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شنبه 23 دی 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3276 

 مخالفت رئیس کمیسیون زیربنایی 
با افزایش قیمت تعرفه عوارض

تفاه��م – ش��هرقدس - اش��رف جاللزاده: 
رئیس کمیس��یون زیربنایی شورای اسالمی شهر 
قدس، ب��ا بیان اینکه اغلب ش��هروندان قدس از 
اقش��ار کم درآمد و کارگر هستند، گفت: با توجه 
به وضعیت اقتصادی نامناسب کشور و در راستای 
حمایت از ش��هروندان قدس، با هرگونه افزایش 
قیمت تعرفه های عوارض ش��هرداری قدس در 
سال ۹۷ مخالف هس��تم. منصور حیدری افزود: 
ش��هرداری قدس باوجود افزای��ش هزینه ها در 
بخش های مختلف نیروی انسانی، نگهداری شهر، 
ماشین آالت و خدمات عمرانی همچنین با وجود 
محدودیت های مالی که در عموم شهرداری های 
کشور حاکم اس��ت، اجازه نداده خللی در حوزه 
خدمات رس��انی وارد ش��ود. وی اظهار داش��ت: 
پرداخت عوارض ش��هرداری از سوی شهروندان 
 و نهاده��ا، یک��ی از راه  ه��ای تأمی��ن درآم��د 
ش��هرداری ها برای اداره امور و توس��عه شهر و 

موتور محرک اقتصاد شهرها است. 
وی عنوان کرد: ب��ا این وجود عدم افزایش 
تعرفه های عوارض در س��ال 13۹۷ در راستای 
جلوگی��ری از فش��ار اقتصادی ب��ر دوش مردم، 
توس��عه ش��هر و تشویق مردم به س��اخت و ساز 
قانونی اس��ت. حیدری در پایان گفت: پرداخت 
نک��ردن به موقع عوارض ش��هری، س��بب ایجاد 
اخت��الل در رون��د اج��رای طرح  ه��ای عمرانی 
و شهرس��ازی می  ش��ود، از ش��هروندان و کسبه 
درخواس��ت م��ی گردد ب��ا پرداخت ب��ه موقع و 
 منظ��م ع��وارض، این نه��اد غیردولت��ی را برای 

خدمات رسانی بیشتر، یاری نمایند.

 اجرای 788 طرح اشتغالزا 
در روستاها و مناطق عشایری کوهدشت

تفاه��م – لرس��تان: فرماندار کوهدش��ت از 
اجرای ۷88 طرح اشتغالزا در روستاها و مناطق 
عشایری این شهرستان خبر داد. نورمحمد فردی 
بیرانوند، در جلس��ه بررسی و تبیین راهکارهای 
عملی و اجرایی قانون حمایت و ایجاد اش��تغال 
پایدار روس��تائیان و عش��ایر در لرستان با تاکید 
بر ایج��اد صنایع کوچک و دارای کاربرد به جای 
طرح های »س��رمایه بر« در لرستان و روستاهای 
این استان اظهار داش��ت: درزمینه ایجاد اشتغال 
روس��تایی و عش��ایری دولت 12 هزار میلیارد 
تومان پیش بینی کرده اس��ت که س��هم شهرستان 
کوهدش��ت از این می��زان 250 میلیارد اس��ت. 
فرماندار کوهدشت گفت: طرح های اشتغالزا، در 
حوزه های مختلف صنعتی، معدنی، کش��اورزی، 

گردشگری و ... تعریف شده اند.

خبرنامه

بهره برداری از 20 خانه بوم گردی 
استان زنجان تا پایان سال 

تفاه��م - زنجان: مدی��رکل میراث فرهنگی 
اس��تان زنجان از برنامه ریزی برای توسعه خانه 
بوم گردی در این اس��تان خب��ر داد و گفت: 20 
خان��ه بوم گردی ت��ا پایان امس��ال در زنجان به 
بهره برداری می رس��د. یحیی رحمتی، در نشست 
خب��ری هفتمین کارگاه و نمایش��گاه عکاس��ی 
نجوم��ی پروژه بین المللی جهان در ش��ب با بیان 
اینکه جش��نواره و نمایش��گاه عکاسی نجومی و 
جهان در ش��ب برای بازتاب جاذبه های تاریخی 
و طبیعی در آس��مان ش��ب اتفاق می افتد، افزود: 
برگزاری عکاسی در آسمان شب فرصتی فراهم 
می کند تا بع��د از غروب آفتاب ش��اهد تعطیلی 
بخش گردش��گری نباشیم و آثار شرکت کنندگان 
نیز در مجموعه نفیس��ی منتش��ر می شود. وی، با 
بی��ان اینک��ه جاذبه های تاریخی در ش��ب یکی 
از ظرفیت های گردش��گری محسوب می شود، 
ادام��ه داد: یک��ی از جاذب��ه های گردش��گری 
برای گردشگران آسمان اس��ت که در این راستا 
برنامه ریزی برای شناس��ایی نقاط مناسب برای 

گردشگری شب در زنجان آغاز شده است.
 وی اف��زود: ت��الش داری��م ت��ا ش��اخص 
بوم گ��ردی را بهب��ود بخش��یم و درگی��ر ش��دن 
گردش��گران در روند زندگی خانواده بومی محل 
اس��تقرار و تجربه یک زیست بوم از ویژگی های 

خانه های بوم گردی به شمار می رود.

 حل مشکالت کشور 
با تقویت فعالیت ها در حوزه و دانشگاه

تفاهم - خراسان رضوی - صابر ابراهیم بای: 
نایب رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای 
اس��المی اظهار کرد: آیت ا... شهید مفتح از یاران 
بزرگ امام خمینی )ره( و بانی اصلی طرح وحدت 
حوزه و دانشگاه بود؛ ش��هید مفتح این معادله را 
برای خنثی س��ازی توطئه های دشمن مطرح کرد 
و باید به آن توجه ش��ود. حجت االسالم نصراله 
پژمان فر، با تأکید ب��ر اینکه تقویت فعالیت ها در 
حوزه و دانش��گاه می تواند بسیاری از مشکالت 
و چالش ه��ای پیش روی کش��ور را حل و فصل 
کند، اضافه کرد: نباید از کنار این نقش بی تفاوت 
عبور کرد. وی، با بیان اینکه جریان فرهنگی در 
کشور پیش رو داش��تیم، تصریح کرد: این جریان 
فرهنگ��ی به بدن��ه محتوایی و س��اختاری نظام 
جمهوری اسالمی برمی گردد. نماینده مردم مشهد 
و کالت با اشاره به اینکه انقالب اسالمی ما یک 
انقالب فرهنگی بود، اظهار کرد: باید به مقوله های 
فرهنگ��ی و تأثیرگذار مانند تقویت فعالیت ها در 

حوزه و دانشگاه بیشتر توجه شود.

خبرنامه

تفاه��م – البرز – ولی ابراهیمی: مدیرعامل 
شهرک های صنعتی استان البرز گفت: سه شهرک 
صنعتی جدید با هدف اشتغالزایی در سطح استان 

البرز ایجاد خواهد شد. 
جهانگی��ر ش��اهمرادی، در همایش معاونان 
فنی ش��هرک های صنعتی کشور که در پژوهشگاه 
مواد و انرژی برگزار شد، با اشاره به تراکم جمعیت 
در البرز، گفت: س��رریز واحد های صنعتی بزرگ 
کشور در استان البرز قرار دارد. وی، با بیان اینکه 
شرکت داروسازی سیناژن به کشورهایی همچون 
آمریکا دارو صادر می کن��د، تصریح کرد: حدود 
100 ش��رکت  موفق کشور در اس��تان البرز قرار 
دارد. وی، س��هم ایجاد اش��تغال در بخش صنعت 
اس��تان را ۴۷ درص��د برش��مرد و خاطرنش��ان 
کرد: حوزه های مختلفی در س��طح اس��تان البرز 
اش��تغالزایی کرده ان��د ک��ه در ای��ن می��ان حوزه 

کش��اورزی کمترین س��هم را به خود اختصاص 
داده اس��ت. مدیرعامل شهرک های صنعتی استان 
الب��رز تاکید کرد: با ه��دف تقویت رون��ق بازار  
فعالیت های مستمر و  متنوعی انجام شده است که 
در این میان می توان به برگزاری نمایش��گاه های 
تخصصی صنایع کوچک اشاره کرد.ش��اهمرادی، 
با اش��اره به اینکه سه ش��هرک صنعتی مستقر در 
البرز دولتی اس��ت، یادآور شد: با توجه به اینکه 
البرز جزء استان های مهاجرپذیر است، ساخت و 
راه اندازی سه شهرک صنعتی در این استان انجام 

خواهد شد. 
وی، در پای��ان ب��ا اش��اره به اینکه ش��روع 
فعالیت ش��هرک صنعتی بهارستان حدود ۶ هزار 
شغل را ایجاد می کند، خاطرنشان کرد: می توانیم 
با ایج��اد تغییراتی در صنعت برای اس��تان البرز 

بیش از 10 هزار شغل ایجاد کنیم.

 ایجاد سه شهرک صنعتی با هدف اشتغالزایی در استان البرز

مدیرکل راه و شهرسازي گلستان:

 نیازمند تعامل سازنده و اثرگذار 
در عرصه ساخت و ساز هستیم

 تفاهم – گلس��تان : مدیرکل راه و شهرسازي گلستان گفت: 
ب��راي حرکت صحیح در صنعت مس��کن و دس��تیابي به نیازها و 
رضایتمندي خدمت گیرندگان، به همکاري و تعامل بیش��تر کاري 
و سیاس��ت گذاري در عرصه س��اخت و سازاس��تان نیاز داریم. 
حس��ین محبوبي-مدیرکل راه وشهرس��ازي اس��تان گلس��تان در 
دیدار با اعضاي هیات مدیره س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان 
اس��تان، افزود: س��ازمان نظام مهندس��ي، س��ازماني بزرگ است 
و اگرعملکردي موفق نداش��ته باش��د موجب بروز نارضایتي در 

جامعه هدف مي شود. 
وی اف��زود:  س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان، یک نهاد 
عمومي غیردولتي است و در اجراي قانون نظام مهندسي از سوي 

مرج��ع دولتي ذیربط، تش��کیل و تابع بخش��نامه ها و آیی��ن نامه هاي ابالغي و تحت نظارت مراج��ع دولتي از جمله راه 
 و شهرس��ازي اس��ت. محبوبي، در بخش��ي دیگر از س��خنان خود گفت: کلیه قوانین و بخش��نامه ها در این حوزه براي 
پیش گیري و اصالح فرآیند س��اخت و س��از در سطح کشور و استان آمده است و وظیفه ما اجرا و نظارت بر اجراي آن 

توسط واحدهاي حقیقي و حقوقي است. 
مدیرکل راه وشهرسازي گلستان درادامه بیان داشت: بومي سازي و بروز رساني در اجراي بخشنامه ها و کوتاه شدن 
برخي از فرایندهاي موجود در خدمات دهي به جامعه هدف که شامل اعضاي سازمان ،ارگان ها و نهادهاي دولتي و غیر 
دولتي و در نهایت هم استاني هاي گرامي باید در اولویت کاري سازمان با همکاري و تعامل راه وشهرسازي استان باشد 
.موسوي-رئیس هیات مدیره سازمان نظام مهندسي در این دیدار ضمن تبریک و آرزوي موفقیت براي انتصاب مدیرکل 
جدید اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان افزود :طي سال هاي گذشته واز زمان روي کار آمدن هیات مدیره جدید 
سازمان نظام مهندسي استان همکاري و همفکري هاي خوبي در کلیه سطوح با اداره کل راه و شهرسازي استان صورت 
گرفته است وادامه خواهد داشت. وي، ارتقاء ساخت وساز در استان و اجراي قوانین مربوطه در این حوزه را از اهداف 

مشترک هر دو دستگاه عنوان نمود.

 توریسم مذهبي؛ 
 زمینه اي براي همکاري 

میان ترکیه و شهر اصفهان
تفاهم – اصفهان : رئیس هیاتي تجاري از کش��ور ترکیه گفت: ما با مشارکت 
اصفهاني ها توانایي ساخت هتلي مانند هتل عباسي در اصفهان با معماري صفویه 

و سلجوقي را دارا هستیم.
علي فاروق ایلدریم-رییس هیاتي تجاري از کشور ترکیه به همراه تني چند 
از تجار و متخصصین در علوم مختلف فني و مهندسي و فناوري هاي نوین ضمن 
حض��ور در اصفهان با قدرت ا... نوروزي-ش��هردار اصفه��ان دیدار و گفت و گو 
کردند. ایلدریم، در این دیدار با بیان اینکه ما خواهان س��رمایه گذاري در کش��ور 
دوست و برادر ایران هستیم، اظهار کرد: هیات ترکیه اي حاضر در اصفهان بسیار 

مشتاق سرمایه گذاري در این شهر هستند. 
ما سال هاست که در کشورهاي عربي در زمینه هاي هتل سازي، ساختمان سازي 
 و مواد غذایي سرمایه گذاري بسیاري داریم و به شدت خواهان این سرمایه گذاري 
در کشور ایران هستیم. وی ادامه داد: پیش بیني هاي مورد نظر براي کشور ترکیه 
در سال 2018 توریس��م باالي ۴0 میلیون نفر است. وزارت توریسم ترکیه ۷50 
میلیون دالر بودجه براي توریس��م ترکیه اختصاص داده اس��ت. وي، با بیان اینکه 
 در ترکیه دوس��تداران اهل بیت بس��یار زیاد هس��تند، افزود: زیارت امام رضا )ع(

 براي بس��یاري از مردم ترکیه، امري بس��یار مقدس محسوب مي شود. این موارد 
از بعد توریس��م مذهبي مي تواند مورد توجه دو کش��ور قرار بگیرد. رئیس هیاتي 
تج��اري از کش��ور ترکیه تاکید ک��رد: وجود متخصص��ان فناوري ه��اي نانو در 
حوزه تولید انرژي، مهندس��ان صنایع دفاعي، هتل س��ازي و متخصصان در حوزه 
س��اخت و س��از در هیات تجاري ما مي تواند زمینه هاي همکاري میان ترکیه و 
 ش��هر اصفهان را فراهم کند. ایلدریم گفت: با تش��کیل هیاتي دوس��ویه مي توانیم 

زمینه هاي مشترک براي همکاري را مورد بررسي قرار دهیم.

    

    

دکتر ش��اهرخ یوسف زاده چابک- رییس دانش��گاه علوم پزشکی گیالن، با 
اشاره به تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی گیالن، گفت: دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 
در س��ال 13۶۴ همزمان با ادغام بهداری با دانش��گاه های پزش��کی، تاسیس شد.  
وی افزود: دانش��گاه علوم پزش��کی گیالن، در حال حاضر 15هزار پرسنل دارد که 
در 8 معاونت، 2۶ بیمارس��تان، ۹۶ مرکز جامع روستایی و ۹۴ مرکز جامع شهری، 
۹۶0 خانه بهداش��ت، در حال ارائه خدمات هستند. در این راستا، آموزش 5 هزار 
 دانش��جو در رش��ته ها و مقاطع مختلف تحصیلی، راه اندازی 1۷ رشته تخصصی و

 3 رشته فوق تخصصی از دیگر اقدامات دانشگاه است.رییس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن، با اشاره به چالش های پیش رو در دانشگاه علوم پزشکی، خاطرنشان کرد: 
چالش هایی که این دانش��گاه با آن روبروس��ت، ریشه در س��ال های گذشته دارد. 
وجود بیمارستان های فرسوده در استان با قدمت بیش از ۶0 سال، نبود بیمارستان 
جام��ع، پراکندگی ارایه خدمات در مراکز و وج��ود 5 هزار نفر نیروی قراردادی، از 
عمده چالش های پیش رو دانشگاه است. در حال حاضر بیمارستان های رشت هر 
کدام در تخصص خاصی فعالیت دارند، در صورتی که با متمرکز شدن تخصص ها 
 در یک بیمارس��تان، در زمینه ساماندهی خدمات رسانی و مدیریت منابع می توان 
گام های موثری برداش��ت. از س��وی دیگر، ماهانه فقط ده میلیارد تومان از درآمد 
دانشگاه صرف پرداخت حقوق نیروهای قراردادی می شود.دکتریوسف زاده چابک، 
انباش��ت بدهی ها و مطالبات از سال های گذش��ته را نیز یکی دیگر از چالش ها، 
ذکر کرد و افزود: خوش��بختانه از س��ال ۹5، با برنامه ریزی های به عمل آمده، این 
روند سیر نزولی پیدا کرده  و به رشد مثبت دست یافته ایم. بر اساس گزارش هیات 
 امنای دانش��گاه، برای اولین بار دانشگاه در سال ۹5 به تراز مالی مثبت ۴0 میلیارد 
دست یافته است که امیدواریم با این روند بتوانیم با افزایش درآمد، چالش های پیش 
رو را پشت سر بگذاریم.وی با اشاره به تجربه مدیریتی خود در بیمارستان پورسینا، 
 گفت: بر اساس طرح های اجرا شده در بیمارستان پورسینا، این الگو، در ابعاد وسیع تر 
و س��طوح باالتر در س��طح دانشگاه به کار گرفته ش��د و با استفاده از ظرفیت های 
موجود، در ۶ ماهه نخست سال ۹5 و پس از مطالعات گسترده و صرف ۴ هزار نفر 
ساعت جلسه، نقشه استراتژیک و برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیالن برای 

ده سال آینده تدوین شد.
 هدف اصلی از نقشه استراتژیک دانشگاه، ایجاد رضایتمندی ذینفعان 

و در نهایت ارتقای سالمت جامعه است
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن، در ادامه به تشریح نقشه استراتژی دانشگاه 
پرداخت. وی هدف اصلی از تدوین این نقش��ه را ایجاد رضایتمندی ذینفعان عنوان 
کرد و افزود: رضایتمندی ذینفعان )بیماران و همراهان آنها، کارکنان، س��ازمان های 
ناظر و همکار(، در نهایت منجر به ارتقای س��المت جامعه، خواهد شد.وی یاد آور 
ش��د: برنامه راهبردی دانش��گاه پس از تدوین، بصورت آبشاری در همه واحدها و 
الیه ها ی دانشگاه  استقرار یافت. به همین منظور در حال حاضر، نقشه استراتژیک 
در س��ایر واحدها به ویژه معاونت ها تدوین و ترس��یم ش��ده است.رییس دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن، چش��م انداز 1۴0۴ دانشگاه را پیشرو بودن در دانشگاه های 
نس��ل سوم عنوان کرد و گفت: دانشگاه نسل سوم برخالف نسل اول و دوم که فقط 
در زمینه آموزش و پژوهش فعالیت دارند، به بحث کارآفرینی نیز توجه دارد و در 
این زمینه ش��رکت های دانش بنیان که براس��اس اصول علمی پایه ریزی شده اند، 
نقش مهمی ایفا می کنند.وی با اشاره به نقشه استراتژیک در حوزه درمان، مدیریت 
پسماند بیمارستانی را مهم ارزیابی کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال 
گذشته توانست با امحای بیش از 1000 تن زباله بیمارستانی و نصب دستگاه های 
زباله سوز در تمامی بیمارستان های استان این معضل بزرگ زیست محیطی را که 
چندین س��ال گریبان گیر استان گیالن بود، از میان بردارد. در این راستا محل دفن 
زباله عفونی بیمارستان در منطقه سراوان، به فضای سبز و احداث مجتمع کارگاهی 
تبدیل ش��د. همچنین بحث توسعه گردشگری سالمت و طب سالمندی نیز با توجه 
به افزایش شاخص امید به زندگی و تعداد سالمندان استان و گسترش بیماری های 
غیرواگیر از دیگر برنامه های اس��تراتژیک دانشگاه است.دکتریوسف زاده چابک، 
بحث تغذیه سالم و بهبود سبک زندگی و کاهش قند، نمک و چربی در رژیم غدایی 
افراد را از اهدف برنامه اس��تراتژیک حوزه غ��ذا و دارو عنوان کرد و افزود: در این 

زمینه درج نش��انگرهای رنگی تغذیه در روی بس��ته بندی های غذایی از اقدامات 
مهم معانت غذا و دارو اس��ت که از س��ال گذشته تاکنون به اجرا در آمده است. وی 
یادآور شد: نشانگرهای تغذیه ای، مقدار انرژی،قند، چربی، نمک و میزان اسیدچرب 
موجود در محصوالت غذایی را نشان می دهند.وی احداث 10 شرکت دانش بنیان، 
دو مرکز رش��د فناوری را نیز از برنامه های اس��تراتژیک حوزه معاونت تحقیقات 
و فناوری دانش��گاه برش��مرد و تصریح کرد: بحث گیاهان دارویی و نانوتکنولوژی 
نیز درحال پیگیری است.رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن، در نقشه استراتژیک 
حوزه آموزش نیز، آموزش پاسخگو، جامع نگر و کارآفرین توجه شده است. بهبود 
سبک زندگی سالم، رژیم غذایی مناسب، کاهش آسیب های اجتماعی و روانی نیز 
از اهداف مورد توجه در نقشه استراتژیک معاونت بهداشتی دانشگاه است. وی بحث 
ارتقای فرهنگ سازمانی، بهینه سازی و پایداری منابع را نیز از مباحث مورد توجه 

در معاونت های فرهنگی دانشجویی و توسعه مدیریت و منابع نام برد.
یکی از رسالت اصلی اصحاب رسانه، ایجاد و تقویت امید در جامعه است

وی در ادامه، به نقش و رسالت اصلی اصحاب رسانه اشاره کرد و افزود: رسالت 
اصحاب رسانه و خبرنگاران در مسیر اعتالی اطالع رسانی سنگین و خطیر است. 
اطالع رسانی دقیق و واقعی یک رسالت مهم است که بر عهده اصحاب رسانه است.

رییس دانشگاه با بیان این که با شعار و نصیحت نمی توان به توسعه یافتگی دست پیدا 
کرد، تصریح کرد: یکی دیگر از رسالت  های اصلی اصحاب رسانه، عالوه بر اطالع 
رسانی و پیگیری معضالت جامعه، ایجاد و تقویت روح امید در جامعه است. زیرا 
 ناامیدی، منجر به هرج و مرج و از هم گسیختگی جامعه خواهد شد.دکتریوسف زاده 
در خصوص مسایل و مشکالت حوزه سالمت استان گفت: وجود یک سری مسایل 
و چالش ها در حوزه بهداش��ت درمان اس��تان اجتناب ناپذیر ب��وده و هر کس که 
مسوولیت دانشگاه را عهده دار باشد، به ناچار باید با این مسایل دست و پنجه نرم 
کند. وی ادامه داد: من با علم و آگاهی کامل به مس��ایل و مشکالت دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن بار این مسوولیت را قبول کرده و وارد این عرصه شدم.رییس دانشگاه 
میزان بدهی دانش��گاه علوم پزش��کی گیالن را از زمان قبول مسوولیت خود بر این 
دستگاه 330 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: بدهی در دستگاه خدمات رسان مثل 
 علوم پزشکی یک چیز جدید نیست، اما مهم عملکرد و تراز مالی این گونه دستگاه ها

اس��ت که باید پس از دریافت مطالبات خود از بیمه ها مثبت باش��د و بتواند بدهی 
 خود را پرداخت کند.دکتریوسف زاده تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصادی، اکثر 
 دانشگاه های علوم پزشکی کشور دچار مشکالت مالی هستند، اما فرق دانشگاه های

 دیگر با ما این است که اگر آن ها مطالبات خود را از بیمه ها دریافت و می توانند 
تمام بدهی خود را پرداخت کنند، در حالی که دانش��گاه علوم پزش��کی گیالن یک 
بدهی سنواتی دارد که حتی با دریافت تمامی مطالبات خود از بیمه ها قادر به تصفیه 
این بدهکاری سنواتی نیس��ت. وی ادامه داد: با تدابیر اندیشیده شده، برنامه ریزی، 
افزایش در آمدها و کمک های وزارتی، توانستیم در طی یک سال گذشته این تراز 
منفی 120 میلیاردی را به ۶5 میلیارد تومان کاهش دهیم. و در حال حاضر دانشگاه 
ب��ا یک بدهی ۶5 میلیاردی مواجه هس��ت که ما به ازای آن چی��زی وجود ندارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن اظهار داشت: در ابتدای اجرای طرح تحول نظام 

سالمت منابع خوبی به سوی دانشگاه علوم پزشکی گیالن گسیل شد، اما دانشگاه 
نتوانس��ت به علت مشکالت بر جای مانده از سنوات گذشته از این منابع به خوبی 
استفاده نماید و تنها دغدغه دانشگاه این بود که بتواند در پایان هر ماه حقوق پرسنل 
را پرداخ��ت کند و از کارهای اصلی و زیر بنایی غافل ش��د. وی ادامه داد: یکی از 
 این کارهای اساس��ی و زیر بنایی، ایجاد مرکز جامع س��رطان در استان بود که مبلغ

۶ میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار برایش پیش بینی شده بود که متاسفانه دانشگاه 
نتوانست از این اعتبارات در جای خودش استفاده کند و استان گیالن از داشتن این 
مرکز علمی محروم ماند. دکتریوس��ف زاده در خصوص احداث کلینیک های ویژه 
در شهرستان ها که یکی از سواالت خبرنگاران بود، اظهار داشت: در 10 شهرستان 
استان گیالن کلینیک های ویژه در احداث است که پیشرفت فیزیکی برخی از آنها 
بیش از 80 درصد اس��ت.وی تاکید کرد: اولویت دانش��گاه علوم پزشکی فعال اتمام 
پروژه های اورژانس بیمارس��تان های رازی، پورس��ینا، حشمت و بندر انزلی است 
و تمام همت ما بر این اس��ت تا با راه اندازی س��اختمان های جدید اورژانس این 
بیمارستان ها فضای مناسبی برای درمان بیماران در اختیار بیمارستان ها باشد.وی 
وضعیت فعلی فضای فیزیکی اورژانس بیمارس��تان رازی رشت را بسیار نامناسب 
عنوان کرد و افزود: من به عنوان مسوول دانشگاه علوم پزشکی گیالن از این موضوع 
رنج می برم.دکتریوسف زاده ادامه داد: از 15 سال قبل یک ساختمان اسکلت فلزی 
برای اورژانس بیمارستان حشمت بر پا شده بود که این ساختمان به حال خود رها 
ش��ده بود که در سال قبل پس از رایزنی و مشاوره گرفتن از دانشکده فنی دانشگاه 
گیالن با مقاوم سازی این اسکلت فلزی ادامه کار پروژه از محل در آمدهای دانشگاه 
شروع شد و پیشرفت فیزیکی خوبی نیز دارد. اورژانس جدید بیمارستان رازی نیز 
با 1200 متر زیر بنا در دو طبقه ش��روع ش��ده است که یک طبقه آن اختصاص به 
مرکز جامع سرطان و یک طبقه هم به اورژانس اختصاص دارد. اورژانس بیمارستان 
پورسینا هم تا دو سه ماه آینده به بهره برداری می رسد که هزینه های ساخت همه 
این اورژانس ها از محل در آمد دانشگاه می باشد. وی احداث اوژانس ها را به دلیل 

ایجاد ایمنی برای بیمار بسیار با اهمیت دانست.
دکتریوسف زاده در خصوص احداث بیمارستان جامع استان گیالن نیز گفت: 
احداث اورژانس های بیمارس��تانی نیاز استان گیالن به یک بیمارستان جامع را بر 
طرف نمی کند و ما به دنبال احداث یک بیمارستان جامع دانشگاهی در سایت الکان 
هس��تیم که بالغ بر 50 هکتار جنگل در اطراف این بیمارس��تان خواهد بود و کار را 
شروع کردیم و اگر مجوز ماده 2۴ را از سازمان مدیریت اخذ کنیم می توانیم با استفاده 
از ظرفیت فاینانس این پروژه را به انجام برسانیم.وی ادامه داد: ما برای اخذ مجوز 
این بیمارستان در حال رقابت با دانشگاه های دیگر هستیم، با استفاده از فاینانس 10 
بیمارستان در کشور ساخته خواهد شد که تاکنون کار ساخت 3 بیمارستان عملیاتی 
شده و دانشگاه ها برای ۷ بیمارستان دیگر در حال رقابت هستند که شانس دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن نسبت به سایر دانشگاه ها با توجه به اقدامات انجام شده بسیار 
زیاد اس��ت. اگر این بیمارس��تان احداث ش��ود تمام فعالیت های آموزشی و علمی 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن در این بیمارستان انجام خواهد شد و یک بیمارستان 
درمانی در شرق گیالن )الهیجان( و یک بیمارستان درمانی در غرب گیالن )تالش( 
و یک بیمارستان برای شهر رشت فعالیت خواهد داشت. وی اظهار امیدواری کرد: 
اگر مجوز های الزم اخذ شود تا 5 سال آینده این بیمارستان جامع )مگاهاسپیتال ( 
در س��ایت الکان به بهره برداری می رسد.دکتر یوسف زاده در خصوص بیمارستان 
پرفسور سمیعی و بنیاد علم و دانش پرفسور سمیعی نیز گفت: بیمارستان پرفسور 
س��میعی با پیش��رفت فیزیکی بالغ بر 80 درصد در حال احداث اس��ت و مقدمات 
برگزاری مناقصه بنیاد علم و دانش پرفس��ور سمیعی انجام شده است که نزدیک به 
۶۴ پیمانکار بزرگ برای اجرای این پروژه در مناقصه ش��رکت کرده اند که بزودی 
با برگزاری مناقصه پیمانکار پروژه مش��خص خواهد ش��د.رییس دانشگاه تعامل با 
 نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی را برای برون رفت دانشگاه از چالش های 
پیش رو بس��یار موثر دانست و افزود: نقش هر نماینده مجلس شورای اسالمی که 
منتخب جمع کثیری از افراد جامعه اس��ت و اعتباری که به پشتوانه آرای مردم دارد 
برای ما به عنوان دستگاه اجرایی بسیار مهم است و در این راستا تمام سعی و تالش 

ما تعامل با این عزیزان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن خبر داد 

 افتتاح طرح گازرسانی
 به 12 روستای لنگرود در دهه فجر امسال

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن بیان 
کرد: برای گازرسانی به 12روستای آتش سرا، 
کته خوربین، سنگتاش، لیاشور سرای استادولی، 
آغوزچال، حس��ین آباد، سرلیل، بلوردکان، کل 
چ��ال، گاوکلی، اترود و مادی��ان گوابر در دهه 
فجر امس��ال بیش از  1.۶ میلیارد تومان هزینه 
شده است.مهندس حسین اکبر تصریح کرد: بر 

طبق تعاریف وزارت نفت اگر بیش از ۹5 درصد سوخت شهرستانی از طریق گاز طبیعی 
تامین ش��ود آن شهرستان به عنوان شهرستان سبز به لحاظ گازرسانی معرفی می شود و 
با گازرس��انی به 12 روس��تای لنگرود در دهه مبارک فجر، این شهرستان با پوشش صد 
درصدی خانوارهای ش��هری و ۹۶ درصدی خانوارهای روس��تایی از نعمت گاز، بعنوان 
هشتمین شهرستان سبز در گیالن معرفی خواهد شد.مدیرعامل گاز گیالن ادامه داد: برای 
تحقق این مهم در دهه فجر امسال بالغ بر 30 کیلومتر عملیات شبکه گذاری و بیش از 300 

انشعاب گاز در این روستاها نصب شده است.

دکتر مس��عود نصرتی در جلس��ه س��تاد بحران 
پیرامون مدیریت بهتر در زم��ان بارش برف احتمالی 
گفت: تیغه های برف روب معجزه نمی کنند، بنابراین 
انتظار می رود ش��هروندان نیز در پاکس��ازی معابر و 
تکان��دن برف از درختان به نیروهای خدمت رس��ان 

کمک کنند.
دعوت به مشارکت شهروندان در ایام برف 

شهردار رشت در این جلسه، غافلگیری در برف 
را همچون مبارزه با دشمن فرضی عنوان و اظهار کرد: 

برف نعمتی خدادادی است و سختی های مربوط به آن تنها چند روز است که این سختی های 
چند روزه نیز با فرماندهی منظم، دقیق و در حد توان به خوبی سپری می شود.دکترمسعود 
نصرتی افزود: از صفر تا 100 غافلگیری در زمان برف به مدت 2 ساعت است و اگر همه 
اقدامات به موقع انجام شوند با غافلگیری روبه رو نخواهیم شد.وی با بیان اینکه باید به موقع 
از توان بخش خصوصی استفاده شود، خاطر نشان کرد: بی شک امکان خدمات رسانی در 
روز اول در تمام سطح شهر وجود ندارد و استفاده از تجربیات دهه های گذشته و همراهی 
مردم در این زمینه الزم است.ش��هردار رش��ت گفت: شهروندان می توانند در تکاندن برف 
از درخت��ان، برف روبی کوچه ها و معابر و حت��ی در نحوه پارک خودروهای خود، هم به 
شهرداری و هم به شهروندان کمک کنند که این امر از دیدگاه اسالمی نیز بسیار پسندیده است.

دکترنصرتی مشارکت شهروندان در کمک رسانی های ایام برف را بسیار ارزشمند خواند و از 
آنان خواست تا در تشکیالت ستاد بحران، در خیابان ها حضوری گرم داشته باشند زیرا با 

1۷ کامیون با تیغه برف روب نمی توان انتظار معجزه داشت.
تاکید بر باز بودن بازارها، ورودی بیمارستان ها و مدارس در ایام برف

وی بر لزوم باز بودن بازارها، ورودی بیمارستان  ها و مدارس در ایام برف تاکید کرد و 
گفت: باید از ظرفیت بخش های خصوصی برای این مهم کمک گرفت.شهردار رشت همچنین 
با اش��اره به نشاط آوری برف گفت: استفاده از واژه بحران برای نعمت شادی بخشی چون 
برف، ایجاد تشویش می کند و باید عبارت بحران که بار منفی دارد از برف جدا شود و صدا 
و سیما در فرهنگ سازی و اطالع رسانی این مهم، نقش بسیار مهمی را برعهده دارد.شهردار 
رشت همچنین تصریح کرد: سپاه، بنیاد مسکن، نیروی انتظامی و راهور نیز نقشی اساسی 
در ایام برف ایفا می کنند .دکترنصرتی گفت : بستن تقاطع های غیر همسطح باید بر اساس 
تجربیات متولیان انجام شود و از هرگونه اقدامات هیجانی، احساسی و خودنمایی در حوزه 

مدیریت بحران باید پرهیز شود.

 شهردار رشت:

 نمی توان از 1۷ کامیون 
با تیغه برف روب انتظار معجزه داشت

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن:

با احداث بیمارستان جامع در گیالن ، خدمت رسانی در حوزه سالمت، ساماندهی می شود

ویژه استان گیالن


