معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن خبر داد:

حضور  230بازرس در طرح
سالمت نوروزی گیالن

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن تعداد بازرسان طرح سالمت نوروزی
را  230تن اعالم کرد و گفت :بازرسان سالمت نوروزی به طور شبانهروزی ضمن
بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی در سطح استان پیگیر مشکالت و

شکایات مردم هستند.
دکتر محمد عباسی با اشاره به اجرای برنامههای سالمت نوروزی ،اظهار کرد:
همه ساله طرح سالمت نوروزی از بیستم اسفندماه آغاز میشود و به مدت
یک ماه با برنامههای بازدید و نظارت بر توزیع مواد غذایی و آشامیدنی و  ...اجرا
میشود .
وی با اشاره به کسب رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی گیالن در بین دانشگاههای
هم طراز در کشور ،ابراز امیدواری کرد که با حمایت ریاست دانشگاه اجرای طرح
سالمت نوروزی به نحو احسن انجام گیرد .

استاندار گیالن:

در مسیر رسیدگی به محرومان با قوت
گام برداریم

استاندار گیالن با اشاره به اینکه گام برداشتن در مسیر آرمانهای اصلی
شهدا مورد انتظار جدی جامعه است ،گفت :رسیدگی به محرومان و
نیازمندان از اهداف اصلی شهدا بوده و باید در این مسیر با قوت گام
برداریم.
مصطفی ساالری همزمان با سالروز تأسیس بنیاد شهید و روز بزرگداشت
شهدا در دیدار با مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن ،خدمت
به خانواده معظم شهدا و ایثارگران را مسئولیتی سنگین دانست و افزود:
خدمت به خانوادههایی که عزیزان خود را تقدیم انقالب و کشور کرده اند،
از اهمیت خاصی برخوردار است و آداب خاصی را میطلبد.
وی تالش در مسیر خدمترسانی به خانوادههای شهدا را جزئی از
وظایف مسئوالن عنوان و اظهار کرد :دیدار با خانوادههای شهدا صرف ًا
محدود به برخی افراد مشهور نشود.نماینده عالی دولت در گیالن با بیان
اینکه خانوادههای شهدا نباید درجه بندی شوند ،گفت :جایگاه شهیدان
نزد خداوند بسیار باالست و رتبهبندی آنان زیبنده مقام رفیع آنان نیست.
وی با تأکید بر اینکه در کنار سرکشی از جانبازان باید با رزمندگان نیز
دیدار کرد ،گفت :اگرچه برخی رزمندگان به درجه جانبازی یا شهادت نائل
نشدند اما تالشهای خالصانه آنان نباید نادیده گرفته شود.
استاندار گیالن با اشاره به اینکه فرمایشات اخیر رهبر معظم انقالب
درخصوص ساماندهی گلزار شهدا باید نصبالعین قرار گیرد ،افزود :وظیفه
بنیاد شهید اقدامات عمرانی نیست بلکه اصل کار آنان رسیدگی به امور
مرتبط با خانواده شهدا و ایثارگران است.
وی بر ضرورت اعمال سلیقه توسط خانوادههای شهدا در ساماندهی
گلزارهای شهدا تأکید و تصریح کرد :شهدا به هیچ وجه به دنبال تشریفات
فرمانده انتظامی گلستان:

سارق انباری منازل در گرگان
زمین گیر شد

فرمانده انتظامی گلستان از دستگیری سارق سابقه دار و
اعتراف وی به  ۴۰فقره سرقت انباری منازل در شهرستان
گرگان خبر داد.سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد :در پی
وقوع چندین فقره سرقت از انباری منازل در گرگان و با
توجه به حساسیت آن رسیدگی به موضوع با هدف شناسایی
سارق یا سارقان احتمالی در دستورکار مأموران پلیس آگاهی
استان قرار گرفت.وی افزود :مأموران پس از یکسری اقدامات
تخصصی و بررسی شیوه و شگردهای سرقت ها پی بردند
که همه آنها توسط یک نفر انجام شده است.جاویدان گفت:
با انجام تحقیقات میدانی و اشراف اطالعاتی پلیس سرانجام
سارق سابقه دار شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی
در عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد.وی اضافه
کرد :متهم در مقر انتظامی پس از مواجه با مستندات لب به
اعتراف گشود و به  ۴۰فقره سرقت از انباری منازل در گرگان
اقرار کرد.
سرپرست فوریت های پزشکی گلستان خبر داد:

مرگ عابر پیاده بعد از تصادف با
موتورسیکلت در آق قال

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های دانشگاه علوم
پزشکی گلستان از مرگ عابر پیاده بعد از تصادف با موتورسیکلت
در آق قال خبر داد.علیرضا کمال غریبی اظهار کرد :ساعت  ۲۰و
 ۲۴دقیقه سه شنبه تصادف یک موتورسیکلت به عابر پیاده به
اورژانس گزارش شد.وی با بیان این که این حادثه در محور اینچه
برون به سمت آق قال نرسیده به کارخانه ید اتفاق افتاد ،افزود:
یک دستگاه آمبوالنس فوراً به محل حادثه اعزام شد.کمال غریبی
تصریح کرد :مصدوم فاقد عالئم حیاتی بود و جراحت بسیار شدید
داشت و در دم فوت و همچنین اندام تحتانی پای وی قطع شده
بود.طبق گفته سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های
دانشگاه علوم پزشکی گلستان جسد وی تحویل  ۱۱۰شد.
رئیس سازمان سیما و منظر شهرداری گرگان خبر داد:

نصب بیش از  ۱۰۰المان نوروزی
حجمی و المان سبز در گرگان

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری گرگان گفت:
بالغ بر  ۱۰۰المان نوروزی حجمی و المان سبز در گرگان نصب
می شود.یحیی ستوده نیا در خصوص المان های نوروزی  ۹۸در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :المان های شهری نقش مهمی را در
انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی به شهروندان ایفا می کند،
همچنین می تواند در نوع نگرش شهروندان به محیط زیست
و ارتباط مردم با محیط پیرامون زندگی خود اثرگذار باشند.وی
افزود :چیدمان المانهای مناسبتی نمایانگر آداب ،رسوم ،سنتها
و نمادهای فرهنگی شهرها هستند که این امر می تواند سنن و
آیین کهن ایرانی را که به دست فراموشی سپرده شده اند احیاء
کند بنابراین در این زمینه سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهرداری گرگان هر ساله از هنرمندان جهت طراحی المانهای
شهری دعوت می کند.ستوده نیا با بیان این که هر ساله با هدف
تنوع بخشی بصری شهروندان گرگانی ،ایجاد تحول در زیباسازی
شهری و ایجاد شور و نشاط میان شهروندان و مسافران نوروزی
المان هایی در سطح شهر نصب می شود ،کرد :امسال هم مانند
سال های گذشته در این زمینه بیش از  ۱۰۰اثر حجمی ارائه
شده است که از این تعداد ۳۵ ،اثر را انتخاب کردیم که توسط
 ۱۴نفر از هنرمندان بومی منطقه با موضوعات هنری ،بهار و نو
شدن طبیعت ،المان های کودکانه ،طرح های نوستالوژیک و غیره
طراحی و با مصالحی نظیر بتون ،فایبرگالس ،فلز و غیره اجرا شده
است.وی ادامه داد :در نتیجه امسال  ۳۵المان حجمی جدید و ۳۵
المان متعلق به سال های گذشته برای زیباسازی شهر در آستانه
نوروز درمحورهای اصلی ،گردشگری و محالت نصب می شود.

روزانمه

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گلستان با اشاره به
تحریم ها ،گفت :اگر بتوانیم از ظرفیت تعاونی ها در جهت
صحیح استفاده کنیم و منابع هدر رفت تعاونی ها را در جهت
تولید و توزیع عدالت محورانه امکانات بین اعضا سوق دهیم،
بخشی از فشارهای اقتصادی کمتر خواهد شد.
سعید مازندرانی در نشست تخصصی «تحلیل و بررسی نقش
و جایگاه الگوی بین المللی تعاون و نظام کسب و کارهای
تعاونی در توسعه اقتصادی و اجتماعی گلستان» اظهار کرد:
در برنامه ششم توسعه سهم تعاون در تولید ناخالص ملی 25
درصد در نظر گرفته شده اما هنوز نتوانستیم به اندازه ای
که شعار می دهیم از توانایی های تعاونی ها استفاده کنیم.
وی با اشاره به راکد و نیمه فعال بودن تعداد زیادی از تعاونی
ها ،افزود :مشکالت تعاونی ها بیشتر از اینکه به عوامل
بیرونی از جمله تسهیالت بانکی و قوانین و مقررات و عدم
هماهنگی بین دستگاه های دولتی و بخش تعاون مرتبط
باشد ،به مسائل داخلی تعاونی ها باز می گردد.
مازندرانی ،کم بودن میزان بهره وری فعالیت ها تعاونی را
یکی ازمهم ترین آسیب های تعاونی ها دانست و گفت:
بازده تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی پایین تر است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گلستان یادآور شد:
تعاونی که نتواند از سرمایه های خرد افرادی که در کنار
یکدیگر جمع شدند ،یک باز آفرینی ثروت انجام دهد ،بعد
از مدتی اگر دولت حمایت های خودش را از آن بگیرد ،راکد
می شود.

وی ،باور نداشتن تعاونی ها به توانایی های خود را دیگر
آسیب تعاونی ها دانست و یادآور شد :تعاونی ها باید با
یکدیگر ارتباط داشته باشند و محصوالتی که عرضه می
کنند با همکاری یکدیگر به ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنند.
در حال حاضر این زنجیره وجود ندارد.
مازندرانی با بیان اینکه بیش از  2600تعاونی فعال در استان
داریم ،گفت 12 :تعاونی مرزنشینان در استان با  188هزار
عضو داریم که بیش از  10درصد جمعیت استان را شامل
می شود.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گلستان خاطرنشان کرد:
در دنیای امروز باید از خرید و فروش های سنتی و تعامالت
رو در رو به سمت استفاده از فضای مجازی و بازاریابی داخل
و خارج از شبکه ای رفت.
وی با تاکید بر اهمیت مدیریت در تعاونی ها ،اظهار کرد:

وی بابیان اینکه مقاومسازی و تأمین مسکن
برای مددجویان تحت حمایت از اولویتهای
این نها د است ،افزود :سال گذشته برای ارائه
 ۹۴۳خدمت مسکن به مددجویان گلستانی 7
میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان اعتبار هزینه شده
است.
اسکندری با اشاره به رشد دو برابری تعداد
خدمات مسکن در سال جاری نسبت به
مدت مشابه سال گذشته تصریح کرد :با توجه

بهضرورت یک سرپناه امن برای نیازمندان و
محرومان جامعه در  ۱۱ماهه سال جاری ۵۰۲
مددجوی گلستانی خانهدار شدند که نسبت به
خرید و ساخت  ۲۴۲منزل مسکونی سال ۹۶
رشد دو برابری داشته است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس سیاستهای
جدید اعالمی در سال  ۹۸همه ایتام خانهدار
میشوند ،گفت :کمیته امداد استان گلستان
دارای بیش از  ۱۳۳هزار نفر ۷۲ ،هزار خانوار

مددجوی گلستانی است که از این تعداد تاکنون
ده هزار و  ۷۰۰خانوار فاقد مسکن در استان
شناساییشدهاند که نیازمند سرپناه هستند.
مدیرکل کمیته امداد گلستان با توجه بهضرورت
یک سرپناه امن برای نیازمندان و محرومان
جامعه ،تصریح کرد :با وجود خدمات این نهاد
همچنان مددجویان گلستانی نیازمند ۴۷۰۰
واحد مسکن شهری و شش هزار مسکن
روستایی هستند.

آمادگی کامل هالل احمر گلستان برای اجرای طرح نوروزی
میرکریمی با بیان اینکه تعداد نیروهای بکارگیری شده در در
بخش امداد و نجات مجموعا  2552نفر هستند ،تصریح کرد:
پیش از آغاز طرح نوروزی اقداماتی از جمله بازآموزی و توان
افزایی نجاتگران ،برگزاری آزمون های آمادگی جسمانی ،اجرای
مانورهای تخصصی امداد و نجات در شرایط واقعی و تست
آمادگی تجهیزات و خودروهای امدادی صورت گرفت.
معاون امداد ونجات جمعیت هالل احمر گلستان ،هدف از اجرای
این طرح را ارائه مطلوب ترین خدمات امداد و نجات و کمک
های اولیه و خدمات اجتماعی در حوادث به تسکین آالمم آسیب
دیدگان ،ایجاد اطمینان خاطر و آرامش فکری به مسافران در
طول مسیرهای مسافرتی ،معرفی هر چه بهتر خدمات بشر
دوستانه و داوطلبانه جمعیت هالل احمر و نمایش توان باالی
خدمات امداد و نجات عنوان کرد.
وی یادآور شد :بسته های غذایی را برای افراد در راه مانده پیش

بینی کردیم که در صورت نیاز مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
محل هایی نیز برای اسکان مسافرین در شرایط اضطراری پیش
بینی شده است.
میرکریمی در ادامه با اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر در
طول سال همواره خدمات مختلف را به هموطنان ارائه می کند،
خاطرنشان کرد :در طول سال  16پایگاه ثابت امداد و نجات در
بخش های جاده ای ،ساحلی و کوهستان به امدادرسانی مشغول
هستند.معاون امداد ونجات جمعیت هالل احمر گلستان بیان کرد:
گلستان امسال بعد از استان های مازندران و اصفهان رتبه سوم
پاسخگویی به حوادث جاده ای را داشته است.
وی گفت :مهمترین اصل در جمعیت هالل احمر بکارگیری
نیروهای داوطلب است و این باعث افتخار ماست .جمعیت
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران از بیشترین ظرفیت نیروهای
داوطلب در سطح دنیا بهره مند است.

مدیرکل اوقاف گیالن:

همایش گرامیداشت علمای واقف گیالن برگزار می شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن با اشاره
به برگزاری همایش گرامیداشت علمای واقف
این استان ،گفت ۴۷ :موقوفه مربوط به علما در
گیالن شناسایی شده است.
حجت السالم ستار علیزاده با اشاره به برگزاری
همایش گرامیداشت علمای واقف استان
گیالن ،اظهار کرد :این همایش روز پنجشنبه

هفته جاری در سالن اجتماعات مصالی رشت
برگزار میشود.
حجت السالم علیزاده با بیان اینکه سخنرانان
این همایش آیت ا ..فالحتی نماینده ولی فقیه
در گیالن و حجت السالم انصاری مدیر مرکز
مدیریت حوزه علمیه گیالن است ،افزود:
تاکنون  ۴۷موقوفه مربوط به علمای گیالنی

در استان شناسایی و احصا شده است.وی ادامه
داد :بیشترین نیات این موقوفات مربوط به
عزاداری و تعزیه داری حضرت امام حسین (ع)
است.مدیرکل اوقاف گیالن یادآورشد :قدیمی
ترین این دست از موقوفات مربوط به شیخ
«حسین پیرعرب» در امام زاده هاشم (س) به
تاریخ  ۱۰۶۹قمری و  ۳۷۱سال پیش است.

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان:

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان،
عقب ماندگی در ایجاد زیرساخت را مهم ترین
مشکل و مانع توسعه همه جانبه این استان اعالم
کرد.محمدولی روزبهان در نشست خبری اظهار
داشت :گلستان با وجود ظرفیت باال در حوزه
های مختلف نسبت به سایر استان ها فرصت
کمی برای ایجاد زیرساخت در تامین آب ،برق،
جاده مناسب ،ریل و بخش های دیگر در اختیار
داشته است.وی افزود :در سال های اخیر تالش
برای ایجاد زیرساخت در استان گلستان آغاز
شده اما باید این فعالیت ها شتاب بیشتری گیرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی گلستان
ادامه داد :در سفر اخیر رییس جمهوری به استان
به جز تفاهم نامه های امضا شده  69پروژه با
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ضعف زیرساخت مانع توسعه گلستان است
اعتبار  16هزار و  820میلیارد ریال برای اجرا
توسط  13دستگاه استان مصوب شد که متناسب
با زیرساخت ها و ظرفیت ها و منطبق با سند
آمایش سرزمین است.
* 700میلیارد ریال برای خلیج گرگان
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان
در ادامه بر لزوم احیای خلیج گرگان اشاره کرد و
گفت :برای احیای این خلیج و رونق گردشگری
جزیره آشوراده  700میلیارد ریال در مصوبه
های سفر رییس جمهوری به استان در دی
ماه امسال در نظر گرفته شد.خلیج گرگان تنها
خلیج دریای خزر در محدوده جغرافیایی ایران
است که به دلیل پسروی زیاد آب و کم توانی
در اجرای طرح های مناسب و کارشناسی فاصله

اعضای تعاونی نباید معیارهای سنتی را در انتخاب مدیران
تعاونی در نظر بگیرند و افرادی را انتخاب کنند که صاحب
ایده باشند.
مازندرانی با بیان اینک ه علت اصلی مشکل تعاونی ها،
فرهنگ سازی است تصریح کرد :در جامعه ما فرهنگ تعاون
وجود ندارد .ما به انجام کارگروهی اعتقاد زیادی نداریم و
منافع فردی را بر منافع جمعی اولویت می دهیم .برگزاری
این نشست ها و همایش ها و تبادل تجربیات تعاونی های
موفق می تواند ما را در بهبود این وضعیت کمک کند.
نشست تخصصی تحلیل و بررسی نقش و جایگاه الگوی
بین المللی تعاون و نظام کسب و کارهای تعاونی در
توسعه اقتصادی و اجتماعی استان گلستان با همکاری
جهاددانشگاهی استان گلستان و اداره کل تعاون،کار و رفاه
اجتماعی گلستان در سالن رشد دانشگاه برگزار شد.
اخبار

اعتبارات مسکن مددجویان گلستانی  3برابر شد

معاون امداد ونجات جمعیت هالل احمر گلستان گفت :طرح
ملی امداد و نجات ایمنی و سالمت مسافرین نوروزی سال 98
همزمان با سراسر کشور از  25اسفندماه آغاز و تا  17فروردین ماه
 98ادامه خواهد داشت.
سیدرحیم میرکریمی با حضور در دفتر ایسنا-منطقه گلستان
اظهار کرد :در زمان اجرای طرح ملی امداد و نجات نوروزی،
 36پایگاه امداد و نجات شامل پست های ثابت و موقت ،مرکز
کنترل عملیات ،امداد هوایی ،تیم آنست و تیم واکنش سریع فعال
خواهند بود.
وی افزود :در این مدت 22 ،دستگاه آمبوالنس 15 ،دستگاه خودرو
نجات تیپ یک و دو 2 ،دستگاه خودرو ست نجات 2 ،دستگاه
خودرو کوهستان ،یک دستگاه آرگو 13 ،دستگاه موتورسیکلت و
موتورالنس 10 ،دستگاه خودرو کمکدار و یک فروند بالگرد بکار
گیری می شوند.

گیالن و گلستان

نقش موثر تعاونیها در کاهش فشارهای اقتصادی

مدیرکل کمیته امداد استان:

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان گفت:
اعتبارات خدمات مسکن مددجویان تحت
حمایت کمیته امداد استان گلستان در  ۱۱ماهه
سال  ۹۷نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه
برابر شده است.
اسکندر اسکندری اظهار کرد ۱۹۹۱ :خدمت
مسکن در  ۱۱ماهه سال جاری با تخصیص
بیش از  ۲۲میلیارد تومان به مددجویان ارائه
شد.
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مدیرکل تعاون و کار گلستان مطرح کرد:

نبودند و در این میان وجود سادگی در قبور آن عزیزان مورد انتظار است.
ساالری با بیان اینکه باید به دنبال تحقق انتظارات شهدا از مسئوالن
باشیم ،افزود :رسیدگی به محرومان و نیازمندان دیدگاه اصلی شهداست و
باید در این مسیر با قوت گام برداریم.وی با تأکید مجدد بر لزوم جوانگرایی
و استفاده از ظرفیت بانوان در پستهای مدیریتی گفت :با توجه به وظایف
فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران ،استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان
در سطوح مدیریتی با هیچ محدودیتی مواجه نیست.نماینده عالی دولت
در گیالن به اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در حوزه
درمان اشاره کرد و گفت :تعیین سقف برای هر یک از مراکز ارائه
خدمات به جامعه ایثارگران زیبنده این قشر گرانسنگ نیست بلکه باید
با جلوگیری از تجویزهای غیر ضروری و کنترل تعرفههای پزشکان در
بهبود خدمترسانی به آنان گام برداریم.
در این جلسه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیالن نیز در
سخنانش به مشارکت  47درصدی دستگاههای اجرایی در دیدار با خانواده
معظم شهدا و ایثارگران اشاره کرد و گفت :اعزام  120نفر از خانوادههای
شهدا و ایثارگران گیالن به مشهد مقدس همزمان با افتتاح راه آهن
قزوین-رشت یکی از اقدامات تحسین برانگیز دولت تدبیر و امید بوده که
مورد تقدیر خانوادههای شهدا قرار گرفت.
عبداهلل پاکاری رسیدگی به موضوعات درمان و اشتغال خانوادههای شهدا
و ایثارگران را دو اولویت اصلی بنیاد شهید و امورایثارگران عنوان کرد
و افزود :به منظور رفاه حال جامعه هدف این مجموعه 20 ،خدمت از
طریق سامانههای الکترونیکی ارائه میشود و بسترهای این بخش در
حال تقویت است.

اخبار

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن تعداد بازرسان طرح سالمت نوروزی
را  230تن اعالم کرد و گفت :بازرسان سالمت نوروزی به طور شبانهروزی ضمن
بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی در سطح استان پیگیر مشکالت و
شکایات مردم هستند.
عباسی ادامه داد :مردم میتوانند شکایات خود را از طریق سامانه  190اعالم نمایند
.وی خاطرنشان کرد :طرح سالمت نوروزی در  16شهرستان استان و با حضور
بازرسان بهداشت محیط در قالب  72اکیپ سیار و  17اکیپ ثابت و به منظور
تامین و حفظ سالمت مردم در سطح استان به صورت شبانه روزی اجرا می شود .

چندانی با خشکیدن ندارد.ثبت این خلیج در سال
 1354به همراه تاالب میانکاله و لپوی زاغمرز
در استان مازندران ب ه عنوان نخستین مجموعه
تاالب بینالمللی جهان در فهرست تاالبهای
کنوانسیون رامسر ثابت کرد این خلیج و نواحی
اطراف آن یک مجموعه ارزشمند زیست
محیطی است.خلیج گرگان از لحاظ اقتصادی و
اکولوژیکی دارای اهمیت بوده و در تکثیر آبزیان،
ماهیان استخوانی و غضروفی و جذب پرندگان
مهاجر زمستانی نقش مهمی دارد.
*افزایش  36درصدی اعتبارات
عمرانی
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان
در ادامه گفت :اعتبارات عمرانی استان از محل

منابع ملی در الیحه سال  98به سه هزار 300
میلیارد ریال رسیده و نسبت به بودجه امسال
 36.2درصد افزایش دارد.وی افزود :اعتبار
تملکی استان هم در الیحه بودجه سال آتی به
 6هزار و  680میلیارد ریال افزایش رسیده که
نسبت به مدت مشابه سال قبل از  10درصد
رشد برخوردار است.وی در خصوص جذب
بودجه سال  97استان گفت :تاکنون  97درصد
از بودجه هزینه ای و  41درصد از اعتبارات
عمرانی استان جذب شد.به گفته وی امسال
اعتبار عمرانی از محل منابع استانی  6هزار و
 40میلیارد ریال و اعتبارات ملی  2هزار و 300
میلیارد ریال برای استان گلستان در نظر گرفته
شده بود.

مدیر کل بیمه سالمت گیالن:

اعتماد به جامعه پزشکی
سرمایه بزرگی است

مدیر کل بیمه سالمت گیالن گفت :اعتماد به جامعه پزشکی
سرمایه بزرگی است که باید از آن به نحو مطلوب حراست شود.
به گزارش روابط عمومی بیمه سالمت گیالن ،دکتر علی اکبری
در نشست با اصحاب حوزه سالمت استان با حضور طاهر
موهبتی مدیر عامل سازمان بیمه سالمت ایران با عرض خیر
مقدم به حاضران در این جلسه اظهار کرد :یکی از امتیازات
نظام جمهوری اسالمی ایران این است که مسئولین و فعاالن
عرصه سیاسی خدمت به مردم را فرصتی برای خود می دانند.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت بیمه سالمت گیالن ،گفت :در
گیالن یک میلیون و  300هزار نفر بیمه شده و یک هزار و 839
طرف قرارداد داریم.مدیر عامل بیمه سالمت گیالن با اشاره به
مراجعات مردمی به مراکز درمانی  ،تصریح کرد :روزانه  17هزار
و  193بار مراجعه سرپایی و بستری داریم.وی پرداخت روزانه
یک میلیارد و  224میلیون تومان هزینه را از دیگر اقدامات بیمه
سالمت گیالن عنوان کرد و یادآور شد 486 :میلیارد تومان
مطالبات بیمه سالمت استان پرداخت شده است.وی اعتماد
مردم به جامعه پزشکی را سرمایه مهم دانست و خاطرنشان
کرد :باید از این سرمایه به نحو مطلوب حراست شود.
رئیس پارک علم و فناوری گیالن:

نخستین صندوق پژوهش و فناوری
غیر دولتی در گیالن راه اندازی شد

رئیس پارک علم و فناوری گیالن
با اشاره به راه اندازی نخستین
صندوق پژوهش و فناوری غیر
دولتی در این استان ،گفت:
مجوز استقرار  ۵شرکت نیز در
پارک و علم فناوری گیالن اخذ
شده است.علی باستی در جلسه
نشست کارگروه پژوهش و نوآوری و فناوری گیالن که در
سالن اجتماعات استانداری سابق برگزار شد با اشاره به توجه
ویژه به پارکهای علمی و فناوری در کشور ،اظهار کرد :بودجه
پارکهای علمی و فناوری افزایش یافته است.وی با بیان اینکه
پارک علم و فناوری گیالن موفق به اخذ مجوز برای استقرار
 ۵شرکت در شهرک علمی و فناوری گیالن شده است ،افزود:
راه اندازی این شرکت کمترین بودجه را نیاز دارد با کمک
بخش خصوصی این بودجه تأمین میشود.باستی با اشاره
به وجود شادابی و نشاط در شرکتهای دانش بنیان ،گفت:
نخستین صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی با کمک بخش
خصوصی و دانشگاهها در گیالن راه اندازی شد.وی درباره
مزیتهای راه اندازی منطقه ویژه علمی و فناوری در گیالن
نیز اظهار کرد :گیالن دارای بیشترین مؤسسات تحقیقاتی بوده
که در کنار آن دانشگاههای بزرگ ،شهرکهای صنعتی متراکم
و نزدیک به هم از جمله مزیتها و ویژگیها است.رئیس پارک
علم و فناوری گیالن با بیان اینکه نیازمند توجه ویژه به طرح
جامع پارکهای علم و فناوری و راه اندازی شهرکهای علم
و فناوری با کمک بخش خصوصی ،شرکتهای دانش بنیان
و راه اندازی زیر ساخت و بهره گیری از ساختمانهای قدیم
داریم ،ادامه داد :بیشترین تعداد مؤسسات پژوهشی کشور در
گیالن وجود دارد.

