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شاخـص هاى دانـشگاه علـوم 
پزشکى نسبت به سال گذشته 

ارتقـاء چشمگیـرى دارد

سـالمت بـه عنـوان حق ذاتـى هرفرد مطرح اسـت 
بـه ایـن معنا کـه هر کـس حـق دارد تا بـه باالترین 
اسـتاندارد از سـالمت فیزیکى و روانى دست یاید و 
این حق تمام خدمات پزشـکى، بهداشـت عمومى، 
غـذاى کافى، مسـکن مناسـب، محیط کار سـالم و 

محیط زیسـت تمیز را در برمى گیـرد ...

4
کاالهاى اساسى در ماه
 رمضان گران نمى شود

سرپرسـت سـازمان صنعـت ، معـدن و تجـارت 
آذربایجـان غربى گفت: هیچ مصوبه اى بـراى گران 
شـدن کاالهـاى اساسـى تصویـب نشـده اسـت و 
تمامـى این اقالم  با قیمت عرفى و مصـوب در بازار 
توزیع خواهند شـد. محمد دهقـان در گفت وگو  با 

خبرنـگاران ضمن اشـاره به قیمـت ... 3

یادداشتى به بهانـه روز 
روانـشناس و مشـاوره

2

چشمه هاى آبى که در سطح 
شهر ارومیه آشکار شدند

بــارش هــاى اواخــر زمســتان گذشــته و 
ــال  ــار امس ــن به ــاى آغازی ــه ه ــا و هفت روزه
مشــکالت متعــددى را بــراي هم وطنانمــان در 
اقصــی نقــاط کشــور ایجــاد کــرده امــا جنــس 
مشــکالت حاصــل از بارندگــی هــا در شــهر 

ــاوت اســت. ــه متف ارومی

تحــــول در
نظام آموزشى 
الزمـه توسعه 
همـه جــانبه 
کشـور است
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ادامه در صفحه 3

گلمرز  تاالب  در  فیلمبردارى  فردى حین  اخیرا 
ارومیه غرق شد و دار فانى را وداع گفت. چنین 
اتفاقاتى در استان ما کم نبوده و در این گزارش نیز 
قصد داریم ضمن بررسى عملکرد سازمان هاى 

مربوطه در مورد این مساله پشت پرده این اتفاق را 
بررسى کنیم. به گزارش کوشش، غرق یک جوان 
در ارومیه جز اخبار دردناکى بود که در چند روز 
اخیر در تاالب روستاى گلمرز اتفاق افتاد. ماجرا از 

این قرار بود که این افراد براى گردش و قایقرانى 
به تاالب «گلمرز» رفته بودند، دچار سانحه شده 
و یکى از آنان که توانایى شنا نداشت، غرق شد. 

حرف هاى ناگفتـه
در تــاالب گلمــرز ارومیــه
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I عکس: مرتضی خوشبخت

به گزارش کوشـش جشـنواره گل ها چند سـالى اسـت  که  +
از سـوى شـهردارى ارومیـه جهت افزایـش نشـاط در ارومیه 
برگـزار مى شـود لذا براى بررسـى شـرایط این جشـنواره به 
سـراغ مسـئولین امر و مـردم رفته ایـم وآنچه کـه مى خوانید 

مشـروح مصاحبـه با آن ها اسـت.

j   :عضو شوراى اسالمى ارومیه 

برگـزارى جشـنواره گل ها از سـوى 
شـهردارى ارومیه در راستاى پاسخ 
گویى به نیازهاى مردمى بوده اسـت

رسـول اصغـرزاده گفـت: توجـه بـه محیـط زیسـت، فضـاى 
سـبز وسـرزندگى و شـادابى بـه یـک مطالبه جهانـى تبدیل 
شـده ودر سراسـر جهان شـاهد برگـزارى جشـنواره هایى از 

ایـن قبیل هسـتیم و تداوم برگـزارى چنین جشـنواره هایى 
در راسـتاى پاسـخ گویى بـه نیازهاى مردمى اسـت. 

وى زحمـات کارکنان سـیما، منظر وفضاى سـبز شـهردارى 
ارومیه را در راسـتاى شـکرگزارى از نعمـات الهى عنوان کرد 
وگفـت: بـارش هاى اخیـر نعمت بزرگـى براى مـردم ارومیه 

بـود که باعـث جان گرفتـن دریاچه ارومیه شـد. 
 اصغـرزاده افـزود: آبیـارى فضـاى سـبز جشـنواره مسـتلزم 
آب زیـادى بـود کـه عنایت خداونـد و بارندگى هـاى صورت 

گرفتـه باعـث آبیارى فضاى سـبز شـهرى شـد. 
 عضـو شـوراى اسـالمى شـهر ارومیـه مشـکل اصلـى ایـن 
بـراى اجـراى مراسـم عنـوان  را کمبـود مـکان  جشـنواره 
کـرد و گفـت: البتـه در صـورت اجـراى مراسـم در فضاهاى 
دیگـر نیـز ممکـن بـود شـاهد اینگونه  مشـکالت باشـیم اما 

اسـتقبال مردمـى از ایـن جشـنواره  برخـى از نقـاط ضعـف 
این جشـنواره را پوشـش داد.  وى افزود: با پشـتکار و تالش 
فـراوان، افزایش مسـاحت برگزارى مراسـم، تنوع بخشـى به 
محصـوالت ارائـه شـده مى توانـد این جشـنواره را بـه عنوان 
برندى در سـطح کشـور به نام ارومیه ثبت نمـود.   اصغرزاده 
اسـتقبال مـردم و مکان این جشـنواره را خـوب ارزیابى کرد.

j   :مدیر روابط عمومى شهردارى ارومیه
جشـنواره گل ها سرآغاز جشنواره 
هاى شـاد شـهردارى ارومیه اسـت 
علـى اصغـر احمـدزاده بـا اعـالم ایـن خبر گفـت: برگـزارى 
جشـنواره گل هـا فرصـت مناسـبى بـراى معرفـى ارومیه به 

عنوان شـهر گل ها اسـت که در راسـتاى اهداف گردشـگرى 
2020 تعریـف شـده اسـت ایفـا مـى کنـد. وى بیـان کـرد: 
هدف اصلى شـهردارى از برگزارى این جشـنواره ایجاد شـور 
ونشـاط اجتماعـى در میـان مردم اسـت.  جشـنواره گل ها، 
مکانـى خـوب بـراى تفریح خانـواده هـا فراهم آورده اسـت.

j  گفت وگو با شرکت کننده در جشنواره گل ها؛
علیرضـا معصومـى 29 سـاله در گفـت وگو باکوشـش گفت: 
برگـزارى چنیـن جشـنواره اى گام مهمـى در افزایش نشـاط 
مـردم داشـته اسـت.  وى گفـت: باتوجه به مشـکالت عدیده 
اقتصـادى درکشـور، برگـزارى چنین جشـنواره هایى بسـیار 
حیاتـى بـه نظـر مى رسـد تا مـردم حداقـل در این مـکان ها 
چنـد لحضـه غـم و مشـکالت خـود را فراموش کرده و شـاد 
باشـند.  معصومـى ادامـه داد: جشـنواره کـم و کاسـتى هاى 
زیادى داشـته اسـت که شـاید صـداى بلنـد میکروفون مهم 
تریـن آن باشـد بـا این حال مزایاى این جشـنواره نسـبت به 
معایب آن بسـیار بیشتر بوده اسـت.  وى گفت: بنده در دوره 
اول و هفتم این جشـنواره شـرکت داشـته ام و این جشـنواره 
نسـبت بـه دوره هـاى قبلـى داراى نواقـص کمتـرى اسـت. 

j   فضاى جشنواره گل ها را بزرگ تر کنید
معصومـه رحیمـى 35 سـال در گفـت وگو با کوشـش گفت: 
متاسـفانه نبـود فضـاى مناسـب در جشـنواره گل هـا باعث 
آزردگـى بسـیارى از همشـهریان شـد اما نمیتـوان از فضاى 
خوب و پرنشـاط این جشـنواره صرف نظر کرد. وى برگزارى 
مراسـم هـاى مختلـف در ایـن جشـنواره، اجـراى مجریـان 
توانمند اسـتان واجراى موسـیقى هاى شـاد را از نقاط مثبت 
این جشـنواره  عنـوان کرد و گفت: امیدوارم جشـنواره هایى 
از ایـن قبیـل در شـهر ارومیه بیشـتر  برگزار شـود.  رحیمى 
در پاسـخ به سـوال خبرنگار کوشـش مبنى بر اینکـه آیا این 
جشـنواره  مـى توانـد تبدیـل به برند ملـى به نـام ارومیه در 
سـطح کشـور شـود، گفت: بعیـد مى دانـم این جشـنواره به 
صـورت ملـى بـه نام شـهرمان ثبـت شـود زیرا در شـهرهاى 
دیگـر جشـنواره هاى این چنینى با کیفیت بهتر از جشـنواره 

گل هـاى ارومیـه برگـزار مى شـود امـا برگزارى ایـن چنین 
جشـنواره اى موجب عقب نماندن از سـطوح کیفى جشـنواره 
هـا در کل کشـور مى شـود.  وى بیـان کـرد: بنـده اطالعـى 
نـدارم کـه ایـن جشـنواره چندمین جشـنواره گل هاسـت و 
در دوره هـاى قبلـى نیـز بـه دلیـل اطالع نداشـتن شـرکت 
نکـرده ام امـا از فضـاى جشـنواره کنونـى واقعـا لـذت بـردم.   
وى ابـراز امیـداورى کـرد و گفـت: از شـهردارى بـه خاطـر 
اجـراى چنیـن برنامـه هـاى باکیفیـت و مثبـت متشـکریم.

j   رئیس سازمان سیما، منظر وفضاى سبز
شهردارى ارومیه:

بیش از 60 گونه گل در جشنواره
نهم گل ها استفاده شد 

شـایگان گفـت: جشـنواره نهـم گل هـا داراى تنـوع زیـادى 
بـود بـه طـورى کـه بیـش از 60 نـوع گل وگیـاه در ایـن 
بـا  وى  گرفـت.   قـرار  عمـوم  دیـد  معـرض  در  جشـنواره 
بیـان اینکـه ایـن جشـنواره در چهـار پـارك ارومیـه برگـزار 
شـد گفـت: پـارك هـاى صفـا، اسـتقالل، سـاعت و گل هـا 
میزبانـى از ایـن جشـنواره را بـر عهـده داشـتند کـه مرکـز 
اصلـى برگـزارى آن پارك گل ها بود.  رئیس سـازمان سـیما، 
منظـر و فضـاى سـبز شـهردارى ارومیـه بـا بیـان اینکـه در 
کنـار ایـن جشـنواره  غرفه تخصصـى گل و گیاه نیـز برگزار 
شـده بـود گفـت: از تولیـد کننـدگان گل هـاى گیاهـى در 
ایـن جشـنواره دعـوت شـده بـود تـا روش هـاى نگـه دارى 
گل هـا در آپارتمـان و مبـارزه بـا آفـات بـه مـردم  آمـوزش 
داده شـود.  شـایگان بـه اهـداف برگـزارى ایـن جشـنواره 
اشـاره کـرد و گفـت: معرفـى ارومیـه بـه عنوان شـهر گل ها، 
ترویـج نگـه دارى از گل و توسـعه فضـاى سـبزى شـهر جـز 
اهـداف اصلـى برگـزارى ایـن جشـنواره در ارومیـه اسـت.  
وى بـا بیـان اینکـه در کنـار ایـن جشـنواره کارناوال هـاى 
مختلفـى برگزار شـد خاطرنشـان کـرد: المان هـاى مختلفى 
در جشـنواره گل هـا از قبیـل قلـب، آسـیاب بـادى، واگـن 
و.. اسـتفاده شـد کـه همگـى بـا گل تزئیـن شـده بودنـد.

نهمین جـشنواره گـلها در ارومیـه به پایان رسید
J  ،پــارك هــاى صفــا، اســتقالل

ــى از ایــن  ســاعت و گل هــا میزبان
جشــنواره را بــر عهــده داشــتند 
برگــزارى آن  کــه مرکــز اصلــى 
تولیــد  از  بــود.  گل هــا  پــارك 
در  گیاهــى  هــاى  گل  کننــدگان 
ایــن جشــنواره دعــوت شــده بــود 
تــا روش هــاى نگــه دارى گل هــا 
در آپارتمــان و مبــارزه بــا آفــات 
بــه مــردم  آمــوزش داده شــود. 
ــه عنــوان شــهر  معرفــى ارومیــه ب
گل هــا، ترویــج نگــه دارى از گل 
و توســعه فضــاى ســبزى شــهر 
برگــزارى اصلــى  اهــداف  جــز 

ایــن جشــنواره در ارومیــه اســت. 

میـزان آب دریاچـه ارومیه  به
4 میلیارد و 600 مترمکعب رسید

تقـابل هـوش مصـنوعى و
یادگیـرى عـمیق و انـسان

دانشگاه فنى و حـرفه اى قاضى طباطبایى با 
42بازوى مهارت به حوزه آب استان ورود کرد
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چشمه هاى آبى که در سطح 

شهر ارومیـه آشکار شدند
L سينا ميـرزامـحمدی

بارش هاى اواخر زمستان گذشته و روزها  +
امسال مشکالت  بهار  آغازین  هاى  هفته  و 
متعددى را براي هم وطنانمان در اقصی نقاط 
کشور ایجاد کرده اما جنس مشکالت حاصل 
از بارندگی ها در شهر ارومیه متفاوت است.

اکثـــر شـــهرهاي کشـــور بـــا مشـــکالت ســـیل و تخریـــب 
ـــی  ـــرم م ـــه ن ـــت و پنج ـــاورزي دس ـــوالت کش ـــع و محص مناب
ـــردم  ـــه هـــاي م ـــه خان ـــف روان ـــد و ســـیل از طـــرق مختل کنن

ـــت. ـــده اس ش
امــا در شــهر ارومیــه بارندگــى هــا نــه از طریــق ســیل بلکــه 
در قالــب چشــمه مشــکالت عدیــده اي را بــراي مــردم برخی 

مناطــق ارومیــه ایجــاد کــرده اســت.
شــهر ارومیــه از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی از چندیــن وجه 
ــود  ــت و وج ــل اس ــهر متص ــه ش ــی ب ــاي منته ــوه ه ــه ک ب
چشــمه هــاي مختلــف در فصــول پــر آب دور از ذهن نیســت؛ 
موضــوع مشــکالت چشــمه هــا نیــز از چندیــن وجــه قابــل 

بررســی هســتند.
موضـــوع اول متوجـــه شـــهرداري اســـت، فراهـــم ســـازي 
ـــف  ـــاز از وظای ـــاخت و س ـــراي  س ـــن ب ـــب و ام ـــط مناس محی
ـــی را  ـــا بعضـــا چشـــم پوشـــی های ـــاد اســـت ام ـــن نه ـــی ای ذات
ـــاي متصـــل  ـــوه ه ـــاي ک ـــه ه ـــاز در دامن ـــاخت و س ـــراي س ب

ـــهر دارد. ـــه ش ب
ــی  ــاد م ــود ایج ــی موج ــه بحران ــا در مرحل ــوع دوم ام موض
ــر  ــاي اخی ــی کا طــی روزه ــاي آب ــود، برخــی چشــمه ه ش
در برخــی مناطــق ایجــاد شــده انــد دقیقــاً در داخــل منــازل 
ــل  ــراي ســاکنین مخت ــد و زندگــی را ب ــرار دارن مســکونی ق

ــد. کــرده ان
ـــکونی رد  ـــازل مس ـــیر از من ـــز در مس ـــا نی ـــمه ه ـــی چش برخ
ـــار  ـــا را دچ ـــاختمان ه ـــی س ـــاظ ایمن ـــوند و از لح ـــی ش م

ـــد. ـــرده ان ـــالل ک اخ
قــدرت چشــمه هــا در برخــی مناطــق بــه قــدري اســت کــه 
ــاي  ــتگاه ه ــتفاده از دس ــه اس ــور ب ــاکنین مجب ــی و س اهال

ــور و دینــاك هــاي مختلــف هســتند. تخلیــه و موت
ــهرداري و  ــاي ش ــمت ه ــی قس ــت؟! برخ ــاره چیس ــا چ ام
ــت  ــع و ظرفی ــه مناب ــه ب ــا توج ــی از مواقع(ب ــه در بعض البت
ــه شــهروندان  ــی را ب ــاي محــدود شــهرداري) کمــک های ه
انجــام مــی دهنــد ولــی چــاره و راه حــل دائمــی بــراي ایــن 

مهــم پیــش بینــی نشــده اســت.
شــاید یــک کار گروهــی از توســط دســتگاه هــاي مختلــف 
اجرایــی اعــم از شــهرداري، آب و فاضــالب، منابــع طبیعــی و 

... چــاره ایــن معضــل باشــد.
ـــت  ـــاري اس ـــاي ج ـــمه ه ـــن چش ـــه از ای ـــی ک ـــه آب زالل البت
ــت  ــن نعمـ ــه از ایـ ــتفاده بهینـ ــراي اسـ ــت بـ ــک فرصـ یـ
خداونـــد اســـت تـــا در مصـــارف مختلـــف شـــهري کـــه 
روزانـــه توســـط شـــهرداري مصـــرف مـــی شـــود، صـــرف 
ـــوي  ـــب از س ـــر مناس ـــک تدبی ـــد ی ـــز نیازمن ـــن نی ـــود و ای ش

مســـئولین مـــی باشـــد.

ذره بین

L ساالر باقــری

ــار  + ــن ب ــال از اولی 63 س
ــارت  ــى عب ــان مکارت ــه ج ک
هــوش مصنوعــى را مطــرح 
کــرد مى گــذرد در ایــن مــدت 
پیشــرفت هاى شــگرفى در 
تمامــى علــوم بــه وقــوع پیوســته از زمانــى کــه 
ــف  ــده هــاى مختل ــن واژه مطــرح شده اســت ای ای
و دســتگاههاى مختلفــى بــراى ایــن منظــور پیــاده 
ــال آن  ــد قب ــت هرچن ــاخته شده اس ــازى و س س
نیــز ایــن مســئله بطــور جــدى در بین دانشــمندان 
مطــرح بــوده و مقاالتــى نیــز ارائــه شــده اســت 
ــامل  ــوان ش ــى را مى ت ــوش مصنوع ــث ه ــا بح ام
ــوان  ــه بعن ــرى ک ــت عص ــر گرف ــر در نظ دو عص
یخبنــدان آن مطــرح کــرد و عصــرى که شــکوفایى 
آن شــروع شــده و همچنــان بشــدت ادامــه دارد و 
عالقــه منــدان بســیارى را جــذب خــود در حــوزه 
هــاى مختلف از جملــه رباتیک و پــردازش و تحلیل 
تصاویــر دســته بندى متــون و پیشــبینى هاى 
کــرده  اســت. غیــره  و  زمانــى  ســرى هاى 

 هرچنــد در بیــن دانشــمندان و کارشناســان 
ــف  ــر تعری ــى ب ــى مبن ــق کامل ــم تواف ــن عل ای
هوش مصنوعــى نشــده اســت و هــر کــس نســبت 
بــه حــوزه اى کــه در آن فعالیــت مى کنــد تعریفى 
ارائــه کــرده اســت. از کنتــرل هوشــمند خانــه هــا 
ــا  ــا کنتــرل هوشــمند خودروهــا کــه ب گرفتــه ت
عنــوان خودروهــاى خــودران مطــرح شــده اســت.
 از فعالیـــت در حـــوزه هـــاى پزشـــکى گرفتـــه 
تـــا فعالیت هـــاى نظامـــى و علمـــى کـــه 
ـــت  ـــه اس ـــورت گرفت ـــى ص ـــتآوردهاى عظیم دس
ــخیص  ــایى و تشـ ــه شناسـ ــوان بـ ــه مى تـ کـ
ــاى  ــخیص تومورهـ ــل تشـ ــا از قبیـ بیمارى هـ
 MRI ـــوژى و تصاویـــر ســـرطانى در تصاویـــر رادیول
ـــکان  ـــراى پزش ـــایانى ب ـــک ش ـــه کم ـــرد ک ـــام ب ن
ـــوع  ـــر ن ـــالم نظ ـــخیص و اع ـــتیار تش ـــوان دس بعن

تـــوده و انـــدازه و موقعیـــت آن دارنـــد.
 در حوضــه هــاى نظامــى هــم کــه مى تــوان  بــه 
ــاره  ــتم هاى UAV  اش ــعه سیس ــاخت و توس س
کــرد کــه تــوان پــرواز خــودکار، ردگیــرى هــدف 
و نابودســازى آن را بــدون دخالــت انســان دارنــد 
طراحــى سیســتم هاى دفاعــى کــه بــا اســتفاده از 
حســگرها و یادگیریهــاى ماشــین بــا رونــد خطاى 
ــه دفــاع و از بیــن بــردن  میــل بــه صفــر قــادر ب

مهاجــم را دارنــد.
در ایــن بیــن سیســتم هاى تشــخیص چهــره نیــز 
جایــگاه ویــژه اى دارنــد کــه میتواننــد در کســرى 
ــه  ــل ب ــاى متص ــن ه ــق دوربی ــه از طری از ثانی
سیســتم هاى کنتــرل چهــره شــخص و اشــخاص 
را تشــخیص دهنــد حتــى بــا الگوریتم هــاى 
خــاص میتواننــد حالــت روحــى و روانــى شــخص 

را از روى چهــره تشــخیص دهنــد کــه ایــن امر به 
پلیــس و مراجــع حفاظتــى و نظامــى ایــن امــکان 
را مى دهــد کــه در پاســدارى و حفاظــت بصــورت 
ــراد  ــا اف ــه ب ــد و بالفاصل ــل کنن ــرى عم حداکث
مضنــون بــه تروریســم و مجــرم مقابلــه نماینــد.
 امـــا در ایـــن بیـــن عمـــوم مـــردم و بعضـــا افـــرادى 
ـــئله  ـــن مس ـــه ای ـــطحى ب ـــورت س ـــط بص ـــه فق ک
ـــاى  ـــود دارد واژه ه ـــتباهاتى وج ـــد اش پرداخته ان
ــرى  ــى، یادگیـ ــبکه عصبـ ــى، شـ هوش مصنوعـ
ـــه  ـــق را درســـت متوج ـــرى عمی ـــین و یادگی ماش
نمى شـــوند و تعاریـــف نادرســـتى از ایـــن علـــم 
دارنـــد یکـــى از بزرگتریـــن اشـــتباهات بشـــر 
و عامـــه مـــردم در ایـــن خصـــوص انتظـــار 
ـــد  ـــگرف در ح ـــى ش ـــریع و انتظارتحول ـــد س رش

فیلم هـــاى اکشـــن دارنـــد.
یکــى از مهمتریــن مســائل مطــرح شــده قضیــه 
ــى  ــوش مصنوع ــوزه ه ــگ در ح ــون تورین آزم
و  بــزرگ  دانشــمند  آلن تورینــگ  توســط 
ریاضــى دان دانشــمند کامپیوتــر، متخصــص 
رمــز نــگارى کــه بعنــوان پدرهــوش مصنوعــى و 

محاســبه نویــن شــناخته مى شــود.
ــا ماشــین ها  از نظــر آلــن تورینــگ، پرســش «آی
ــود  ــر از آن ب ــد» بى معنى ت ــد تفکــر کنن مى توانن
کــه بتــوان پاســخ روشــنى بــه آن داد.  چــرا کــه 
ــه  ــراى تفکــر ارائ ــوان تعریــف مشــخصى ب نمى ت
داد.  بنابرایــن تورینــگ پرســش را بــه ایــن گونــه 

مطــرح نمــود: آیــا مى تــوان ماشــینى ســاخت که 
آزمــون تورینگ را پشــت ســر بگــذارد؟ 

ـــون  ـــن آزم ـــف از ای ـــون دو نســـخه مختل هـــم اکن
ــگ، و  ــتاندارد تورینـ ــون اسـ ــود دارد: آزمـ وجـ
ـــون،  ـــن آزم ـــد: در ای ـــون تقلی ـــد. آزم ـــون تقلی آزم
دو شـــخص بـــا جنســـیت هاى متفـــاوت، از 
طریـــق یادداشـــت بـــا شـــخص ســـومى کـــه 

قاضـــى اســـت گفتگـــو مى کننـــد.
 قاضــى ایــن دو بازیکــن را نمى بینــد، و با پرســش 
و پاســخ ســعى دارد تشــخیص دهــد کــدام یــک 
مــرد و کــدام یک زن هســتند.  نقــش بازیکن اول 
ایــن اســت کــه قاضــى را بــه نحــوى فریــب دهــد 

کــه در تشــخیص جنســیت آن دو اشــتباه کند.
 تورینــگ نقــش بازیکــن فریبــکار را بــه ماشــین 
ــق  ــین موف ــن ماش ــه ای ــى ک ــپرد، و در صورت س
شــود کــه قاضــى را فریــب دهــد، از آزمــون موفق 
ــین  ــوان آن را ماش ــت و مى ت ــده اس ــرون آم بی

هوشــمند نامیــد.
ــده  ــته ش ــد شکس ــن س ــر ای ــال هاى اخی  در س
اســت سیســتم گوگل دوپلکــس مصداق بــارزى از 
پیشــرفت هــوش مصنوعــى اســت کــه قادر اســت 
ــد،  ــرار کن ــى برق بصــورت مســتقل تمــاس تلفن
بطوریکــه طــرف مقابــل قــادر بــه شناســایى صدا 
نبــوده و متوجــه نشــود کــه مخاطــب یک انســان 
نیســت. درحالــت کلــى مــوارد ذکــر شــده فــوق 

در خصــوص اشــتباه گرفتــه شــدن عبارت هــاى 
یادگیــرى  عصبــى،  شــبکه  هوش مصنوعــى، 
ــارت  ــراى هــر عب ــح مختصــرى ب ماشــین توضی

ذکــر مى کنــم.
ـــودى  ـــت وج ـــى ماهی ـــور کل ـــى: ط هوش مصنوع
ــات،  ــع آورى اطالعـ ــوم جمـ ــه مفهـ ــوش بـ هـ
ــور  ــه منظـ ــات بـ ــل تجربیـ ــتقراء و تحلیـ اسـ
ـــت. ـــم اس ـــه تصمی ـــا ارائ ـــش ی ـــه دان ـــیدن ب رس
ــرى  ــوم به کارگیـ ــه مفهـ ــوش بـ ــع هـ  در واقـ
تجربـــه بـــه منظـــور حـــل مســـائل دریافـــت 

شـــده تلقـــى مى شـــود.
 هــوش مصنوعــى علــم و مهندســى ایجــاد 
از  به کارگیــرى  بــا  هوشــمند  ماشــین هایى 
کامپیوتــر و الگوگیــرى از درك هــوش انســانى یــا 
حیوانــى و نهایتــاً دســتیابى بــه مکانیــزم هــوش 

ــت. ــانى اس ــوش انس ــطح ه ــى در س مصنوع
در مقایســه هــوش مصنوعــى بــا هــوش انســانى 
ــه مشــاهده  ــادر ب ــه انســان ق ــت ک ــوان گف مى ت
ــل مســایل در جهــت قضــاوت  ــه و تحلی و تجزی
ــوش  ــه ه ــى ک ــت در حال ــم اس ــذ تصمی و اخ
ــى از  ــن و رویه های ــر قوانی ــى ب ــى مبتن مصنوع

ــر اســت. ــر روى کامپیوت ــه شــده ب ــل تعبی قب
 در نتیجــه على رغــم وجــود کامپیوترهــاى بســیار 
کارا و قــوى در عصــر حاضــر مــا هنــوز قــادر بــه 
پیــاده کــردن هوشــى نزدیــک بــه هــوش انســان 

ــم. ــى نبوده ای ــاى مصنوع ــاد هوش ه در ایج
ــمندى  ــل هوش ــاخت عام ــت س ــدف در نهای ه
هســت کــه بتوانــد بــا حس گرهــاى خــاص خــود 
ــوارد و  ــه م ــبت ب ــرده و نس ــس ک ــط را ح محی

ــرد. ــات موجهــى بگی ــع موجــود تصمی موان
از شــاخه هاى هــوش مصنوعــى مى تــوان بــه 

ــرد: ــر اشــاره ک ــوارد زی م
(Machine Learning) یادگیرى ماشین •

(Neural Networks) شبکه عصبى مصنوعى •

(Machine Vision) بینایى ماشین •
(Expert System) سیستم هاى خبره •

(NLP) پردازش زبان طبیعى •
(Genetic Algorithm) الگوریتم ژنتیک •

(Robotic) مفاهیم مرتبط با روباتیک •
یادگیــرى ماشــین:این علــم کــه امروزه بطــور جد 
مــورد پژوهــش و کنــکاش قــرار گرفتــه از شــاخه 

هــاى هــوش مصنوعــى مى باشــد.
هــدف از ایــن علــم یــاددادن مــواردى بــه ماشــین 
مى باشــد، بعنــوان مثــال ماشــین بایــد بتوانــد بــا 
ــا  مشــاهده یکســرى از عکس هــا از یــک شــى ی
یــک نــوع حیــوان یــا انســان در زوایــاى مختلف و 
کیفیت هــاى مختلــف یــاد بگیریــد بــه اینصــورت 
ــوزش و اتمــام مشــاهده  ــه آم ــس از مرحل ــه پ ک
ــاز تســت و بررســى مى شــویم در  ــر وارد ف تصاوی

ایــن حالــت ماشــین نســبت بــه آموختــه هــاى 
قبلــى خــود بایــد بــا دیــدن یــک تصویــر کــه در 
مرحلــه آمــوزش آن را ندیــده اســت بتوانــد مــورد 

را درســت و بــدون اشــتباه شناســایى کنــد.
شــبکه عصبــى: درواقــع ایــن عبــارت الهــام گرفته 
شــده از سیســتم عصبــى مغــز انســان بــوده کــه 
ــا ورود داده هــا توســط سیناپســهاى عصبــى و  ب
پــردازش در داخــل آنهــا مــوردى را یاد میگیرنــد، 
ــتفاده از  ــا اس ــز ب ــى نی ــى مصنوع ــبکه عصب ش
بردارهایــى را دریافــت کــرده و بــا عملیــات ریاضى 
ورودیهــا را بــا یکســرى وزن هــاى مشــخص 
شــده توســط طــراح سیســتم محاســبه کــرده و 
خروجــى آن را بــه یــک تابــع ریاضــى میدهــد و 
خروجــى تابــع عــددى در بــازه 0 تــا 1 مى باشــد 
ــى  ــى تصمیم ــى نهای ــن خروج ــه ای ــبت ب و نس

ــد. ــد ش گرفته خواه
در واقــع کاربــرد شــبکه عصبــى بیشــتر بصــورت 
تخمیــن زدن بــوده و مى تــوان وزن هــاى آن 
ــا  ــوزش داد ت ــى آم ــط الگوریتم های ــز توس را نی

خروجــى دقیق تــرى بدســت آورد.
ــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده میتــوان آینــده  ب
ــوش  ــار ه ــى در اختی ــه نوع ــا را ب ــان و دنی انس
مصنوعــى و زیرشــاخه هــاى آن دیــد ایــن 
ــوى  ــوس از تکاپ ــالً محس ــورت کام ــرش بص نگ
ــاى  ــاى دنی ــا و غول ه ــزارى دنی ــاى نرم اف غول ه
فضایــى  ســازمان هاى  همچنیــن  و  مجــازى 
ــن  ــاى نوی ــوژى ه ــه تکنول ــى ب ــت دسترس جه
هــوش مصنوعــى جهــت انجــام امــورات مربــوط 
ــل مشــاهده  ــراد قاب ــه اکتشــاف و تشــخیص اف ب
ــکارى  ــاى هم ــه ه ــر از زمزم ــن ام ــد ای مى باش
شــرکت گــوگل و فیــس بــوك کامــالً جــدى در 
نظــر گرفتــه شــده اســت ایــن دو شــرکت قصــد 
ــى در  ــدم بزرگ ــر ق ــکارى همدیگ ــا هم ــد ب دارن
ــد. ــى بردان ــوش مصنوع ــرفت ه ــعه و پیش توس

ــى  ــوش مصنوع ــد از ه ــتا بای ــن راس ــال در ای ح
ترســید یــا نــه؟! ســوالى هســت کــه بــدون وارد 
شــدن در ایــن علــم و اینکــه همــه گیر شــدن آن 

نمیتــوان پاســخى بــراى آن داد.
هرچنــد کــه همــه توســعه دهنــده گان هــوش 

ــد. ــک میدانن ــرس از آن را مضح ــى ت مصنوع
ـــش دیگـــرى در خصـــوص هـــوش مصنوعـــى  چال
ـــال  ـــوان مث ـــه بعن ـــت ک ـــد اینس ـــرح مى باش مط
ـــه  ـــان ب ـــک زب ـــن از ی ـــک مت ـــه ی ـــگام ترجم هن
زبـــان دیگـــر آیـــا نیـــاز هســـت کـــه ماشـــین 
ایـــن ترجمـــه را درك کـــرده و حـــس کنـــد؟! 
ـــط  ـــى توس ـــاق چین ـــوان ات ـــه عن ـــش ب ـــن چال ای

ـــد. ـــرح ش ـــرل مط ـــان س ج

تقابــل هــوش مصنوعــى و یادگیــرى عمیــق و انســان

ــام  + ــه مقـ ــه کـ ــت: همان گونـ ــه گفـ ــه ارومیـ امام جمعـ
ــان  ــود بیـ ــاى خـ ــا در رهنمودهـ ــم رهبـــرى بارهـ معظـ
کرده انـــد تحـــول در نظـــام آموزشـــى الزمـــه توســـعه 

ــت. ــور اسـ ــه کشـ همه جانبـ

در  قریشـیى  مهـدى  سـید  حجت االسالم والمسـلمین   
مراسـم نکوداشـت مقـام معلـم کـه بـا حضـور معلمـان 
منتخـب از شـهرهاى مختلـف آذربایجـان غربى و جمعى 
از فرهنگیـان و مسـئولین ایـن اسـتان در سـالن شـهید 
رخشـا شـرکت توزیـع نیـروى بـرق اسـتان برگـزار شـد 
اظهـار داشـت: همـه مى دانیـم کـه معلمـى شـغل انبیـا 
الهـى اسـت و از اهمیـت بسـیار زیـادى برخوردار اسـت.
وى تصریـح کـرد: در قـرآن کریـم نیز خداوند خـود را به 
عنـوان معلـم براى انسـان  خطـاب مى کنـد بنابراین باید 
در بیـن آحـاد جامعـه بـه نقـش و جایـگاه شـغل معلمى 

بیـش از پیـش توجـه کنیم.
نماینـده ولـى فقیـه در آذربایجـان غربى تصریح کـرد:  از 
منظـر اسـالم و آموزه هـاى قـران کریـم در حقیقـت اگـر 
تعلیم و تعلم و معلمى نباشـد خلقت انسـان ناقص اسـت 

بنابرایـن معلمـان در ایـن کشـور تکمیـل کننـده اصالت 
خلقـت انسـان در مسـیر اهداف الهى هسـتند.

امـام جمعـه ارومیـه گفـت: انبیـا شایسـته ترین افـراد در 
نظـام خلقـت هسـتند و خـداى سـبحان با عنـوان معلم 

آن هـا را خطـاب کرده اسـت.
قـرآن  از  آیـه اى  در  خداونـد  کـرد:  تصریـح  قریشـى 
همـه  گویـا  شـود  احیـا  انسـان  یـک  اگـر  مى فرمایـد، 
ایـن بحـث نجـات  را نجـات داده ایـم، ظاهـر  انسـان ها 
جسـمى اسـت امـا باطـن آیه نجـات انسـان از گمراهى و 
احیـاى آن از ورطـه نابـودى اسـت، چرا که افـراد بى دین 

را خداونـد تبـارك، مـرده نامیـده اسـت.
وى افـزود: بـا توجـه بـه ایـن آیـات، خداونـد مى فرماید، 

معلـم خیـر، احیاگـر تمـام موجودات  اسـت.
نماینـده ولـى فقیـه در آذربایجـان غربـى اظهار داشـت: 
تحـول نظـام آموزشـى مورد نظر و خواسـته مقـام معظم 
رهبـرى اسـت و ایـن سـند تدویـن شـده و در اختیـار 
آموزش وپرورش قرار داده شـده بنابراین باید اجرایى شود.

امام جمعه ارومیه:

تحول در نظام آموزشى الزمـه توسعه همه جانبه کشور است

ـــت:  + ـــى گف ـــان غرب ـــتاندار آذربایج ـ اس ـــتان ها  ـــروه اس گ
ــارد و 600  ــار میلیـ ــه چهـ ــه بـ ــه ارومیـ ــزان آب دریاچـ میـ
ـــش  ـــردا افزای ـــروز و ف ـــاى ام ـــا بارش ه ـــید و ب ـــب رس مترمکع

ــد. ــترى مى یابـ بیشـ

محمدمهـدى شـهریارى در مراسـم  جشـنواره گل هـا در 
بوسـتان گللرباغـى ارومیـه اظهار داشـت: به فضـل الهى و در 
نتیجه بارش هاى مسـتمر روزهاى نخسـت سـال آب دریاچه 
ارومیـه کـه به نزدیـک یک میلیارد متر مکعـب کاهش یافته 
بـود بـه نحـو چشـمگیرى افزایش داشـته اسـت. وى تصریح 
کـرد: خـدا را شـاکریم کـه امـروز حجـم آب دریاچـه ارومیه 
از 4 میلیـارد و 600 میلیـون متـر مکعـب نیـز فراتـر رفتـه 
اسـت. شـهریارى گفـت: پیش بینـى مى شـود بـا بارش هـاى 
روزهـاى آینـده بـه زودى آب دریاچـه مـرز 5 میلیـارد متـر 
مکعـب را نیـز رد کنـد. اسـتاندار آذربایجـان غربـى گفـت: 
رهاسـازى آب مازاد سـدها نیز تأثیر بسـیار خوبـى در حال و 
روز دریاچـه ارومیه داشـته و این کار همچنـان ادامه مى یابد. 
وى از سـاخت پـالژ مخصـوص شـنا در سـاحل ایـن دریاچه 
خبـر داد گفـت: در سـال 98 پالژهاى مناسـبى براى شـناى 
بانـوان و آقایـان و گردشـگران داخلـى و خارجـى در یکـى از 
بهتریـن نقـاط دریاچـه راه اندازى مى شـود تا امکان اسـتفاده 
ایـن ظرفیـت بى نظیـر خـدادادى فراهـم آیـد. از  بهتـرى 

میـزان آب دریاچه ارومیه به 4 میلیارد و 600 مترمکعب رسید

J  درواقــع این عبــارت الهام گرفته
شــده از سیستم عصبى مغز انسان 
ــط  ــا توس ــا ورود داده ه ــه ب ــوده ک ب
سیناپســهاى عصبــى و پــردازش در 
داخــل آنهــا مــوردى را یاد میگیرنــد، 
ــا  ــز ب ــى نی ــى مصنوع ــبکه عصب ش
اســتفاده از بردارهایــى را دریافــت 
کــرده و بــا عملیــات ریاضــى ورودیهــا 
ــخص  ــاى مش ــرى وزن ه ــا یکس را ب
شــده توســط طراح سیستم محاسبه 
کــرده و خروجــى آن را بــه یــک تابــع 
ریاضــى میدهــد و خروجــى تابــع 
عــددى در بــازه 0 تــا 1 مى باشــد 
ــى  ــى نهای ــن خروج ــه ای ــبت ب و نس
تصمیمــى گرفتــه  خواهــد شــد.
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یادداشتى به بهانـه روز 
روانـشناس و مشـاوره

L فائقه صديقی

ــى  + ــم روانشناسـ ــِت علـ در بزرگداشـ
ـــفاى روح  ـــالتش ش ـــه رس ـــس ک ـــن ب همی
اســـت، کـــه وصـــل خویشـــتن خویـــش 

بـــه خویـــش اســـت .

در دنیایـــى کـــه افســـردگى بیمـــارى 
ــه روز ســـردرگم  ــانها روز بـ ــناخته شـــده و انسـ قـــرن شـ
مى شـــوند کســـانى هســـتند کـــه بـــدون هیـــچ قضاوتـــى 
ـــى  ـــده م ـــج دل مان ـــت در کن ـــه سالهاس ـــى ک ـــاى حرفهای پ
ـــى  ـــراى غم های ـــد ب ـــاز مى کنن ـــان را ب ـــفره دلش ـــینند س نش
کـــه کســـى درکشـــان نکـــرده بـــود و اشـــک هایى کـــه 
ـــن  ـــر از ای ـــى برایشـــان باالت ـــود و لذت ـــه شـــده ب ـــده گرفت نادی
ـــد  ـــى ناامی ـــه از زندگ ـــد ک ـــى را بگیرن ـــت کس ـــت دس نیس

گشـــته، فـــارغ از تمـــام روزمرگـــى هـــاى خودشـــان!
زندگى ما سرشار از انتخاب است...

ــا  ــش ی ــرس، آرام ــان، ت ــک، اطمین ــه؛ ش ــاب در لحظ انتخ
ــا را تعییــن مى کنــد  ــى کــه گاهــى آینــده م ــد، انتخاب تردی
ــه  ــرى ب ــم گی ــخت تصمی ــه س ــا در لحظ ــا باره ــه م هم
دنبــال شــخصى بودیــم کــه بتوانــد راهمــان را روشــن کنــد و 
روانشــناس همــان کســى ســت کــه مى توانیــم دغدغه هــاى 
خــود را بــدون تــرس از طــرد و قضــاوت مطــرح کنیــم و در 

ــدوار و راســخ باشــیم. ــم خــود امی تصمی
ــه  ــى ک ــام زحمات ــاس تم ــه پ ــم ب ــى نهی ــن روز را ارج م ای
بــراى روح و روان آدمــى کشــیده میشــود تــا رنجــى از 

انســان ها کاهــش یابــد.
ـــد در  ـــه روان شناســـان و مشـــاوران بتوانن ـــه ک ـــد اینک ـــه امی ب
ـــته  ـــزایى داش ـــش بس ـــات کالن نق ـــى و تصمیم ـــور دولت ام
ــا  ــفتگى ها و درگیرى هـ ــى از آشـ ــاید کمـ ــا شـ ــند تـ باشـ
ـــاله  ـــن مس ـــه ای ـــر ب ـــئولین ام ـــه مس ـــود. و زمانیک ـــته ش کاس
ـــت  ـــان اس ـــر از درم ـــگیرى بهت ـــه پیش ـــد ک ـــى ببرن ـــم پ مه

مى تـــوان شـــاهد جامعـــه اى ســـالم و پویـــا بـــود.

L هـادی ابراهيــم زاده

ــردارى  + ــن فیلمب ــردى حی ــرا ف اخی
ــد  ــرق ش ــه غ ــرز ارومی ــاالب گلم در ت
چنیــن  گفــت.  وداع  را  فانــى  دار  و 
ــوده  ــم نب ــا ک ــتان م ــى در اس اتفاقات
ــم  ــد داری ــز قص ــزارش نی ــن گ و در ای
ضمــن بررســى عملکــرد ســازمان هــاى مربوطــه در مــورد 
ــم. ــى کنی ــاق را بررس ــن اتف ــرده ای ــت پ ــاله پش ــن مس ای

بــه گــزارش کوشــش، غــرق یــک جــوان در ارومیــه جــز 
ــاالب  ــر در ت ــود کــه در چنــد روز اخی ــار دردناکــى ب اخب
ــود  ــرار ب ــن ق ــاد. ماجــرا از ای روســتاى گلمــرز اتفــاق افت
ــاالب  ــه ت ــى ب ــردش و قایقران ــراى گ ــراد ب ــن اف ــه ای ک
ــد، دچــار ســانحه شــده و یکــى از  ــه بودن ــرز» رفت «گلم

ــى شــنا نداشــت، غــرق شــد.  ــان کــه توانای آن
شــاید ایــن اولیــن وآخریــن بــار نباشــد کــه در این روســتا 
ــاى  ــى راه کاره ــا بررس ــا ب ــد ام ــى مى افت ــن اتفاقات چنی
ویــژه مــى تــوان ازاین گونــه اتفاقــات جلوگیــرى کــرد تــا 
دیگــر شــاهد چنیــن حــوادث تلخــى نه تنهــا در روســتاى 

گلمــرز بلکــه در دیگــر تــاالب هــا و ســدها نباشــیم. 
 هرچنـــد کـــه آمـــار مقایســـه اى از میـــزان غـــرق شـــدگى 
ـــت  ـــى در دس ـــن جهان ـــا میانگی ـــه ب ـــران در مقایس در ای
نیســـت امـــا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه میـــزان ســـوانح 
طبیعـــى وغیـــر طبیعـــى در ایـــران بســـیار بیشـــتر از 
ــزى  ــا برنامه ریـ ــت بـ ــان اسـ ــورهاى جهـ ــایر کشـ سـ
ـــادف و  ـــل تص ـــى از قبی ـــش حوادث ـــت کاه ـــب جه مناس
ـــار  ـــش آم ـــى در کاه ـــوان گام مهم ـــدگى مى ت ـــرق ش غ

مربوطـــه بـــه آن در کشـــور ایفـــا نمـــود. 
ــه و راه  ــن حادث ــتر ای ــه بیش ــر چ ــى ه ــراى بررس ــذا ب ل
هــاى جلوگیــرى از آن ســراغ مســئولین ذى ربــط رفیتــم و 
آنچــه کــه مــى خوانیــد مشــروح مصاحبــه بــا آن ها اســت. 

j   :فرماندارارومیه
با کرایه دهندگان قایق به غرق شدگان 

تاالب گلمرز برخورد جدى مى شود 
ــه  ــه  کرایـ ــدام بـ ــرادى اقـ ــت: افـ ــدى زاده گفـ مالحمـ
قایـــق بـــه غـــرق شـــدگان روســـتاى گلمـــرز کردنـــد 
ـــورد  ـــا برخ ـــا آنه ـــوده و ب ـــى ب ـــر قانون ـــا غی ـــه کار آن ه ک

جـــدى صـــورت مـــى گیـــرد. 
ــداد و  ــتاد امـ ــاق سـ ــن اتفـ ــد از ایـ ــه داد: بعـ وى ادامـ
نجـــات در اســـتان تشـــکیل یافـــت و مقـــرر شـــد هـــر 
ـــد  ـــى کن ـــاى پدال ـــق ه ـــه قای ـــه کرای ـــدام ب ـــه اق ـــى ک کس
ـــه  ـــا ب ـــد ت ـــت کن ـــتانداردها را رعای ـــرى اس ـــک س ـــد ی بای

ـــود.  ـــت داده ش ـــازه فعالی ـــا اج آن ه
فرمانــدار ارومیــه بابیــان اینکــه عــالوه برایــن افــرادى نیــز 
اقــدام بــه کرایــه قایــق در اطــراف پــل شــهید کالنتــرى 
مــى نماینــد کــه مقــرر شــده اســت ایــن افــراد نیز نســبت 
ــد و  ــدام نماین ــه مســافران اق ــه نجــات ب ــه جلیق ــه ارائ ب

همچنیــن اســتفاده کننــدگان از ایــن قایــق هــا بایــد بیمه 
نیــز داشــته باشــند و قایــق هــاى کرایــه داده شــده نیــز 

مناســب آن تفرجــگاه باشــند. 

j   :معاون امداد و نجات هالل احمر آذربایجان غربى
هالل احمر متولى امداد ونجات
در تاالب روستاى گلمرز نبود 

مســـافر بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر گفـــت: هـــالل احمـــر 
ـــتاى  ـــاالب روس ـــات ت ـــداد و نج ـــى ام ـــون متول ـــق قان طب
ـــه  ـــا وظیفـــه پشـــتیبانى از ایـــن حادث گلمـــرز نبـــود و صرف

ـــت.  ـــده داش را برعه
ــى و ســایر  ــواد غذای ــن م ــردن چــادر، تامی ــم ک وى فراه
مســئولیت هــاى مربــوط بــه پشــتیبانى از آســیب دیدگان 
را جــز وظایــف ایــن ســازمان اعــالم کــرد و گفــت: هــالل 
احمــر در حادثــه روســتاى گلمــرز وظیفــه ارســال قایــق 
بــراى غواصــان و یــا انتقــال آســیب دیــدگان بــه اورژانــس 
را بــر عهــده داشــت کــه متاســفانه آســیب دیــدگان ایــن 
ــالل  ــات ه ــداد ونج ــاون ام ــد.   مع ــان باختن ــه ج حادث
ــا بیــان اینکــه ایــن ســازمان وظیفــه اى  احمــر اســتان ب

ــدگان  ــرق ش ــات غ ــت نج ــواص جه ــن غ ــال تامی درقب
ــازمان  ــن س ــوت، ای ــن مثب ــق قوانی ــت: طب ــدارد گف را ن
ــد در  ــدا کن ــى ورود پی ــث غواص ــورد بح ــد درم نمى توان
حالــى کــه بســیارى انتظــار داشــتند هــالل احمــر بــراى 

ــد.  ــزام نمای ــى اع ــم غواص ــه تی ــن حادث ای
 وى درخصــوص قوانیــن امــداد رســانى بــه غــرق شــدگان 
ــق داراى  ــنا و غری ــت ش ــن هیئ ــاس قوانی ــت: براس گف
ــده  ــى اســت کــه همگــى آمــوزش دی ــق نجــات های غری
و توانمنــد در امــر شــنا و نجــات هســتند و آتــش نشــانى 
از طریــق مدیریــت بحــران بــا غواص هــا قــراردادى بــراى 
همــکارى منعقــد کــرده و آن هــا را بــه مناطقــى کــه نیــاز 
باشــد اعــزام مــى کنــد و در اتفــاق پیــش آمــده در تــاالب 
گلمــرز نیــز آتش نشــانى بــه همیــن منــوال عمــل کــرد. 
 مســافر ادامــه داد: تقاضــا دارم کســانى کــه بــه فنون شــنا 
ــد از شــنا کــردن در محــل هــاى مجــاز و  آشــنایى ندارن
غیــر مجــاز بــه شــدت جلوگیــرى کننــد تــا شــاهد چنیــن 

مــواردى نباشــیم.  
 وى در خصــوص همــکارى ســازمان هاى مربوطــه بــا 
اینگونــه اتفاقــات گفــت: امیــد اســت مســئولین تجهیــزات 

الزم بــراى ایــن چنیــن اتفاقاتــى را فراهــم آورنــد و بهتــر 
اســت بــا شــرکت هــاى خصوصــى فعــال در ایــن زمینــه 
ــاى  ــان نیروه ــن زم ــا در کمتری ــود ت ــته ش ــرارداد بس ق
ــر از  ــا مهمت ــند ام ــور برس ــل مذک ــه مح ــانى ب امدادرس
ایــن مســاله رعایــت نــکات ایمنــى از ســوى خــود شــخص 
اســت زیــرا تــا زمــان اعــزام نیروهــاى امــدادى فــرد غــرق 

ــد.  ــده بمان شــده محــال اســت زن

j   :مدیر عامل سازمان آتش نشانى شهردارى ارومیه
عـدم پایبندى افراد بـه قانون عامل اصلى به 
وجود آمدن حادثه در تاالب روستاى گلمر است

ــا  ــور م ــفانه در کش ــرد: متاس ــه ک ــچى اضاف ــاد قوش ش
ــوده و هــر کســى  ــون بســیار ضعیــف ب ــه قان پایبنــدى ب
ــد  ــى ده ــه دوســت داشــته باشــد انجــام م ــر کارى ک ه
واتفاقــات پیــش آمــده در روســتاى گلمــرز نیــز یکــى از 

ــوارد اســت.  ــن م ای
وى 80 درصــد مقصــر ایــن اتفاقــات را عــدم پایبنــدى بــه 
قانــون و 20درصــد را نیــز مربــوط بــه ارگان هــاى مربوطه 
دانســت و مــردم را بــه رعایــت مــوارد ایمنــى دعــوت کرد. 
ــه  ــش نشــانى شــهردارى ارومی ــل ســازمان آت ــر عام مدی
ــاد در منطقــه مــا  اعــالم کــرد: اتفاقــات ایــن چنینــى زی
ــهرچایى  ــد ش ــر در س ــاالنه 10 نف ــد و س ــاق مى افت اتق
ــه  ــا گفت ــه داد: باره ــوند.  وى ادام ــرق مى ش ــه غ ارومی
خانه.هــا   و  ماشــین ها  داخــل  در  کــه  اســت  شــده 
کپســول آتــش نشــانى گذاشــته شــود ولــى افــراد توجهى 
بــه آن هــا نمى کننــد و در ســاختمان هاى 6 طبقــه و 
باالتــر بایــد سیســتم اطفــاى حریــق داشــته اما متاســفانه 
ــن مــوارد نمى کننــد. شــاد  ــه ای ــى ب مــردم توجــه آنچنان
ــش  ــل در کار آت ــورد تعل ــک م ــرد: ی ــان ک ــان اذع در پای
نشــانى نســبت بــه نجــات افراد غــرق شــده در شــهر دیده 
نشــده وایــن ســازمان همــواره در کمتریــن زمــان نســبت 

ــدام نمــوده اســت. ــده اق ــه دی ــراد حادث ــه نجــات اف ب

j  :رئیس مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى استان
اورژانس 5 دقیقه بعد از وقوع

حادثه بر سر محل حاظر بود
ـــگاه هـــاى  ـــر گفـــت: پای ـــن خب ـــا اعـــالم ای ـــى ب ـــر بهرام باق
ـــد و  ـــک بودن ـــه نزدی ـــل حادث ـــه مح ـــتان ب ـــس اس اورژان
ـــکان  ـــه آن م ـــود را ب ـــه خ ـــوع حادث ـــد از وق ـــه بع بالفاصل
ـــه  ـــس ب ـــزام اورژان ـــد از اع ـــه داد: بع ـــاندند.  وى ادام رس
ـــدام  ـــکان اق ـــان م ـــا در هم ـــکاران م ـــرز هم ـــاالب گلم ت
ـــرده و  ـــده ک ـــرق ش ـــرد غ ـــوى ف ـــى و ری ـــاى قلب ـــه احی ب
ـــل  ـــه منتق ـــى(ره) ارومی ـــام خمین ـــتان ام ـــه بیمارس او را ب

ـــد.  کردن
وى افــزود: متاســفانه در دومــاه اول ســال جــارى 12 
ــت  ــى اس ــن در حال ــتیم وای ــتان داش ــرق در اس ــورد غ م
کــه در مــدت زمــان مشــابه ســال گذشــته 5 مــورد بــود.

حرف هاى ناگفته غرق یک جوان در تاالب گلمرز ارومیه

J  امید است مسئولین تجهیزات الزم براى این چنین اتفاقاتى را فراهم آورند و بهتر است 
با شرکت هاى خصوصى فعال در این زمینه قرارداد بسته شود تا در کمترین زمان نیروهاى 
امدادرسـانى به محل مذکور برسـند اما مهمتر از این مسـاله رعایت نکات ایمنى از سوى خود 
شـخص اسـت زیـرا تـا زمان اعـزام نیروهاى امـدادى فرد غرق شـده محال اسـت زنده بماند. 

I طاها اصغرخانی

يادداشتگـزارش

L املـريا نوری

فناورى هاى  + ملى  همایش 
نوین در صنعت آب با نگرشى 
بر احیاى دریاچه ارومیه در محل 
دانشگاه فنى و حرفه اى قاضى 
طباطبایى ارومیه برگزار شد.

در این همایش که دوتن از نمایندگان مردم ارومیه 
در مجلس شوراى اسالمى، مسئوالن و متخصصان 
حـوزه آب کشـور حضـور داشـتند، مباحـث آب 
و دریاچـه ارومیـه بـه صـورت کامـال تخصصـى 
بیـان و وضعیـت آن مـورد بررسـى قـرار گرفـت. 
مهمتریـن هـدف برگـزارى این همایـش در محل 
دانشـگاه فنى و حرفه اى، جبـران کمبودها فنى و 
مهارتى از طریق آشناسـازى و ورود دانشجویان در 
توسـعه صنعـت آب و احیـاى دریاچه ارومیـه بود.  

j   احیاى دریاچه ارومیه پشت درهاى
بسته جلسات محقق نمى شود

رئیس دانشـگاه فنـى حرفه اى قاضـى طباطبایى 
ارومیـه گفت: جلسـات پشـت درهاى بسـته نمى 
توانـد تاثیـر زیـادى بـر احیـاى دریاچـه ارومیـه 
داشـته باشـد، نهادهایـى کـه از بیـت المـال در 
راسـتاى احیـاى دریاچـه ارومیـه بهـره بـرده اند، 

مـى بایسـت بـه سـواالت مـردم پاسـخ دهند.
 یعقـوب پـور اسـد در همایش ملى فنـاورى هاى 
نویـن در صنعت آب با نگرشـى بـر احیاى دریاچه 
ارومیـه کـه در محـل دانشـگاه قاضـى طباطبایى 
برگـزار شـد، ضمـن تشـکر از حضـور مسـئوالن 
اسـتانى و کشـورى با اشـاره بـه اهـداف برگزارى 
ایـن همایش اظهار داشـت: دانشـجویان دانشـگاه 
فنـى حرفـه اى، مهـارت محـور هسـتند امـا بـه 
دلیـل نبود رشـته مرتبـط با مباحث آب آشـنایى 
چندانـى بـا این حـوزه ندارند، لـذا معرفى صنعت 
آب بـه دانشـجویان فنـى را مـى تـوان بـه عنوان 

اولیـن هـدف در برگـزارى این همایش شـناخت. 
وى در ادامـه افزود: ورود دانشـجویان فنى حرفه اى 
به مباحث آب، سـبب بهبود صنعت آب کشـور و به 

تبـع آن احیاى دریاچه ارومیه مى شـود.
پـور اسـد، بـا اعـالم خبـر برگـزارى اسـتارتاپى 
بـا موضـوع آب  تـا دومـاه آینـده بـر اهمیـت 
حضـور دانشـجویان فنـى در صنعـت آب تاکیـد 
بهتریـن  اسـتارتاپ  ایـن  در  گفـت:  و  کـرده 
ایـده هـا و طـرح هـاى دانشـجویان در مراکـز 
نـوآورى پـرورش داده مـى شـود تـا در بهبـود 
شـود. گرفتـه  کار  بـه  آب  صنعـت  وضعیـت 
رئیس دانشـگاه فنى و حرفه اى قاضى طباطبایى 
ارومیـه بـا اشـاره بـه اینکـه گزارشـات نهادهـاى 
متولـى احیـاى دریاچـه ارومیـه نباید یک سـویه 
ارائـه گـردد، بیـان کـرد:  جلسـات پشـت درهاى 
بسـته نمـى تواند تاثیر زیـادى بر احیـاى دریاچه 
ارومیـه بگـذارد، نهادهایـى کـه از بیت المـال در 
راسـتاى احیـاى دریاچـه ارومیـه بهـره بـرده اند، 
مـى بایسـت در ایـن همایش  حضور مـى یافتند 

و پاسـخگوى سـواالت بودند.

j   10 فاصله دریاچه ارومیه تا احیا
میلیارد مترمکعب آب است

نماینده مردم ارومیه در مجلس شـوراى اسـالمى 
گفـت: دریاچه ارومیه بحـران را گذرانده و درحال 
احیاسـت، حجـم آب مـورد نیـاز بـراى احیـاى 

دریاچـه ارومیـه 10 میلیارد مترمکعب اسـت.                                                      
نـادر قاضى پـور در همایـش ملـى فناورى هـاى 
احیـاى  بـر  نگرشـى  بـا  آب  صنعـت  در  نویـن 
دریاچـه ارومیـه که در دانشـکده فنـى و حرفه اى 
قاضـى طباطبایـى ارومیه برگزار شـد، با تشـکر از 
مسـئوالن این دانشـگاه در برگزارى همایش هاى 
مختلـف در طـول سـال گذشـته اظهـار داشـت: 

میـزان آب دریاچـه ارومیـه قبـل از بارش هـاى 
خـوب اخیـر، کمتـر از دو میلیـارد مترمکعب بود 
امـا امـروز میـزان آب دریاچـه بـه بیـش از چهار 

میلیـارد مترمکعب رسـیده اسـت.               
ــه  ــه ب ــه ارومی ــت دریاچ ــبیه وضعی ــا تش وى، ب
ــاى  ــش ه ــه بخ ــو ب ــى ی ــه از آى س ــارى ک بیم
بســترى بیمارســتان منتقــل شــده اســت، تصریح 
ــا  ــا احی ــه ت ــه ارومی ــه دریاچ ــى ک ــرد: درحال ک
کامــل راه درازى در پیــش داشــته و نیازمنــد 
تخصیــص اعتبــار اســت برخــى بــا شــعار احیــاى 
ــال جوســازى هســتند.  ــه دنب ــه ب دریاچــه ارومی
ــى از  ــرار دادن برخ ــاب ق ــا خط ــور، ب ــى پ قاض
نماینــدگان مجلــس و مدیــران کــه مخالــف 
سدســازى در اســتان بودنــد، گفت: اهمیــت وجود 
ســد در حالــى بــراى مخالفیــن سدســازى روشــن 
ــا در برخــى از  ــه روان شــدن ســیالب ه شــد ک
نقــاط کشــور منــازل بســیارى از مــردم را تخریب 
کــرد. نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــوراى 
اســالمى افــزود: درحالــى ســاخت ســد نازلــو بــا 
ــا 19  ــدوز ب ــد باران ــى و س ــرفت فیزیک 32 پیش
ــف  ــه متوق ــى در ارومی ــرفت فیزیک ــد پیش درص
شــد، کــه ســدهاى اســتان نجــات بخــش 
ــد.                                                   ــر بودن ــاى اخی ــیالب ه ــیب س ــردم از آس م
قاضــى پــور، بــا تاکیــد بــر اهمیــت جایــگاه علــم 
آبخیــزدارى در ارتفاعــات و لــزوم ایجــاد آب بنــد 
در روســتاها، افــزود: در راســتاى احیــاى دریاچــه 
ارومیــه، از میــزان آب مصرفــى آذربایحان شــرقى 
کاســته نشــد در حالیکــه فعالیــت هــاى بخــش 
ــد،  ــل ش ــى مخت ــان غرب ــاورزى در آذربایج کش
ــتاد  ــش س ــن همای ــزارى ای ــا برگ ــم ب امیدواری
ــرا  ــود چ ــى ش ــه متالش ــه ارومی ــاى دریاچ احی
کــه نخســتین تصمیــم ایــن ســتاد فلج ســاختن 
ــع  ــن منب ــه اولی ــتان ک ــاورزى  اس ــش کش بخ

درآمــدى بیشــتر مــردم اســت، بــود.

دانشگاه فنى و حـرفه اى قاضى طباطبایى با
بازوى مهارت به حـوزه آب اسـتان ورود کرد

سال نهم ♦ شماره 92 ♦ هفته سوم اردیبهشت 1398



دو هفته نامه سیاسى، اجتماعى    ترکى - فارسى

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: میثم محمدى
  زیر نظر شوراى سردبیرى
 طـــــر اح: مهران محمودى

 هفتـه سوم اردیبهشت 1398
 سال نهــم        شـماره 92

 تیراژ 10000 نسخه

 آدرس: ارومیه میدان امام حسین (گول اوستو) نبش خان باباخان 
(درب کوچه) ساختمان امید طبقه 5 دفتر مرکزى نشریه کوشش

044- 32 25 58  تلفکس: 20

ســـالمت

بـــه گـــزارش کوشـــش،  +
ســـالمت بـــه عنـــوان حـــق 
ذاتـــى هرفـــرد مطـــرح اســـت 
ـــس  ـــر ک ـــه ه ـــا ک ـــن معن ـــه ای ب
ــن  ــه باالتریـ ــا بـ ــق دارد تـ حـ
ـــى  ـــالمت فیزیک ـــتاندارد از س اس
و روانـــى دســـت یایـــد و ایـــن 
ـــکى،  ـــات پزش ـــام خدم ـــق تم ح
غـــذاى  عمومـــى،  بهداشـــت 
کافـــى، مســـکن مناســـب، محیـــط 
ــت  ــط زیسـ ــالم و محیـ کار سـ
برمى گیـــرد،  در  را  تمیـــز 
ـــراى  ـــف بــ ـــاد مختل ـــود ابع وج
ســـالمتى، حوزه هـــاى گــــوناگون 
مرتبـــط بـــا ســــــالمتى و 
ـــر  ـــذار ب ـــوع تأثیرگ ـــل متن عوام
آن موجـــب دشـــوارى تعریـــف 
حـــق مزبـــور شـــده اســـت و 
ـــکان  ـــن ام ـــراى تأمی ـــا ب دولت ه
ـــه  ـــزم ب ـــالم مل ـــى س ـــک زندگ ی
اتخـــاذ اقداماتـــى در حـــوزه 
ـــى  ـــه برخ ـــتند ک ـــیعى هس وس
ـــدام  ـــدات مســـتلزم اق ـــن تعه از ای
فـــورى و برخـــى دیگـــر در طـــول 
ـــد  ـــدا کنن ـــق پی ـــد تحق ـــان بای زم
زیـــرا ســـالمت بـــه عنـــوان طـــرح 
مشـــترك همـــه دســـتگاه هـــا 
نیازمنـــد همـــکارى آن هـــا بـــا 

یکدیگـــر اســـت.

تصویـــب  بـــا  نیـــز  ایـــران   
ـــف در  ـــررات مختل ـــن و مق قوانی
ــن  ــالمت و همچنیـ ــه سـ زمینـ
پیوســـتن بـــه کنوانســـیون هاى 
ایـــن  بین المللـــى  مختلـــف 
ـــناخته  ـــمیت ش ـــه رس ـــق را ب ح
و مـــورد حمایـــت قـــرار داده 
ـــدن  ـــا گنجان ـــن رو ب ـــت، از ای اس
تقویـــم  در  ســـالمت  هفتـــه 
ســـال و تعریـــف شـــعار بـــراى 
ــن  ــه ایـ ــه بـ ــه توجـ آن  زمینـ
امـــر مهـــم را بـــه وجـــود آورده 
و ســـعى در گســـترش فعالیـــت 

دارد.                                           عرصـــه  ایـــن  در  هـــا 
علـــوم  دانشـــگاه  رئیـــس 
پزشـــکى و خدمـــات بهداشـــتى 
درمانـــى آذربایجـــان غربـــى 
خبرنـــگار  بـــا  گفت وگـــو  در 
ـــه  ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــش ب کوش
فرهنگســـازى و ارتقـــاى دانـــش 
ــوم  ــه مفهـ ــبت بـ ــردم  نسـ مـ
ــاى ســـطح آن  ســـالمت و ارتقـ
ـــزارى  ـــداف برگ ـــاع از اه در اجتم
هفتـــه ســـالمت اســـت، اظهـــار 
کـــرد: برنامـــه هـــاى هفتـــه 
ســـالمت در ســـال جارى بـــا 
اولیـــه  مراقبت هـــاى  شـــعار 
ـــراى پوشـــش  بهداشـــتى راهـــى ب
مى شـــود  آغـــاز  همگانـــى 
چـــرا کـــه کارشناســـان اولیـــن 
ــن  ــن راه تامیـ ــدم و مهمتریـ قـ
ـــر روش  ـــه را تغیی ـــالمت جامع س
دانســـته اند  زندگـــى  هـــاى 
ــاس  ــر اسـ ــت بـ ــه مى بایسـ کـ
آمـــوزش مراقبیـــن بهداشـــت و 
مراکـــز بهداشـــتى صورتپذیـــرد.
ــر  ــازاده تاثیـ ــواد آقـ ــر جـ دکتـ
ریـــز فاکتورهایـــى همچـــون 
عـــدم تحـــرك، مصـــرف زیـــاد 
نـــان، نمـــک و قنـــد را بـــر 
ســـالمت مـــردم مهـــم دانســـته 
ـــردن  ـــم ک ـــا ک ـــرد: ب ـــان ک و بی
ایـــن  از  برخـــى  مصـــرف 
ـــل  ـــده عل ـــه عم ـــا ک ریزفاکتوره
مـــرگ و میـــر در کشـــور را 
ـــوان  ـــى ت ـــود م ـــى ش ـــامل م ش
ـــش  ـــه ســـالمت جســـمى و کاه ب
ـــارى  ـــواع بیم ـــه ان ـــال ب ـــر ابت خط

هـــا کمـــک شـــایانى کـــرد. 
وى، بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه تامیـــن 
ــه  ــر بـ ــا منحصـ ــالمت تنهـ سـ
ـــوده  ـــکى نب ـــوم پزش ـــگاه عل دانش

ـــى  ـــوع فرابخش ـــک موض ـــه ی بلک
ـــد  ـــه توســـعه آن نیازمن اســـت  ک
و  نهادهـــا  تمـــام  همـــکارى 
ـــت،  ـــى اس ـــاى اجرای ـــتگاه ه دس
تصریـــح کـــرد: بـــه عنـــوان 
مثـــال ســـازمان ورزش و امـــور 

جوانـــان بـــا ایجـــاد برنامـــه 
هـــاى ورزشـــى و شـــهردارى 
ـــالمت  ـــاده س ـــداث ج ـــا اح ـــا ب ه
ــک  ــار ترافیـ ــردن بـ ــم کـ و کـ
مـــى تواننـــد تاثیـــر مثبتـــى را 
درارتقـــاى ســـالمت جامعـــه 

رئیـــس  باشـــند.  داشـــته 
و  پزشـــکى  علـــوم  دانشـــگاه 
ــى  ــتى درمانـ ــات بهداشـ خدمـ
اســـتان بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر 
ـــتى  ـــاى بهداش ـــاخص ه ـــه ش ک
آذربایجـــان غربـــى علـــى رغـــم 

ـــى  ـــذب نمای ـــى و ک ـــع تراش مان
ـــاى  ـــش ه ـــراد، جه ـــى از اف برخ
ـــوان  ـــى را داشـــته اســـت، عن خوب
ـــتى  ـــاى بهداش ـــاخص ه ـــرد: ش ک
آذربایجـــان غربـــى نســـبت بـــه 
چنـــد ســـال گذشـــته افزایـــش 

ــت  ــه اسـ ــى یافتـ ــل توجهـ قابـ
بطـــورى کـــه بنـــا بـــه گفتـــه 
ســـردار شهســـوارى فرمانـــده 
ـــاخت  ـــتان س ـــهداى اس ـــپاه ش س
صـــد  چنـــد  بیمارســـتان 
ــال در  ــى دو سـ ــى طـ تختخوابـ
حـــد اعجـــاز و اعجـــاب اســـت.  
و  ارتقـــا  آقـــازاده،  دکتـــر 
فعالیـــت  ســـطح  گســـترش 
ـــکى  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــاى دانش ه
ـــوزش و  ـــش آم ـــوص بخ ـــه خص ب
ــتان  ــالمت را در اسـ ــول سـ تحـ
بیـــان  و  دانســـته  بى ســـابقه 
ــن  ــه ى مهمتریـ ــرد: از جملـ کـ
آمـــوزش  بحـــث  در  اقـــدام 
ایجـــاد  ســـالمت  تحـــول  و 
پژوهشـــکده بـــوده کـــه ردیـــف 
ــتخدام  ــتقل و اسـ ــار مسـ اعتبـ

ــت. ــته اسـ ــزا را داشـ مجـ
ــراى  ــف بـ ــراز تاسـ ــا ابـ وى بـ
از افـــرادى کـــه  آن دســـته 
ــعى و تـــالش  ــم سـ ــى رغـ علـ
و  تهیـــه  در  پژوهشـــگران 
علمـــى،  مقـــاالت  نـــگارش 
و  هـــا  فعالیـــت  ســـطح 
ـــتان  ـــى اس ـــاى علم ـــش ه پژوه
را صفـــر عنـــوان مـــى کننـــد، 
ـــاالت  ـــد مق ـــزان رش ـــت: می گف
علمـــى نســـبت بـــه ســـال 
ـــه  ـــوده ک ـــد ب ـــته 40 درص گذش
ـــون  ـــش مره ـــزان افزای ـــن می ای
زحمـــات پژوهشـــگران هـــم 

ــت. ــتانى اسـ اسـ
ـــوم پزشـــکى  رئیـــس دانشـــگاه عل
و خدمـــات بهداشـــتى درمانـــى 
ــان  ــا بیـ ــى بـ ــان غربـ آذربایجـ
ـــکى  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــه دانش اینک
در ســـاخت بیمارســـتان 600 
مســـیر  در  خوابـــى  تخـــت 

تدویـــن شـــده  راه  نقشـــه  و 
ــار  ــد، اظهـ ــى کنـ ــت مـ حرکـ
اى  عـــده  کارشـــکنى  کـــرد: 
ـــن  ـــداث ای ـــق در اح ـــبب تعوی س
ــام  ــد نـ ــد، بایـ ــتان شـ بیمارسـ
ایـــن افـــراد در کتـــاب تاریـــخ 
اســـتان بـــه عنـــوان دســـت 
انـــدر کاران عقـــب ماندگـــى 
اســـتان  بـــه ثبـــت برســـد.

در  افـــزود:  ادامـــه  در  وى 
راســـتاى حرکـــت در جهـــت 
ــه اى  ــى جلسـ ــه راه و طـ نقشـ
ـــد  ـــکیل ش ـــتاندار تش ـــا اس ـــه ب ک
ـــداث  ـــت اح ـــب جه ـــن مناس زمی
ـــى  ـــت خواب ـــتان 600 تخ بیمارس
ـــاى  ـــا احی ـــه ب ـــد ک ـــرر گردی مق
ـــاخت  ـــت س ـــوب جه ـــار مص اعتب
ـــم  ـــاح آن خواهی ـــاهد افتت آن، ش

بـــود.
در  آقـــازاده،  جـــواد  دکتـــر 
 450 بیمارســـتان  خصـــوص 
گفـــت:  خوابـــى  تخـــت 
بیمارســـتان  ایـــن  ســـاخت 
بـــه دلیـــل اشـــکال در ســـازه  
جمهـــور  رئیـــس  دوران  در 
ــژاد  ــود احمدى نـ ــابق محمـ سـ
ایـــن  از  گردیـــد،  متوقـــف 
رو طـــى نشســـتى کـــه بـــا 
برگـــزار  اســـتاندار  حضـــور 
ــتاد  ــداث سـ ــرح احـ ــد، طـ شـ
پزشـــکى  علـــوم  دانشـــگاه 
ــتان 450  ــاى بیمارسـ ــه جـ بـ
ــد  ــرح شـ ــى مطـ ــت خوابـ تخـ
کـــه مـــورد تصویـــب قـــرار 
ــن  ــون ایـ ــم اکنـ ــت و هـ گرفـ
ـــات وزارت  ـــت هی ـــرح  موافق ط
ــذ  ــان را اخـ ــت و درمـ بهداشـ
ــب  ــار تصویـ ــرده و در انتظـ کـ

وزیـــر بهداشـــت اســـت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى آذربایجان غربى:

شاخـص هاى دانـشگاه علـوم پزشـکى
نسبت به سال گذشتـه ارتقـاء چشمگیـرى دارد

L زيـــبا مـحمدی
دریاچـه ارومیـه ایـن روز هـا به برکت بخشـش آسـمان 
رنـگ و روى بهتـرى دارد و شـاید بـه شـکرانه این حاِل 

خـوب اسـت کـه فالمینگو هـا زودتـر از موعد هر سـال، 
بـه پهنه نگیـن فیـروزه اى آذربایجان بازگشـته اند.  این 
روزهـا هرچـه از دریاچـه ارومیـه بگوییـم کـم گفته ایم 

چـرا کـه بـه چشـِم خـود نظـاره گـِر نعمتـى هسـتیم 
کـه آن را از دسـت داده مـى پنداشـتیم. حـاال شـاهد 
پروازِ نخسـتین دسـته هـاى فالمینگـو بر فـراز دریاچه 

هسـتیم و ایـن درحالـى اسـت کـه در چندسـال اخیـر 
یـا از ایـن پرنـدگان خبـرى نبـود و یـا بـه مـدت کوتاه 
و تعـداد معـدودى از ایـن پرنـدگان مشـاهده مى شـد. 

ایـن فالمینگوهـا بومـِى دریاچـه ارومیـه انـد و امسـال 
زودتـر از سـایر پرنـدگان مهاجـر بـراى النـه گزینـى 
و جوجـه آورى بـه جزایـر دریاچـه ارومیـه آمـده انـد.

J  ســـازمان ورزش و امـــور جوانـــان بـــا ایجـــاد برنامـــه هـــاى ورزشـــى و شـــهردارى هـــا بـــا
ــاى  ــر مثبتـــى را درارتقـ ــار ترافیـــک مـــى تواننـــد تاثیـ ــاده ســـالمت و کـــم کـــردن بـ احـــداث جـ
ســـالمت جامعـــه داشـــته باشـــند. میـــزان رشـــد مقـــاالت علمـــى نســـبت بـــه ســـال گذشـــته 40 
درصـــد بـــوده کـــه ایـــن میـــزان افزایـــش مرهـــون زحمـــات پژوهشـــگران هـــم اســـتانى اســـت.

I عکس: اينترنت

 عکس هــفته 

سود بازپرداخت تسهیالت بانکى
سفره کارگران استان را خالى کرد

L امليـرا نــــوری

بارها و بارها از سوى برخى مراجع تقلید نسبت به وجود شبهه ربا 
فتواهایى صادر شده است که متاسفانه  بانکى کشور  در سیستم 
تمام  حالى  در  اند.  نکرده  بدان  توجهى  هیچ  مربوطه  مسئوالن 
حمایت هاى دولت و کشور از کارآفرینان و سرمایه گذاران بصورت 
تسهیالت بانکى است که سود آن ها چندین برابر بوده و سیستم 
تولید و در نهایت اشتغال را با مشکل جدى مواجهه ساخته است. 
تاکنون چندین واحد تولیدى در کشور به دلیل عدم توانایى در 
بازپرداخت وام بانکى دچار مشکل شده و از عرصه تولید خارج شده 
اند، نتیجه آن نیز بیکارى چند صدنفرى کارگران و فقر چندین 

هزار خانوار بوده است.
از مسئوالن، مقامات  و مدیران بانک هاى استان خواستاریم، با حمایت 
هاى خود زمینه صنعتى شدن استان را فراهم آورند. آذربایجان غربى 
از درآمد سرانه خوب و متوسطى برخوردار نیست و در شرایطى 
اکثر  است،  مواجه  ها  تحریم  و  اقتصادى  تهدیدات  با  کشور  که 
سرپرستان خانواده در استان با مشکل تامین معیشت روبرو هستند.

برق مازاد آذربایجان غــربى
به سه کشور همسایه صادر مى شود

استاندار آذربایجان غربى گفت: با هدف بهبود بخشى به سیستم تولید 
و توزیع نیروى برق در شمال غرب کشور تا پایان امسال 400 مگاوات 
به ظرفیت برق آذربایجان غربى افزوده مى شود و در صورت فراهم 
بودن مقدمات مازاد آن صادر خواهد شد. محمدمهدى شهریارى در 
نشست هماهنگى مدیران صنعت برق آذربایجان غربى اظهار داشت: 
تا پایان امسال 400 مگاوات به ظرفیت برق استان افزوده خواهد شد. 
وى افزود: با بهره بردارى از نیروگاه 400 مگاواتى ارومیه تا پایان سال، 
ظرفیت تولید برق استان به 900 مگاوات افزایش مى یابد. استاندار 
آذربایجان غربى با تأکید بر اهمیت کنترل مصرف برق در حوزه هاى 
مختلف صنعتى و کشاورزى تصریح کرد: با افتتاح نیروگاه برق جدید 
برق  تأمین  مشکل  استان  تولید  و  صنعتى  زیرساخت هاى  ارومیه 
نخواهند داشت. شهریارى گفت: آذربایجان غربى 967 کیلومتر مرز 
با سه کشور عراق ترکیه و جمهورى آذربایجان دارد بنابراین براى 
صادرات برق تولیدى استان نیز برنامه داریم و پیگیر آن هستیم تا 
صادرات مازاد برق استان انجام شود. استاندار گفت: ما در استان به 
دنبال تنش و اختالف نیستیم و دست هر کسى را که قدمى در راه 

توسعه استان بردارد مى بوسیم.

کاالهاى اساسى در ماه مبارك رمضان گران نمى شود
سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت آذربایجان غربى گفت: 
هیچ مصوبه اى براى گران شدن کاالهاى اساسى تصویب نشده 
است و تمامى این اقالم  با قیمت عرفى و مصوب در بازار توزیع 
خواهند شد. محمد دهقان در گفت وگو  با خبرنگاران ضمن اشاره 
به قیمت اقالم اساسى در ماه مبارك رمضان اظهار داشت: قیمت 
اقالم اساسى مصوب تنظیم بازار که توزیع آن از سوى دولت حمایت 
ایام ماه مبارك رمضان هیچگونه افزایشى  و پیگیرى مى شود در 
نخواهد داشت و نظارت و بازرسى ویژه اى در زمینه توزیع مناسب 
و نرخ محصوالت اعمال خواهد شد. وى افزود: برخى کاالها  که از 
طریق منابع دولتى تأمین نمى شود احتمال دارد با توجه به نوسانات 
احتمالى قیمت ارز، نرخ آنها تغییر کند اما در مجموع هیچ افزایش 
قیمتى در زمینه کاالهاى اساسى از قبیل گوشت، مرغ، برنج  وشکر 
رخ نخواهد داد و نظارت ویژه اى در ماه مبارك رمضان اعمال مى 
قیمت    ، استان  تجارت  و  شود. سرپرست سازمان صنعت، معدن 
هر کیلو بامیه را  17000 تومان اعالم کرد و گفت : قیمت هاى 
پیشنهادى  اقالم پر مصرف ماه مبارك رمضان از قبیل آش،حلیم 
و... به تمام کمیسیون هاى نظارت ارجاع شده اما نرخ نهایى تا به این 
لحظه اعالم نشده و طى چند روز آینده قیمت هاى نهایى مى شود.

هیچ نوع نانى در آذربایجان غربى گران نمى شـود
اقتصادى و توسعه منابع استاندار آذربایجان  امور  معاون هماهنگى 
غربى گفت: در ماه مبارك رمضان به هیچ بهانه اى هیچ نوع نانى در 
آذربایجان غربى گران نمى شود.  رضا حسینى در بیست و دومین 
جلسه ستاد تنظیم بازار آذربایجان غربى اظهار داشت: در ماه مبارك 
نان  و فروش  براى پخت  بهانه گیرى  نانوایان حق هیچ گونه  رمضان 
اگر  ندارند. وى تصریح کرد:  را  مخصوص و سپس گران کردن آن 
نانوایى به بهانه فروش نان مخصوص از فروش نان معمولى خوددارى 
کند، توسط مأموران دولتى و سازمان تعزیرات حکومتى مورد برخورد 
قرار خواهند گرفت. وى تصریح کرد: مأموران دولت و سازمان تعزیرات 
با هر نوع فروش اجبارى توسط هر صنفى برخورد کنند  مکلف اند 
چون این کار جرم محسوب مى شود. معاون هماهنگى امور اقتصادى 
و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربى گفت: در ماه مبارك رمضان 
به هیچ بهانه اى هیچ نوع نانى در آذربایجان غربى گران نمى شود.وى 
افزود: مأموران بازرسى از اماکن و اصناف باید بر شیوه تهیه خمیر سالم 
نیز در ماه رمضان بیش  از پیش نظارت کنند تا سالمت شهروندان به 
مخاطره نیافتد. به گفته وى قیمت فروش مصوب مرغ زنده نیز هم 
اکنون در آذربایجان غربى رعایت نشده و سودجویان با قیمت هاى 
شود. برخورد  شدت  به  آن  با  باید  که  مى فروشند  مردم  به  باالتر 

رقـِص فالمینگـو ها بر فـراز دریاچـه ارومیـه


