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اخبار
 176هزار نفر تسهیالت ازدواج از
بانک ملی ایران دریافت کردند

از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بیش
از  176هزار نفر تسهیالت ازدواج از بانک
ملی ای��ران دریافت کردن��د .به گزارش
روابط عمومی بان��ک ملی ایران ،حمایت
از جوانان و تس��هیل امر ازدواج با پرداخت
تسهیالت قرض الحسنه یکی از محوری
ترین سیاس��ت های این بانک است و در
هفت ماه ابتدای س��ال جاری  176هزار و
 823نفر با  27هزار و  679میلیارد و 287
میلیون ریال تسهیالت ازدواج بانک ملی
ایران به خانه بخت رفتند .بر اساس ابالغ
بانک مرکزی ،تسهیالت ازدواج از ابتدای
س��ال جاری  15میلی��ون تومان برای هر
یک از زوجین با دوره بازپرداخت  60ماهه
و نرخ کارمزد چهار درصد است .سقف این
تسهیالت در س��ال  96مبلغ  10میلیون
توم��ان برای هر ی��ک از زوجین با مدت
بازپرداخت  48ماه ،اقس��اط مساوی و نرخ
کارمزد چهار درصد بود.
پست بانک ایران در طراحی خدمات
بانکی به نیازهای روز جامعه توجه دارد

دکتر غالمحس��ین صباغ��ی عضو هیأت
مدیره پست بانک ایران در مراسم تکریم
و معارف��ه رئی��س اداره کل بازاریابی این
بانک گفت :این بانک در طراحی خدمات
جدی��د بانکی به نیازهای روز جامعه توجه
دارد .ب��ه گزارش روابط عمومی پس��ت
بانک ای��ران :صباغی افزود :درراس��تای
تحقق برنامه ایران الکترونیک و توس��عه
خدم��ات غیرحضوری ،رویکرد سیاس��ت
های بازاریابی و طراحی محصول در این
بانک به س��مت خدم��ات نوین مبتنی بر
فناوری است و تالش می کنیم باجه های
روس��تائی از محل مراجعه مردم به محل
پشتیبانی خدمات الکترونیک بانکی تبدیل
شوند .صباغی مبنای تغییر مدیریت اداره
کل بازاریابی را تقویت رویکرد فناورانه این
اداره کل دانس��ت و تصریح کرد :با اجرای
این سیاست سرعت تبدیل نیازهای جامعه
به سرویس بانکی رشد می کند و سهم ما
از بازار خدمات بانکی افزایش می یابد.

بان��ک آینده ،در راس��تای مس��ئولیت اجتماعی
خود ،جشنواره عکس «نگاه به آینده» را برگزار
میکند .به گزارش ش��مانیوز ،جشنواره عکس
«نگاه به آینده» ،بر آن اس��ت تا جوانان هنرمند
و عکاسان ایرانی را به اندیشیدن پیرامون آینده
کشور عزیزمان تش��ویق کرده و از سوی دیگر

منعکس کننده طرز تلقی جوانان هنرمند ایرانی
باش��د .نخس��تین دوره این جش��نواره ،پذیرای
آث��اری در حوزهه��ای :بهداش��ت و س�لامت،
آم��وزش و تحصی��ل ،توس��عه پایدار ،س��فر و
گردشگری داخلی ،محیطزیست و کسب و کار
خواهد بود .این جش��نواره که بهصورت رقابتی

در ش��ش ماهه نخست س��ال  97تعداد
 130پس��ت انتقال و فوق توزیع شرکت
برق منطقه ای خوزس��تان شستشو و 11
پست پوشش سیلیکونی شد .معاون بهره
برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان
گفت :هم زمان با انجام اقدامات الزم برای
عبور از تابس��تان  ،97عملیات شستشوی
پس��ت ها ،دکل های خط��وط ،تعویض
زنجیره مقره و پوشش عایقی پست ها در
شش ماه نخست سال برای حفظ پایداری
ش��بکه در مقابل گرد و خ��اک در جریان
بود .مس��عود قنوانی بیان کرد :تعداد 929
زنجیر مقره سیلیکونی به تفکیک شامل
 606زنجیر مقره در بخش انتقال و 323
زنجیر مقره در بخش فوق توزیع جایگزین
زنجیر مقره های موجود گردید .وی ادامه
داد 130 :پس��ت انتقال و ف��وق توزیع در
ناحیه های مختلف ش��رکت و  157دکل
در بخش خطوط فوق توزیع در این مدت
شستشو شد .معاون بهره برداری شرکت
برق منطقه ای خوزس��تان اضافه کرد :در
این بازه زمانی پوشش سیلیکونی  11پست
شامل هفت پس��ت انتقال و چهار پست
فوق توزیع نیز به اتمام رسید.
ارتقا شبكه فروش و خدمات پس از
فروش در دستور كار سايپا

مراس��م معارفه مع��اون بازاريابي و فروش
گروه خودروسازي سايپا با حضور مديرعامل
گروه و جمعي از مديران ارشد سايپا برگزار
ش��د .به گزارش سايپانيوز ،در این مراسم
دكتر محمدرضا سروش گفت :حوزه فروش
و خدمات پس از فروش ويترين گروه سايپا
است كه بايد بهترين جلوه و موقعيت را در
تعامل با بازار و مشتريان داشته باشد .وي
افزود :با پش��تيباني ح��وزه هاي مربوط به
توليد محصول از نظر كيفيت و ويژگي هاي
فني ،انتظار داريم كه ويترين گروه سايپا به
شايس��تگي ايفاي نقش كند و در ارتباط با
مردم و مشتريان و شبكه نمايندگي ها به
بهترين وجه عمل ش��ود .سروش تصريح
كرد :انتظار مي رود با همدلي حوزه فروش
و خدمات پس از فروش ،س��اختار ش��بكه
نمايندگي هاي گروه س��ايپا ارتقا يابد .وي
سالمت و پاكدس��تي را موضوع محوري
در گروه س��ايپا دانست و گفت :كاركنان و
مديران حوزه فروش بايد از اخالق حسنه
برخوردار باش��ند و دراين صورت سازمان
نيز آراسته و پاك خواهد بود و حسن خلق
و ش��فافيت امور باعث ايجاد محيط آرام و
خ�لاق در چارچوب س��ازمان و در نهايت
اعتالي گروه سايپا خواهد شد.

برگزار میشود؛ از نیمه آبانماه جاری آغاز شده
و تا پایان آذرماه پیش روی ،ادامه خواهد داشت.
آثار ارس��ال ش��ده به دبیرخانه جشنواره ،پس از
بررس��ی و تأیید اولیه ،م��ورد داوری قرار گرفته
و آث��ار برگزیده عالوه ب��ر دریافت جوایز نقدی،
در نمایش��گاه عکس «نگاه ب��ه آینده» ،نمایش

داده میش��وند .ش��رکت در ای��ن رقابت هنری
برای تمام عالقهمندان آزاد اس��ت و ایرانیان در
تمام گروههای س��نی میتوانند؛ از طریق تارگاه
جش��نواره ک��ه آدرس آن همزمان ب��ا فراخوان
جش��نواره اعالم خواهد ش��د؛ آثار خود را ارسال
نمایند.

آغاز فرایند تهاتر  100هزار میلیارد تومانی بانک صادرات

مدیرعام��ل بانک صادرات با اش��اره به آغاز فرایند
تهاتر  100هزار میلی��ارد تومانی بدهی پیمانکاران،
دولت ،ش��رکتهای دولتی و عموم��ی ،بانکها و
بانک مرکزی گف��ت :امیدواریم تا چند هفته آینده
کار نهایی شود .به گزارش فصل اقتصاد،حجتاهلل
صیدی درخص��وص روند اجرای تبص��ره  5قانون
بودجه س��ال  97که براس��اس آن تا س��قف 100
هزار میلیارد تومان از بدهیهای پیمانکاران ،دولت،
شرکتهای دولتی ،شرکتهای عمومی ،بانکها و
بانک مرکز ی ،تهاتر میشود ،به فارس اظهارداشت:
فرمهایی به بانک داده ش��ده است که پیمانکاران و
س��ایر بدهکاران به بانک آن فرمها را پر میکنند و
پس از بررس��ی و تایید نهایی ،مجموع بدهیها در
قالب اوراق اسناد خزانه منتشر میشود .وی در پاسخ
به این سوال که چه میزان از بدهی بانک صادرات
در این چارچوب تس��ویه و تهاتر خواهد شد ،گفت:
سهمیهای که برای بانک صادرات در نظر گرفتهاند
 8500میلیارد تومان اس��ت و م��ا در این چارچوب

مطالباتمان را از پیمانکاران و شرکتهای دولتی و
عمومی غیردولتی وصول و بدهی بانک را با بانک
مرکزی تسویه میکنیم .مدیرعامل بانک صادرات در
پاسخ به این سوال که این تسوی ه و تهاترها تا پایان

در بانکها ،اظهارداشت :خیر تاکنون مشکل خاصی
بابت انجام حوالههای ارزی وجود نداشته است و تا
زمانی که امکان استفاده از سامانه پیامرسانی مالی
وجود داشته باش��د ،حواله ارزی هم انجام میشود.
وی اضاف��ه کرد :هر چند ممکن اس��ت یک بانک
خارج��ی به عنوان کارگزار حوال��ه ارزی ما را قبول
نکند اما بانکهای دیگری این حواله را میپذیرند.
وی ادام��ه داد :بنابرای��ن انج��ام حوالهه��ای ارزی
متوقف نشده است و تا زمانی که امکان پیامرسانی
مالی بین بانکهای ایرانی و خارجی وجود داش��ته
باش��د ،انجام حوال��ه ارزی هم امکانپذیر اس��ت.
مدیرعامل بانک صادرات در پاس��خ به این پرسش
که آیا بانکها با س��امانههای پیامرس��ان دیگری
برای نقل و انتقاالت مالی اس��تفاده میکنند ،گفت:
بانک مرکزی در تالش اس��ت تا سامانه پیامرسان
جایگزین س��وئیفت ایجاد کند اما هنوز س��امانهای
جایگزین س��وئیفت برای پیامرسانیهای مالی کل
سیستم بانکی اجرایی نشده است.

سال انجام خواهد شد؟ گفت :امیدواریم تا چند هفته
آینده انجام ش��ده و اوراق اسناد خزانه مرتبط با آن
منتشر شود .صیدی همچنین درخصوص خبرهای
منتشر ش��ده مبنی بر توقف انجا م حوالههای ارزی

پیشنهاد بیمه مرکزی به دارندگان خودروها:

بهتر است سرمایه مورد بیمه خود را افزایش دهید

بیم��ه مرکزی به منظ��ور حمایت ازحقوق
بیمه گذاران با توجه به نوسانات اخیر قیمت
خودرو ،بر پیش��نهاد خود مبنی بر افزایش
سرمایه مورد بیمه آنها در بیمه بدنه ،تاکید
کرد .به گ��زارش اداره کل روابط عمومی و
امور بین الملل بیمه مرکزی ،این س��ازمان
در اطالعی��ه ای اعالم ک��رد ،با عنایت به
نوس��انات قیمت خودرو ،پیشنهاد می شود
بیمه گذارانی که دارای بیمه بدنه هس��تند

با مراجعه به نمایندگی های ش��رکت های
بیمه ،سرمایه مورد بیمه خود را افزایش دهند
تا در هنگام بروز خسارت با مشکالتی چون
اعمال ماده  ۱۰قانون بیمه مواجه نشوند .در
این ماده قانونی آمده اس��ت :در صورتي كه
مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد،
بيمه گر به تناسب مبلغي كه بيمه كرده  -با
قيمت واقعي مال  -مسئول خسارت خواهد
ب��ود .در اطالعیه بیمه مرکزی بر این نکته

بانک دی به افراد واجد ش��رایط که از سوی صندوق
اشتغال و کار آفرینی ایثارگران معرفی شوند  ،تسهیالت
اعطا می کند .به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات
بانک دی؛ ش��عبانعلی داورپناه ،معاون اعتبارات بانک
دی با اعالم این خبر گفت :با توجه به این که موضوع
اشتغال ایثارگران و خانواده های شهداء از دغدغه های
مهم دولت و مسئوالن اجرایی کشور است  ،بانک دی

تاکید شده است که در بیمه نامه های خودرو
صرفا ابتیاع بیمه نامه خسارات وارد شده به
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل
نقلیه اجباری بوده و بیمه نامه بدنه خودرو و
در صورت ل��زوم ،اخذ الحاقیه آن اختیاری
است وتنها تکلیف شرکتهای بیمه درموارد
قیمت خودرو اطالع رسانی به بیمه گذاران
برای خرید الحاقیه اس��ت .بنابراین گزارش
فلس��فه وضع ماده  ۱۰جلوگیری از تقلبات

بیمه ای در راستای اصل رعایت حد اعالی
حسن نیت در بیمه است و بیمهگذاری که
نس��بت به خرید بیمه بدنه براساس قیمت
واقعی وس��یله نقلی��ه خود اق��دام نموده و
مرتکب هیچ تقلب و رفتارخالف قانون نشده
و هیچ تکلی��ف قانونی ندارد که براثر هربار
افزایش قیمت نسبت به خرید الحاقیه اقدام
کند و به لحاظ قانونی شرکت بیمه مکلف
اس��ت تا سقف بیمهنامه،خس��ارت وارده را

در راستای توسعه اشتغال ایثارگران :

بانک دی به ایثارگران واجد شرایط  ،تسهیالت اعطا می کند
نیز در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی به افراد
معرفی شده از س��وی صندوق اشتغال و کار آفرینی
ایثارگران با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به اعطای
تس��هیالت ،وام اعطا می کند .داورپناه با بیان این که
خانواده های معزز ش��هداء و ایثارگران از جمله اصلی

ترین ذینفعان بانک دی هستند و توجه به دغدغه های
آن ها  ،مطابق مدل تعالی سازمانی از جمله مسئولیت
های اجتماعی بانک است افزود :بر همین اساس ،قانون
اعطای وام بانکی به افراد معرفی شده از سوی صندوق
اش��تغال و کارآفرینی ایثارگران در جلسه کمیته عالی

جبران کند .گفتنی است برخی از نمایندگی
های شرکت های بیمه ای دریافت الحاقیه
را اجباری دانس��ته اند که این اجبار از سوی
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران مردود
اعالم شده است.

اعتبارات بانک به تصویب رسیده و به منظور اجرا به
تمامی شعب ابالغ شده است .معاون اعتبارات بانک
دی با اش��اره به اعطای این وام در قالب عقد فروش
اقساطی یا مرابحه و با نرخ سود مصوب شورای پول
و اعتبار تصریح کرد :متقاضیان استفاده از تسهیالت تا
مبلغ یکصد میلیون ریال می توانند با معرفی یک نفر
ضامن معتبر نسبت به دریافت وام اقدام نمایند.

در نمایشگاه ایران کانمین  2018عنوان شد:

دستور ویژه وزیر صنعت  ،معدن و تجارت و مصوبه ایمیدرو برای تامین مواد اولیه ذوب آهن اصفهان

اصفهان،مریم کربالیی :وزیر صنعت  ،معدن و تجارت در حاش��یه
بازدید از غرفه ذوب آهن در نمایش��گاه کانمین  2018گفت :ذوب
آه��ن افتخار صنعت فوالد کش��ور و به عنوان صنع��ت مادر مورد
حمایت جدی ما اس��ت.دکتر رضا رحمانی اف��زود :ذوب آهن اخیراً
مس��یر خوب و جدیدی را شروع کرده است که امیدوارم در این راه
به دستاوردهای شایانی دست یابد .وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
آیین افتتاح این نمایشگاه از اجرای نقشه راه معدن در آینده نزدیک
خبر داد و تاکید کرد :میزان اس��تخراج س��الیانه معادن بسیار ناچیز
است و باید آن را به  400میلیون تن و صادرات  8میلیارد دالری
این بخش را تا  2س��ال آین��ده به  12میلیارد دالر برس��انیم و از
خام فروش��ی فاصله بگیریم.دکتر جعفر سرقینی معاون امور معادن
و صنای��ع معدنی وزیر صمت نیز با حضور در غرفه این ش��رکت با
اش��اره به مصوبه اخیر هیأت عامل ایمیدرو در خصوص تأمین مواد

ه��م برای تأمین مواد اولیه ذوب آهن اخیراً مصوبه ای را گذراندند
و این روند ادامه خواهد داش��ت .وی افزود  :برای صادرات س��نگ
آهن محدودیت های خاصی هس��ت از جمله عوارض که در سال
بعد عوارض 5درصد امس��ال می شود 8درصد ،همچنین عالوه بر
عوارض بحث عدم استفاده از معافیت های مالیاتی نیز هست.جعفر
سرقینی با تاکید بر کمک ایمیدرو به ذوب آهن ،گفت:ایمیدرو قرار
اس��ت سنگ آهن بیشتری در اختیار ذوب آهن بگذارد و اولین گام
را نیز در این خصوص برداش��ته است .اردشیر سعد محمدی قائم
مقام ایمیدرو نی��ز با تاکید بر عزم جدی ایمیدرو در مورد کمک به
ذوب آه��ن گفت :ایمیدرو قطع ًا کمک خواهد کرد تا ش��رایط برای
تأمین مواد اولیه مورد نیاز ذوب آهن فراهم گردد و جلس��اتی قرار
اولی��ه ذوب آهن گفت :وزیر صمت دس��تور وی��ژه ای برای تأمین است برگزار شود که به صورت اساسی در این زمینه تصمیم سازی
م��واد اولیه مورد نیاز ذوب آهن صادر نموده و هیأت عامل ایمیدرو خواهد شد.

افتخاری دیگر برای ایران اسالمی

رئیس هیات مدیرهی «گلها» کارآفرین برگزیدهی مرکز
تجارت بینالملل سازمان همکاریهای اسالمی مالزی

در شرایطی که آمریکا جنگ اقتصادی را در مرحله
ای دیگ��ر علیه ای��ران آغاز کرده مه��دی کریمی
تفرشی  -رئیس هیات مدیرهی صنایع غذایی گلها
به عنوان نماینده ای��ران  -موفق به دریافت جایزه
کارآفرین برتر در مراس��م توسعه کارآفرینی جهان
اس�لام در مالزی از میان  57کش��ور اسالمی شد.
در این مراسم دکتر مهدی کریمی تفرشی به عنوان
نماینده ایران موفق به دریافت جایزه کارآفرین برتر
جهان اسالم ش��د و افتخاری دیگر در اهتزاز پرچم
مقدس جمهوری اسالمی با دستان غیرتمند سربازان
حوزه تولید ،صنعت و کارآفرینی که در اوج فشارها و
تحریمها با تمام نیرو و توان در چرخاندن چرخ دنده
های صنعت و رونق تولید و کس��ب و کار ،خالصانه
و بی ادعا کمر همت بسته اند رغم خورد .درخشش
ایران در مراس��م توسعه کارآفرینی جهان اسالم در
مالزی از میان  57کش��ور اس�لامی دنیا در راستای

ترویج و توس��عه تجارت بین کش��ورهای اسالمی،
برگ برندهای برای نشان دادن اقندار ایران در حوزه
توسعه اقتصادی ،تجارت بین الملل و توسعه کسب و
کار و کارآفرینی و نیز فرصتی برای اتحاد کشورهای
اس�لامی در مس��یر دور زدن تحریم های آمریکا و
حذف دالر از مبادالت تجاری اس��ت .مرکز تجارت
بین الملل سازمان همکاریهای اسالمی که مقر آن
در مالزی اس��ت ،در راستای ترویج و توسعه تجارت
بین کشورهای اسالمی ،پس از ارزیابی نامزدهایی
از  57کش��ور اسالمی توسط ش��ورای عالی داوران
بینالمللی 38 ،نفر از مدیران برتر را از سراسر دنیا به
عنوان برندگان جایزه توسعهکارآفرینی جهان اسالم
انتخاب و معرف��ی کرد که نام دکتر مهدی کریمی
تفرش��ی که به عنوان نماینده جمهوری اس�لامی
ایران موفق به کس��ب این جایزه ش��د در این میان
به چشم می خورد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل:

 99میلیارد تومان به حساب شهرداریها
و دهیاریها پرداخت شد

اردبیل،مهران محمدی :رئیس س��ازمان مدیریت
و برنامهریزی اس��تان اردبیل گفت :از محل ارزش
افزوده بی��ش از  99میلیارد تومان عوارض وصول
و به حساب شهرداریها و دهیاریها و همچنین
عشایر پرداخت شد.منطقه اردبیل ،داود شایقی که
با همراهی مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل از
ادارات امور مالیاتی گرمی ،بیلهسوار و جعفرآباد بازدید
میکرد با قدردانی از اقدامات انجام شده توسط امور
مالیاتی اظهار امیدواری کرد با تغییرات بنیادین انجام
شده شاهد بهبود روند وضعیت موجود و تسهیل در
ارائه خدمات به مردم منطقه باشیم.وی از پیشگامی
این اداره کل در استقرار باجههای میز خدمت اعم
از حض��وری و الکترونیکی در س��طح ادارات امور
مالیاتی ابراز خرسندی کرد و افزود :استانداردسازی
فضای اداری انجام شده در اداره کل امور مالیاتی
گامی اساس��ی در تکریم ارب��اب رجوع و کاهش

زمان انجام خدمات است.رئیس سازمان مدیریت
و برنامهریزی اس��تان اردبیل خاطرنشان کرد :این
امر در ارتقای سطح رضایتمندی مردم از خدمات
دولت بسیار بااهمیت و ارزشمند محسوب میشود.
ش��ایقی از آمادگی سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان اردبیل در ارائه هرگونه همکاری در راستای
نیل به اه��داف دولت به منظور تحقق درآمدهای
مالیاتی اس��تان اردبیل خبر داد و گفت :با توجه به
نقش سازنده اداره کل امور مالیاتی استان در تامین
درآمدهای استانی در اجرای ماده  26قانون برنامه
ششم در استان در سال گذشته  314میلیارد تومان
مالیات وصول ش��د که بی��ش از  85درصد درآمد
استانی اس��ت .وی تحقق درآمدها را عاملی موثر
در تحق��ق اعتبارات مصوب بی��ان و تصریح کرد:
شایسته است از تالشهای ارزنده کارکنان مالیاتی
استان قدردانی کنیم.

برای اولین بار در کشور انجام شد؛

تولید ورق رنگی «براقیت باال» با کاربرد لوازم خانگی در فوالد مبارکه

اصفهان،مریم کربالیی  :برای اولین بار در کش��ور
کارکنان توانمند ش��رکت فوالد مبارکه با همکاری
ش��رکتهای تولیدکنندۀ لوازم خانگ��ی داخلی موفق
ش��دند ورق رنگی  High Glossمورداستفاده در
مصنوعات خانگی ازجمله یخچال ،ماشین لباسشویی
و ...را با باالترین کیفیت تولید کنند.سیدمهدی نقوی
مدیر ناحیۀ نورد سرد فوالد مبارکه ضمن تأیید این
خبر درخصوص مزایای اس��تفاده از این نوع ورق ها
گفت :س��رعت تولید باال ،حذف مرحلۀ رنگ کاری
در خط تولید لوازم خانگی ،افزایش کیفیت سطحی،
حذف آالیندههای گازی و بالطبع بهبود فرایند زیست

محیطی و نهایت ًا کاهش قیمت تمام شدۀ محصول،
از مهمترین مزایای اس��تفاده از ورقه��ای گالوانیزه
پیش��رنگ ( )PPGIدر صنعت لوازم خانگی است؛
به نحوی که اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی تمایل
دارند از ورق های پیشرنگ در تولید محصوالت خود
استفاده کنند.علیرضا گندمکار رئیس واحد گالوانیزه و
رنگی در تش��ریح چگونگی اجرای این پروژه گفت:
پروژۀ تولید آزمایشی این محصول ،به صورت پروژۀ
مشترک بین شرکت فوالد مبارکه و تولیدکنندگان
لوازم خانگی انجام شد و از آنجاکه ورق تولیدی باید
ویژگی های منحصربه فردی داش��ته باشد ،در گام

نقش پدافند غیرعامل
در حفاظت از صنعت بیمه

مدی��ر دفتر حراس��ت بیم��ه دانا ،یکی
از وظای��ف مهم پدافن��د غیرعامل در
ش��رکتهای بیم��ه را ،حفظ و صیانت
از س��ایتها و امکان��ات الکترونیک��ی
دانست .به گزارش روابط عمومی بیمه
دانا ،سیداصغر دفین دبیر کمیته پدافند
غیرعام��ل این ش��رکت در گفتگویی
اعالم کرد :پدافند غیرعامل ،مجموعه
اقداماتی اس��ت که قب��ل از بروز خطر
انج��ام ميگي��رد و در هن��گام اتفاق
هرگون��ه تهديد طبيع��ي و غيرطبيعي
موج��ب کاهشآس��یبپذیری نیروی
انس��انی ،س��اختمانها ،تاسیس��ات،
تجهیزات ،اس��ناد و شریانهای حیاتی
یک کشور میشود .وی افزود :یکی از
راههای مقابله با تهدیدها این است که
وضعیت داخلی به گونهای س��اماندهی
شود که دشمن از پیروزی خود مطمئن
نباشد و زمینه را برای ماجراجویی فراهم
نبیند .ندانستن اینکه دشمن چه در سر
دارد و چه میخواهد بکند ،غفلتی است
که ممکن است ما را از امکان برخورد
و دفاع محروم کند .مدیر حراست بیمه
دانا ،از جمله وظایف مهم و کلیدی این
حوزه در صنعت بیمه را حفظ و صیانت
از س��ایتها و امکان��ات الکترونیک��ی
صنعت بیمه و اقتصاد کشور دانست و
به این نکته مهم اش��اره کرد که یقین ًا
دشمنان کش��ور و انقالب ،ضربه زدن
به بخشهای اقتصادی و مهم از طرق
مختلف ،مخصوص�� ًا فضای مجازی را
در دس��تور کار خود ق��رار داده و برای
جلوگیری از این موضوع ضرورت دارد
بخ��ش حفاظت از فن��اوری اطالعات
ش��رکت نقش پررنگی را ایف��ا نماید.
دبی��ر کمیت��ه پدافند غیرعام��ل بیمه
دانا ،بررسي و پيش��نهاد سطحبندي و
اولويتبن��دي مراكز دس��تگاه مربوط،
پيگي��ري تهيه و اجراي ط��رح پدافند
غيرعام��ل مراك��ز موجود بر اس��اس
مصوب��ات كميته دائم��ي و نظام فني
و اجرايي كش��ور ،نظ��ارت بر اعمال
ضوابط و مق��ررات پدافن��د غيرعامل
در طرحهاي دس��تگاه مربوط و انجام
پژوهشه��ا و آموزشهاي تخصصي
و عموم��ي در زمين��ه پدافند غيرعامل
مرتب��ط ب��ا موضوع��ات تخصص��ي
دس��تگاه مرب��وط را از وظای��ف و
اختی��ارات کمیتههای پدافند غیرعامل
دستگاههای اجرایی برشمرد.
اخبارشهرستان

شهرستان

اخبار شهرستان
شستشوی تجهیزات برق منطقه ای
خوزستان در سال  97از نگاه آمار

خبر

نخست ،ذوبی با کیفیت ( DQفوالد نرم) به پروژه
تخصیص داده ش��د تا انعطاف پذیری الزم را حین
فرم پذیری در کارخانۀ لوازم خانگی داش��ته باش��د.
به موازات این اقدام ،مقدمات تأمین متریال اعمالی
روی ورق ازجمله رنگ مخصوص متشکل از رنگ
ت��اپ ،پرایمر و بک فراهم ش��د .در ادامه با توجه به
اینکه ورقهای رنگی بسیار حساسند و ممکن است
در حین حمل ونقل و رول فورمینگ آس��یب ببینند
و رنگ آنها دچار خش و خراش ش��ود ،الزم اس��ت
روی آنها فیلم محافظ اعمال ش��ود؛ بنابراین تأمین
کنن��دۀ این ماده نیز از طریق واحد خرید شناس��ایی

و فیلم محافظ تهیه شد.وی اظهار کرد :پارامترهای
فرایندی متناسب با تولید این محصول ،با همکاری
گروه فنی تولید ناحیۀ نورد س��رد و کارشناسان خط
ورق رنگی به دقت تعریف و محموله ای در خط ورق
رنگی با ویژگی های یادش��ده تولید و در تاریخ دوم
آبان ماه نود هفت به کارخانۀ نیکسان صنعت ارسال
شد .در تاریخ شش��م آبان  ۹۷در حضور نمایندگان
فنی ش��رکت فوالد مبارکه و شرکت نیکسان ،یکی
از کالفها در خط برش آن ش��رکت به صورت ورق
درآمد و در بخش فورمینگ ش��کل داده شد و بدنۀ
جانبی یخچال با آن تولید گردید.

انتخاب برگزیدگان نخستین سوگواره
عکس فرهنگ عاشورایی

جلسه داوری نخس��تین سوگواره عکس
فرهنگ عاش��ورایی با همکاری یونسکو
و با حمایت گروه صنعتی و پژوهش��ی زر
در س��الن کنفرانس پاالیشگاه غالت زر
برگزار شد .دبیر سوگواره عکس فرهنگ
عاشورایی ضمن معرفی اهداف سوگواره
و اس��تقبال بینظیر هنرمندان گفت :این
س��وگواره با هدف اعت�لای مفهوم غنی
ع��زاداری در فرهنگ ایرانی میکوش��د
جلوههای��ی ن��اب از عش��ق و دلدادگی
مردم ایران در مراس��م عزاداری حضرت
اباعبداهلل علیه السالم را به تصویر بکشد
و با برگزاری نمایش��گاه در داخل و خارج
از کش��ور ،فرهنگ واقع��ی و اصیل خود
را به نمایش بگ��ذارد .رضا رجبی گفت:
 612عکاس با ارس��ال  3012اثر هنری
در این س��وگواره ش��رکت کردند و وارد
مرحله داوری شده اند که از این تعداد 50
عکس انتخاب خواهد ش��د .در پایان این
جلس��ه  50عکس انتخاب و از این میان
ده نفر برگزیده شدند.
برگزاری مانور پدافند غیر عامل توسط
شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

به مناس��بت هفته پدافن��د غیرعامل و با
هدف س��نجش س��طح آمادگی مراکز و
دس��تگاه های عملیاتی و حساس استان
مانور پدافند غیرعامل توس��ط ش��رکت
توزیع نیروی برق خوزس��تان برگزار شد.
رضا غضنفری ،مدیر عامل شرکت توزیع
نیروی برق خوزس��تان گفت با توجه به
لزوم ارتقاء سطح آمادگی مراکز ،تاسیسات
و دستگاه های عملیاتی و حساس استان
در زمان بروز حادثه و بحران ،این شرکت
در یک عملی��ات هماهنگ ،مانور پدافند
غی��ر عامل را با قطع ب��رق این مراکز و
دس��تگاه ه��ا و اس��تفاده از مول��د های
اضطراری برگزار نم��ود .رضا غضنفری،
مدیر عامل شرکت توزیع برق خوزستان
بی��ان کرد :در مانوری که از مرکز کنترل
دیسپاچینگ حوزه ستادی شرکت توزیع
برق خوزس��تان مدیریت می شد با قطع
جریان ب��رق به م��دت  30دقیقه میزان
آمادگی و س��رعت عمل مراکز و دستگاه
های عملیاتی و حساس در استفاده از مولد
های اضطراری مورد سنجش قرارگرفت.
وی افزود انجام این مانور را موفق خواند
و اظهار داش��ت عملیات یاد ش��ده بدون
وجود هیچ گونه مش��کل و ی��ا وقفه در
عملکرد مراکز و ش��رکت ها و س��ازمان
های مربوطه با تامین برق به وسیله مولد
های اضطراری به پایان رسید.

