دریچه  
روزانه بیش از سهمیلیون لیتر
بنزین در مشهد مصرف میشود
مشهد – زهرا آخوندی

saboori.fatemeh313@gmail.com

مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه
خراســان رضوی گفت :از ابتدای امســال روزانه
بهطورمتوسط سهمیلیون و  ۶۱هزار و  ۴۵۷لیتر
بنزیندربخشحملونقلمشهدبهمصرفرسیده
است .علیاصغر اصغری با بیان اینکه از ابتدای سال
تا پایان تیرماه حدود ۳۷۹میلیون و ۶۲۱هزار لیتر
بنزین در بخش حملونقل مشــهد مصرفشده
است ،افزود ۹۹ :میلیون و  ۱۸۲هزار و  ۲۰۰لیتر از
این مقدار مربوط به تیرماه است .وی اظهار داشت:
طی این مدت  ۹۸میلیــون و  ۷۱۰هزار لیتر نیز
نفتگاز در این بخش مصرفشده است .وی گفت:
تمام نفتگاز و ۹۵درصد بنزین مصرفی اســتان
خراسان رضوی از نوع یورو چهار و 5درصد بنزین
مصرفی هم از نوع سوپر است .مدیر شرکت ملی
پخش فراوردههای نفتی منطقه خراسان رضوی
افزود :توزیع بنزین و نفت گاز یــورو چهار از دهه
فجر پارسال در این استان آغاز شده است .اصغری
اظهار داشت :عملکرد شرکت پخش فراوردههای
نفتی منطقه خراسان رضوی و همکاری مطلوب
شرکتهای حملونقل در تأمین و توزیع سوخت
یورو چهار بهنحوی بوده اســت که این شرکت در
شورای اداری استان موردتقدیر قرار گرفت .شرکت
ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه خراســان
رضوی ،شهرستانهای مشــهد ،چناران ،کالت،
بینالود،فیروزه،نیشابور،فریمان،قوچان،تربتجام،
تایباد ،درگز و سرخس را زیرپوشش دارد.
در چهارماهه اول سال جاری محقق شد:

گرگان – فاطمه احمدی
F ahmadi222@yahoo.com

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان گلستان خبر
داد :در چهارماهه اول ســال جــاری  183واحد
مسکونی جهت دریافت تسهیالت بافت فرسوده
در استان گلســتان به بانک عامل معرفی شدند  .
حسین محبوبی اظهار داشت :از این تعداد 103
واحد در گرگان و مابقی نیز در شهرســتانهای
گنبد ،مینودشت ،بندر گز ،کردکوی ،آزادشهر و
علیآبادکتولبودهاند.وي،مبلغاینتسهیالترادر
گرگان به ازای هر واحد 40میلیون تومان و در سایر
شهرهای استان به ازای هر واحد 30میلیون تومان
بيان كرد و افزود :از واحدهای معرفیشده تاکنون
30درصد موفق به تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد
با بانک عامل شدهاند .دبیر ستاد احیای بافتهای
فرسوده اســتان گفت :اين تســهيالت از ابتداي
اقدامات نوسازي و مقاومسازی واحدهاي مسكوني
واقع در بافتهای فرسوده استان پرداخت میشود.
به گفته محبوبی ،در استان گلستان دو هزار و621
هكتار بافت ناکارآمد شهری شناسايي شده است.
وي محدودههای هدف بازآفرینی شهری گرگان
مركزاستانگلستانراشاملمحالتميخچهگران،
سرپير ،كوي سجاديه ،كوي فردوسي ،آلوچه باغ،
ملل،محلهامامرضا،قزاقمحله،ميركريم،نعلبندان،
سرچشمه ،ســبزه مشــهد ،دربنو ،دوشنبهای،
چهارشنبهای ،میدان عباسعلی ،شاهزاده قاسم ،باغ
پلنگ ،شیرکش ،باغشاه ،اسالمآباد ،انجیرآب ،کوی
محتشم ،اوزینه و قلعه حسن عنوان کرد .محبوبی
گفت:مطابقمصوبههیئتوزیران،دولتمتعهدبه
پرداخت یارانه تسهیالت به میزان9درصد است که
به محض اجرا برای کلیه واحدهایی که تسهیالت
دریافت کردهاند ،لحاظ خواهد شد .وي اضافه كرد:
هرمتقاضیدریافتتسهیالتدربافتهایفرسوده
مصوب شهرهای استان میتواند با دردستداشتن
اسناد مالکیت ،پروانه ســاختمان ،کروکی ملک
ممهور به مهر معاونت شهرســازی شهرداری و
نامه وقوع ملک در بافت فرســوده جهت تشکیل
پرونده و معرفی به بانک عامل به اداره هماهنگی
ستاد بازآفرینی شهری ادارهکل راه و شهرسازی
مراجعه كند.
توسط مدیرکل بنیاد مسکن استان و
فرماندار شهرستان آزادشهر انجام شد:

بازدید از روستای رانشی
نرگسچال
گرگان -گروه استانها
F ahmadi222@yahoo.com

در پی وقوع رانش در روستای نرگسچال از توابع
شهرستان آزادشــهر و به تبع آن پیگیری بنیاد
مسکن استان در خصوص اسکان موقت و تصویب
طرح تثبیت و ایمنسازی روستای فوق در شورای
فنی اســتان ،انجام مطالعات علمی و تخصصی
مبنی بر اجرای طرح تثبیت روستا و مقاومسازی
واحدهای روستایی در دستور کار قرار گرفت و بعد
از تأمین اعتبار طرح ،پروژه شمعکوبی در سه نقطه
شناسایی شده در اطراف روستا به تعداد  ۵۰حلقه
انجام شد و مدیرکل بنیاد مسکن استان و فرماندار
شهرستان آزادشــهر به اتفاق هیئت همراه از این
پروژه بازدید کردند .زمانینژاد در خالل این بازدید
با تأکید بر انجام کار کارشناسی در بنیاد مسکن
اســتان بهویژه در مواردی که با جان و مال مردم
ســروکار دارد ،تثبیت روستای نرگسچال را هم
بهلحاظ معنوی و روحی و هم بهلحاظ مالی به نفع
روستائیاندانستند.

چابهار -گروه اســتانها :سرپرســت معاونت ســرمایهگذاری منطقه آزاد چابهار گفت :بسته ســرمایهگذاری این منطقه
بهزودی به ســرمایهگذاران ارائه میشــود .غالمرضا پناه اظهــار کرد :عالوهبــر مأموریتهای اقتصادی ،نقشگردشــگری
ملی و مأموریت جــذب ســرمایهگذار در این حوزههم بــرای منطقه آزاد چابهار تعریف شــده اســت .وی افزود :ســواحل
اقیانوســی چابهار و  200جاذبه بکر و طبیعی آن مســتعد حضور حداکثری ســرمایهگذاران گردشــگری است ،گردشگری
چابهار و ســواحل اقیانوســی مکران آنقدر جذابیت دارد که کافی اســت طــرح و برنامــه آن را آماده و به ســرمایهگذاران
محول کنیم .وی تصریح کرد :به ایــن منظور یک دهکده 2100هکتــاری درمنطقه آزاد چابهار را به گردشــگری اختصاص
دادیم.

مازندران – گروه استانها :نازنین تبریزی ،عضو هیئت علمی گروه گردشگری دانشگاه مازندران از دو چالش و مانع دیگر
بر سر راه توسعه گردشــگری دریایی نام برد و اظهارکرد :وجود حریمهای ساحلی آزاد نشده دولتی و خصوصی مهمترین
چالش گردشگری دریایی مازندران است ،زمانی که در ساحل آزادی وجود نداشته باشد ،قطعاً گردشگری دریایی شکل
نگرفته و گسترش نخواهد یافت .وی از تناقض موجود قوانین در بین سازمانهای مختلف و مرتبط بهعنوان یکی دیگر از
چالشهای تأثیرگذار بر گردشگری دریایی یاد کرد و افزود :سازمانهایی وجود دارند که ظاهرا ً باید در یک راستا حرکت
کنند؛ اما تضاد منافع و قوانین دارند .وی لزوم مدیریت برابر و یکپارچه برای سازمانهای مرتبط به هم را ضروری دانست و
خاطرنشان کرد :حرکت بهسمت یک هدف کلی نیازمند برنامه و چشمانداز واحد دارد.
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خبر گیالن
 در دانشگاه علومپزشکی گیالن محقق شد:

برگزاری نهمین دوره طرح
ضیافت اندیشه استادان و نخبگان

شهردار قدس خبر داد:

افتتاحپروژههایمهمعمرانیدرهفتهدولت
شهر قدس – سحر مصطفوی آرام
aaramm69@gmail.com

شــهردار قدس از افتتاح پروژههای مهم
عمرانی ازجملــه پایگاه آتشنشــانی و
اورژانس ،سوله بازیافت پسماند ،گرمخانه،
سالن ورزشــی چندمنظوره و ...در هفته
دولت خبرداد .بهگزارش مدیریتارتباطات
و امور بینالملل شورای اسالمی و شهرداری
قدس ،مسعود مختاری با تشریح پروژههای
مختلف عمرانی که در هفته دولت افتتاح
خواهد شد ،اظهار داشت :بر اساس سیاست
توسعه متوازن امکانات شهری در سراسر
شهر و نیاز منطقه به مراکز امداد و نجات،
احداثایستگاهآتشنشانیوپایگاهاورژانس
در بلوار شهدای اصناف (جاده معادن) در
دستور کار قرار گرفت .این ایستگاه که در
زمینی به مساحت 509مترمربع و با1650
مترمربع زیربنا احداث میشــود ،از هفته
دولت خدمات امــداد و نجات و اورژانس را
به شهروندان ارائه خواهد داد .بهرهبرداری
از سوله بازیافت پســماند دیگر پروژهای
است که شــهردار قدس به آن اشاره کرد
و افزود :سوله بازیافت پسماند با مساحت
دوهزار مترمربع و ارتفاع هشتمتر در محل
سکوی مکانیزه زباله در حال احداث است
که آماده نصب تجهیزات و دســتگاههای
بازیافت مواد پسماند خواهد بود .مختاری
تصریح کرد :دیگر پروژه در دســت اجرای
شهرداری ،احداث نخستین گرمخانه شهر
قدس است که اقدامی مهم در ساماندهی
افراد بیخانمان در فصل ســرما محسوب
میشود و درواقع کمبود چنین مکانی در
شهر قدس بسیار احســاس میشد .این
گرمخانه در مساحتی بالغبر 196مترمربع
احداث میشود و شامل رختکن و خوابگاه با

ظرفیت 30تا 40نفر ،سلف غذاخوری ،اتاق
تلویزیون و ...خواهد بود .شهردار قدس در
ادامه به احداث سالن ورزشی چندمنظوره
جنب ســازمان مدیریت پســماند اشاره
کرد و گفت :این  سالن ورزشی که شامل
زمین فوتسال ،والیبال و بسکتبال است ،در
مساحتی بالغ بر 1000مترمربع در دست
احداث اســت که تا هفته دولت تکمیل و
افتتاح خواهد شــد .وی ادامــه داد :پروژه
عمرانی دیگر احداث ســاختمان اداری و
تجاری سازمان مدیریت پسماند است که با
زیربنای 750مترمربع در دو طبقه دردست
ساخت بوده و شامل شش واحد تجاری در
طبقه همکف و واحــد اداری در طبقه اول
خواهد بود .احداث موتورخانه و سیســتم
سرمایشوگرمایشمجموعهآمفیتئاترباغ
ملی در آستانه اتمام بوده و در هفته دولت به
بهرهبرداری خواهد رسید.
توسعه فضای سبز اولویت
برنامهشهرداریقدساست
شــهردار قدس با بیــان اینکه بــا وجود
محدودبودن اراضی شــهر ،توسعه فضای
سبز در اولویت برنامههای شهرداری قرار
دارد ،از بهرهبرداری از ده پروژه حوزه فضای
سبزدرهفتهدولتخبرداد.مسعودمختاری
با اشاره به توســعه فضای سبز شهر قدس
با احداث بوســتانهای جدید و بازسازی
بوستانهای قدیمی شــهر ،اظهار داشت:
از ویژگیهای خاص شــهر قــدس این
است که جمعیت انبوهی در محدودهای
متراکم سکونت یافتهاند که درهرحال باید
سرانه فضای سبز استاندارد شهری برای
شهروندانتأمینشود.شهردارینیزباوجود
محدودبودن اراضی شهر ،توسعه فضاهای
سبز و بوســتانها را در اولویت برنامههای

وجود  300جاذبه در استان
کهگیلویهوبویراحمد

یاسوج-شکراله آذرپندار
news@ naslefarda.net

مدیرکل میراثفرهنگی و گردشگری و
صنایعدستی استان کهگیلویهوبویراحمد
اظهار داشــت :در راستای توزیع مناسب

گردشگری بهدنبال ایجاد زیرساختهای
گردشگری در این حوزه هستیم ،حدود
 300جاذبه گردشگری در استان داریم
که تاکنون برای  50مورد از این جاذبهها
زیرساخت ایجاد کردهایم و برخی هم در
حال زیرساخت هستند .محمود باقری،

گیالن .نظریراد .نسلفردا
Naslefarda466@gmail.com

عکس :نسل فردا

معرفی  183واحد مسکونی
جهت دریافت تسهیالت به بانک

ارائه بسته گردشگری منطقه آزاد چابهار بهزودی

ساحل مازندران در حبس خانگی

خود قرار داده است .سعی ما بر این است که
از اراضی موجود بیشترین بهره را بگیریم.
وی با بیان اینکه احداث چند بوستان جدید
مراحل پایانی عملیات اجرایی را پشت سر
میگذارد و در هفته دولت افتتاح خواهند
شــد ،افزود :بوســتان نواری در مجاورت
بارگاه امامزاده حضرتین(ع) با مســاحت
 1000مترمربع یکی از این بوستانهاست؛
همچنین بوستان محلهای البرز در محله
کاووسیه به وسعت 2500مترمربع احداث
شده اســت که از امکاناتی همچون زمین
چمن مصنوعی ،سالن تیراندازی با تفنگ و
کمان 150،مترمربع محوطه بازی کودکان
و پنج عدد آالچیق بهره میبــرد .در این
بوستان  600مترمربع پیادهروسازی800 ،
مترجدولگذاریوتعریضمعبرانجامشده
است .شــهردار قدس بیان داشت :احداث
بوســتان محلهای در خیابان یادگار امام
نیز از دیگر پروژههای در دســت احداث
اســت که  400مترمربع وسعت داشته و

شامل  50مترمربع محوطه بازی کودکان،
 176مترمربع کفپوش و پیادهروسازی،
 168متر جدولگذاری و برج نوری است.
بوســتان محلهای در ابتدای بلوار نسترن
نیز در مساحتی بالغ بر  2500مترمربع در
دست احداث است که شاهد بهرهبرداری از
آن در هفته دولت خواهیم بود.
مختاری بــه بازســازی بوســتانهای
قدیمی و فرسوده شهر نیز اشــاره کرد و
ادامــه داد :بازســازی بوســتان بــزرگ
حضرتولیعصر(عــج) مهمتریــن پروژه
شهرداری در این حوزه اســت که فاز اول
بازسازی آن با 85درصد پیشرفت فیزیکی
دنبال میشود .عالوه بر بازسازی ،امکانات
جدیدی نیز به این بوستان افزوده خواهد
شد که میتوان به  600مترمربع محوطه
بــازی کــودکان 550 ،مترمربع محوطه
ورزشی ،مناسبســازی پیادهروها برای
معلولین و نابینایان ،زمین چمن مصنوعی
به مساحت 1200مترمربع 700،مترمربع

پیستمخصوصدوچرخهسواری،نیمکت،
سطل زباله چدنی ،آالچیق ،وسایل ورزش
صبحگاهی و مجموعه بزرگ بازی کودکان
اشاره کرد .وی تصریح کرد :بوستان قالیچی
نیز با 85درصد پیشرفت فیزیکی در دست
احداث است که شامل  70مترمربع زمین
بــازی 930 ،مترمربع کفپــوش و 520
متر جدولگذاری اســت .با بازسازی این
بوستانهاوضعیتفضاهایسبزشهرقدس
به نحو مطلوبی ارتقا خواهد یافت .شهردار
قدس به پروژههای دیگر حوزه فضای سبز
که در هفته دولت بهرهبرداری خواهد شد،
اشــاره کرد و افزود :اجرای فضای ســبز و
فالورباکس در زیرگذر چیتگر  ،بازسازی
اساسیسرویسبهداشتیبوستانآزادگان،
احداث نمازخانه پارک ترنج و احداث مخزن
 300مترمکعبیبوستانترنججهتذخیره
آب برای مصارف فضای سبز و بوستانهای
شهر از طرحهای قابل بهرهبرداری خواهد
بود.

مدیرکل میراثفرهنگی و گردشــگری
کهگیلویهوبویراحمد تصریــح کرد :در
بازدید کارشناسان گردشگری از منطقه
پراشکفت در بویراحمد فضای گردشگری
شناسایی شــد که برای عالقهمندان به
گردشــگری هیجانــی و ورزشهــای
هیجانی فضای مناسبی است .وی گفت:
آمادگی داریم با همکاری سایر دستگاهها
درصورتیکــه زمین موردنیــاز در کنار
جاذبهها فراهم باشــد زیرســاختهای
گردشگری خوبی ایجاد کنیم .باقری افزود:
اشراف استاندار بر موضوعات گردشگری و
تجربه خوبی که معاون عمرانی استاندار در
استانهای مختلف کسب کرده همسویی
خوبی را در این حوزه ایجاد کرده است .این
مســئول گفت :برای ایجاد زیرساختها
در مناطق حفاظتشــده محیطزیست
که قابلیت گردشگری دارند باید ضوابط
اجرایی محیطزیســت رعایت شود که
خوشبختانه با تأمل خوبی که با ادارهکل
محیطزیست در اســتان داریم اقدامات
خوبی جهــت ایجاد زیرســاخت در این
مناطــق در حال انجام اســت .مدیرکل
میراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری

استان خاطرنشان کرد :بیش از 60درصد
اعتبارهای ما استانی است و حدود  30تا
35درصد این اعتبارها ملی است و میزان
اعتبارهای ما از محل درآمدها بین 200
تا 300میلیون تومان است که در اجرای
پروژهها از آنها استفاده میکنیم .به گفته
باقری ،سالیانه سهمیلیون گردشگر وارد
استان کهگیلویهوبویراحمد میشود که
بالغ بر 90درصد آنان گردشگران داخلی
هستند .درآمد ورودی هر گردشگر داخلی
به استان حدود 35هزار تومان است و به
ازای هر گردشگری خارجی بین یکهزار
دالر تا 1500دالر وارد کشــور میشود.
وی اقتصــاد گردشــگری را یک اقتصاد
پویا و یکی از اقتصادهای پایدار ذکر کرد
و افزود :از کسانیکه قصد سرمایهگذاری
در حوزه گردشــگری را داشته باشند با
ارائه تســهیالت حمایت میکنیم .این
مسئول با توجه به اینکه در بحث واگذاری
پروژهها به بخش خصوصی از دستگاههای
پیشتاز هستیم ،اظهار داشت :چند پروژه
از محل اعتبارهای صندوق توسعه ملی
در حال ســاخت داریم کــه در یکی دو
سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.

محمود باقری ،مدیرکل میراثفرهنگی
صنایعدستی و گردشگری به مهمترین
اقدامات برای معرفی استان اشاره کرد و
گفت :اجرای جشنوارههای مختلف مثل
جشنواره کوچ عشایر که در تیرماه سال
جاری برگزار شد و برگزاری شب فرهنگی
کهگیلویهوبویراحمد در برج میالد تهران
با حضور هنرمندان هماستانی و با نمایش
آیینهای ســنتی کهگیلویهوبویراحمد
ازجمله این اقدامات است .محمود باقری
حمایــت از اســتارتآپهای ایدههای
خالقانه یا شتابدهندهها را که به تولید
شغل کمک کنند از مهمترین برنامههای
پیش روی این ادارهکل دانســت و گفت:
از ایدههــا و طرحهای تمام کســانی که
میتواننــد بــه معرفی اســتان ،جذب
گردشــگر و ایجاد شــغل کمک کنند
اســتقبال میکنیم .وی در پایان با توجه
به اینکه یکــی از پتانســیلهای خوب
استان در حوزه گردشگری بحث غذاهای
سنتی اســت ،اظهار داشت :در این راستا
جشنواره غذا در سطح ملی و منطقهای
یاسوج
شــهریورماه امســال به میزبانی

برگزار میشود.

اقتصاد

انرژی

قیمت خرما در خوزستان تعیین شود

اجرای طرح پایش عرضه سوخت در بندرعباس

خوزستان -گروه استانها :معاون برنامهریزی
نظام صنفی کشاورزی خوزستان با اشاره به شروع
برداشت رطب در برخی مناطق استان بر ضرورت
اعالم سریع قیمت خرید خرما تأکید کرد .جاسم
حزباوی اظهار کرد :هرســاله در این ایام در رابطه
با تعیین قیمت خرما چندین جلســه از ســوی
استانداری ،اتاق بازرگانی و جهاد کشاورزی برگزار
میشود؛ اما امســال درحالیکه به برداشت خرما
نزدیک میشویم برگزاری این جلسات به تأخیر
افتاده است .وی با اشاره به اینکه کشاورزان نخلکار
نگران تأخیر تعیین قیمت خرمای خود هستند ،افزود :امسال با توجه به شدت گرما و سایر عوامل جوی شاهد زودرسی
محصول خرما هستیم و انتظار داریم در اسرع وقت قیمت خرید خرما از سوی متولیان اعالم شود .حزباوی تصریح کرد:
در همین خصوص قرار بود جلسهای در سازمان جهاد کشاورزی استان برای تعیین قیمت خرما برگزار شود که بهدلیل
عدم حضور اعضای اتحادیه صادرکنندگان خرما و کارگاههای بستهبندی خرما این جلسه لغو شد .وی افزود :اگر واقعاً
اتحادیه صادرکنندگان خرما و کارگاههای بستهبندی خرما قادر به خرید محصول کشاورزان نخلکار نیست باید فکری
نگرانی

برای این موضوع کرد و جایگزین مناسب برای خرید خرمای کشاورزان تعیین شود تا بیش از این نخلداران دچار
نشوند.

هرمزگان  -حســن خاندل :طرح پایش
سوخت با هدف کنترل و رهگیری محمولههای
نفتگازدرجایگاههایمنتخبشهربندرعباس
به مدت دو روز اجرا شد .کناریزاده ،مدیرکل
امنیتی و دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
هرمــزگان بههمراه جاللالدین مــراد ،مدیر
پخش فراوردههای نفتی استان و تنی چند از
مسئولین این شرکت ،بهطورسرزده با حضور در
جایگاههای عرضه سوخت ،بر نحوه اجرای این
طرح نظارت کردند .در این طرحها بارنامههای
مسیر محمولههای سوخت نفتگاز با مشخصات خودرو و کارتهای سوخت کنترل و مغایرتهای احتمالی رصد
شد؛ همچنین تعدادی از رانندگان خودروهای سنگین نیز نکاتی درباره بارگیری و دریافت سوخت و سهمیه پایش
عنوان کردند .در پایان اجرای این طرح دوروزه کناریزاده ضمن اظهار رضایت از نحوه توزیع و عرضه نفتگاز در
مجاری عرضه استان اظهار داشت :در استان هرمزگان بهرغم تردد باالی خودروهای سنگین و تعداد جایگاههای
عرضه بهدلیل برنامهریزی مناسب و تأمین و توزیع دقیق و بهموقع فراورده هیچ کمبودی مشاهده نمیشود و
هیچ انحراف مسیری امکانپذیر نیست .وی از خدمات مدیر و مجموعه مسئولین و کارکنان شرکت ملی پخش
فراوردههای نفتی هرمزگان که در تأمین سوخت بیوقفه تالش میکنند ،قدردانی کرد.

نهمین دوره طرح ضیافت اندیشــه اســتادان و
نخبگاندانشگاهعلومپزشکیگیالنباحضور120
نفر از اعضای هیئتعلمی ،هیئترئیسه و جمع
کثیری از استادان و نخبگان دانشگاه علومپزشکی
گیالن ،در دانشکده پرســتاری و مامایی شهید
بهشتی رشت ،گشــایش یافت .رئیس دانشگاه
علومپزشکی گیالن ،ضمن خیرمقدم به استادان
و مهمانان شرکتکننده در این طرح و تشکر از
برگزار کنندگان آن ،اظهار داشت :طرح ضیافت
اندیشهفرصتمناسبیبرایتجمیعفرهیختگانو
نخبگان دانشگاهی و به اشتراکگذاری آموختهها
و تجارب آنان است .دکتر شــاهرخ یوسفزاده
چابک افزود :اســتادان و اعضــای هیئتعلمی
دانشــگاهها هر روز وقت خود را صرف کارهایی
چون گذراندن با بیماران ،اتاقهای عمل ،مطالعه،
کارهایآموزشی،تحقیقاتی،پژوهشو...میکنند
که همه اینها بهعنوان یک ارزش منحصربهفرد
برای هر یک از آنان محســوب میشود .در این
راستا،اگردرمسیرانجامکارهابهیکلذتدرونیو
اقناعکنندهدستپیداکردیم،حکایتازآنخواهد
داشت که وقت خود را بیهوده صرف نکردهایم و
کار درست را انجام دادهایم .وی خاطرنشان کرد:
هر زمانی از ما که صرف کارها و ارزشهای کاری
میشود از زمانهای دیگر مانند زمانی که صرف
خانواده و فرزندان میشود ،کاسته میشود؛ پس
باید سعی کنیم در ازای زمانی که هزینه میکنیم،
چیزهای با ارزش بهدست آوریم .رئیس دانشگاه
علومپزشکیاظهارداشت:استادانواعضایهیئت
علمی دانشگاهها ،نباید همانند مسافران قطاری
باشند که در طول مسیر در کنار هم قرار میگیرند
و حتی از حال یکدیگر هم باخبر نمیشوند .طرح
ضیافت اندیشه ،این فرصت را در اختیار استادان و
اعضایهیئت علمی دانشگاهعلومپزشکیگیالن
قــرار داده تا در یک فضای غیــراداری و معنوی
یافتههای خود را به اشتراک بگذارند و از یکدیگر
باخبر شوند .این طرح منجر به افزایش بصیرت و
معرفتافزایی استادان و نخبگان میشود .دکتر
یوسفزاده چابک در بخشــی دیگر از سخنان
خود ضمن تبیین شــرایط جدید کشــور برای
استادان و نخبگان دانشگاه علومپزشکی گیالن،
از این شــرایط پیش آمده بهعنوان فرصتی یاد
کرد که اگر بهدرستی و با برنامهریزی از آن بهره
برده شود ،قطعاً آینده درخشانی در انتظار کشور
خواهد بود .وی با اشــاره به اینکه تأمین ،حفظ
و ارتقای ســامت جامعه در گروه تصمیمهای
دانشگاههای علومپزشکی اســت ،تصریح کرد:
در شرایط خاص باید تصمیمهای خاص گرفته
شود ،امروز و در شرایط جدید نیز تأمینکنندگان
مایحتاج ضروری از قبیل دارو ،تجهیزات و لوازم
درمانی مردم در صف اول قرار دارند که باید سعی
شود خللی در این مسیر بهوجود نیاید تا موجب
یأس و ناامیدی مردم شــود .حجتاالسالم علی
اسماعیلی ،مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه علومپزشکی گیالن نیز ضمن
خیرمقدم به اســتادان و اعضــای هیئتعلمی
شــرکتکننده در نهمین طرح ضیافت اندیشه
استادان و نخبگان دانشگاه علومپزشکی گیالن،
گفت :هدف از آمدن همه انبیاء و ائمه معصومین
رساندن انســانها به خدا و تربیت الهی بود .وی
ادامه داد :آن قدر مسیر خداییشدن توسط انبیاء و
معصومین(ع) هموار شده که امروز محبت به خدا
برای انسانها دستیافتنی شده است .در ادامه
دکتر فردین مهرابیان ،دبیر هماندیشی استادان
و نخبگان دانشگاه علومپزشکی گیالن نیز گفت:
طرح ضیافت اندیشه استادان و نخبگان دانشگاه
علومپزشکیگیالنباهدفارتقایتوانمندیهای
فرهنگی و تبادل تجربیات اســتادان با یکدیگر،
آشنایی بیشتر استادان با مبانی دینی و اعتقادی
در کارگاههای معرفتافزایی برگزار میشود .وی
ادامه داد :طرح ضیافت اندیشه استادان و نخبگان
دانشگاه علومپزشکی گیالن از ســال  1389با
مشارکت گسترده استادان و اعضای هیئت علمی
این دانشــگاه با موضوعــات و مباحث متنوعی
شامل اندیشههای سیاسی اسالم ،تعلیم و تربیت
اسالمی ،اخالق اسالمی و حرفهای برگزار شده
است و تاکنون بالغ بر  1200نفر از استادان طی
هشت دوره توانستند از این طرح بهرهمند شوند.

