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خبر
نسخه جديد موبايل بانک سرمايه
روانه بازار شد

نس��خه جدي��د موبايل بان��ک سرمايه با
قابليته��ا و امکان��ات وي��ژه و به منظور
پاسخگويي مطلوبتر به نيازهاي مشتريان
ارجمند روانه بازار ش��د.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان به نقل از روابط عموميبانک
سرمايه ،با هدف افزايش سطح دسترسي
هموطن��ان گراميبه خدمات نوين بانکي
و به منظور رفاه حال مشتريان و تسهيل
در خدمترساني به ايش��ان ،نسخه جديد
سامان��ه همراه بانک سرماي��ه با امکانات
و قابليتهاي وي��ژه از طريق وب سايت
اين بان��ک ارائه گرديده است.اين گزارش
ميافزاي��د ،براي افزاي��ش رضايتمندي
بي��ش از پيش مش��تريان ،ارتقاي کميو
کيفي سطح خدمات الکترونيکي در دستور
کار بانک قرار دارد و در اين راستا در نسخه
جديد موبايل بانک سرمايه عالوه بر بهبود
قابليتها و افزايش کارايي سامانه ،امکانات
جديدي مانن��د ورود به نرمافزار با استفاده
از اثر انگش��ت در نس��خه اندرويد فراهم
شده است.شايان ذکر است نسخه IOS
موبايل بانک سرمايه از طريق وب سايت
سيببانک نيز قابل دريافت بوده و نسخه
اندرويد آن بزودي از طريق سرويسهاي
پرمخاط��ب ارائ��ه دهنده ن��رم افزارهاي
کاربردي موبايل مانند کافه بازار و Play
 Storeدر اختيار مش��تريان ارجمند قرار
خواهد گرفت.مش��تريان گراميبه منظور
استف��اده از نس��خه جدي��د موبايل بانک
سرمايه ،ميبايس��ت داراي حساب بانک
سرمايه بوده و کد کاربري ،رمز اول و دوم
خود را از شعب اين بانک دريافت نمايند.
مش��تريان پس از اين مرحله ميتوانند با
حذف نس��خه قبلي موباي��ل بانک خود و
دانلود نس��خه جديد از صفحه اصلي وب
سايت بانک سرمايه استفاده نمايند.

خبر

روابط عموميش��رکت بيم��ه دي براي سومين
سال متوالي توانست در بين روابط عموميهاي
برتر صنعت بيمه قرار بگيرد .به گزارش روزنامه
عصرايراني��ان ب��ه نقل از رواب��ط عموميو امور
بي��ن المل��ل؛ در اختتامي��ه هماي��ش ملي روز

بيمه ،برگزيدگان جش��نواره روابط عموميهاي
برتر صنعت اعالم ش��دند و از فريد ميرموسوي
مدي��ر روابط عموميو ام��ور بينالملل بيمه دي
ب��ه عنوان روابط عموميبرت��ر صنعت با اهداي
لوح ،تقدير بعمل آمد .اين جش��نواره امس��ال در

کتاب بيمه اتکايي کاربردي
منتشر شد

محورهاي مختلف برگزار ش��د كه بيمه دي در
بخش مديريت رتبه برتر را كس��ب نمود.گفتني
است ش��ركت بيمه دي در سالهاي  ٩٦و  ٩٥به
ترتي��ب موفق به كس��ب رتب��ه دوم و سوم اين
جشنواره شد.

با تقويت بانک توسعه تعاون حجم خدمات ممتاز به تعاونيها افزايش مييابد
رئيس هيئتمديره و مديرعامل بانک توسعه تعاون
اظه��ار نم��ود با تقويت اي��ن بانک ،ق��ادر خواهيم
بود حجم خدم��ات ممتاز و منحصربهف��رد و ويژه
تعاونيه��ا را بهصورت متن��وع را افزايش دهيم.به
گزارش روزنام��ه عصرايرانيان،حج��تا ...مهديان
رئي��س هيئتمدي��ره و مديرعامل بان��ک توسعه
تعاون در نشست تخصصي اتحاديههاي سراسري
ش��رکتهاي تعاوني که با حض��ور محمد کبيري
معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي،
مسئولين اتحاديههاي سراسري شرکتهاي تعاوني
و اعضاي هيئتمديره و تعدادي از مديران ستادي
بان��ک توسعه تعاون صبح امروز که به ميزباني اين
بانک برگزار ش��د ضمن بيان مطل��ب فوق ،گفت:
مجموع��ه بانک توسعه تعاون ت�لاش زيادي دارد
خدمات اختصاص��ي و منحصربهفرد و ويژه فعاالن
تع��اون و نيز فراتر از ساير نهادهاي مالي کش��ور را
ب��ه اين بخش ارائه نمايد و مطمئن ًا افزايش سرمايه
بانک موجب تقويت تسهيالت دهي بانک و ارتقاء
شاخصهاي توسعهاي بخش خواهد گرديد.مهديان
در اي��ن رابطه تصري��ح کرد :بان��ک توسعه تعاون
هم��واره تکاليف ملي و دولت��ي را بهعنوان فرصت

تآپ برتر صنعت بيم ه
مرکوري استار 

بيستوپنجمين همايش ملي
استارتآپ مرکوري در 
بيمه و توسعه بهعنوان استارتآپ برتر بيمهاي انتخاب
و با حضور معاون اول رييسجمهور و رييسکل بيمه
مرکزي جمهوري اسالميايران رونمايي شد.به گزارش
روزنامه عصرايرانيان به نقل از روابطعموميبيمهکوثر؛
اين استارتآپ تاثيرگذار در فناوري بيمه در نمايشگاه
استارتآپه��اي بيم��هاي رونماي��ي و ب��ا استقبال
شرکتکنندگان روبهرو شد.اپليکيشن مرکوري براي
گوشيهاي اندرويد و  ،IOSسيزدهم آذر با همکاري
استارتآپ مرکوري و شرکت بيمه کوثر طراحي شد.

بخش خصوصي در ساماندهي آببندانهاي گيالن مشارکت ميکند

کاظم لطفي در گفت و گو با اين خبرگزاري اظهار داش��ت :در برخي از ش��هرها و مناطق گيالن
بخش خصوصي با هماهنگي شرکت سهاميآب منطقهاي استان در بحث اليروبي آب بندانها
ت اين پهنهها در حوزههاي مختلف مشارکت
و در نهايت جهت سرمايهگذاري و استفاده از ظرفي 
ميکند .مديرعامل شرکت سهاميآب منطقهاي گيالن با بيان اينکه اين شرکت از حضور بخش
خصوصي در حوزه آب بندانها استقبال ميکند گفت :در اين طرح مشارکتي پس از آنکه عمليات
ساماندهي انجام شد بخش خصوصي ميتواند براي بازگرداندن منابع خود در اين پهنهها فعاليت
اقتصادي داشته باش��د .لطفي انجام عمليات اليروبي آببندانها و استخرهاي استان را فعاليتي
زمانبر دانس��ت و تصريح کرد :عالوه بر اين مش��کل ،عدم تخصيص به موقع اعتبارات و منابع
مالي از سوي دستگاهها و نهادهاي ذيربط سبب شده شرکت سهاميآب منطقهاي نتواند در موعد
مقرر به تعهدات خود در اين زمينه عمل کند .وي با اشاره به اينکه شرکت سهاميآب منطقهاي
گي�لان بايد کار ساماندهي آببندانها و استخرها را از  15مرداد آغاز کند ابراز داش��ت :عمليات
ساماندهي ،ديوارهسازي و اليروبي اين پهنههاي آبي بايد تا پايان آذر توسط اين دستگاه به پايان
برسد تا آببندانها و استخرها براي آبگيري آمادگي داشته باشند .لطفي با تأکيد بر اينکه بزرگترين
آببندانهاي استان گيالن در شهرستان رشت واقع شدهاند تصريح کرد :يکي از مهمترين موانع
اين شرکت جهت شروع عمليات اليروبي آببندانهاي شهرستان رشت عدم ابالغ اعتبارات الزم
اين دستگاه از سوي استانداري و سازمان مديريت و برنامهريزي استان است .مديرعامل شرکت
سهاميآب منطقهاي گيالن از عدم ابالغ اعتبار  40ميليارد توماني اين دستگاه خبر داد و عنوان
کرد :طبق نتايج جلساتي که در استانداري گيالن برگزار شد قرار بود  40ميليارد تومان ابالغ اعتبار
براي اليروبي آببندانهاي شهرستان رشت انجام شود که تاکنون محقق نشده است .لطفي از
مش��ارکت بخش خصوصي با ش��رکت سهاميآب منطقهاي گيالن جهت ساماندهي و اليروبي
برخي از آب بندانهاي سطح شهرستان رشت خبر داد و افزود :اين دستگاه براي جبران اعتبارات
تخصيص نيافته در عملي ابتکاري از ظرفيت بخشي خصوصي در اين زمينه استفاده کرده است.
مديرعامل شرکت سهاميآب منطقهاي گيالن بر لزوم اقدام استانداري گيالن و سازمان مديريت
و برنامهريزي استان در جهت تخصيص اعتبارات الزم به اين دستگاه تأکيد کرد و اظهار داشت:
اميدواريم با تسريع در روند ابالغ منابع مالي ،شرکت سهاميآب منطقهاي گيالن بتواند تعهدات
خود را عملي سازد.

با تالش شبانه روزي شرکت سهاميآب منطقهاي گيالن؛
از پ��س روي و فرساي��ش جري��ان آب رودخانه خالکايي به سمت پل اصلي ش��هرستان ماسال
جلوگي��ري به عمل آمد به گ��زارش روابط عموميآب منطقهاي گيالن ،با تالش ش��بانه روزي
هم��کاران دفتر حفاظت و مهندسي رودخانهها و سواحل ش��رکت سهاميآب منطقهاي گيالن و
ساير دستگاههاي اجرايي شهرستان ماسال ،با اقداماتي از قبيل سنگ چيني و ايجاد آب بند سنگي
در پايين دست پل بتني اصلي ش��هر که اين عمليات فوق موجب جلوگيري از پس روي کانال
فرسايش ايجاد شده در پايين دست و بستر رودخانه خالکايي به سمت پايههاي بتني پل شد که در
نتيجه از تخريب پل اصلي شهر جلوگيري به عمل آمد .گفتني است قدمت پل اصلي شهرستان
ماسال بيش از  55سال ميباشد.

پست  63/132کيلوولت در پست شهيد سيادتي رشت احداث خواهد شد
مهندس«محمد نويدي» مدير دفتر مهندسي طرحهاي ش��رکت سهاميبرق منطقهاي گيالن از
احداث پست  63/132کيلوولت با ظرفيت  2*50مگاولت آمپر در پست شهيد سيادتي رشت خبر
داد .وي افزود :پست  63/132کيلوولت در پست شهيد سيادتي رشت با هدف تقويت شبکه فوق
توزيع مرکز استان گيالن احداث خواهد شد .تامين مالي اين پروژه از محل طرحهاي غير عمراني
خواهد بود .نويدي خاطر نشان کرد :پيش بيني ميشود در صورت تامين به موقع منابع مالي اين
پروژه در مدت يک سال به بهره برداري برسد .وي افزود :عمليات اجرايي احداث پست 63/132
کيلوولت در پس��ت شهيد سيادتي رش��ت در سه بخش؛ تامين تجهيزات  ،انجام عمليات اجرايي
ساختماني و انجام عمليات اجرايي نصب ،تس��ت و راه اندازي انجام خواهد شد .شايان ذکر است
مشاور اين پروژه شرکت منيران ميباشد.

مدير عامل شرکت سهاميبرق منطقهاي گيالن :برندسازي با کسب نتايج

مطلوب در ارزيابيها
مهندس«عظيم بلبل آبادي» مدير عامل ش��رکت سهاميبرق منطقهاي گيالن در جلسه بررسي
ش��اخصهاي ارزيابي سال 97-98و گزارش آسيب ش��ناسي و تجزيه تحليل نتايج ارزيابي سال
 96-97گفت :اعتقاد و باور داريم که شرکت برق منطقهاي گيالن ،شرکتي برنامه محور ميباشد
که با تفکر سيس��تميو پياده سازي آن در حال خدمت رساني به مش��ترکين محترم ميباش��د.
تماميهمکاران بايد نسبت به ارزيابي حساسيت و دغدغه خاطر داشته باشند و تمام سعي و تالش
خود را بکنند تا نتيجه مطلوب را در ارزيابيهاي مختلف کس��ب نمايند .کس��ب نتايج مطلوب در
واقع ايجاد برندي مناسب براي شرکت است که براي شرکت و کارکنانش عزت ،اعتبار و آبرو به
همراه خواهد داشت .وي افزود :براي اينکه بتوانيم در ارزيابيها ،نتايج مطلوب به دست آوريم بايد
تعامل واحد متولي ارزيابي با واحدهايي که مستندات و مدارک الزم را جمع آوري ميکنند بيشتر و
نزديک تر شود .نکته مهم در اين ارزيابيها اين است که فقط نبايد به کسب نمره باال و کميتها
توجه کنيم ،بلکه بايد به کيفيتها نيز توجه شود و در خدمات رساني به مردم شريف با جان و دل
پيش قدم باشيم تا به تعالي واقعي سازماني نايل گرديم.

مدير دفتر مهندسي طرحها  :احداث پست  63/230کيلوولت غرب رشت
عمليات اجرايي احداث پست  63/230کيلوولت غرب رشت در دهه فجر امسال آغاز خواهد شد.
مهندس«محمد نويدي» مدير دفتر مهندسي طرحهاي ش��رکت سهاميبرق منطقهاي گيالن با
اعالم اين مطلب گفت :اين پست با برآورد اوليه  150ميليارد تومان اعتبار احداث خواهد شد .وي
افزود :پس از اتمام مناقصه و تعيين پيمانکار کليد در دست پروژه ،عمليات احداث اين پس��ت در
زمين��ي به وسعت  15ه��زار و  250متر مربع با ظرفيت  2*160مگاولت آمپر که قابليت افزايش
تا  3*160مگاولت آمپر را دارد به منظور تعديل بار پس��تهاي انتقال مجاور و تقويت ش��بکه فوق
توزيع مرکز استان ،با  12فيدر خروجي  63کيلوولت که قابليت افزايش تا  14فيدر خروجي را دارد

تلق��ي نم��وده و از اين رهگذر خدم��ات توسعهاي
خ��ود را به جامعه هدف ارائه نموده است ،اين بانک
تماميهم��ت و امکانات خ��ود را متوجه طرحهاي
متعالي و اشتغالزايي دولت نموده و موفق به کسب
رتبه اول «طرح تسهيالت اشتغال پايدار روستايي»
و رتبه دوم «طرح تسهيالت اشتغال پايدار فراگير»
گرديده و بالغبر  14.000ميليارد ريال در اين راستا

تس��هيالت مصوب نموده که بخ��ش قابلتوجهي
از آن پرداختش��ده است.وي خاطرنشان کرد :اين
بانک با اتکا به نيروي انساني کارآمد ،کارنامه قابل
قبولي در اجراي طرحهاي ملي اقتصادي و اجتماعي
ارائه نموده و تکاليف ملي خود را بهخوبي ايفا نموده
است و بر اساس گ��زارش وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در طرح «رون��ق توليد» در ميان  35بانک

نظام بانکي رتبه مناسب��ي را به دست آورده است.
رئيس هيئتمديره و مديرعامل بانک توسعه تعاون
در ادامه افزود :اين بانک با برقراري تعامل دوسويه
با اتحاديههاي ش��رکتهاي تعاوني همواره نهايت
همکاري و خدمترساني را به بخش مردميتعاون
اعم��ال نم��وده و در ادام��ه راه با تقوي��ت سرمايه
بانک ،خدمات اختصاصي و تخصصي را گس��ترش
خواهيم داد.وي ب��ه مديران اتحاديههاي سراسري
شرکتهاي تعاوني پيش��نهاد نمود ،زمينه برقراري
ارتب��اط و تعامل دوسويه اعض��اي مردميفعال در
قس��متهاي متنوع تعاون را ب��ه بانک تخصصي
بخ��ش تعاون فراهم آورن��د و از اين فرصت مغتنم
«طرح اش��تغال پايدار روستايي» و «طرح اش��تغال
فراگير» در جهت حفظ و ايجاد اشتغال مولد و ارتقاء
سطح کميو کيفي تولي��د داخلي بهرهبرداري الزم
را بنمايند.مهديان اتحاديهها ،شرکتهاي تعاوني و
اعضاء تعاونيها را از مش��تريان خوشحساب بانک
دانست و دراينباره گفت :بيترديد گردش صحيح
و سريع منابع و تخصيص بهينه تس��هيالت توأم با
بازگشت بهموقع آن ميتواند زمينهساز فرصت جديد
براي ساير متقاضيان بخش تعاون باشد.

است��ارتآپ مرکوري از اسفندم��اه  ۱۳۹۵و بهعنوان
يک��ي از اولين استارتآپه��ا در حوزه فناوري بيمه
توسط تيمياز دانش��جويان شريف ،اميرکبير ،تهران
و ش��هيد بهشتي ،با ايده بيمهنامه بدنه هوشمند سفر
تشکيل شد.اين استارتآپ با سرمايهگذاري شرکت
بيمه کوثر توانست اولين محصول در حوزه بيمههاي
 UBIي��ا بيمهه��اي مبتني بر مص��رف در ايران را
طراحي و در نمايشگاه الکامپ رونمايي کند.با استفاده
از اين محصول بيمهاي جديد ،افراد ميتوانند خودرو
خ��ود را بهصورت موقت بيمه کنند .حق بيمه در اين

محصول بهصرفه است و با استفاده از الگوريتمهاي
هوش مصنوعي محاسبه ميشود.از ديگر مزاياي مهم
اين اپليکيشن امکان خريد بيمهنامه بدنه خودرو و ثبت
حادثه بدون نياز به حضور فيزيکي کارش��ناس است.
طراحان اين اپليکيش��ن با استفاده از روشهاي مؤثر
براي جلوگيري از تقل��ب امکاني را فراهم کردهاند تا
مشتري بتواند بهصورت آني بدون صرف وقت و هزينه
اضافي خودرو خود را بيمه کند.يکي ديگر از امکانات
اين اپليکيشن اين است که در صورت رانندگي ايمن و
ف براي استفاده امکانات
کسب امتياز ميتوان از تخفي 

بانک رفاه حاميچهارمين همايش مالي اسالميشد
بانک رفاه ب��ا هدف توسعه قابليتهاي
خ��ود در زمين��ه فعاليته��اي مال��ي
اسالميو همچنين بهره مندي از فضاي

علميو آموزشي مرتبط ،حاميچهارمين
هماي��ش مالي اسالميش��د.به گزارش
روزنامه عصرايراني��ان به نقل از روابط

رفاهي در طول سفر استفاده کرد و همچنين نيازي به
نصب دستگاههاي جانبي در خودرو است و تمام فرآيند
ذکرشده براي استفاده از امکانات رانندگي ايمن ،تنها با
استفاده از گوشي هوشمند انجام ميگيرد.

عموميبان��ک رف��اه ،در اي��ن دوره از
همايش که با عن��وان توسعه نهادهاي
اسالم��يو نقش آنها در ثبات اقتصادي
و کنترل تورم ارزي برگزار ش��د ،بانک
رف��اه ضمن حمايت مال��ي از برگزاري

اين رويداد ،از فرصتهاي آموزش��ي-
هم انديش��ي اين همايش استفاده کرد.
چهارمي��ن همايش مال��ي اسالمي11
آذرم��اه سالج��اري و در دانش��گاه
الزهرا(س) برگزار شد.

گزارش عملکرد ادارات استان گيالن

و با سيستم عايقي  GISو سيستم کنترل  DCSدر بهمن ماه سال جاري و همزمان با پيروزي
شکوهمند انقالب اسالميايران آغاز خواهد گرديد .شايان ذکر است که مراحل برگزاري مناقصه
تعيين پيمانکار کليد دردست پس��ت با همکاري مشاور پروژه (شرکت مهندسين مشاور دريا پاال)
هم اکنون در حال انجام بوده و در زمين پست مذکور امکان احداث يک پست  20/63کيلوولت با
ظرفيت  2*40مگاولت آمپر نيز پيش بيني شده است.

طرح جمع آوري فاضالب منطقه معلولين با تصويب تبصره  3توسط شوراي

شهر رشت اجرايي شد
کلنگ اجراي طرح فاضالب منطق ه معلولين شهر رشت با اعتبارات تبصره  3به زمين زده شد در
ابتدا سيد محسن حسيني رئيس هيأت مديره و مديرعامل آبفاي گيالن هدف از اجراي اين طرح
را تفکيک فاضالب شهري از آبهاي سطحي براي جمعيتي حدود  7000نفر از ساکنين منطقه
معلولين شهر رشت اعالم کرد و گفت :با اجراي اين طرح 35ليتر در ثانيه فاضالب اين منطقه از
آبهاي سطحي جداسازي خواهد شد .وي در ادامه افزود :اين پروژه در سه مرحل ه انجام ميشود،
ابتدا خطوط ش��بکه جمع آوري فاضالب به طول 5500مت��ر اجرا که  2800متر خطوط اصلي و
مابقي مربوط به نصب انش��عابات ميباشد و همزمان نصب 450فقره انشعاب بهداشتي فاضالب
نيز انجام خواهد شد .مديرعامل آبفاي گيالن با تأکيد بر اينکه ديدگاه مثبت اعضاء شوراي شهر
در راستاي دستيابي به اهداف واالي شرکت و اجراي تبصره  3بسيار حائز اهميت و موثر ميباشد
تصريح کرد :به منظور بهره مندي مناطق حاش��يه شهر از طرح فاضالب بهداشتي ،اولين پروژه
از محل اجراي تبصره  3طرح جمع آوري فاضالب منطقه معلولين با اعتباري بالغ بر  24ميليارد
ريال بوده است .وي در ادامه يادآور ش��د :با توجه به تصويب قانون تبصره  3ماده واحده اصالح
و توسعه ش��بکههاي آب و فاضالب در چارچوب دستورالعمل مجلس شوراي اسالميو براساس
موافقت ش��وراي ش��هر رش��ت ،درآمد حاصل از اين محل در راستاي اهداف سازماني شرکت و
عمران و آباداني منطقه هزينه خواهد ش��د .سپس کوچکي نژاد نماينده مردم ش��ريف رش��ت در
مجلس ش��وراي اسالميبا اشاره به اينکه اجراي پروژههاي جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب
هزينه زيادي در بردارد اظهار داشت :با توجه به کاهش اعتبارات دولتي اعتبارات تبصره  3به روند
اجراي اين پروژهها سرعت بيش��تري خواهد بخش��يد .در ادامه جعفرزاده از ديگر نمايندگان مردم
رشت در مجلس شوراي اسالميبا بيان اينکه در کشور با پديده حاشيه نشيني روبرو هستيم افزود:
بايد نس��بت به مرمت و بازسازي و ايجاد رفاه و آسايش براي مردم اين مناطق تالش نمائيم و
باتوجه به گسترش شهرنشيني ،ايجاد فاضالب بهداشتي يک ضرورت اجتناب ناپذير است .سپس
علوي رئيس شوراي شهر رشت علت اجراي اين پروژه را حساسيت آن جهت تأمين خواستههاي
مناطق کم برخوردار از پروژههاي عمراني اعالم کرد و گفت :طرح جامع ساماندهي امور فاضالب
رشت بايد در دستور کار قرار گيرد  .وي با تأکيد در ابتدا سيد محسن حسيني رئيس هيأت مديره و
مديرعامل آبفاي گيالن هدف از اجراي اين طرح را تفکيک فاضالب شهري از آبهاي سطحي
براي جمعيتي حدود  7000نفر از ساکنين منطقه معلولين شهر رشت اعالم کرد و گفت :با اجراي
اين طرح 35ليتر در ثانيه فاضالب اين منطقه از آبهاي سطحي جداسازي خواهد شد .وي در
ادامه افزود :اين پروژه در سه مرحل ه انجام ميش��ود ،ابتدا خطوط ش��بکه جمع آوري فاضالب به
طول 5500متر اجرا که  2800متر خطوط اصلي و مابقي مربوط به نصب انش��عابات ميباش��د و
همزمان نصب 450فقره انشعاب بهداشتي فاضالب نيز انجام خواهد شد .مديرعامل آبفاي گيالن
با تأکيد بر اينکه ديدگاه مثبت اعضاء ش��وراي شهر در راستاي دستيابي به اهداف واالي شرکت
و اجراي تبصره  3بس��يار حائز اهميت و موثر ميباشد تصريح کرد :به منظور بهره مندي مناطق
حاش��يه شهر از طرح فاضالب بهداش��تي ،اولين پروژه از محل اجراي تبصره  3طرح جمع آوري
فاضالب منطقه معلولين با اعتباري بالغ بر  24ميليارد ريال بوده است .وي در ادامه يادآور ش��د:
ب��ا توجه ب��ه تصويب قانون تبصره  3ماده واحده اصالح و توسعه ش��بکههاي آب و فاضالب در
چارچوب دستورالعمل مجلس شوراي اسالميو براساس موافقت شوراي شهر رشت ،درآمد حاصل
از اي��ن محل در راستاي اهداف سازماني ش��رکت و عمران و آباداني منطقه هزينه خواهد ش��د.
سپس کوچکي نژاد نماينده مردم شريف رشت در مجلس شوراي اسالميبا اشاره به اينکه اجراي
پروژههاي جمع آوري و دفع بهداش��تي فاضالب هزينه زيادي در بردارد اظهار داشت :با توجه به
کاه��ش اعتبارات دولتي اعتبارات تبصره  3به روند اجراي اين پروژهها سرعت بيش��تري خواهد
بخشيد .در ادامه جعفرزاده از ديگر نمايندگان مردم رشت در مجلس شوراي اسالميبا بيان اينکه
در کشور با پديده حاشيه نشيني روبرو هستيم افزود :بايد نسبت به مرمت و بازسازي و ايجاد رفاه
و آسايش براي مردم اين مناطق تالش نمائيم و باتوجه به گسترش شهرنشيني ،ايجاد فاضالب
بهداش��تي يک ضرورت اجتناب ناپذير است .سپس علوي رئيس شوراي شهر رشت علت اجراي
اين پروژه را حس��اسيت آن جهت تأمين خواستههاي مناطق کم برخوردار از پروژههاي عمراني
اعالم کرد و گفت :طرح جامع ساماندهي امور فاضالب رشت بايد در دستور کار قرار گيرد  .وي با
تأکيد بر اينکه براي پساب فاضالب نيز بايد تدابيري انديشيد تصريح کرد :مديران در سطح استان
با همکاري فراسازماني جهت اجراي پروژهها تالش مينمايند و براي تأمين اعتبارات مورد نياز ،
انتظار داريم نمايندگان عزم جهادي نمايند .بر اينکه براي پساب فاضالب نيز بايد تدابيري انديشيد
تصريح کرد :مديران در سطح استان با همکاري فراسازماني جهت اجراي پروژهها تالش مينمايند
و براي تأمين اعتبارات مورد نياز  ،انتظار داريم نمايندگان عزم جهادي نمايند.

توليد مرکبات در گيالن افزايش مييابد
معاون بهبود توليدات گياهي جهاد کش��اورزي گيالن گفت :پيشبيني ميشود باغداران گيالني
امسال در اراضي باغي خود حدود  ۱۰هزار تن بيشتر از پارسال مرکبات برداشت کنند .ليال بذرکار
گفت :با توجه به استقرار شرايط مساعد آب و هوايي و وجود باغات مستعد توليد انواع مرکبات در
گيالن پيشبيني ميش��ود باغداران اين استان امس��ال در اراضي خود حدود ۱۰هزار تن بيشتر از
پارسال مرکبات برداش��ت کنند .معاون بهبود توليدات گياهي جهاد کشاورزي گيالن عنوان کرد:
برداشت نوبرانه انواع مرکبات توسط کشاورزان مدتي است که در استان گيالن آغاز شده است و با
توجه به وجود بالغ بر  ۹هزار و  ۵۳۳هکتار باغ مرکبات در گيالن احتمال افزايش ميزان برداشت
محصول محتمل است .بذرکار ميزان برداشت مرکبات از سطح باغات استان گيالن و ارزش ريالي
آن را برشمرد و ابراز داشت :اميدواريم باغداران گيالني امسال بتوانند  ۱۵۳هزار تن انواع مرکبات
را به ارزش تقريبي حدود  ۱۶۰ميليارد تومان برداش��ت و به بازارهاي مصرف استان عرضه کنند.
معاون بهبود توليدات گياهي جهاد کشاورزي گيالن با بيان اينکه برداشت مرکبات در اين استان
تا اواخر فروردين سال آينده ادامه دارد اظهار داش��ت :استان گيالن با داش��تن حدود  ۲۸هزار باغ

مرکبات در حال حاضر پنجمين استان توليد کننده اين محصول در سطح کشور است .بذرکار با
اشاره به اينکه باغات مرکبات گيالن اغلب در مناطق شهرقي استان واقع در شهرستانهايي نظير
رودسر ،املش و لنگرود قرار دارد خاطرنش��ان کرد :پرتقال ،نارنگي ،ليمو ،نارنج و بالنگ از جمله
مهمترين ارقام مرکبات توليدي باغداران گيالني است .وي ايجاد و گس��ترش صنايع تبديلي به
ويژه در حوزه مرکبات را از نيازمنديهاي ضروري گيالن عنوان کرد و بيان داشت :کمبود صنايع
تبديلي از چالشهايي است که بايد براي توسعه و ايجاد آنها در شهرستانهاي مختلف گيالن
با همکاري و مشارکت بخش خصوصي اقدام شود .معاون بهبود توليدات گياهي جهاد کشاورزي
گيالن عنوان کرد :محصول مرکبات  ۶۰درصد از باغات موجود استان گيالن از لحاظ درجه بندي
در رتبه دوم و سوم قرار دارند بنابراين ايجاد سازهها و صنايع تبديلي در گيالن براي توليد آبميوه
و کنستانتره بسيار ضروري است .وي توسعه سيستمهاي آبياري تحت فشار در باغات درجه يک
را مطلوب ارزيابي کرد و ابراز داش��ت :تجهيز باغات مرکبات درجه يک گيالن به سيستم آبياري
تح��ت فش��ار و اجراي پروژههاي مربوط��ه در اين حوزه توسط مديريت فن��ي و مهندسي جهاد
کش��اورزي در حال پيگيري است .معاون بهبود توليدات گياهي جهاد کش��اورزي گيالن اصالح
و هرس باغات مرکبات را براي توليد بيش��تر ضروري دانس��ت و گفت :انجام اينگونه عملياتها
ت و پش��تيباني جهاد کش��اورزي قادر به
نيازمند صرف هزينه است بنابراين باغداران بدون حماي 
انجام اينگونه از امور نيستند

مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايي گيالن در ديدار با تعدادي از مديران عامل تشکلهاي
مردم نهاد استان بر بهره مندي از ظرفيت اين تش��کلها جهت گس��ترش فرهنگ صرفه جويي
در مصرف آب در بين آحاد مردم تاکيد کرد .محب علي رنج ور ،با بيان اينکه همواره مش��ارکت
مردم در بخشهاي مختلف توفيقاتي را براي کشور به همراه داشته ،گفت :با توجه به اينکه ايران
ب��ا بحران کم آبي مواجه است ،ميطلبد همه م��ردم با رعايت الگوي صحيح مصرف و پرهيز از
اسراف ،به مسئوالن در مديريت اين بحران کمک کنند .وي افزود :در همين راستا بايد از ظرفيت
شوراهاي اسالمي ،دهياران ،سپاه ،آموزش و پرورش و رسانهها براي تبيين چالشها و مشکالت
ناشي از کم آبي در کشور استفاده کرد .وي گفت :سرانه مصرف آب در ايران چندين برابر ساير
کشورهاست که براي کاهش آن به فرهنگ سازي نياز است .وي ،در بخش ديگري از سخنانش
با اش��اره به اينکه گيالن داراي  22هزار کيلومتر شبکه آبرساني روستايي است ،اظهار داشت :به
عل��ت متراکم بودن خانوارها ،ميزان لوله گذاري و هزينه اجراي طرحهاي آبرساني در روستاهاي
اين استان  2.5برابر ميانگين کشور است .رنج ور ،با اشاره به فرسوده بودن  30درصد شبکههاي
آبرسان��ي روستاي��ي گيالن ،گفت :در بهار و تابس��تان با حضور حجم عظيمياز گردش��گران در
روستاهاي استان ،تنش آبي را در ساعات اوج مصرف شاهديم .وي افزود :براي اجراي طرحهاي
تقويت فش��ار آب ش��رب اين روستاها به اعتبارات ملي نياز است .بنابراين گزارش؛ در پايان اين
جلسه هر يک از مديران تشکلهاي مردم نهاد عملکرد حوزه کاري خود را بيان کردند.


طرح کشت کلزا در اراضي شاليزاري و ديميرودبار گيالن اجرايي ميشود
مدير امور زراعت جهاد کشاورزي گيالن با اشاره به اجراي طرح کشت کلزا در اراضي شاليزاري و
ت :اين طرح فع ً
ال در ساير شهرستانهاي گيالن به صورت پايلوت انجام ميشود.
ديميرودبار گف 
ابراهيم اکبرزاده گفت :جهاد کشاورزي گيالن در راستاي استفاده بهينه از اراضي کشاورزي به ويژه
شاليزارها طرح ترويج کشت دوم را در دستور کار خود دارد و بر همين اساس امسال کشت کلزا
را به صورت وسيع در شهرستان رودبار دنبال ميکند .مدير امور زراعت جهاد کشاورزي گيالن از
کشت کلزا در اراضي ديمکاري و شاليزاري رودبار خبر داد و عنوان کرد :کشت گياه کلزا در رودبار
امس��ال در تناوب با کش��ت گندم و همچنين بعد از برداشت برنج در اراضي ديميو غيرديمياين
شهرستان به صورت گسترده اجرايي ميشود .اکبرزاده با تأکيد بر اينکه کشت گسترده گياه کلزا
فقط در ش��هرستان رودبار انجام ميش��ود تصريح کرد :براي اينکه طرحهايي نظير کشت کلزا يا
ساير رقمها در ديگر شهرستانهاي گيالن اجرايي شود به ارقام جديدتر ،تکنولوژيهاي نوين و
راهکارهاي ويژه نيازمند هستيم .وي به اهميت بسيار زياد کاشت دانههاي روغني و تأثير آن در
اقتصاد کشورمان اشاره کرد و افزود :در حال حاضر بخش عظيمياز نيازهاي کشور در اين عرصه
حس��اس وابسته به خارج از کش��ور است به همين علت وزارت جهاد کشاورزي براي توسعه اين
بخش برنامههاي ويژهاي را در دست دارد .مدير امور زراعت جهاد کش��اورزي گيالن استفاده از
اهرمها و بسترهاي الزم در جهت افزايش توليد دانههاي روغني را متذکر شد و گفت :بايد با يک
بسيج همگاني کشت انواع ارقام در گروههاي مختلف نظير کلزا،آفتابگردان ،بادام زميني ،کنجد
و ساير گونههاي ديگر در دستور کار قرار گيرد .اکبرزاده با تأکيد بر اينکه افزايش کاشت دانههاي
روغني و استفاده از ظرفيت کاشت دوم از اهداف اصلي جهاد کشاورزي گيالن است افزود :جهاد
کشاورزي گيالن قصد دارد کشت دانههاي روغني را نهتنها در اراضي مختص اين گونهها بلکه
به عنوان کشت دوم در ساير شهرستانهاي استان نهادينه کند .وي بهرهبرداري بهينهتر از اراضي
ش��اليکاري گيالن را مورد تأکيد قرار داد و گفت :جهاد کشاورزي گيالن در بحث بهرهبرداري از
اراضي ش��اليزاري مدتها است طرحهايي نظير پرورش راتون ،توليد انواع حبوبات ،صيفيجات و
ارقام��ياز اين دس��ت را در اولويت برنامههاي اجرايي خود قرار داده است .مدير امور زراعت جهاد
کش��اورزي گيالن حرکت در مسير خودکفايي و اقتصاد مقاومتي را استراتژي اصلي اين دستگاه
اعالم کرد و بيان داشت :گيالن ظرفيتهاي بسيار زيادي در عرصه توليد محصوالت کشاورزي
دارد بنابراين بايد با اتخاذ راهکارهاي جديد به نحو احسنت از اين پتانسيل استفاده شود


امسال عمليات آبخيزداري در  9شهرستان گيالن اجرا ميشود
معاون آبخيزداري اداره کل منابع طبيعي گيالن ،با بيان اينکه در سال جاري در  9شهرستان گيالن
عمليات آبخيزداري اجرا ميشود ،گفت :اولويت اجراي عمليات آبخيزداري با شهرستانهايي است
که مش��کل سيلخيزي ،فرسايش خاک ،رانش زمين و فقر پوش��ش گياهي مرتعي دارند .به گزار
ش روابط عمومياداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گيالن و به نقل از ايسنا ،محمدباقر
رفعتي  ،با بيان اينکه آبخيزداري ضرورتي اجتناب ناپذير براي استان گيالن است ،اظهار کرد :با
آبخي��زداري ميتوان طبيعت سبز گيالن را براي آيندگان به ارث گذاش��ت .وي آبخيزداري را به
نوعي پيش��گيري قبل از درمان دانست و افزود :مطمئنا هزينهاي که براي اين پيشگيري صرف
ميکني��م بس��يار کمتر از هزينههايي است ک��ه براي درمان صرف خواهيم ک��رد .معاون فني و
آبخيزداري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گيالن ،سيل را يکي از مش��کالت اساسي
استان دانس��ت و گف��ت :با توجه به اقليم ،توپوگرافي و تراکم جمعي��ت در گيالن ،وقوع سيالب
ميتواند منجر به خس��ارتهاي زيادي ش��ود لذا يکي از مطمئنترين راهکارها توسل به اجراي
عملي��ات آبخيزداري است .اين مقام مس��ئول ،با بيان اينکه آبخي��زداري زيربناي توسعه در ابعاد
کشاورزي ،گردشگري ،اقتصادي و صنعتي است ،يادآور شد :امسال از محل صندوق توسعه ملي،
 200ميليون دالر معادل  700ميليارد تومان براي اجراي عمليات آبخيزداري در کشور اختصاص
يافته است .وي اجراي عمليات بيولوژيکي مانند کپه کاري در مراتع و جنگل کاري با گونههاي
خاص در مناطق جنگلي باالدست و يا احداث بندهاي چپري و گابيوني در آبراهههايي که خطر
هجوم سيل به پايين دست وجود دارد را از جمله اقدامات آبخيزداري طي سالهاي گذشته دانست.
رفعتي ،با بيان اينکه در سال جاري در  9شهرستان گيالن عمليات آبخيزداري اجرا ميشود ،گفت:
اولويت اجراي عمليات آبخيزداري با شهرستانهايي است که مشکل سيلخيزي ،فرسايش خاک،
رانش زمين و فقر پوشش گياهي مرتعي دارند .وي تقويت پوشش گياهي ،کنترل سيل و رسوب،
افزايش درآمد آبخيزنش��ينان و تقويت چش��مهها و سفرههاي آب زيرزميني را از جمله مهمترين
اهداف عمليات آبخيزداري در سطح  19حوزه آبخيز استان دانست و يادآور شد :هم اکنون عمليات
آبخيزداري در  2شهرستان رودسر و رضوانشهر به پايان رسيده است.


انتصاب سرپرست معاونت برنامهريزي شرکت سهاميآب منطقهاي گيالن
طي حکمياز سوي مهندس لطفي رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت سهاميآب منطقهاي
گيالن مهندسهادي پاکزاد به عنوان سرپرست معاونت برنامهريزي شرکت تعيين شد.
ب��ه گ��زارش روابط عموميآب منطق��هاي گيالن در اين حکم آمده است :نظ��ر به مراتب تعهد،
تخص��ص و تجارب جنابعالي ،ب��ه موجب اين ابالغ با حفظ سم��ت سازماني سرپرستي معاونت
برنامهريزي به شما محول ميگردد تا نسبت به انجام وظايف مربوطه زير نظراينجانب اقدام نماييد.
توفيق شما را از خداوند متعال خواستارم.

ديدار مدير روابط عموميش�ركت مهندسي آب و فاضالب كشور با مديران

عامل شركتهاي آبفاي شهري و روستايي گيالن
مدير دفتر روابط عموميو ارتباطات مردميشرکت مهندسي آب و فاضالب کشور با مديران عامل
ش��رکتهاي آب و فاضالب شهري و روستايي گيالن ديدار و گفت و گو کرد .به گزارش روابط
عموميشرکت آبفار گيالن؛ محمد خليلي پير در اين ديدار با تاکيد بر راه اندازي سامانه مردمي122
در شرکتهاي آب و فاضالب شهري و روستايي سراسر کشور گفت :ارائه خدمات از طريق اين
مرکز ،سرمايههاي اجتماعي را که همان مردم هس��تند افزايش ميدهد .وي افزود :از طريق اين
سامانه ،عالوه بر دريافت گزارشات حوادث بصورت شبانه روزي ،ميتو ن خدمات فروش و پس
از فروش را بصورت غيرحضوري به مش��ترکين محترم ارائه کرد .خليلي پير ،با اش��اره به اهميت
آم��وزش بانوان و ک��ودکان و نوجوانان در خصوص رعايت الگوي صحيح مصرف و جلوگيري از
اسراف آب ،تصريح کرد :در اين راستا برنامهها خوبي پيش بيني شده است .مديرعامل شرکت آب
و فاضالب روستايي گيالن نيز در سخناني با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش همگاني
و ترويج فرهنگ صرفه جويي در مصرف آب گفت :براي اين منظور تفاهم نامههايي با ش��رکت
آب و فاضالب شهري ،سپاه قدس و جهاد دانشگاهي استان منعقد کرده ايم .محب علي رنج ور
افزود :در راستاي گسترش فرهنگ مديريت مصرف آب در بين دانش آموزان پايههاي مختلف،
تفاهم نامهاي با اداره کل آموزش و پرورش گيالن در حال انعقاد است که به زودي برنامههايي
را در اين حوزه اجرا خواهيم کرد.

ديدار مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايي گيالن با تعدادي از مديران

عامل تشکلهاي مردم نهاد استان

افتتاح آزمايشي راهآهن قزوين -رشت

ب�ا حضور مع�اون رئيس جمهور :قطار مس�ير راه آهن قزوين به رش�ت به

حرکت در آمد
به گزارش روابط عمومياداره کل راه و ش��هرسازي است��ان گيالن در مراسميبا حضور نوبخت
معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور ،خادميو محمد زاده ،معاونين
وزير راه و شهرسازي ،قطار قزوين رشت به صورت آزمايشي به حرکت درآمد .با آغاز اولين روز از
ماه آذر صداي سوت قطار در روي ش��بکه ريلي مسير قزوين به رشت به صدا درآمد تا مقدمهاي
براي افتتاح رسمياين طرح مهم و ملي باش��د .محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس
سازمان مديريت و برنامهريزي براي دومين بار در سال جاري به قزوين سفر کرد تا پس از تشکيل
جلسه در ايستگاه راه آهن قزوين با حضور استاندار و نمايندگان مجلس اين بار سوار قطاري شود
که قرار است تا آستارا ادامه پيدا کند تا مسير ريلي ايران به قفقاز تکميل شود .راه آهن قزوين به
رشت به طول  ۱۶۴کيلومتر احداث شده که  ۷۰کيلومتر آن در محدوده جغرافيايي استان قزوين
قرار دارد .امروز پنجش��نبه گروهي از بازرسان راه آهن به قزوين آمدند تا در بازديد از اين مس��ير
ريلي ش��رايط حمل بار و مسافر در اين مس��ير را از نظر فني براي آخرين بار بررسي کنند تا اين
طرح براي افتتاح رسميتوسط مس��ئوالن بلندپايه کشوري آماده ش��ود .دولت يازدهم به منظور
توسعه خطوط ريلي کشور پنج طرح اولويتدار را با عنوان طرحهاي اقتصاد مقاومتي کليد زد که
اتصال پنج استان به شبکه ريلي اصليترين هدف آن بود و در اين راستا احداث خط آهن قزوين
به رش��ت هم يکي از طرحها مسحوب ميشد تا اتصال استانهاي گيالن و قزوين از طريق ريل
هم ممکن ش��ود .يکي از سختترين مراحل اين پروژه اجراي عمليات پل  ۵۵در اين مس��ير بود
که از روي آزادراه قزوين – رش��ت عبور ميکرد و براي ساخت آن نياز به پيگيريهاي عمراني
ج��دي و استفاده از مصالح فني قابل توجه بود .ارتف��اع بعضي از پايههاي اين پل به نزديک ۲۰
مت��ر از سطح زمين ميرسد ک��ه اجراي آن يکي از کارهاي فني بود که توانمندي مهدسان را به
نمايش گذاشت .طـرح راه آهـن قزويـن به رشت بطول  ۱۶۴کيلومتر ،بصـورت يـک خطه ،بـا
سرعـت ۱۶۰کيلومتر براي قطارهاي مسافربري و  ۱۲۰کيلومتر براي قطارهاي باري ،از ايستگاه
سياه چشمه در استان قزوين شروع شده و با عبور از روستاهاي کوهين و شيرين سو در محدوده
ش��هرهاي لوشان ،منجيل ،رودبار ،رستم آباد و امامزادههاشم ادامه مسير داده و به ايستگاه رشت
ميرسد .اين مس��ير ريلي از ايستگاه رشت دو شاخه ش��ده که يک شاخه با عبور از شهر پيربازار
به بندرانزلي متصل شده و شاخه دوم آن به شهر مرزي آستارا منتهي ميشود .همچنين تعداد ۹
ايستگاه شامل :دستجرد ،کوهين ،شيرين سو ،لوشان ،منجيل ،رستم آباد ،امامزادههاشم ،رشت و
پيربازار در اين مسير احداث و پيش بيني شده است .اين طرح عالوه بر آنکه از لحاظ حملو نقل
داخلي بار و مس��افر براي استانهاي قزوين و گيالن اهميت دارد ،از نظر ايجاد يک کريدور ريلي

کتاب «بيمه اتکايي کاربردي» نوش��ته
لطفال��ه نکوئيدستج��ردي از س��وي
انتشارات پژوهشکده بيمه منتشر شد.به
گ��زارش روزنامه عصرايراني��ان به نقل
از رواب��ط عموميبيمه سين��ا ،اين کتاب
ب��ا توجه به تجربه بي��ش از چهل سال
نگارنده در بخش اتکايي نوش��ته ش��ده
اس��ت و فق��ط به آن بخ��ش از مطالب
که صرف ًا جنبه کاربردي دارند و از آنها
بهص��ورت روزمره در بخشهاي اتکايي
استفاده ميش��ود ،با زباني ساده و قابل
درک بيان شده است.در واقع ،کتاب بيمه
اتکايي کاربردي ،به زبان ساده در پي رفع
نيازهاي کاربردي فعاالن صنعت بيمه و
تأمين نيازهاي آموزش��ي دانش��جويان
اين رش��ته نگارش يافته است.نويسنده
در مقدمه اين کت��اب آورده است :بيمه
اتکايي رشتهاي است تخصصي که فقط
آندست��ه از افرادي ک��ه در بخشهاي
اتکايي ش��رکتهاي بيمه فعاليت دارند
و يا دانشجويان رشته بيمه ،کموبيش با
آن آشنايي دارند .به همين دليل در اين
زمينه کمتر مطلبي نوشتهشده يا انتشار
يافته است.وي که در حالحاضر مشاور
اتکايي بيمه سينا است در اين کتاب در
تعري��ف «بيمه اتکايي» م��يآورد :بيمه
اتکايي نوعي عمليات بيمهاي است که
در آن بيمهگر واگذارنده ،مبلغ يا سهمياز
سرمايه هر ريسک يا هر خسارت را که
در ت��وان نگهداري خود است ،نگهداري
و مازاد آن را ب��ه بيمهگر اتکايي واگذار
ميکن��د .متقاب� ً
لا و در ص��ورت ب��روز
خس��ارت ،بيمهگر اتکايي خسارتهاي
مازاد بر سه��م نگه��داري واگذارنده را
پرداخت ميکند .به عبارت ديگر ،بيمهگر
واگذارن��ده ب��ا خري��د پوش��ش اتکايي،
شخص يا اشخاص ثالثي را بهنام بيمهگر
اتکايي ،در نتاي��ج مالي تعهدات خود به
طرق مختل��ف سهيم ميکند.اين کتاب
در ش��ش فصل با عناوي��ن کليات بيمه
اتکايي ،اش��کال مختل��ف بيمه اتکايي،
انواع مختلف بيم��ه اتکايي از نظر فني،
نرخگذاري ،حس��ابداري اتکايي ،قبولي
اتکايي ،نظارت و واژهنامه اتکايي تنظيم
شده است.

جديد براي صادرات و واردات کش��ور و همچنين ترانزيت کاال از مناطق ش��مالي کشور به خليج
فارس و آبهاي آزاد بينالمللي و ديگر کشورهاي همسايه ايران بسيار مهم است ۱۸5۰ .ميليارد
تومان هزينه ساخت راه آهن قزوين به رشت ساخت پروژه راه آهن رشت  -قزوين از سال ۱۳۸۵
آغاز شده و اين مسير در قالب هشت قطعه کار ميشود .اين خط ريلي قادر خواهد بود ساالنه ۱۰
ميليون تن بار را حمل و سه ميليون و  ۸۰۰هزار مسافر را جابجا کند .خط ريلي رشت  -قزوين ۵۲
دستگاه تونل به طول  ۲۲کيلومتر دارد .همچنين حدود هشت کيلومتر پلهاي ويژه در اين مسير
وجود دارد که بزرگترين پل راه آهن کشور ،به طول يک هزار و  ۴۳۰متر روي سد منجيل است.
براي احداث راه آهن قزوين به رشت بيش از  ۲۵کيلومتر تونل ۹ ،کيلومتر پل بزرگ ۲۲ ،ميليون
متر مکعب خاکبرداري و خاکريزي انجام شده و بيش از يک هزار و  ۸۵۰ميليارد تومان هزينه شده
که در صورت قيمت گذاري روز بحدود پنج هزار ميليارد تومان برآورد ميش��ود .اين خط ريلي تا
دوماه آينده با حضور رئيس جمهور افتتاح خواهد شد.

حدود  2ميليون و  300هزار گيالني پرونده الکترونيک سالمت دارند
به گزارش پايگاه اطالع رساني دانشگاه علوم پزشکي گيالن ( وب دا)؛ سامانه يکپارچه بهداشت
(سامانه سيب) در دانش��گاه علوم پزش��کي گيالن نيز همانند ساير دانش��گاهها از سال  1395در
واحده��اي ارايه خدمت در حوزه بهداش��ت ،استقرار يافت .در اين زمين��ه ،به همت  5هزار کاربر
اين سامانه ،تا کنون ،حدود دو ميليون و سيصد هزار نفر از جمعيت گيالن در سامانه سيب ،ثبت
نام شده اند( .حدود  %91از جمعيت گيالن) با استقرار سامانه سيب ،بيش از  32ميليون خدمت
ارايه ش��ده به گيالنيان در حوزه بهداش��ت در اين سامانه ثبت شده است و در حال حاضر ،حدود
 2ميليون و  300هزار گيالني داراي پرونده الکترونيک سالمت در بستر سامانه سيب هستند .از
اي��ن تعداد ،براي حدود يک ميليون و پانصدهزار نفر ،حداقل يک خدمت به ثبت رسيده است .از
 32ميليون خدمت ارايه ش��ده 3 ،ميليون خدمت مربوط به کودکان کمتر از يکسال 2 ،ميليون و
 500ه��زار خدم��ت مربوط به کودکان  2تا 5سال  12 ،ميليون خدمت براي زنان باردار و باروري
سال��م و  15ميليون خدمت به نوجوانان و جوانان ،سالمندان و ميانس��االن ،به ثبت رسيده است.
دانشگاه علوم پزشکي گيالن در تيرماه  97با استفاده از "سامانه سيب" استقرار برنامه نظام ارجاع
الکترونيک را در دستور کار خود قرار داد نه استقرار سامانه سيب را!! و اين امر قدرت علمياتي را
در اين زمينه افزايش داد و موجب شد که استان ،ظرف مدت  5ماه بتواند اين برنامه را در  6شهر
گيالن استقرار دهد .کاري از سال  95هيچ دانشگاهي موفق به انجام آن نشده بود .با استقرار نظام
ارجاع الکترونيک ،هزينههاي وزارت بهداشت در حوزه پزشک خانواده به ثمر مينشيند و گيالن با
استقرار موفق نظام ارجاع الکترونيک؛ توانست هدف ديرينه وزارت بهداشت را ،محقق کند .خاطر
نشان ميشود :استان گيالن در زمينه استقرار نظام ارجاع الکترونيک از طريق سامانه سيب ،داراي
رتبه اول کشور در بين  64دانشگاه علوم پزشکي کشور ميباشد .که اين امر مورد تاييده شوراي
معاونين وزارت بهداشت ميباشد .در حال حاضر ،نظام ارجاع در گيالن در هر سه سطح ،استقرار
يافته در حالي که در ساير استانها استقرار اين برنامه از سطح دو فراتر نرفته است( .منظور از سطح
يک مراکز بهداشتي ،سطح دو مراکز درماني و سطح  3کلينيکهاي تخصصي ميباشد).

فعاليت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي گيالن ثبت جهاني شد
فعاليت بهداش��تي دانش��گاه علوم پزش��کي گيالن ،در خصوص مصرف منطقي آنتي بيوتيک،
به عنوان يکي از سه طرح برتر کش��ور ،در ليس��ت  353فعاليت موثر سازمان جهاني بهداش��ت
( ،)WHOقرار گرفت .به گزارش پايگاه اطالع رساني دانش��گاه علوم پزشکي گيالن (وب دا):
در راستاي مصرف و تجويز منطقي آنتي بيوتيک و همچنين پيشگيري از مصرف بي رويه آنتي
بيوتيکها ،کمپيني با حضور سازمانهاي ذي ربط ش��امل؛ سازمان جهاني بهداشت ()WHO
و سازمان جهاني خواربار ( ،)FAOبا حضور  80کش��ور از سراسر جهان برگزار ش��د و طي آن
 353فعاليت موثر ،به ثبت رسيد .در اين زمينه ،فعاليت بهداشتي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم
پزشکي گيالن ،يکي از  3طرح منتخب از کشور ايران از سوي سازمان جهاني بهداشت شناخته
شد .مقاومت آنتي بيوتيکي يکي از مهمترين مسايل بهداشتي و درماني کشور است ،در اين راستا،
آگاه س��ازي فعاالن درماني و مصرف کنندگان جه��ت احتياط و دقت در تجويز آنتي بيوتيکها،
ارايه راه کارهاي مناسب ،طراحي و اصالح راهنماهاي موجود در مراکز درماني بسيار حايز اهميت
است .حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي گيالن ،با استقرار الگوي "منع تجويز بيش از
سه قلم دارو" از طريق برگزاري کارگاهها و جلس��ات آموزشي براي بيش از  300پزشک خانواده
و  250ماما در مراکز بهداش��تي و درماني ،توانس��ت به اين مهم دست يابد .گفتني است :فعاليت
موثر دانشگاه علوم پزش��کي گيالن به نام Training: Prescription and rational
 use of drugs training for physicians and midwivesو ب��ا آدرس
GUILAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, RASHT,
 IRAN | ISLAMIC REPUBLIC OF IRANدر کن��ار دو فعالي��ت از استانهاي
ته��ران و همدان ،به ثبت رسي��د .همچنين ،از آن جايي که مقاوم��ت دارويي يکي از مهمترين
معضالت بهداشتي و درماني کشور است ،تجويز و مصرف منطقي داروها به ويژه آنتي بيوتيکها
از راهبردهاي دانشگاه علوم پزشکي گيالن است

برگزار نشست مشترک انجمنها و مجامع فعال امور بانوان شهرستان بندر

آستارا
با هدف تبيين و تش��ريح قوانين بيمه زنان خانه دار نشس��ت مشترکي با انجمنها و مجامع فعال
امور بانوان ش��هرستان بندر آستارا برگزار ش��د به گزارش روابط عموميو امور فرهنگي اداره کل
تامين اجتماعي استان گيالن  ،با هدف اشاعه و ترويج بيمه زنان خانه دار در بين بانوان  ،نشست
مش��ترکي با حضور رافضي رئيس تامين اجتماعي بندرآستارا و کارشناسان تخصصي حوزه فني
بيمه ش��دگان با انجمنها و مجامع فعال بانوان ش��هرستان برگزار شد  .اکبر رافضي رئيس تامين
اجتماعي بندر آستارا در اين نشست با اشاره به سهم و تعداد جمعيتي زنان در سطح کشور و نقش
ارزن��ده آنها در خانواده و ضرورت تامين امني��ت خاطر و آرامش آينده آنها  ،بيمه زنان خانه دار را
راهکاري مناسب براي تحقق اين مهم برشمرد  .در اين نشست که خانمها لطيفه پورمند (مسئول
امور بانوان فرمانداري آستارا)  ،فاطمه صحرايي ( مسئول سازمان مردم نهاد بانوان خالق )  ،مريم
مواليي فرد ( مسئول اجرايي سازمان مردم نهاد انديشه بديع ) ،سميه امين خواه ( عضو سازمان
مردم نهاد انديش��ه بديع ) حضور داش��تند قوانين و مقررات مربوطه تشريح و به سواالت شرکت
کندگان پاسخگوئي گرديد .

