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سه شنبه  15آبان 1397

خبر
مدیرعامل شرکت گاز گیالن:

 2/5میلیارد تومان در سیلهای
اخیر به زیرساختهای گاز استان
گیالن خسارت وارد شد

گیالن امروز -مدیرعامل شرکت گاز گیالن گفت :سیلهای
اخیر گیالن  ۲.۵میلیارد تومان به زیرساختهای گاز استان
خسارت وارد کرد.
حسین اکبر عصر دیروز در نشست خبری در رشت اظهار
داشت :استان گیالن دارای  52شهر است که  51شهر آن
دارای گاز هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم اینکه شهر ماسوله
امکان بهرهمندی از گاز را ندارد خاطرنشان کرد :استان گیالن
دارای هزار و  941روستای گازدار است و بهرهمندی مناطق
روستایی گیالن از گاز  94درصد است.
اکبر با بیان اینکه بهرهمندی منطق روستایی گیالن از گاز سال
 1392تاکنون  30درصد افزایش پیدا کرده است تصریح کرد:
تمامی روستاهای باالی  20خانوار استان گیالن یا گازدار شده
است و یا مراحل گازرسانی آن در حال انجام است.
وی با اعالم اینکه شرکت گاز استان گیالن دارای هزار و 400
نفر پرسنل است خاطرنشان کرد :در حال حاضر استان گیالن
بیش از  20هزار کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم اینکه در سال
گذشته و در هفت ماهه نخست امسال هیچکس بر اثر گاز
گرفتگی از دنیا نرفته است افزود :از ابتدای سال  97تاکنون 3
نفر بر اثر انفجار گاز جان خود را از دست دادهاند.
اکبر میزان مصرف گاز استان گیالن را  6.2میلیارد متر مکعب
در سال دانست و عنوان داشت :مصرف گاز استان گیالن در 7
ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش
از  3.6درصد کاهش داشت ه است.
وی شرکت ملی گاز استان گیالن را جزء پنج شرکت برتر گاز
کشور دانست و اظهار داشت :شرکت گاز استان گیالن در بخش
مصرفکنندگان خانگی  50میلیارد تومان مطالبات دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم اینکه هزینه مصرف
گاز به دستور دولت از خرداد ماه حداکثر  15درصد افزایش پیدا
کرده است خاطرنشان کرد :مردم گیالن نگران تامین گاز در
فصل سرد سال نباشند.
اکبر با اعالم اینکه سیلهای اخیر گیالن سبب خسارت دیدن
 190نقطه از زیرساختهای گاز استان گیالن شد اظهار داشت:
سیلهای اخیر گیالن  2.5میلیارد تومان به زیرساختهای گاز
گیالن خسارت وارد کرد.
وی با اعالم اینکه استان گیالن تنها استانی در کشور است
که سیستم پیامرسان یکپارچه دارد خاطرنشان کرد :مشترکان
گیالنی گاز با تماس با شمارگیری شماره  194به مرکز پیام
اداره گاز استان گیالن متصل میشوند.

افتتاح و بهره برداری از یک دستگاه
فیدر سیار  63کیلوولت

گیالن امروز -همزمان با هفته پدافند غیر عامل یک دستگاه
فیدر سیار  63کیلوولت در پست نیروگاه لوشان با هزینه ای
حدود  10میلیارد ریال ،افتتاح و به بهره برداری رسید.
داراب زاده معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت سهامی برق
منطقه ای گیالن در این خصوص گفت :از بدو شکل گیری و
پیروزی انقالب اسالمی ایران ،کشور عزیزمان همواره در معرض
توطئه های دشمنان بوده و این خصومت ها تا به امروز ادامه
داشته است اما به شکر خدا ملت بزرگ ایران توانست از همه
این سختیها و مشکالت با سربلندی بیرون آید.
معاون برنامه ریزی و تحقیقات در خصوص پروژه بهره برداری
از یک دستگاه فیدر سیار  63کیلوولت گفت :با بهره برداری از
این پروژه ضریب اطمینان شبکه فوق توزیع در مواقع بحرانی
و اضطراری افزایش پیدا خواهد کرد .از دیگر ویژگی بارز این
پروژه این است که در صورت نیاز می توان می توان آن را در
عرض  3ساعت به دورترین نقطه استان گیالن حمل کرد و آن
را نصب و بهره برداری کرد.
در این مراسم «محمدپور» مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری
گیالن با بیان اینکه برق به عنوان یکی از حیاتی ترین زیرساخت
ها است که می تواند نقش موثر خود را به خصوص در مواقع
بحران نشان دهد ،افزود :لزوم فرهنگ سازی و آمادگی دفاعی
و هدایت تمامی اقشار جامعه به سمت و سوی پدافند غیر عامل
 ،اساسی ترین اصل در برهه حساس کنونی است .که در این
زمینه شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن بر اساس رسالت
خود ،گام های موثری برداشته و هیچ گاه از این مقوله بسیار مهم
غافل نشده است .بکارگیری اصول و ضوابط پدافند غیر عامل به
عنوان یک سیاست دفاعی مستمر و هدفمند در تمامی حوزه
ها ضمن جلوگیری از تهدیدات داخلی و خارجی با هدف آماده
سازی و تقویت بنیه دفاعی کشور ،امنیت ملی را نیز تضمین می
کند .شایان ذکر است که پروژه بهره برداری از یک دستگاه فیدر
سیار  63کیلوولت با هدف تامین برق مطمئن خط تغذیه کننده
گیلوان در استان زنجان و افزایش ضریب اطمینان شبکه فوق
توزیع استان گیالن انجام شد .از ویژگی های خاص این پروژه،
تامین برق فوق توزیع فرامنطقه ای و پوشش شبکه استان زنجان
می باشد .همچنین این پروژه به دلیل سیار بودن قابلیت دمونتاژ،
حمل بدون محدودیت ترافیکی و نصب در محل جدید در زمان
اندک را داراست.

با بارش  ۱۰سانتی متر برف

ارتفاعات ماسوله سپیدپوش شد

گیالن امروز -نخستین برف پاییزی ارتفاعات شاه معلم ،کله
قندی و کوله بار در شهرک تاریخی ماسوله شهرستان فومن را
سپیدپوش کرد .به گزارش مهر ،نخستین برف پاییزی ارتفاعات
شاه معلم ،کله قندی و کوله بار در شهرک تاریخی ماسوله
شهرستان فومن را سپیدپوش کرد.
به گفته مسئوالن این شهرک تاریخی ،ارتفاع برف در این
مناطق به  ۱۰سانتی متر می رسد.

{گیالن زمین}
نماینده ولیفقیه در گیالن:

دشمن جنگ نظامی علیه ایران را حتی در خیال خود نمیگنجاند

گیالن امروز -نماینده ولیفقیه در گیالن به عبرت دشمن در حمله به ایران اسالمی
در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت :امروز دشمن از هر دورهای آگاهتر ،قویتر
و رسانهایتر شده و ابزار رسانه در اختیار اوست
اما جنگ نظامی علیه ایران را دیگر در خیال خود
نمیگنجاند.
آیتاهلل رسول فالحتی عصر دیروز در یادواره ۸۵۰
شهید دانشآموز استان گیالن همزمان با برگزاری
یادواره  ۳۶هزار شهید دانشآموز سراسر کشور در
سالن اجتماعات دبیرستان شاهد دختران حضرت
فاطمه زهرا (س) آموزشوپرورش رشت با اشاره به
ویژگی دوران نوجوانی و جوانی اظهار کرد :جوان
نشاط دارد و با افزایش سن ،نشاط در انسان کاهش
پیدا میکند.
وی نوجوان و جوان را شورآفرین عنوان کرد و افزود:
آرمانگرایی سومین ویژگی نوجوانان و جوانان
محسوب میشود ضمن اینکه به دلیل آرمانخواهی
به دنبال قرار گرفتن در بلندی است.
نماینده ولیفقیه در گیالن با تأکید بر کشف استعداد نوجوانان و جوانان توسط معلمان
بیان کرد :پدر و مادران نیز باید در کشف استعداد فرزندان خود تالش کنند.
فالحتی به وجود نشاط ،شور و آرمانخواهی در نوجوانان و جوانان ایرانی اشاره کرد و
گفت :در دوران هشت سال دفاع مقدس جوانان ما با سه ویژگی مذکور در مقابل دشمن

ایستادگی کردند.
وی با بیان اینکه وجود  ۳۶هزار دانشآموز شهید در کشور برگرفته از ویژگی جوانان
است تصریح کرد :امروز بصیرت و آگاهی نوجوانان
و جوانان ما از تمام دورههای تاریخ ایران باالتر و
بیشتر است.
نماینده ولیفقیه در گیالن نوجوان و جوان ایرانی
را دارای اندیشهای بلند خواند و یادآور شد :جوانان
دیگر کشورهای مسلمان میگویند افتخار ما این
است که حامیان ما جوانان ایرانی هستند.
فالحتی با اشاره به حرکت بامعرفت ،بافهم و باشعور
نوجوانان و جوانان ایرانی در جامعه خاطرنشان کرد:
امر مذکور نشان میدهد نوجوانان و جوانان ما بسیار
بالنده هستند.
وی به عبرت دشمن در حمله به ایران اسالمی در
دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت :امروز دشمن
از هر دورهای آگاهتر ،قویتر و رسانهایتر شده و ابزار
رسانه در اختیار اوست اما جنگ نظامی علیه ایران را دیگر در خیال خود نمیگنجاند.
نماینده ولیفقیه در گیالن با بیان اینکه دشمن در هشت سال دفاع مقدس جوانان ایران
اسالمی را آزموده است خاطرنشان کرد :اگر دشمن به خود جرأت دهد علیه نظام اسالمی
اقدامی انجام دهد ،هزاران جوان بصیر مانند شهید فهمیده در کشور وجود دارد که در
برابر استکبار ایستادگی میکنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیالن:

نقش کارکردی مساجد در حل آسیبهای اجتماعی تقویت شود

گیالن امروز -معاون هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیالن
آسیب شناسی اجتماعی را مورد تاکید قرار
داد و گفت :نقش کارکردی مساجد در حل
این معضل باید به صورت جدی تری مورد
بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایلنا جلسه شورای اقامه نماز
استان با حضور معاون هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه منابع استاندار برگزار
شد.
در این نشست ابعاد برگزاری هرچه
بهتر اجالس ساالنه نماز  ،نحوه تقدیر از
فعاالن حوزه نماز و تشکیل ستاد خیرین
مسجدساز مورد بحث بررسی قرار گرفت.
سیدمحمد احمدی در این نشست با اشاره به کارکردهای تربیتی نماز ،بر لزوم آشنایی اقشار
مختلف جامعه با تاثیرات این فریضه واجب تاکید کرد.
وی با بیان اینکه موسسات آموزشی از دبستان تا دانشگاه در بعد آموزش و تربیت افراد نقش
مهمی را ایفا میکنند،خاطرنشان کرد :این مراکز باید در تبیین جایگاه نماز برای جامعه
پویایی بیشتری از خود نشان دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گیالن همچنین آسیب شناسی

اجتماعی را مورد تاکید قرار داد و گفت :نقش
کارکردی مساجد در حل این معضل باید به
صورت جدی تری مورد بررسی قرار گیرد.
احمدی خاطرنشان کرد :پدیده حاشیه نشینی
در برخی نقاط استان وجود دارد که اقشار آسیب
پذیر ساکن در آن مناطق باید بیش از دیگر الیه
های اجتماعی مورد توجه مسئوالن دستگاه
های اجرایی قرار گیرند .وی مساجد را پایگاه
دینی و فرهنگی خواند که کارکردهای فرهنگی
و اجتماعی آن باید تقویت شود.
احمدی تصریح کرد :توطئه دشمنان و موضع
گیری آنها در برابر دین و هنجارهای اجتماعی
با تالش فعاالن حوزه فرهنگ و بهره گیری از
اماکن متبرکی همچون بقاع و مساجد ممکن
می شود .معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گیالن در پایان از حضور
چشمگیر گیالنیان در راهپیمایی 13آبان تقدیر کرد و افزود :این حرکت عظیم علیرغم
توطئه اخیر دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران برگ زرینی در تاریخ سیاسی
این کشور است .حجت االسالم والمسلمین حجازی نیز در این نشست به تالش برخی از
دستگاه های اجرایی در امر ترویج نماز اشاره و اظهار داشت :تقویت نماز و معرفی الگوهای
موفق در این امر یک ضرورت برای جوامع اسالمی است.

«رویداد استارتاپ ویکند پزشکی و سالمت شمال کشور» در گیالن برگزار میشود

ن گفت :نخستین
گیالن امروز -معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیال 
رویداد استارتاپ ویکند پزشکی و سالمت شمال کشور آبان امسال در گیالن برگزار میشود.
شادمان نعمتی صبح دیروز در نشست خبری دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی گیالن
در حوزه فناوری سالمت در رشت اظهار داشت :نخستین رویداد استارتاپ ویکند پزشکی
و سالمت شمال کشور آبان امسال توسط دانشگاه علوم پزشکی گیالن برگزار میشود.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن در تشریح برگزاری نخستین
استارتاپ ویکند پزشکی و سالمت شمال کشور بیان داشت :این رویداد استارتاپی حوزه
پزشکی و سالمت با مشارکت وزارتخانه بهداشت و درمان ،پارک علم و فناوری و وزارت علوم
تحقیقات و فناوری در گیالن برگزار میشود.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن تصریح کرد :مردم و رسانهها از
ذینفعان عمده دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور هستند و هدف غایی و اساسی
این مجموعههای علمی ،تحقیقاتی و درمانی نیز ارائه خدمات مطلوبتر به آحاد مردم
جامعه است .نعمتی رسیدن به رتبههای باال در عرصه دانشگاههای نسل سوم را از اهداف
دانشگاه علوم پزشکی گیالن خواند و گفت :دانشگاههای نسل سوم در جهان فارغ از مقوله
مدرکگرایی به مؤلفههای مهم و وسیعتری نظیر گسترش حوزه پژوهش و تحقیقات و
اصالح فرآیندها تکیه دارند.
وی حرکت به سمت تغییر رویکردها و استقرار زیرساختهای دانشگاههای نسل سوم
توسط دانشگاه علوم پزشکی گیالن را متذکر شد و افزود :دانشگاه علوم پزشکی گیالن قبل
از اقدام وزارت بهداشت و درمان جهت گسترش دانشگاههای نسل سوم به این حوزه ورود
و زیرساختهای آن را فراهم کرد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن تأمین مالکیت فکری و معنوی را
یکی از مؤلفههای دانشگاههای نسل سوم دانست و ابراز داشت :دانشگاه علوم پزشکی گیالن
تمهیدات و اقدامات خود را در این عرصه بسیار زودتر از سایر دانشگاههای بزرگ و مطرح
کشور آغاز کرده است.
نعمتی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی گیالن با وجود همه کمبودها و محدودیتها
برنامه خود را در عرصه دانشگاههای نسل سوم تدوین کرده است عنوان کرد :جدیترین
مانع در حوزه گسترده شدن پژوهش در کنار کمبود اعتبارات مالی عدم نهادینه شدن
فرهنگ آن در بین افراد جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه الیههای مختلف جامعه هنوز به اهمیت پژوهش پی نبردهاند تصریح
کرد :بسیاری از افراد ،اساتید دانشگاهی و دانشجویان به مقوله پژوهش مانند یک وسیله
نگاه میکنند در حالیکه این مؤلفه در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک زیرساخت و
فرهنگ شناخته شده است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن هزینههایی که در حوزه پژوهش
صرف میشود را بسیار اندک اعالم کرد و گفت :کل اعتباری که در کشورمان در حوزه
پژوهش صرف میشود حدود  120میلیون دالر است در حالیکه در سایر کشورهای دنیا
به این حوزه توجه جدیتری میشود.
نعمتی عملکرد نخبگان و جامعه دانشگاهی کشورمان در حوزه پژوهش را به وجود همه
کمبودها بسیار مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت :ایران در حوزه پژوهش جایگاه بسیار
خوبی در دنیا دارد و بر اساس گزارشها و آمارهای موجود از این حیث از تمام کشورهای
منطقه خاورمیانه فراتر است.
وی با تأکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی گیالن اجرای دو مگاپروژه را در استان آغاز کرده
ن طرحهای بسیار بزرگ دانشگاه علم پزشکی گیالن ،مگاپروژه
است ابراز داشت :یکی از ای 
سپیدرود تحت عنوان تشکیل و استقرار چرخه فناوری اطالعات در بخشها و حوزههای
مختلف است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن یکی از بخشهای مگاپروژه استقرار
چرخه فناوری اطالعات را برشمرد عنوان کرد :شورای عالی سالمت و مرکز رشد فناوری
سالمت یکی از این بخشها هستند که دانشگاه علوم پزشکی گیالن نسبت به تشکل آنها

اقدام کرده است .نعمتی ایجاد فرآیندها در دانشگاه علوم پزشکی گیالن تحت عنوان
استارتاپها را مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت :برگزاری رویداد جدید استارتاپ ویکند
پزشکی و سالمت از جمله این فرآیندها و رویکردهای جدیدی است که در دستور کار
دانشگاه علوم پزشکی گیالن قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه استارتاپها مواد اولیه ایدههایی که در آینده باید به محصول تبدیل
شوند را فراهم میکنند تصریح کرد :ایدههای پژوهشی نخست در مرکز رشد پرورش داده
میشوند و پس از حمایتهای مادی و معنوی به هسته فناور ،واحد فناوری و در نهایت به
ش بنیان تبدیل میشوند.
شرکت دان 
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالنرتبه این دانشگاه در حوزه فناوری
سالمت را برشمرد و افزود :در رتبه بندی سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی گیالن از این
حیث در رده  34قرار داشت اما با مدیریت جهادی ،جایگاه استان گیالن هماکنون به رده
 13ارتقاء پیدا کرده است.
نعمتی از احداث مجتمع کارگرهای نیمه صنعتی در محدوده سراوان رشت توسط دانشگاه
علوم پزشکی گیالن خبر داد و گفت :ایجاد چنین مجتمعهایی توسط دانشگاه علوم پزشکی
گیالن در حقیقت گامی بسیار مهم در راستای حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم
است.
وی القای کارآفرینی به دانشجویان به جای مدرکگرایی را از اهداف استراتژیک دانشگاه
علوم پزشکی گیالن نامید و تصریح کرد :دانشگاه علوم پزشکی گیالن در راستای حرکت
به سمت دانشگاههای پیشرو کشور حمایتهای مالی و معنوی از نخبگان دانشجو را در
اولویت خود قرار داده است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن به دومین مگاپروژه دانشگاه علوم
پزشکی گیالن اشاره کرد و اظهار داشت :تدوین نقشه جامع علم و فناوری از پروژههای
بسیار بزرگ این دانشگاه محسوب میشود که ساز و کارهای اجرایی و عملیاتی آن به
مرحله تدوین و اجرایی شده رسیده است.
نعمتی دریافت مجوز ایجاد آزمایشگاه جامع تحقیقات گیالن از وزارت بهداشت و درمان
را متذکر شد و تصریح کرد :در حال حاضر عملیات مربوط به خرید غیر متمرکز اقالم و
ضروریات مورد نیاز این آزمایشگاه با کمکها و حمایتهای وزارتخانه بهداشت و درمان در
حال انجام است.
وی استقرار سیستم رجیستری بیماران را در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گیالن مورد
اشاره قرار داد و بیان داشت :سیستم رجیستری بیماران از بحثهای بسیار جدیدی است
که معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن نسبت به راهاندازی و پشتیبانی
آن اقدام کرد.
مدیر فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی گیالن نیز در این جلسه ضمن اشاره به ارتقاء
 20رتبهای این دانشگاه در حوزه فناوری سالمت عنوان کرد :دانشگاه گیالن در بین سایر
دانشگاههای علوم پزشکی کشور در زمینههای مختلفی از جمله واحدهای فناور حدود
 402امتیاز کسب کرد.
جواد وطنی هدف دانشگاه علوم پزشکی گیالن را رسیدن به جایگاه پنج دانشگاه برتر حوزه
فناوری سالمت اعالم کرد و افزود :در زمینه صنعتیسازی فناوری سالمت دانشگاه گیالن
پیشتاز است و امکانات کارگاهی و سولهای خوبی را نیز در اختیار واحدهای فناور خود قرار
میدهد.
وی به برخی از موفقیتهای دانشگاه علوم پزشکی در حوزه فناوری سالمت اشاره کرد
ت :کسب جایزه و رتبههای اول تا سوم از جشنوارههای داخلی و خارجی و شرکت
و گف 
فعال در برپایی غرفه در نمایشگاهها و فن بازارهای داخلی و خارجی تنها گوشهای از
موفقیتهای به دست آمده هستند .وطنی با تأکید بر ثبت ارزشیابی اختراعات انجام شده
این دانشگاه در مجامع داخلی و خارجی نیز بیان داشت :ثبت اختراع داخلی و بینالمللی،
ثبت محصوالت داخلی در کشورهای غیر اروپایی و آمریکا و موارد متعددی از این دست از
دیگر موفقیتهای دانشگاه علوم پزشکی گیالن است.
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خبرها

رییس اتاق اصناف گیالن:

افزایش قیمت شیر دالیل
مختلفی دارد

گیالن امروز -رییس اتاق اصناف گیالن گفت :واحدهای
صنف گران میخرند و با اعمال سود منطقی میفروشند.
جاللالدین محمد شکریه در خصوص افزایش قیمت هر
روزه محصوالت لبنی به خصوص شیر در گیالن گفت:
افزایش قیمت این محصول فقط به شیرخام مربوط
نمیشود و دالیل مختلفی دارد .وی افزود :یکی ازدالیل
افزایش قیمت شیر افزایش قیمت ظروف این محصوالت
و همچنین افزایش قیمت حمل و نقل است.
شکریه ادامه داد :اتحادیههای صنفی حلقه آخر عرضه
کاالها هستند و نظارت بر آنها همواره کامال مشخص
است زیرا در فاکتور قیمت خریدار و فروش کامال
مشخص است.
وی خاطرنشان کرد :با وجود 4تا 5هزار واحد صنفی در
رشت رقابت به گونهای است که اگر فروشگاهی یک کاال
را به قیمت بیشتر بفروشد،حتما مشتریهای خود را از
دست خواهد داد ،بنابراین صاحبان واحدهای صنفی با
افزایش قیمت بیمورد حاضر به از دست دادن مشتری
هایشان نیستند.
شکریه با بیان اینکه برای جلوگیری از افزایش قیمت
کاالها ،باید بر واحدهای تولیدی نظارت بیشتری صورت
گیرد ،گفت :در نظام توزیع ضریب افزایش صورت نگرفته
است ،واحدهای صنفی کاال را گران میخرند و با سود
منطقی میفروشند.
وی با بیان اینکه رب چاشنی اغلب غذاهای ایرانی است
و افزایش قیمت آن برای خانوارها مشکل به وجود می
آورد تاکید کرد :در حال حاضر قیمت فروش رب گوجه
فرنگی به طور متوسط 120هزار ریال عرضه می شود،
برای برخی از خانوارها خرید آن مشکل است .رییس
اصناف گیالن در خصوص وضعیت احتکارهای خانگی در
استان با تاکید بر اینکه مردم ما باید در فرهنگ مصرف
کاال و محصوالت تجدید نظر کنند ،گفت :چندی پیش
احتکار خانگی آشفتگی زیادی در بازار به وجود آورد.
وی گفت :خوشبختانه در حال حاضر وضعیت احتکار
خانگی که بدترین نوع احتکار است ،بسیار کاهش یافته و
امیدواریم دیگر شاهد چنین رویدادی نباشیم.
وی با بیان اینکه بر احتکار اصناف و صنایع میتوان
نظارت و برخوردهای جدی داشت،افزود :متاسفانه
نظارت براحتکارهای خانگی وجود ندارد و وقوع این
پدیده جامعه را با مشکل جدی مواجه میکند.

در شش ماهه اول سالجاری اتفاق افتاد

افزایش ٤٢درصدی جراحی
مغزو اعصاب در بیمارستان
حضرت رسول اکرم(ص) رشت

گیالن امروز -بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
با انجام  ٢٣٤مورد عمل جراحی مغزواعصاب در شش
ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل
٤٢درصد رشد در اعمال جراحی مغزو اعصاب داشته
است.
دکتر شهدی نژاد با اعالم خبر فوق افزود :در شش
ماهه نخست سالجاری در بیمارستان حضرت رسول
اکرم (ص) رشت به عنوان تنها مرکز بستری تامین
اجتماعی در استان نزدیک به ٤٧٠٠عمل جراحی
انجام شده است که در مجموع نسبت به مدت مشابه
سال قبل شاهد رشد  ١١درصدی بوده است.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیالن با اشاره به
تعداد  ٨١٥مورد عمل جراحی چشم در شش ماهه
اول سال در این بیمارستان اظهار داشت:درانجام
عمل جراحی چشم به بیش از ١٨درصد رشد
نسبت به مدت مشابه سال قبل دست یافته ایم.
ایشان با ذکراعمال جراحی دیگر از قبیل جراحی
ارتوپدی،ارولوژی ،جراحی عمومی ،گوش و حلق و
بینی و زنان وزایمان در بیمارستان اضافه نمود  :در
این مدت نزدیک به  ٩٠٠٠نفر در بیمارستان حضرت
رسول اکرم(ص)رشت بستری شدند که از این آمار
نزدیک به ٨٠٠٠نفر بیمه شده تامین اجتماعی و
الباقی سایر بیمه ها بودند.
دکتر شهدی نژاد در پایان اظهار داشت که :مدیریت
درمان تامین اجتماعی گیالن باخرید پیشرفته ترین
تجهیزات ولوازم پزشکی و بکارگیری کادردرمانی
ماهر و ارتقای کمیت همراه با کیفیت خدمات درمانی
 ،افزایش رضایتمندی بیمه شدگان عزیز تامین
اجتماعی را مهمترین هدف خویش قرار داده است.

