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اخبار
رشد  7درصدی در
پرداخت تسهیالت مسکن

بانک مس��کن در اولین ماه از تابس��تان سال
جاری موفق ش��د حجم پرداخت تس��هیالت
به ح��وزه های مختلف در بخش مس��کن و
س��اختمان و البته سایر بخش های اقتصادی
را  7درصد نسبت به مدت مشابه در سال 97
افزای��ش دهد .گزارش پای��گاه خبری بانک
مسکن-هیبنا از عملکرد بانک در تیر ماه 98
حاکی است :ماه گذشته بیش از  60هزار فقره
انواع تس��هیالت از سوی شعب بانک مسکن
به متقاضیان دریافت اعتبار مالی پرداخت شد.
این میزان تس��هیالت ارزش ریالی معادل 2
هزار و  754میلیارد تومان داش��ته اس��ت که
به لحاظ ارزش از رش��د  7درصدی نسبت به
حجم پرداخت در تیر  97برخوردار شده است.
مقایسه عملکرد بانک مسکن در نظام تامین
مالی این بخش با وضعیت رکودی بازار مسکن
طی سال جاری بیانگر تاثیر تسهیالت بانکی
در جلوگیری از شدیدتر شدن رکود در بخش
پیش��ران اقتصاد اس��ت .در صورت عدم رشد
پرداخت تس��هیالت توسط بانک مسکن این
احتمال وجود داش��ت بازارهای ساخت و ساز
مسکونی و همچنین معامالت خرید مسکن
در تهران و سایر شهرها با افت بیشتری نسبت
به آنچه اتفاق افتاده است مواجه شوند.
حضورپستبانکایران درچهارمین
نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر

پس��تبانکایران درراستای حمایت از توسعه
اشتغال روس��تائی و ثروتآفرینی در روستاها
بهعنوان گس��تردهترین بانک در روس��تاها و
مناطق دوردس��ت با برپائی غرفه درچهارمین
نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر که طی
روزهای بیست و چهارم لغایت بیست و هفتم
مردادماه سال جاری درمحل دائمی نمایشگاه
های بینالمللی تهران برگزار میشود شرکت
مینماید.

شمارش معکوس برای شرکت در قرعهکشی حساب های پس انداز بانک ملی

شمارش معکوس برای شرکت در چهلمین
مرحل��ه قرعهکش��ی جوایز حس��اب های
قرض الحس��نه پس انداز بانک ملی ایران
آغاز شد .به گزارش روابط عمومی بانک
ملی ای��ران ،چهلمین مرحله قرعهکش��ی
جوایز حس��اب های قرض الحس��نه پس
ان��داز بانک مل��ی ایران پاس��خی به نیت
خیرخواهانه مش��تریان گرانقدر اس��ت که
ش��رکت کنندگان عالوه بر بهره مندی از

اجر معنوی ،می توانند شانس خود را برای
دریافت یکی از جوایز نفیس و ارزش��مند
آن امتح��ان کنن��د 91 .کمک هزینه یک
میلیارد ریالی خرید مس��کن تنها بخش��ی
از جوای��ز نفیس این دوره از قرعه کش��ی
حس��اب های قرض الحس��نه اس��ت31 .
مردادم��اه آخرین مهلت افتتاح حس��اب و
یا افزایش موجودی این حس��اب هاست و
عالوه بر جوایز وی��ژه کمک هزینه خرید

واحد مس��کونی 291 ،کمک هزینه خرید
خ��ودروی داخلی هر یک ب��ه ارزش 700
میلیون ری��ال 391 ،کم��ک هزینه 300
میلیون ریالی ازدواج و  591کمک هزینه
خرید لوازم خانگی تولید داخل هر یک به
ارزش  200میلیون ریال بخش��ی دیگر از
جوایز برای پاس��خ به خیراندیشی و نیک
اندیشی مشتریان است.
همچنین یک هزار و  91کمک هزینه 10

میلیون ریالی خرید صنایع دس��تی و 750
ه��زار جایزه نقدی یک میلی��ون ریالی از
جوایز چهلمین مرحله قرعهکش��ی جوایز
حسابهای قرض الحسنه پسانداز بانک
ملی ایران است.
باز بودن حساب و داشتن حداقل موجودی
 500هزار ریالی در روز قرعهکشی شرایط
الزم برای شرکت حسابها در قرعهکشی
و حفظ حداقل موجودی حس��اب به مبلغ

تایید صالحیت معاون مالی بیمهکوثر

 500ه��زار ریال به مدت س��ه ماه یا 90
روز متوال��ی در طول دوره قرعهکش��ی و
یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حس��اب یا
افزایش موجودی شرط کافی برای اعطای
جوایز به برندگان حسابهاست.

از ابتدای سال ٩٧؛

بانک صادرات بیش از ٤میلیارد دالر تسهیالت صندوق توسعه ملی پرداخت کرده است

س��هم بانک صادرات ایران در عاملیت تس��هیالت صندوق توسعه ملی در
هفت س��ال گذش��ته به چهار میلیارد و  ٦٧میلیون دالر رس��ید .به گزارش
روابطعموم��ی بانک صادرات ایران به نق��ل از پایگاه خبری خرد و کالن،
بانک صادرات ایران از سال  ۱۳۹۰تا پایان سال گذشته ،سهم چهار میلیارد
و  ۶۷میلی��ون دالری در قرارداده��ای عاملیت ارزی منعقد ش��ده توس��ط
صندوق توس��عه ملی با بانک های عامل داشته است .آمارهای عملکردی
صندوق توسعه ملی نشانمیدهد عملکرد این صندوق در حوزه تسهیالت
ارزی طی سال  ٩٧حاکی از این است که بانک صادرات ایران در این سال
گذش��ته  ۵۰۰میلیون دالر اعتبار نزد صندوق توس��عه ملی داشته ،در حالی
که این رقم در س��ال قبل از آن(سال  )٩٦صفر بوده است بررسی عملکرد
تسهیالت ارزی صندوق توس��عه ملی به تفکیک بانکهای عامل در سال
 ۱۳۹۷نیز حاکی از آن اس��ت که بانک صادرات ایران موفق ش��ده در این
مدت طی س��ه فقره ۱۳۹ ،میلیون دالر تس��هیالت ب��ه متقاضیان پرداخت

کند .جدول مجموع قراردادهای س��پرده گ��ذاری ریالی منعقده به تفکیک
بانک و بخش های اقتصادی صندوق توس��عه ملی نیز نشان میدهد سهم
بانک صادرات ایران از کل حجم تس��هیالت ،دو هزار و  ۸۵۰میلیارد ریال

بوده که دو هزار و  ۵۵۰میلیارد ریال آن به بخش صنعت و معدن پرداخت
ش��ده است .مابقی این تسهیالت نیز در بخش گردشگری تخصیص یافته
است .بخش دیگری از گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی به توزیع مبالغ
تخصیص داده ش��ده در س��ال  ۱۳۹۷به متقاضیان توسط بانکها از محل
قراردادهای سپردهگذاری ریالی از منظر بانک سپردهپذیر و بخش اقتصادی
اس��ت .در این قسمت مشخص شده اس��ت که سهم بانک صادرات از این
مناب��ع ،یک ه��زار و  ۹۵میلیارد ریال بوده که از این رقم  ۵۵۵میلیارد ریال
به س��رمایه در گ��ردش بخش صنعت و معدن و مابق��ی به طرح های این
بخش پرداخت ش��ده است .جدول مجموع طرح های اعالم وصول شده و
مس��دود شده صندوق توسعه ملی به تفکیک بانک عامل از ابتدای تأسیس
تا پایان س��ال  ۱۳۹۷نیز این طور روایت میکند که س��هم بانک صادرات
ایران از این مبالغ ،مس��دود ش��دن یک میلیارد و  ۹۰۲میلیون دالر به نفع
متقاضیان بوده است.

رشد۱۶درصدی تسهیالت اعطایی صادراتی در بانک توسعه صادرات
ارزیابی های آماری در بانک توسعه صادرات
نشان می دهد ،در دومین ماه از فصل بهار 98
برابر با  11.7هزار میلیارد تومان تسهیالت به
بخش بازرگانی پرداخت شده ،که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته که این رقم 9700
میلیارد تومان بوده ،رش��د  20.3درصدی را
تجربه کرده اس��ت .اطالعات منتش��ر شده
از س��وی وزارت صنعت ،معدن و تجارت از
تس��هیالت اعطایی و ضمانت های صادره
در بخش صادرات از س��وی «بانک توسعه
ص��ادرات» ،نش��ان از این دارد ک��ه ارزش
تسهیالت اعطایی ریالی  -صادراتی از سوی
این بانک تا پایان اردیبهش��ت ماه سال 98
برابر با  3هزار و 877میلیارد ریال بوده ،که در

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد 16
درصدی مواجه بوده است .اما مطابق آمارها،
ارزش تس��هیالت اعطایی ارزی  -صادراتی
در بازه زمانی یاد شده از سوی «بانک توسعه
صادرات» ت��ا پایان اردیبهش��ت ماه  ۹۸به
دلی��ل تحریم های بی��ن المللی که صنعت
بانکداری ایران را نش��انه گرفته بود نس��بت
به مدت مشابه سال گذشته روندی کاهشی
را طی کرده اس��ت؛ اما متولیان بانک توسعه
درص��دد رفع موانع موجود برای تس��هیالت
دهی ارزی – صادراتی به بازرگانان هستند.
از سوی دیگر ،مبلغ ضمانت های ریالی این
بانک در  2ماه نخست سال  98بنابر آمارها،
 722میلیارد ری��ال ( 72میلیارد تومان) بوده

خالصه عملكرد شركت توزیع نیروی برق استان گیالن در سه ماهه اول سال 1398

به همت و تالش پرسنل خدوم و زحمتکش اين شركت در 3ماهه اول سال  1398نزدیک به  132کيلومتر خطوط شبکه فشار ضعیف
و فش��ار متوس��ط ( 20كيلوولت ) بصورت هوایی،زمینی و کابل خودنگهدار  ،برای  10139مشترك جديد و رفع ضعف برق تعدادي از
مشتركين قبلي (با توجه به رشد جمعيت و رشدمصرف برق) شهري و روستايي در كليه مناطق استان گيالن احداث شد .همچنین در این
مدت بیش از  84کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی فرسوده برکنار و با کابل خودنگهدار جایگزین و تعداد 1695پایه بتونی فشار ضعیف
و متوسط نصب شد  .در این بازه زمانی تعداد  129دستگاه ترانسفورماتورهوایی با ظرفيت  17075کيلوولت آمپر ،نصب و افزایش قدرت
داده شد و بيش از  19كيلومتر شبكه معابر هوائي و زمینی جهت روشنايي معابر درسطح شهر و روستا احداث شد  ،براي مجموع شبكه
روشنايی معابر فوق الذكر تعداد  460دستگاه چراغ الك پشتي نصب شده است .
حضور مهندس جمش�ید طالبی مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق اس�تان گیالن درجلسه شورای اداری

استانداری گیالن
مهندس جمش��ید طالبی مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان گیالن درجلسه شورای اداری استانداری گیالن :تجهیز ادارات و
سازمان های استان به دیزل ژنراتور و مولد های اضطراری برق  ،در شرایط بحرانی ودر پیک بار تابستان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
اس��ت طی نامه ای از س��وی خانم مهندس تنهایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گیالن  ،جلسه شورای اداری استان در روز
پنجشنبه  3مرداد  1398با حضور مهندس زارع سرپرست استانداری گیالن و جمعی از مدیران کل و مسئولین دستگاههای اجرایی استان
در سالن اجتماعات استانداری گیالن برگزار شد  .از جمله برنامه های این جلسه ارائه گزارش عملکرد از سوی سازمان ها و ادارات استان
بود که بر این اساس مهندس جمشید طالبی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن ضمن حضور در جلسه و بیان اطالعات
کلی ش��رکت تا پایان س��ال  ، 97روند افزایش پیک بار و نیاز مصرف انرژی برق توسط مشترکین استان را در سالهای  94الی  97مورد
مقایسه قرار داد  .وی افزود  :با توجه به آمار های ارائه شده  ،علت افزایش مصرف برق استان روند افزایش دمای هوای استان طی چند
سال اخیر و استفاده از تجهیزات سرمایشی در منازل  ،ادارات و غیره بوده است بطوریکه از ابتدای سال تاکنون بطور متوسط پیک مصرف
به میزان 3درصد و نیاز مصرف به میزان  7/1نس��بت به س��ال گذشته افزایش داشته و میزان مصرف انرژی برق در سه ماهه اول سال
 98به میزان  67/6درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است  .مهندس طالبی با اشاره به میزان مصرف انرژی برق در استان اظهار
داشت  :میزان مصرف برق استان درساعت  15چهارم تیر  1398برابر با  1617مگاوات بود که با اعمال مدیریت مصرف و اجرای طرح
های پاسخگویی بار توسط مشترکین در بخشهای مختلف نظیر صنعت  ،ادارات  ،کشاورزی و غیره به  1418مگاوات کاهش پیدا کرد و
با توجه به سهمیه پیک استان در این روز که معادل  1450مگاوات بود  ،نتیجه خوبی از این سری اقدامات بدست آمد  .وی با اشاره به
دستور العمل ها و بخشنامه های ارسالی از سوی وزارت نیرو افزود  :طبق مصوبه هیئت وزیران در  31شهریور  ، 1395کلیه وزارتخانه ها ،
موسسات و شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی موظفند طی دوسال حداقل  20درصد برق مصرفی ساختمان های خود را
از انرژی های تجدید پذیر تامین نمایند و این امر می بایست در استان گیالن نیز بطور جدی و مستمر مورد پیگیری قرار گیرد  .مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن با اشاره به تعداد تفاهم نامه های ثبت شده با مراکز و سازمان های استان تا پایان تیرماه سال 98
افزود  :جلب مشارکت سازمان ها و نهادها در این زمینه نسبت به سال گذشته به میزان  25درصد رشد داشته است و در همین راستا نیز
طرح های پیک سایی ویژه ادارات بر اساس دستور العمل های مصوب هیئت وزیران در استان به اجرا در آمده است  .رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن با اشاره به لزوم تجهیز ادارات و سازمانهای استان به دیزل ژنراتور و مولد های اضطراری برق  ،این
امر را از موارد مهم و اساسی پدافند غیرعامل دانست و گفت  :دیزل ژنراتور ها به عنوان مولد های کمکی می توانند در شرایط بحرانی
شبکه های توزیع برق مانند پیک تابستان مورد استفاده قرار گیرند و کمک موثری در این زمینه نمایند .
نشست فصلی فرمانده هان بسیج ادارات كل سازمان بسیج كارمندان سپاه قدس گیالن برگزار شد

نشست فصلی فرمانده هان بسیج ادارات کل سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیالن  6تیر ماه  1398در سالن اجتماعات بنیاد شهید
استان گیالن با حضور سرهنگ حسینی فرمانده سازمان بسیج کارمندان استان گیالن و فرمانده هان پایگاه های مقاومت سازمان بسیج
کارمندان استان برگزار شد  .هدف از این نشست بررسی نقش بسیج در مبحث مدیریت مصرف در زمینه های مختلف از جمله مدیریت
مصرف انرژی برق بود که از شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن  ،مهندس میری نرگسی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج حضرت قمر
بنی هاش��م (ع) و قائم مقام اجرایی در امور توزیع برق شهرس��تانها  ،در این نشس��ت حضور یافت و با توجه به اهمیت رعایت الگو های
مدیریت مصرف برق در فصل تابستان توسط مشترکین بیان داشت  :هدف از اینگونه نشست ها استفاده از توانمندی های بسیج در
اشاعه فرهنگ صحیح مصرف انرژی برق است .این مسئول افزود  :تامین برق کشورو حفظ پایداری شبکه های توزیع برق  ،خصوصا در
فصول گرم سال و در زمان اوج مصرف برق  ،مستلزم سرمایه گذاری و کار مضاعف است و هزینه های زیادی را نیز به دنبال دارد
همچنین حفظ و نگهداری نیروگاه های تولید و شبکه های توزیع برق نیز نیازمند صرف هزینه است و مدیریت مصرف بهینه انرژی
برق ضمن کمک به پایداری شبکه های برق  ،از هدر رفت منابع کشورنیز جلوگیری و هزینه های تولید و توزیع این انرژی پاک را
کاهش می دهد  .فرمانده پایگاه مقاومت بسیج حضرت قمر بنی هاشم (ع) با اشاره به اینکه مصرف بهینه برق  ،یک مسئولیت اجتماعی
اس��ت افزود :س��اعات اوج مصرف برق برای ادارات  12تا  17و برای مشترکین خانگی  20الی  24است و ادارات دولتی و دستگاههای
خدمات رسان می بایست پس از پایان ساعت کار کلیه لوازم برقی و سرمایشی را خاموش کنند و مشترکین خانگی نیز لوازم برقی پر
مصرف مانند اتو  ،لباسشویی و جاروبرقی را در ساعات اوج مصرف برق بصورت همزمان استفاده نکنند تا با انجام این روش های ساده
ولی تاثیر گذار عالوه بر کاهش هزینه ها  ،کمک شایانی به اقتصاد خانوار ها شود .
توزیع نفتگاز یورو  ۴جایگاههای سوخت در گیالن از سه باب به  ۱۲باب افزایش یافت

در ادامه توزیع نفتگاز یورو  ۴با هدف کاهش آالیندگی های زیست محیطی شمار جایگاههای توزیع کننده این فرآورده از سه باب به ۱۲

اس��ت که در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال
گذشته که رقم آن برابر با  571میلیارد ریال
( 57میلیارد تومان) بوده اس��ت ،رش��د بیش
از  26درص��دی را تجربه کرده اس��ت .البته
رقمی برای ضمانت های ارزی صادراتی در
 2ماه ابتدایی س��الجاری از سوی این بانک
گزارش نشده اس��ت ،این در حالی است که
در  2م��اه ابتدای��ی س��ال  97مبلغ ضمانت
ه��ای ارزی صادراتی براب��ر با  0.25میلیون
دالر بوده اس��ت .از سوی دیگر ،تحلیل داده
های آمارها نش��ان از این دارد ،که مجموع
تس��هیالت اعطایی ریالی « بانک توس��عه
ص��ادرات» در بخش ص��ادرات به تفکیک
بخش های اقتصادی در  2ماه ابتدایی سال

 98برابر براب��ر با  3هزار و 877میلیارد ریال
( 387میلیارد تومان) بوده ،که در مقایس��ه با
مدت مشابه سال گذشته که رقم آن  3هزار
و 336میلیارد ریال ( 333میلیارد تومان) بوده
با رش��د  16درصدی بوده اس��ت .همچنین
جزئی��ات آماری از روند اعطای تس��هیالت
ریالی از س��وی این بانک به تفکیک بخش
های مختلف اقتصادی نش��ان می دهد ،که
تا پایان اردیبهش��ت س��ال  98بالغ بر 143
میلیارد ریال به بخش «بازرگانی وخدمات»
تسهیالت ریالی اعطا شده است ،که رقم این
نوع تسهیالت در مقایسه با مدت مشابه سال
گذش��ته که بیش از  13میلیارد ریال بوده با
رش��د  965درصدی مواجه شده است .بنابر

اخباراستانگیالن

باب در استان گیالن افزایش یافت  .به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن  :نفتگاز با استاندارد
یورو  ۴از بیست و پنجم مهر ماه سال گذشته در سه جایگاه افرا ( رشت )  ،رودبار ( افرند ) و رضوانشهر ( حمدا...زاده ) توزیع شد و از ۱۵
مرداد با اضافه شدن جایگاههای نگاه ( آستارا )  ،سرو ( بندرانزلی )  ،نخجیری ( الهیجان) ،برهانی و بهزادی (تالش )  ،مجتمع خدماتی
امیر ( پونل )  ،زارع پاک ( ضیابر )  ،نارنج ( فومن)  ،افرند (رس��تم آباد) و س��ینا (رودبار) به  ۱۲باب افزایش یافت  .این میزان نفتگاز که
 ۱۵درصد نفتگاز مصرفی روزانه در سطح استان را شامل می شود از طریق نواحی نه گانه شرکت ملی پخش در شهرستان های (رشت
 ،رودبار  ،رودسر  ،صومعه سرا  ،الهیجان  ،آستارا  ،انزلی  ،تالش وفومن )درسطح استان توزیع می شود  .گفتنی است تامین نفتگاز یورو
 ۴جایگاهها و عرضه کننده سوخت غرب استان از آستارا تا بندرانزلی از پاالیشگاه تبریز و انبار اردبیل و جایگاههای مرکز  ،جنوب و شرق
استان از پاالیشگاه ری و انبار ساری انجام می گیرد.
تالش کارکنان پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن با توجه به ازدحام مراجعات مردمی ادامه دارد

با توجه به نزدیک شدن تاریخ الزام استفاده از کارت هوشمند سوخت خودروها براساس اطالعیه های شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی در سایت (  ) www.niopdc.irکارکنان منطقه گیالن در نواحی نه گانه پاسخگوی مراجعات مردمی و رفع مشکالت آنها در
این زمینه هس��تند  .به گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن ؛ شمار مراجعین مسائل مربوط به
کارت سوخت به نواحی نه گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گیالن (رشت  ،رودبار  ،رودسر  ،صومعه سرا  ،الهیجان  ،آستارا ،
انزلی  ،تالش وفومن ) به طور متوسط بین  ۱۰تا  ۱۰۰نفر به طور روزانه در نواحی مختلف است  .رمزگشایی کارت سوخت و حذف رمز
بیشترین تقاضای مراجعین به واحدهای میز خدمت و حذف رمز در نواحی نه گانه و سامانه کارت هوشمند در ناحیه مرکزی را تشکیل می
دهند  .در همین راستا سامانه پاسخگویی  ۰۹۶۲۷به صورت  ۲۴ساعته آماده پاسخگوئی به مراجعات مردمی در این خصوص می باشد
 .طبق بررسی های صورت گرفته در سال  ۹۷تعداد  ۲۰۲هزار فقره کارت سوخت برای شهروندان گیالنی صادر که از این تعداد ۱۹۴
هزار و  ۲۱۷فقره آن توزیع و تعداد هشت هزار و سه فقره در باجه معطله در حال توزیع است و همچنین درسال جاری تعداد یک هزار و
 ۶۲۹فقره کارت سوخت در استان صادر که از این تعداد  ۷۰۵فقره آن توزیع و مابقی در حال انجام است .
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن میزبان نمایندگان مجلس بود

غالمعلی جعفرزاده  ،نماینده مردم رش��ت در مجلس ش��ورای اس�لامی و کاظم دلخوش  ،نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای
اس�لامی به ترتیب در ناحیه مرکزی رش��ت و ستاد ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن با مدیر منطقه گیالن دیدار و
گفتگو کردند  .مدیر منطقه گیالن  ،علی اصغر عباسی  ،ضمن ارائه گزارشی از روند سوخت رسانی در استان درخصوص اطالعیه های
کارت سوخت نیز توضیحاتی ارائه داد .
با جایگزینی سوخت پاک (  )CNGدر گیالن ؛  ۱۰۱میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جوئی شد

از فروردین لغایت پایان تیرماه سال جاری با جایگزینی  CNGبه عنوان سوخت پاک و ارزان به جای بنزین  ۱۰۱میلیون و پنج هزار لیتر
بنزین در استان گیالن صرفه جوئی شد  .به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن  :طی همین
مدت  ۱۰۳میلیون و  ۶۶هزار و  ۴۶۷متر مکعب  CNGدر استان به مصرف رسیده است  .همچنین متوسط مصرف روزانه CNGدر
این مدت  ۸۰۰هزار متر مکعب بوده که از طریق یکصد باب جایگاه  CNGفعال (  ۳۶باب دومنظوره و  ۶۴باب تک منظوره) در استان
توزیع شده است  .ناحیه مرکزی رشت با دارا بودن  ۳۰باب جایگاه و ناحیه فومن با چهار باب جایگاه به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار
مصرف  CNGاستان را دارند  .گفتنی است در حال حاضر  ۲۴۶۱باب جایگاه  CNGدر سطح کشور فعال است و گیالن با دارا بودن
 ۱۰۰باب جایگاه در رتبه ششم از نظر تعداد قرار دارد .
برگ�زاری کارگاه آموزش�ی – ترویج�ی پ�روژه « ظرفیت س�ازی ،توانمندس�ازی و آموزش در شهرس�تان

سیاهکل
کارگاه آموزشی – ترویجی پروژه « ظرفیت سازی ،توانمندسازی و آموزش» ویژه ذینفعان ساکن در حوزه های آبخیز مورد تعهد طرح
مدیریت پایدار جنگل های شمال کشور (طرح جایگزین) در شهرستان سیاهکل برگزار شد به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان گیالن ،کارگاه آموزشی پروژه مدیریت پایدار جنگل های شمال با حضور بیش از  40نفر از ذینفعان و دست اندرکاران
شهرستان سیاهکل در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار گردید .عبادی ( تسهیلگر) با اشاره به روش تسهیل گری
جهانی به تحلیل دست اندرکاران پرداخت و بر اساس آن به ارزیابی توان یا قدرت واقعی و نقش فعلی ذینفعان ،بیان کرد :توان مشارکت
دست اندرکاران به ویژه دستگاه های اجرایی مثل سازمان جهاد کشاورزی ،دادگستری و نیروی انتظامی خیلی باالست اما نقش فعلی آنها
در تحقق مشارکت کم یا متوسط است و باید این نقش را تقویت نمود .اما در مقابل این مطلب توان و قدرت افراد جوامع محلی کم است
و نقش فعلی آنها هم کم است که باید پیرامون گسترش و تقویت جامع و فراگیر آن اقدام اساسی به عمل آید .مسعود امیری ،رئیس اداره
آموزش  ،ترویج و مشارکتهای مرمی افزود :دست اندرکاران باید مشارکت کنند تا حفاظت از منابع طبیعی تحقق یابد .توانمندسازی جوامع
محلی بر پایه تعامل متناسب در گرو فرهنگ سازی و نهادینه کردن باورهای مشارکتی با رعایت جامع نگری حوزه های آبخیز است.
بازدید سرزده نماینده مردم شریف شهرستان رشت از پروژه ها و سازه های آبخیزداری

بازدید س��رزده نماینده مردم شریف شهرس��تان رشت و عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس شورای اسالمی به همراه
محسن یوسف پور ،مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن ،از پروژه ها و سازه های آبخیزداری اجرا شده دکتر حسنی ،عضو
کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس شورای اسالمی ،در بازدید صورت گرفته از پروژه های آبخیزداری سطح استان گیالن
عنوان نمود :میزان ،ش��دت و حجم باالی بارندگی طی چند س��اله گذش��ته باعث جاری شدن س��یالب در نواحی پایین دست برخی از
شهرستان های استان شد که متاسفانه خساراتی نیز به بار آورد .ایشان اجرای پروژه های آبخیزداری در سطح حوضه های آبخیز شهرستان

آمارها ،تس��هیالت اعطایی ریالی به بخش
«صنعت ومعدن» از سوی این این بانک در
بازه زمانی یاد ش��ده ،براب��ر با  3هزار و 653
میلی��ارد ریال (  365میلیارد تومان) بوده که
در مقایسه با مدت مش��ابه سال گذشته که
این رقم برابر ب��ا  3هزار و 294میلیارد ریال
( 329میلیارد تومان) بوده اس��ت؛ رشد بیش
از  10درصدی داش��ته اس��ت .اما تسهیالت
اعطایی ریالی «بانک توس��عه صادرات» به
بخش «کش��اورزی» در  2ماه ابتدایی سال
 98برابر با  79.9میلیارد ریال گزارش شده،
که در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته
که  28میلیارد ریال بوده ،رشد بیش از 185
درصدی را تجربه کرده است.

صالحیت حرفهای
مصطفی مقصودی
گنج��ه ،مع��اون
مالی ش��رکت بیمه
کوث��ر ازس��وی
بیم��ه مرک��زی
جمه��وری اس�لامی ای��ران تایید ش��د.به
گ��زارش روزنام��ه عصرایرانیان ب��ه نقل از
روابطعمومی بیمهکوثر ،مصطفی مقصودی
با بیش از 10سال سابقه مدیریتی و بیمه در
شرکتهای خصوصی از سالهای  92تا 96
بهعنوان رییس حسابداری و طی سالهای
96تا  97نیز در سمت مدیر مالی در شرکت
بیمه کوثر مش��غول به فعالیت بوده اس��ت.
مقصودی گنجه با س��الها تجربه در حوزه
بیم��ه و مدیریت ،اکنون پ��س از اخذ مجوز
از مبادی ذیرب��ط و خصوصا بیمه مرکزی
جمهوری اس�لامی ایران؛ در سمت معاون
مالی بیمه کوثر ب��ه ماموریت خویش ادامه
خواهد داد.
اعطای تسهیالت به جامعه پزشکی
کشور در قالب طرح مهر سالمت 98

بانک رفاه کارگران
ب��ا ه��دف ت��داوم
رون��د ارائه خدمات
مطل��وب و متمایز
در ش��بکه بانک��ی
ب��ه فع��االن حوزه
سالمت کش��ور «طرح مهر سالمت  »98را
ارائه کرد.به گزارش روزنامه عصرایرانیان به
نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ،این
بانک در راستای تامین نیازهای مالی فعاالن
حوزه سالمت کشور و با هدف توسعه و ارتقاء
بیش از پیش ارائه خدمات درمانی و بهداشتی
در سطح کشور در قالب «طرح مهر سالمت
 « 98به جامعه پزشکی کشور ،اعضای هیأت
علمی کشور فاقد پروانه مطب شاغل در مراکز
درمانی ،پرستاران شاغل در مراکز درمانی که
دارای ش��ماره نظام پرستاری از سازمان نظام
پرس��تاری جمهوری اسالمی هستند و سایر
کارکنان شاغل تمام وقت در مراکز درمانی که
مرکز مربوطه نیز دارای حساب نزد بانک رفاه
بوده و یا نسبت به افتتاح حساب اقدام کند و
داروخانه ها تسهیالت می دهد.مدت اجرای
این طرح تا پایان شهریور ماه  99خواهد بود.

های اس��تان را در جلوگیری از وقوع پدیده س��یل بسیار موثر دانست و از همراهی مجلس شورای اسالمی با دولت و سازمان جنگل ها،
مراتع و ابخیزداری کشور در این خصوص خبر داد .محسن یوسف پور مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گیالن در این بازدید
جلوگیری از فرسایش حجم قابل توجهی از خاک های حاصلخیز استان در مناطق مرتعی ،جنگلی و جلگه ای را یکی از مهمترین اهداف
اجرای پروژه های آبخیزداری دانست و یادآور شد :به دنبال کنترل و مهار سیل به ویژه در حوضه هایی هستیم که معضل سیل خیزی
در باالدست (سرشاخه های حوضه ها) و سیل گیری در پایین دست را دارند که در نتیجه شاهد کاهش چشمگیر خسارات مالی و جانی
ناشی از سیل خواهیم بود .وی همچنین یاداور شد :پروژه های آبخیزداری در مناطق یاد شده با هدف کنترل سیل و رسوب ،تقویت سفره
های آب زیرزمینی و افزایش پوشش گیاهی در حال اجراست .این مقام مسئول،با بیان اینکه اعتبارات صندوق توسعه ملی برای پروژه
های آبخیزداری استان گیالن در سال  98نسبت به سال  97دو برابر رشد داشته است ،افزود :امسال  16حوضه آبخیز در  9شهرستان
استان گیالن زیر پوشش عملیات های آبخیزداری و آبخوانداری قرار خواهد گرفت
مدی�رکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن از اختصاص بی�ش از  ۲میلیارد و  ۷۶۰میلیون تومان اعتبار برای

اجرای طرح کاداستر درگیالن خبر داد
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان گیالن ،محس��ن یوسف پور با بیان اینکه در صورت تخصیص به
موقع اعتبارات ،اجرای طرح کاداس��تر در این اس��تان سرعت میگیرد عنوان کرد :با توجه به وضعیت خوبی که از لحاظ منابع اعتباری
اندیشیده شده امیدواریم بتوانیم این طرح را تا پایان سال  98در حداقل  500هزار هکتار از اراضی ملی استان اجرایی کنیم .مدیر کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن  ،وجود یک میلیون و  17هزار هکتار اراضی ملی در استان گیالن را مورد اشاره قرار داد و اظهار
داش��ت :امس��ال بالغ بر  2میلیارد و  760میلیون تومان اعتبار از محل صندوق توس��عه ملی برای اجرای طرح کاداستر در استان گیالن
اختصاص پیدا کرده است .وی تخصیص اعتبارات اندک برای اجرای طرح کاداستر در سنوات گذشته را از جمله مهمترین علل اجرای
کند این طرح در استان گیالن دانست و گفت :منابع مالی در سالهای اخیر برای طرح کاداستر بهصورت قطره چکانی تخصیص داده
میشد اما با توجه به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری روند این امر به کلی دچار تحول شد .مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن
با بیان اینکه اجرای طرح کاداس��تر در گیالن به اعتبارات بس��یار هنگفتی نیازمند اس��ت اظهار داشت :در سال  97و طبق دستوری که
مقام معظم رهبری صادر فرمودند اعتبارات بسیار خوبی از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژهای آبخیزداری ،منابع طبیعی و
کاداس��تر اختصاص پیدا کرد .این مقام مس��ئول وجود یک میلیون و  17هزار هکتار اراضی ملی در استان گیالن را مورد اشاره قرار داد
و در تش��ریح بیش��تر این موضوع ابراز داشت :از این مقدار اراضی ملی اعالم شده در گیالن حدود  564هزار هکتار آن اراضی جنگلی،
نزدیک به حدود  242هزار هکتار آن نیز اراضی مرتعی و مابقی اراضی س��احلی و جلگهای هس��تند .یوسفپور اجرای طرح کاداستر در
سطح حدوداً  64هزار هکتار پس از تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی در گیالن را مورد تأکید قرار داد و گفت :قبل از این مورد
نیز برای اجرای طرح کاداس��تر در س��طح  90هکتار از اراضی استان قراردادهایی از محل اعتبارات ملی درون سازمانی و استانی منعقد
شده بود .وی با اشاره به اینکه تا امروز و به صورت سرجمع قراردادهای اجرای طرح کاداستر در  250هزار هکتار از اراضی گیالن منعقد
شده است افزود :هماینک تقریب ًا نزدیک به  60تا  70درصد از اراضی یاد شده وارد سامانه کاداستر شده است و با توجه به روند مطلوب
کار مابقی نیز به تدریج وارد این سامانه الکترونیکی میشوند .معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیالن
نیز در این گفتوگو اجرای طرح کاداستر را از اولویتهای سازمان جنگلها و مراتع کشور خواند و بیان داشت :تثبیت مالکیت دولت با
اعمال استانداردهای کاداستر در نقشههای اجرایی از جمله اهداف اصلی اجرای طرح کاداستر به شمار میرود .وی با بیان اینکه با اجرای
طرح کاداستر و به تبع آن با پاسخگویی به استعالمات اخذ سند مالکیت برای اراضی ملی بدون مجوز امکانپذیر نیست عنوان کرد :با
اجرای طرح کاداستر شناسایی و برخورد قانونی با متجاوزان به اراضی دولتی و ملی در نقاط مختلف و جلوگیری از زمینخواری بهراحتی
ممکن میشود .سهیل توکلی ایجاد سامانه کاداستر اراضی ملی و دولتی منطبق با پایگاه ملی اطالعات مکانی را از دیگر کارکردهای
اجرای طرح کاداستر اعالم کرد و گفت :اخذ اسناد تک برگی برای اراضی ملی و دولتی و تثبیت مالکیت ،تقویت مدیریت و نظارت بر
اراضی ملی و دولتی از دیگر مزیتهای اجرای طرح کاداستر است .معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
گیالن ایجاد پایگاه واحد اطالعات و خدماترسانی بهینه درون و برون سازمانی توسط دستگاهها را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد:
توسعه مدیریت علمی و فنی در پایش منابع طبیعی و تولید اطالعات منسجم آماری از دیگر اهداف اجرای طرح کاداستر است .توکلی
ایجاد زمینه تحقق اهداف دولت الکترونیک و تسریع در امر پاسخگویی به استعالمات را نیز به عنوان اهداف فرعی اجرای طرح کاداستر
مورد توجه قرار داد و افزود :رفع مغایرتهای ناشی از نقشهها و رفع مشکالت ناشی از تداخل اجرای مقررات موازی در اراضی از دیگر
کارکردهای اجرای طرح کاداستر محسوب میشوند
برگزاری کارگاه آموزشی – ترویجی پروژه « ظرفیت سازی ،توانمندسازی و آموزش» در شهرستان ماسال

کارگاه آموزشی – ترویجی پروژه « ظرفیت سازی ،توانمندسازی و آموزش» ویژه ذینفعان ساکن در حوزه های آبخیز مورد تعهد طرح
مدیریت پایدار جنگل های شمال کشور (طرح جایگزین) در شهرستان ماسال برگزارشد به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گیالن  ،کارگاه آموزشی پروژه مدیریت پایدار جنگل های شمال در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش شهرستان
ماسال برگزار گردید .عاشوری،کارشناس اداره آموزش ،ترویج و مشارکتهای مردمی ،گفت :طرح های جدید مبتنی بر چند منظوره بودن
برنامه های منابع طبیعی با همکاری و مشارکت مردم و پیام های ناشی از مدیریت در جنگل های شمال کشور که باعث استمرار در تولید
و فقرزدایی جوامع محلی و روستا نشینان می شود به تفصیل بر اساس رعایت مسائل اقتصادی اجتماعی یا جامع نگری حوزه های آبخیز
اس��ت .مس��عود امیری ،رئیس اداره آموزش ،ترویج و مشارکتهای مردمی در این خصوص افزود :یک توسعه دو جانبه چه در سطح منابع
طبیعی (جنگل ها و مراتع) و چه در سطح اشتغال جایگزین و مناسب می تواند هم به منابع طبیعی کمک کند و هم از مهاجرت جوانان
روستایی جلوگیری نماید که در هر دو صورت به نفع جامعه خواهد بود و امروزه به این نتیجه رسیده اند که بدون مشارکت مردم نمی
توان به حفاظت از جنگل ها و مراتع پرداخت.

