اخبار
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در
مجمع عمومی سالیانه بانک:

 19درصد از سهم بازار اعطای تسهیالت
در اختیار بانک صنعت و معدن است

مديرعامل بانك صنعــت و معدن صبح
امروز در مجمع عمومي ساليانه اين بانك
گفت :در بين بانكهاي كشور  19درصد
از سهم بازار در اعطاي تسهيالت متعلق
به بانك صنعت و معدن اســت .افخمي
همچنين افزود :بانك صنعت و معدن طي
ســال  1395مبلغ  90،078میلیارد ریال
به طرحهاي صنعتي و معدني تسهيالت
پرداخت نموده كه نسبت به سال قبل 10
درصد افزايش داشته است .وي خاطرنشان
ساخت :ســرمايه بانك در پايان سال ،85
مبلغ  730ميليارد تومان بوده اســت و از
محل افزايش ســرمايه كه در ســال ،86
مبلغ  1ميليارد و  500ميليون دالر به بانك
اختصاص داده شد ،سرمايه بانك به 2070
ميليارد تومان رسيد و همچنين در سال 95
جمع ًا  4هزار ميليارد تومان شد .مديرعامل
بانك صنعت و معدن خاطرنشــان كرد:
سرمايه بانك صنعت و معدن تا پايان سال
 95به  6هزار ميليارد تومان رسيده است كه
اين رقم در مقايسه با بانك هاي توسعه اي
جهان در سطح پاييني قرار دارد .به گزارش
خبرنگار ما ،پس از سخنان مديرعامل بانك
صنعــت و معدن در ادامــه روند برگزاري
مجمع ،كرباســيان وزير امــور اقتصادي
و دارايــي در ادامه گفت :بانك صنعت و
معدن يك بانك توســع ه اي و تخصصي
ي رود در رونق بخش
اســت كه انتظار م 
صنعت ،معدن و تجــارت اقدامات مهمي
را به انجام برســاند .البته براي رونق اين
بخشها نبايد بانك صنعت و معدن تنها
باشد بلكه صندوق ضمانت صادرات ،بانك
ي
توسعه صادرات و مديريت صنعتي هم م 
بايســت حمايت و كمكهايشان را دريغ
نكنند .وي افزود :در بحث صنايع كوچك
و متوسط كه در ابتدا قرار بود بانك توسعه
ت هاي الزم را از اين بخش
تعاون حمايــ 
داشته باشــد و بايد اين موضوع در زمان
مشخص مورد بررسي قرار گيرد ،از طرفي
بانك ايران و اروپا با توجه به شــرايط پسا
برجام ميتواند به عنوان يك بانك قدرتمند
عمل كند .وي افزود :در بحث فاينانس نيز
كه حدود  30ميليارد دالر اســت بيشتر به
دو بخش طرحهاي صنعتي و آب پرداخته
شده است كه اگر بتوانيد بخش خصوصي را
نيز در بحث فاينانس مشاركت دهيد ،آنها
نيز ميتوانند در جهت رونق صنعت كمك
كننده باشند و بسيار مطلوب است.

کارشناسان و ارزيابان خسارت بيمه سرمد به مناطق زلزلهزده اعزام شدند

کارشناســان و ارزيابان خسارت اموال
بيمه ســرمد ،به منظور رســيدگي به
بيمهگذاران زيانديده اين شــرکت،
امروز به مناطق زلزلهزده اعزام شدند.
به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل
از روابط عموميبيمه ســرمد ،ساعاتي
پس از وقوع حادثه کارگروه کارشناسي
و ارزيابي خســارت در مديريت اموال
تشــکيل شد و بررســيهاي الزم در
خصوص رسيدگي ،ارزيابي و پرداخت

خســارت در کوتاهترين زمان ممکن
صورت گرفت.
الزم به ذکر اســت ،دکتر اســماعيل
دلفراز مدير عامل بيمه ســرمد نيز در
پياميضمن تســليت به ملت شريف
ايــران و خانواده درگذشــتگان زلزله
استانهاي غربي کشور و اظهار تاسف
و همدردي با آسيبديدگان اين حادثه
دلخراش ،تسريع در پرداخت خسارت
به مشــتريان گراميکه تحت پوشش

بيمــه خطــرات آتشســوزي ،زلزله
ساختمانها تاسيســات اداري ،منازل
مســکوني و يا مرهونات بانکي بانک
صادرات نزد اين شــرکت قرار دارند
را در اولويت کار مديران اين شــرکت
برشــمرد و در اين خصوص به آسيب
ديدگان اطمينان خاطر داد.
متن کامــل اين پيام به شــرح ذيل
ميباشد:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

تبريــز -توفيقــي :در راســتاي تحقق
مســئوليتهاي اجتماعــي روابــط
عموميشرکت گاز استان اقدام به برپايي
 80ايستگاه مشــاوره ايمني و مصرف
بهينه از گاز طبيعي در سطح استان نمود.
رئيس روابط عموميشرکت گاز استان
آذربايجانشرقي با عنوان اين خير افزود:
گاز طبيعي علي رغم آسايش و رفاهي که
براي مردم فراهم آورده اگر به درستي و
صحيح از اين نعمت الهي استفاده نگردد
مخاطراتي براي مصرفکنندگان در پي
خواهد داشــت .محمدعلي فتحالهزاده
افــزود :در ايــن راســتا و در تحقق به
مســئوليتهاي اجتماعي ،شــرکت گاز
استان با اســتفاده از تماميظرفيتهاي
اطالعرساني در کنار وظايف اصلي خود
اقدام به فرهنگســازي مصرف بهينه و
ايمن از گاز طبيعي مينمايد که برگزاري
 80ايستگاه مشاورهاي در سطح استان
از اين جمله ميباشد.
نمونهگيري آزمايشات
در  5مرکز سالمت بندرعباس

عصرايرانيان – هرمزگان دکتر عبدالجبار
ذاکري؛ رئيس مرکز بهداشت شهرستان
بندرعبــاس گفت :در راســتاي اجراي
طرح تحــول ســامت و ارائه خدمات
آزمايشگاهي به شهروندان ،در  5مرکز
خدمات جامع سالمت شهري بندرعباس
واحد نمونهگيري آزمايشــات راه اندازي
شــد .دکتر ذاکري عنوان کــرد :با اين
اقدام ،ميزان دسترسي مردم به خدمات
آزمايشــگاهي افزايش خواهــد يافت.
نازنين پورنصراله؛ مســئول آزمايشگاه
شهرســتان بندرعباس بيان کرد :مراکز
خدمــات جامع ســامت پيامبر اعظم،
اســام آباد ،توحيد ،کاتبي و شــاهد به
بخش نمونهگيري آزمايشات مجهز شده
است .وي افزود :خدمات آزمايشگاهي
ســطح  1جهت خدماترســاني بيشتر
و با کيفيت تر ايــن نمونه گيريها در
مراکز فوق براي گروههاي هدف انجام
ميگردد.
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به زيانديدگان ايــن حادثه اطمينان
خواهد داد که در مســير رســيدگي و
پرداخت خسارت در کوتاهترين زمان
ممکــن ،از هيچ کوششــي فروگذار
نخواهد کرد.

حضور بيمه از ابزارهاي راهبردي مقابله با شوکهاي اقتصادی

قائم مقام بيمه مرکــزي در پانل اقتصاد مقاومتي،
حمل و نقل و بيمه همايش بينالمللي حمل و نقل
و لجســتيک ايران بر اهميت و نقش بيمه در رونق
صنعت حمل و نقل و مقاومسازي اقنصاد کشور در
برابر تهديدات بيروني تاکيد کرد .به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از اداره کل روابط عموميو امور
بين الملل بيمه مرکزي ،پرويز خسروشــاهي قائم
مقــام بيمه مرکزي در اين پانل با ابراز خرســندي
از فرصت فراهم شــده براي تبــادل نظر در جمع
فعاالن عرصه حمل و نقل کشــور گفت :اميدوارم
به اين بهانــه همکاريهاي صنعت بيمه و صنعت
حمل و نقل کشــور که عرصههاي وسيعي را در بر
ميگيرد بيش از پيش گســترش يابد .وي در ادامه
گفت :اقتصاد مقاومتي اشــاره به اقتصادي دارد که
قادر اســت در مقابل شوکهاي مختلف اقتصادي و
غيراقتصــادي تعادل خود را حفظ کند و با کمترين
نوسان و اخالل به حيات طبيعي خود ادامه دهد که
يکي از کانالهاي وارد کردن شــوک به اقتصادهاي
امــروزي ،تحريم معامــات بينالمللي آن اقتصاد
اســت .وي تحريــم معامالت بيمــهاي را يکي از
ابزارهاي مهم و راهبردي وارد کردن شــوک به هر
اقتصادي دانست و گفت :در دنياي امروز بيمه بعنوان
يکــي از مهمترين ابزارهاي کاهش اصطکاکهاي
متعدد ،متنوع و پيچيده مالــي در معامالت داخلي
و بينالمللي کشــورها ،نقشــي بســيار کليدي در
روانسازي ،مديريت و کاهش ريسک و ايجاد ثبات

در فعاليتهاي اقتصادي و در نتيجه توســعه تجارت
در ســطح ملي و بينالمللي دارد و در حال حاضر با
حق بيمهاي بالغ بر  ۴,۸هزار ميليارد دالر ،باالي ۶
درصد توليد ناخالص جهاني اختصاص به بيمه دارد.
قائم مقام بيمه مرکزي با اشاره به اينکه بخش حمل
و نقل نقشي حياتي در ارتباطات بينالمللي کشورها
دارد اين بخش را هم يکي ديگر از کانالهاي اصلي
وارد کردن شوک به اقتصادها دانست و گفت :بيمه
يکي از ابزارهايي است که بدون آن صنعت حمل و
نقل زمينگير خواهد شد بنابراين يکي از مهمترين
روشهاي وارد کردن شوک به بخش حمل و نقل،
تالش براي متوقف کردن معامالت بيمهاي است.

وي در ادامــه افزود :ما در حال حاضر در حوزههايي
چون حمل کاال ،حوادث مربوط به بدنه کشــتي و
هواپيما و مســووليتهاي مرتبط در برابر شخص
ثالث ،انواع مسووليتهاي مرتبط با متصديان حمل
و نقل داخلي و بينالمللي ،مسئوليت راننده در برابر
شــخص ثالث ،حوادث راننده و بدنــه اتومبيل به
بخش حمــل و نقل خدمات بيمهاي ارائه ميکنيم.
خسروشــاهي گفت :وضعيت ضريب نفوذ بيمه در
بخش حمل و نقل کشور بهتر از ساير بخشهاست.
ضريب نفوذ بيمه در کل بخشها در حال حاضر ۲,۱
درصد است اما در بخش حمل و نقل حدود  ۵درصد
برآورد ميشــود که اين شاخص در بخش حمل و

نقل زميني حدود  ۵.۵درصد و در رشتههاي باربري
و کشتي و هواپيما حدود  ۲.۶درصد است .البته ما به
اين راضي نيستيم و با توجه به عرصههاي بکري که
در بخش حمل و نقل براي حضور بيمهها وجود دارد
و همچنين جهت تحقق اقتصاد مقاومتي بايد حضور
و نقش بيمه در اين بخش عمق و گستره بيشتري
پيدا بکنــد .قائم مقام بيمه مرکــزي تصريح کرد:
براي اين منظور بيمه مرکزي آمادگي دارد تقاضاي
محصوالت بيمهاي جديد را به سرعت بررسي نمايد
و در صورتيکه معيارهاي بيمهپذيري را داشته باشند
و امکان ارزيابي ريســک در مورد آنها فراهم باشد
مجوز عرضه آن محصوالت بيمهاي را صادر نمايد.
وي برگزاري سمينارها و کارگاههاي آموزشي الزم
براي تبادل نظر ميان طرفهاي عرضه و تقاضاي
بيمــه در بخشهاي مختلــف صنعت حمل و نقل
را ضروري دانســت و گفت :در همين راســتا ،در
جلسهاي که اخيراً با روساي هيأت مديره فدراسيون
حمل و نقل و انجمن کشتيراني داشتيم تفاهم شد
که دوستان محورها و سرفصلهاي مورد نياز جهت
برگزاري اين ســمينارها و کارگاههاي تخصصي را
پيشنهاد نمايند تا پژوهشکده بيمه براي اين منظور
برنامهريزي کند .شــايان ذکر اســت ،در پايان اين
نشســت ،از بيمهگذاران برتر شرکت بيمه پاسارگاد
که در زمينه ترانزيــت کاال فعاليت دارند به جهت
اقدامات شايســته آنها در زمينه مديريت ريسک با
اهداي لوح تقدير به عمل آمد.

تشکيل ستاد ويژه امدادرسانی به زلزلهزدگان در بيمه آسيا

ستاد ويژه امدادرســاني و ارزيابي خسارت
واحدهاي آســيب ديده زلزله در بيمه آسيا
تشــکيل شــد .روابط عموميبيمه آســيا
در اطالعيــهاي ضمن ابرازهمــدردي با
بازماندگان زلزلــه اعالم کرد :در پي وقوع
زلزله و نشســت فوق العــاده مديرعامل

و مديــران فني بيمه آســيا،اکيپ ويژهاي
به منظور امدادرســاني و ارزيابي خسارت
واحدهاي آســيب ديده بــه منطقه زلزله
زده اعزام شــد .بنابراين گزارش ،رؤساي
شعب بيمه آسيا در اســتانهاي کرمانشاه
و ايــام به همراه کارشناســان بيمهاي و

شــبکه فروش با حضوردر مناطق آســيب
ديده  ،ضمن امدادرســاني بــه هموطنان
زلزله زده ،نسبت به ارزيابي خسارات اقدام
خواهنــد کرد .همچنين ارزيابي خســارت
واحدهاي آســيب ديده در شعب بيمه آسيا
در اســتانهاي کرمانشاه به نشاني خيابان

شــهيد مصطفي امامي،روبــروي مجتمع
اداري_تجاري قدير ،پالک  87و ايالم به
نشاني بلوار شهيد بهشتي ،جنب ساختمان
شــرکت نفــت و نمايندگي کــد 26049
(موســوي نيا) به نشــاني ســرپل ذهاب،
خيابــان احمدبن اســحاق ،روبروي حرم

وزير صنعت ،معدن و تجارت:

فوالد مبارکه نماد واقعي ايجاد ارزش افزوده و تکميل زنجيرۀ توليد است

در همين خصوص خاطرنشــان کرد :در بخــش ايجاد ارزش افزودۀ
باالتر بايد شرکتهاي بيشتري مانند فوالد مبارکه داشته باشيم.وي با
اشــاره به هدفگذاري توليد  ۵۵ميليون تن فوالد در کشور گفت :اگر
بخواهيم اين امر محقق شود بايد به سمت دانش بنيان کردن بيشتر
امور و ايجاد بازارهاي باثبات صادراتي پيش برويم.شريعتمداري اظهار

زندگي در شهر ايالم به روال عادي برگشته است

عصر ايرانيان-ايالم :راضي ناصريفر اظهار داشت:
توصيهاي که براي مردم داريم اين است که با توجه
به اينکه زلزله اصلي اتفاق افتاد پس لرزههايي بعد از
آن وجود دارد که باعث ميشود اقدامات احتياطي
انجام بگيرد.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي
ايالم گفت :اســتفاده از آسانسور جدا پرهيز شود،
مردم دقت کنند که اگر در حال رانندگي هســتند
متوقف شوند چون چنانچه که زلزله اتفاق بيافتد
کنترل افراد کمتر ميشــود و اين مخاطره انگيز
اســت.وي ادامه داد :اقدامات اوليــه حفاظتي از
نظر تاميــن دارو ،امکانات الزم براي اقامت کوتاه
مدت همراه داشــته باشند و نکته اصلي و اساسي
اين اســت که آرامش خود را حفظ کنند ،جاهاي

امن خانه را تشخيص دهند و عالمتگذاري کنند
که اگر چنانچه اتفاقي رخ داد حتما در آن مکانها
مستقر شوند.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي
ايالم گفت :اگر در جاي عموميهم اســتقرار پيدا
کردند حتما در جاهاي مطمئن مثل زير ميز و زير
راه پله به عنوان محلهاي امن انتخاب کنند و از
فرار و هجوم به درهاي خروجي اکيدا پرهيز کنند.
ناصريفر تصريح کرد :هر چند که هنوز بعضيها
در سطح شــهر ايالم در زير چادرها ماندهاند و در
پارکها هستند اما در سطح شهر ايالم زندگي به
روال عادي برگشته و خدماترساني به مردم هم
انجام ميشــود ،بر اساس گفته مسؤوالن مشکل
خاصي وجود ندارد.

اميدواري کرد :امســال بايد بتوانيم ميزان صادرات فوالد کشور را به
 ۹ميليون تن برســانيم و قدمهاي استوارتري براي توليد  ۵۵ميليون
تن فــوالد برداريم.وزير صنعت ،معدن و تجارت اظهار اميدواري کرد
با تمهيداتي که مسئوالن در نظر خواهند گرفت ،بخش ساخت وساز
نيز به رونق الزم برسد تا ساير حوزههاي مرتبط در اين بخش نيز به
شــکل فعالتري بتوانند به فعاليتهاي خود ادامه دهند.شريعتمداري در
بخش ديگري از ســخنان خود از تخصيــص  ۱۰هزار ميليارد تومان
بودجه از ســوي دولت براي نوسازي صنعتي کشور خبر داد و گفت:
تماميصنايع کوچک و بزرگ نيز ميتوانند از اين امکان بهره مند شوند.
وي برگزاري نشستهاي تخصصي در سيزدهمين نمايشگاه معدن و
صنايع معدني و ماشــين آالت را بسيار ارزشمند خواند و از مسئوالن
خواســت تماميمباحث مطرح شده در اين نشستها به دقت بررسي
شود.وي ضمن گراميداشت ياد و خاطرۀ تماميعزيزاني که در عرصۀ
معــدن و صنايع معدني در حين انجام وظيفه جان باارزش خود را نثار
کردند ،از ايمني به عنــوان مهمترين اصل در تماميفعاليتها ياد و بر
رعايت هرچه دقيق تر اين اصل تأکيد کرد.

بررسی مشکالت طرح برندينگ در شرکت نفت اردبيل

عصر ايرانيــان اردبيل-پروين حســيني :نمايندگان
شرکتهاي حمل و نقل مواد نفتي و هيئت رئيسه انجمن
صنفي جايگاهداران با حضور درسالن کنفرانس منطقه
اردبيل مسائل و مشکالت طرح برندينگ را مورد ارزيابي
قرار دادند  .مدير منطقه در جلسه نمايندگان شرکتهاي
حمل و نقل مواد نفتي و هيئت رئيســه انجمن صنفي
جايگاهداران اســتان بر اجراي دقيقتر طرح برندينگ
تاکيد کرد  .ســيد حجت مدني در جلســه نمايندگان
شرکتهاي حمل و نقل مواد نفتي و هيئت رئيسه انجمن
جايگاهداران در باره طرح برندينگ جايگاههاي عرضه
ســوخت گفت :برندينگ راهکار کاهش تصدي دولت
در حمل و نقل فرآوردهاي نفتي اســت و با اجراي اين
طرح ميتوانيم انحصار توزيع سوخت منطقه را از شرکت

خارج کرده و در راستاي اجراي سياستهاي اصل ۴۴
آنرا به بخش خصوصي واگذار کنيم و کارشناسان منطقه
به نظارت خود متمرکز ميشود .وي افزود :برهمين مبنا
سياست شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي تعامل و
همکاري بيشــتر در اين زمينه ميباشد و الزم به ذکر
است که در اجراي اين طرح مالکيت جايگاهداران حفظ
خواهد شد.مدير منطقه جايگاهداران و شرکتهاي حمل
و نقل را جهت اجراء تاســيس شــرکتهاي زنجيرهاي
صاحب نشــان را تشــويق و ترغيب نمودند مدني از
زحمات مديران شــرکتهاي حمل و نقل مواد نفتي و
مالکان و اعضاء هيئت رئيسه جايگاهداران استان در امر
سوخترساني زمستان سخت سال  ۹۵و  ۸ماهه امسال
تقدير و تشکر کرد .

رئيس مرکز فوريتهاي پزشکي استان قم خبر داد

خدماترساني به مصدومان زلزله کرمانشاه توسط اورژانس قم

عصرايرانيان – قم رئيس مرکز فوريتهاي پزشکي
استان قم گفت :تاکنون  150نفر از مصدومان زلزله
توســط اتوبوس آمبوالنس و کارشناســان مرکز
فوريتهاي قم از کرمانشــاه به اســام آباد غرب

جهت ارائه خدمات اعزام شــده انــد .به گزارش
روابط عموميدانشــگاه علوم پزشــکي قم ،دکتر
محمدرضا حسني با اشاره به خدمات صورت گرفته
توسط اورژانس  115قم در خدماترساني به زلزله

اخبار
شماره حساب  99999بانک تجارت
براي ياري زلزله زدگان

بانــک تجــارت با
اختصاص شــماره
حســاب 99999
بمنظور جمع آوري
کمکهــاي نقدي
هموطنان نوع دوست سراسر کشور براي
زلزله زدگان غرب کشــور اعالم آمادگي
کرد .به گزارش روزنامه عصرايرانيان به
نقل از روابط عموميبانک تجارت  ،در پي
وقوع زلزله يکشنبه شب در استانهاي غربي
کشور متاسفانه تعدادي از هموطنان عزيز
جانباخته و عده بيشماري نيز خسارات مالي
سنگيني را متحمل شده اند .اين بانک در
راستاي تسهيل مشارکت هموطنان نوع
دوست در کمکرســاني به زلزله زدگان
نسبت به اختصاص شماره حساب 99999
به نــام جمعيت هالل احمــر جمهوري
ي قابل واريز در شــعب سراسر
اســام 
کشــور مبادرت نموده اســت  .همچنين
امکان واريــز کمکهاي نقدي به کارت
 5859837000088225بــه نام جمعيت
هالل احمر جمهوري اســاميايران نيز
فراهم است.
اطالعيه بيمه پارسيان در خصوص
آسيب ديدگان زلزله غرب كشور

روابط عموميبيمه
پارســيان ضمــن
عــرض تســليت
درگذشــت تعدادي
از هموطنــان در
حاثه زلزله غرب کشور و آرزوي بهبودي و
سالمت کامل براي مصدومين اعالم كرد:
کليه شعب بيمه پارسيان علي الخصوص
شعب غرب کشور آماده رسيدگي فوري به
پروندههاي بيمه گذاران محترم اين شرکت
کــه در حادثه اخير دچار زيان شــدهاند ،
ميباشــند و در همين راســتا نيز کميته
ويژهاي جهت بررســي کامل و تسريع در
رسيدگي به امور بيمه گذاران آسيب ديده
دراين زلزله تشکيل شده است.
اخبارشهرستان

شهرستان

عصــر ايرانيان اصفهان-مريم کرباليي :دکتر محمد شــريعتمداري،
وزيــر صنعت ،معدن و تجارت ،در جريان برگزاري مراســم افتتاحيۀ
سيزدهمين نمايشگاه بين المللي معدن ،صنايع معدني ،ماشين آالت،
تجهيزات و صنايع وابســته ضمن بازديــد اختصاصي از غرفۀ فوالد
مبارکه ،در جمع ميهمانان خارجي و داخلي ،مديران و صاحبان صنايع
کشور از شرکت فوالدمبارکه به عنوان نماد عيني و واقعي ايجاد ارزش
افــزوده و کامل بودن زنجيرۀ توليد ياد کرد و گفت :اين شــرکت از
همان ابتداي بهــره برداري با در نظر گرفتن اصل توســعه و ايجاد
ارزش بيشــتر ،شعار زيباي «از ســنگ تا رنگ» را سرلوحۀ کار خود
قرار داده است که اين بسيار ارزشمند است و بايد الگوي ساير صنايع
کشــور نيز قرار گيرد.وزير صنعت ،معدن و تجارت با تأکيد بر اهميت
تکميــل زنجيرۀ توليد و ايجاد ارزش افزوده بيشــتر در صنايع گفت:
در حوزۀ سياســت گذاري داخلي بنا را بر آن گذاشته ايم که فعاليتها
در حــوزۀ معدن و صنايع معدني را بر اســاس اولويت آنها ،با زنجيرۀ
ارزش باالتر مواجه کنيم؛ ضمن اينکه در اين راســتا با احياي ســتاد
زنجيرۀ فوالد فعاليتها را از سر گرفته ايم.وزير صنعت ،معدن و تجارت

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

قائم مقام بيمه مرکزي تصریح کرد

اخبار شهرستان
برپايي  80ايستگاه مشاوره مصرف
از گاز در سطح آذربايجانشرقي

درگذشــت جمعــي از هموطنــان
عزيزمــان در حادثه دلخراش و غمبار
زلزله در استانهاي غربي کشور را به
ملت غيور و شــريف ايران ،باالخص
بــه خانوادههــاي داغدار ،تســليت
عــرض مينمايم.اينجانب ضمن ابراز
همــدردي با هموطنان آســيبديده،
بــراي بازمانــدگان ،صبــر جزيل و
براي مصدومين ،شــفاي عاجل را از
خداوند متعال خواســتارم.بيمه سرمد
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زدگان کرمانشاه گفت :از همان دقايق اوليه اتوبوس
آمبوالنس اورژانس  115قم به همراه سه کارشناس
به کرمانشــاه منتقل شد که در حال خدماترساني
اســت .وي بيان داشــت :همچنين طي برگزاري

جلســات صورت گرفته 4 ،دســتگاه آمبوالنس به
همــراه  12نيرو جهت اعزام بــه مناطق زلزله زده
در حالت آماده باش کامل هستند تا در صورت نياز
اعزام شوند.

عضويت همکار شرکت توزيع برق در
گروه هماهنگي رايانهاي سمنان

عصر ايرانيان-ســمنان :همکار شرکت
توزيع برق اســتان ســمنان به عنوان
عضوگــروه واکنــش و هماهنگــي
رخدادهــاي رايانــهاي اســتان معرفي
شــد .بر اســاس ابالغ صادره از سوي
دکتر سيدمســعود ميررضايي مديرکل
ارتباطــات و فناوري اطالعات اســتان
ســمنان  ،مهندس مهــدي رحمانيان
سرپرســت دفتر فنــاوري اطالعات و
ارتباطات شــرکت توزيع برق استان به
عنوان عضو تيــم واکنش و هماهنگي
رخدادهــاي رايانــهاي تعيين شــد .در
بخشي از ابالغ صادره از سوي مديرکل
ارتباطــات و فناوري اطالعات اســتان
خطاب به مهندس رحمانيان آمده است
« :بــا توجه به اهميــت آمادگي جهت
مواجهه با خطــرات و حمالت احتمالي
و ضرورت مقابله با آسيبهاي سايبري
کــه از جمله مهمترين اهــداف پدافند
غيرعامل ســايبري ميباشــد و نظر به
نقش گروه  CERTدر افزايش آمادگي
جهت مقابله با تهديدات ســايبري  ،به
عنــوان عضو گروه واکنش و هماهنگي
رخدادهــاي رايانــهاي اســتان معرفي
ميشويد».
روزانه  ٢٠نفر به مستمري بگيران
گيالن افزوده میشود

عصرايرانيان – گيالن جميل حق پرست
با بيان خبر فوق افزود  :تامين اجتماعي
اســتان درحال حاضر تعــداد ١١٣٢٨١
نفر مســتمري بگير مشتمل بر ٧٦٣٧١
بازنشســته  ٦٣٦٣ ،ازکارافتاده و ٣٠٣٤٧
بازمانده را تحت پوشش خود دارد ايشان
خاطر نشان ســاخت  :اين تعداد بيانگر
افزوده شدن بطور متوسط روزانه  ٢٠نفر
به گيرندگان تعهدات بلندمدت در گيالن
ميباشــد بگونهاي که در شش ماهه اول
سالجاري بيش از  ٣٦٠٠نفر به اين گروه
از خدمت گيرندگان اضافه شــده است .
مديرکل اســتان تعداد مستمري بگيران
گيالني در پايان سال  ٩٥را  ١٠٩٦٤٦نفر
برشمرده و از رشد  ٣/٣درصدي آنان در
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