  MINEX۲۰۱۹برگزار شد ،گفت  :ايميدرو امسال
براي ذوب آهن اصفهان يک ميليون تن کنس��انتره در نظر گرفته اس��ت که
جاي تقدي��ر دارد .مهندس يزدي زاده گفت  :پيش��نهاد اختصاص  28درصد
س��هام شرکت سنگ آهن مرکزي به ذوب آهن اصفهان بابت تسويه بخشي
از بدهي دولت به تامين اجتماعي ارائه شده است که با اين حساب ميتوانيم
يک ميليون تن کنس��انتره را به گندله تبديل کنيم وي افزود  :در س��ال ۹۲
،حدود  ۴۰۰ميليارد تومان به س��نگ آهن مرکزي بدهکار بوديم و امروز اين

بدهي در حدود  ۲۰۰ميليارد تومان است  .در واقع بحث تاخير در پرداخت به
معدنکاران موضوع جديدي نيس��ت و نبايد آنرا بهانه عدم تامين سنگ براي
ذوب آهن قرار دارد .مديرعامل ذوب آهن تصريح کرد  :ذوب آهن سنگ آهن
را ارزانتر نميخرد اما چون با روش کوره بلند توليد ميکنيم بايد س��نگ آهن

تخريب ساختمانهاي احداثي در بستر
رودخانه اوشيان در استان گيالن

عيارباال داشته باشيم وگرنه بايد کک بيشتري مصرف کنيم و هيچ گونه ديکته
کردن قيمت از جانب توليد کنن��دگان فوالد وجود ندارد .مهندس يزدي زاده
تصريح کرد  :امروز خريد مواد معدني از معادن کوچک را تس��هيل کرديم در
واقع تالش ما اين اس��ت که از معادن کوچکتر که توان پايين تري دارند نقد
خريد انجام شود .يزدي زاده خاطرنشان کرد :به واردات زغال سنگ نياز داريم
اما مش��کلي در تامين آن نداري��م و از بخشهاي مختلف مواد اوليه را تامين
ميکنيم .وي افزود :بيشترين ميزان صادرات بر اساس آمار ايميدرو مربوط به
ذوب آه��ن اصفهان و در حدود  ۶۰۰هزار تن بوده اس��ت.وي در ادامه گفت:
امروز واردات مقاطع به صفر رسيده است و تنها واردات ما در برخي سايزهاي
فوالد و فوالدهاي آلياژي است.مهندس يزدي زاده با اشاره به اينکه ذوب آهن
از مزاياي توليد فوالد در ايران بي بهره است گفت  :يکي از مزاياي فوالد در
طرح جامع فوالد نيروي کار ارزان ،انرژي فراوان و معادن سنگ آهن فراوان
بود ولي از هيچ يک از اين مزايا ذوب آهن بهره مند نيست و بي بهره ميباشد
و قدرت رقابت با نرخهاي جهاني را نخواهد داشت .وي تصريح کرد  :تحريم
براي ما هم تهديد اس��ت و هم فرصت ،اما شدت تهديد وفرصت نشانگر آن
است که بيشتر براي ما حکم فرصت داشته است .

سرمايه گذاري در بخش صنعت بسيار چشمگير بوده است

اصفهان-مري��م کرباليي :دکت��ر غريب پور
معاون وزير صنعت  ،معدن و تجارت و رئيس
هيئت عامل ايميدرو در هش��تمين همايش و
نمايش��گاه بينالمللي فرصتهاي س��رمايه
گ��ذاري در مع��دن و صنايع معدن��ي ايران با
اردبيل،پروي��ن حس��يني :مدي��رکل کميته
امداد اس��تان اردبيل گفت ۲۸ :هزار و ۵۰۶
س��المند ،تحت حمايت کميته امداد اس��تان
اردبيل قرار دارند که با ارائه خدمات حمايتي
تالش داريم بخش مهمياز مشکالت آنها را
برطرف کنيم .حسين دشتي با اشاره به اينکه
 ۲۸ه��زار و  ۵۰۶نفر از مددجويان باالي ۶۰
سال تحت حمايت کميته امداد استان اردبيل
قرار دارند ،گفت :ارائه خدمات به س��المندان
نيازمند از مهمترين فعاليتهاي کميته امداد
است تا نيازهاي ضروري آنها در زمينههاي
دارويي و درماني برطرف ش��ود.وي با اعالم

اش��اره به مزيتهاي توس��عه معدن و صنايع
معدني گفتيکي از بزرگترين اتفاقهاي خوبي
که رخ داده اين اس��ت که در ش��رايط تحريم
هم توليد افزايش يافته و هم س��رمايه گذاري
در بخش صنعت به ويژه صنعت فوالد صورت
گرفته است .تا جائي که شرکت فوالد مبارکه
در شش ماه نخست سال جاري هم برنامههاي
شش ماهه خود در توليد را محقق نموده است و
هم در سرمايهگذاري در توليد کنسانتره ،تکميل
کارخانه الکترود گرافيتي و توليد ورقهاي مورد

نياز در صنعت نفت به دستاوردهاي ارزشمندي
دست يافته که قابل توجه و تقدير است.دکتر
غريب پ��ور در همين خصوص تصريح کرد :
در حوزه اکتشاف راه و مدل درستي اجرا شده
اس��ت به نحوي که هم کار درس��ت را انجام
داديم و هم درست کار کرديم .در شرکتهاي
بزرگي نظير فوالد مبارکه اصفهان،صنعت مس
و معادن ،کار ارزشمند صورت گرفته اين است
که با ترجيح سود آوري به سود دهي و صرف
سرمايه براي توسعه به دستاوردهاي ارزشمندي

دست يافته ايم با اين رويکرد بخش معدن و
صنايع معدني توانسته است ،مولد سرمايه باشد.
مع��اون وزير صنعت ،معدن و تجارت در ادامه
ضمن ابراز خرس��ندي از اين که دانش��گاهها،
نظام مهندس��ي کشور و ش��رکتهاي دانش
بنيان به صنعت راه يافته اند ،بر اهميت و لزوم
هرچه بيشتر اين همکاريها تاکيد کرد  .دکتر
غريب پور در جريان افتتاح اين نمايشگاه ضمن
بازديد از غرفه گروه فوالد مبارکه تصريح کرد
 :خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه در راستاي

دانش افزايي و همگرايي هرچه بيشتر صنعت
با دانشگاهها و مراکز دانش بنيان بسيار خوب
عمل کرده است همچنانکه در اين نمايشگاه
ش��اهد اين بوديم که اين شرکت با همکاري
انجمن مهندس��ي متالورژي و ف��والد ايران و
پارک علم و فن آوري دانش��گاه تهران کارگاه
تخصصي» اولين رويداد فرصت سازي کسب و
کار در مسايل صنعتي را پايه گذاري و بسياري
از دانشگاهها و بيش از  ۸شرکت استارت آپ را
با خود همراه کرده است.

مديرکل کميته امداد استان اردبيل:

 ۲۸هزار سالمند اردبيلي تحت حمايت کميته امداد هستند

اينک��ه  ۱۸ه��زار و  ۷۷۶زن س��المند تحت
حمايت کميته امداد استان اردبيل قرار دارند،
بيان کرد ۹۷۳۰ :مرد س��المند نيز از خدمات
حمايتي اين نهاد بهرهمند هستند.دش��تي با
بي��ان اينکه حدود  ۷۰درص��د از مددجويان
تحت حماي��ت کميته امداد اس��تان اردبيل
را افراد باالي  ۶۰س��ال تش��کيل ميدهند،
اف��زود :اين نه��اد با ارائه خدم��ات حمايتي،
درمان��ي و فرهنگي بخش مهمياز نيازهاي

اساس��ي س��المندان را رفع ميکند.مديرکل
کميته امداد اس��تان اردبيل ب��ا اعالم اينکه
طبق آخري��ن آمار اعالمياز س��وي مراجع
ذيربط اين اس��تان داراي  ۱۲۰هزار سالمند
اس��ت ،گفت :بر اس��اس اين آمار ،حدود ۲۵
درصد س��المندان سطح استان اردبيل تحت
حمايت کميته امداد ق��رار دارند.وي با بيان
اينک��ه مددکاران و امدادگ��ران کميته امداد
استان اردبيل موظف هستند با سعه صدر از

س��المندان تحت حمايت ديدار کرده و رفع
مسائل و مشکالت اساسي آنها را در اولويت
برنامهه��اي خود قرار دهند ،اف��زود :ديدار و
همنشيني با سالمندان تحت حمايت در طول
سال و به صورت مس��تمر توسط مددکاران
انجام ميش��ود تا کوچکترين نيازهاي آنها
بررس��ي ش��ده و درصدد برطرف کردن آن
باشيم.دش��تي با اش��اره به اينکه سالمندان
نس��بت به س��اير خانوارهاي تحت حمايت

نياز به رس��يدگي بيش��تري دارند ،بيان کرد:
مددکاران اين نهاد با احساس وظيفه بيشتر
نسبت به افراد سالمند ،کمک ميکنند تا آنها
ع�لاوه بر تحمل درد و رنج بيماري متحمل
ساير مسائل زندگي نشوند.

گيالن،جاللي  :س��اختمانهاي احداثي غير
مجاز در بستر رودخانه اوشيان چابکسر با حکم
مقام قضايي در شهرستان رودسر تخريب شد.
با توجه به اقدام��ات و هماهنگيهاي انجام
ش��ده از طريق امور منابع آب شهرستانهاي
رودس��ر و املش و در راستاي اجراي دستور
دادس��تان عموميو انقالب رودسر  ،با حضور
قاضي و مدير اجراي احکام دادسراي رودسر ،
( 650ششصد و پنجاه) متر مربع از ساختمان
هاي احداثي در داخل بس��تر رودخانه اوشيان
در چابکس��ر تخريب و حکم آزادسازي بستر
اجرا گرديد.
افزايش حجم تردد زائرين از
محورهاي استان ايالم

ايالم،آذر يعقوبيان :س��رهنگ همتي زاده از
افزايش حجم تردد وسايل نقليه در مسيرهاي
منتهي به مرز مهران در  ۲۴س��اعت گذشته
خبر داد.سرهنگ «رضا همتي زاده» گفت :
با توجه به افزايش حجم تردد وس��ايل نقليه
در مس��يرهاي مواصالتي اس��تان و به ويژه
مسيرهاي منتهي به پايانه مرزي مهران،نياز
اس��ت که رانندگان با رعايت صبر و حوصله
و توجه به توصيههاي پليسي رانندگي کنند.
رئيس پليس راه ايالم افزود:با توجه به عدم
تکمي��ل برخ��ي از عملياته��اي عمراني و
عدم يکنواختي اين مس��يرها بويژه در محور
ايالم-مهران،ضروري است که رانندگان با
رعايت سرعت مطمئنه و توجه به تابلوهاي
نصب ش��ده در مس��يرها حرک��ت کنند.اين
مقام انتظاميخاطرنش��ان کرد:ب��ا توجه به
پيشبيني افزايش سفرها در روزهاي آتي و
به منظور سهولت در تردد وسايل نقليه،تردد
کليه کاميون،تريلي و تريلرها از  ۱۵مهرماه
لغايت  ۲آبان در مس��يرهاي منتهي به مرز
مه��ران ممنوع خواهد شد.س��رهنگ همتي
زاده يادآور ش��د :ب��ا توجه به اينکه بيش��تر
تصادف��ات روزه��اي اخي��ر در محوره��اي
مواصالت��ي اس��تان ناش��ي از خس��تگي و
خواب آلودگي رانندگان بوده است ،ميطلبد
تماميرانندگان در صورت احساس خستگي
و خ��واب آلودگي در توقفگاههاي پيشبيني
ش��ده در مسيرهاي اس��تان توقف و پس از
رفع خستگي نس��بت به ادامه رانندگي خود
اقدام کنند.

