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رئیسی در شورای عالی قوه قضائیه:

سیدمهدی حسینی ،کارشناس ارشد نفت
در گفتوگو با «ایران» مطرح کرد

وضعیت برای هرگونه فعالیت ناسالم
در قوه قضائیه قرمز است

نقش جدید ایران در اوپک

در صفحه اقتصادی بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید
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بررسی جزئیات و پیشبینی ارقام بودجه  1400در نشستهای فوق العاده دولت

دخل و خرج
1400

بایدنرئیسجمهورمنتخبامریکا
امروز وزیر خارجه اش را معرفی میکند

رؤسایبیمارستانهایتهرانمیگویند

آمار بستریهای
کرونایی در سراشیبی

دیاکو حسینی در گفت و گو با « ایران»
و با اشاره به مصاحبه اخیر ظریف:

لغو تحریم ها با اجرای
قطعنامه 2231
هم میسر است

ارتباط دادن برجام به مسائل
غیر هسته ای قابل قبول نیست

ســازمان برنامه و بودجه به دولت تقدیم شــد و بررســی این الیحه
در جلســات هیأت دولت از چهارشــنبه هفته قبل آغاز شــد .پیشاز
این ،حسن روحانی رئیسجمهوری تأکید کرده بود که بودجه ۱۴۰۰
با محورهای اصالح ســاختار بودجه ،اقتصاد مقاومتی و شــیوههای
مقابله با کرونا ،تنظیم خواهد شد...

ادامه در صفحه 14

مجلسچگونه
به رفع تحریمها کمک کند

صفحه  8را بخوانید

رئیس پلیس راهور:

صدور  ۵هزار جریمه
در طرح ممنوعیت تردد

5

گزارشی از کارکرد ستاد تنظیم بازار

چرخ تنظیم ستاد فقط برای
کنترل قیمتها میچرخد

10

آیا ریزگردها این بار شمال و شمال شرقی ایران را در مینوردد؟

خلیج گرگان تا مرگ قطعی
چهارسال زمان دارد

11

نگرانی شهروندان از ماسک بیکیفیت

این که ماسک نیست ،پرده توری است

6

توگوی «ایران» با محمدحسین کنعانی زادگان که پنالتی گرفت و زمینه ساز برد پرسپولیس شد
گف 

بچهها گفتند گربه سیاه نفت شدهای

14

بررسی تأثیر طرحهای تخفیف فصلی بر عملکرد کتابفروشیها در شرایط کرونایی

تالش برای بقای صنفی که در آستانه ورشکستگی است
مردم اجازه ندادند پاییزه کتاب از تابستانه جا بماند
محصوالت چند رسانهای «ایران»

15
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گروه سیاسی /در حالی که رسانههای غربی از انتخاب «آنتونی بلینکن»
بــه عنــوان وزیــر خارجه دولــت جدید ایــاالت متحــده خبــر میدهند،
گمانهزنیهــا پیرامــون اقدامــات احتمالی دولت «جو بایــدن» ،رئیس
جمهوری منتخب امریکا برای بازگشــت به برجام افزایش یافته است.
رسانه امریکایی نیویورک تایمز به نقل از منابع خود خبر داده است که
رئیس جمهوری منتخب امریکا میخواهد «بلینکن»  ۵۸ساله را برای
این سمت معرفی کند« .بلینکن» از سال  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۳میالدی زمانی
کــه بایــدن معاون بــاراک اوباما بود ،مشــاور امنیت ملی بایــدن بود ،با
ایــن حال «بلینکن» کار خــود را در وزارت امور خارجه امریکا در دولت
بیــل کلینتــون آغاز کــرده اســت .روزنامــه «ایندیپندنــت» اولویتهای
وزیــر خارجــه احتمالــی امریــکا را تحکیــم جایــگاه امریــکا در دنیــا بــه
عنــوان متحــدی قابــل اطمینان و بازگشــت به ســازمانها و توافقهای
بینالمللی میداند که ترامپ از آنها خارج شده است.
برجام ،توافق پاریس و سازمان بهداشت جهانی از جمله این توافقات
اســت .پس از شکســت ترامپ در انتخابات ریاســت جمهــوری ایاالت
متحــده و بــا در نظــر گرفتــن وعدههایی کــه رئیس جمهــوری منتخب
امریــکا مبنی بر بازگشــت به پیمانهای چندجانبه مطرح کرده اســت،
انتظــار مــیرود کــه «بایــدن» بــدون امــا و اگــر مســیر بازگشــت مجدد
کشورش به توافقات بینالمللی از جمله برجام را هموار سازد .این در
حالی است که به اعتقاد ناظران او میتواند با چند فرمان اجرایی همه
تحریمهــای یکجانبــه ترامپ علیه ایــران را لغو کنــد« .فرانک ویزنر»،
عضو ســابق تیــم امریــکا در مذاکرات هســتهای ایران چنیــن اعتقادی
دارد .او در گفتوگو با ایرنا در پاسخ به این سؤال که آیا کنگره و دیگران
میتواننــد موانعــی را بــرای صــدور فرمانهــای اجرایی بایــدن در لغو
تحریمها ایجاد کنند ،گفت :باید به یاد داشته باشید که خود برجام در
اســاس ،یک فرمان اجرایی اســت .این توافق البته یک متمم دارد که
اگر تغییری در محتوای آن داده شــود ،کنگره باید در جریان قرار گیرد.

ســالم
در روستاهای اطراف
پایتخت چه میگذرد

محرمانه های کارآگاهان

جنایت برای
رابطه پنهانی

شخصی به اداره آگاهی مراجعه میکند و خبر
از گم شدن برادرش می دهد« .دیشب ،یکباره
به سفر کربال رفته»؛ این را همسر گم شده اظهار
میکند .اما در کربال انفجاری ُرخ داده و ممکن
است چند ایرانی هم میان کشته شدگان
بمبگذاری بوده باشند؛ از جمله فرد گم شده .اما
نه! احتماالً این حرفها صحت ندارد و توطئهای
فجیع در کار است .برای کشف ماجرا ویدیوی
شماره  ۳محرمانه های کارآگاهان را تماشا کنید.

تفریح کرونا
در ییالق تهران

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
جنایت برای
رابطهپنهانی
را ببینید

شــیوع ویــروس کرونــا
و بــه کام مــرگ بــردن
یادداشت دههــا هموطــن ،ســایه
وحشــت و نگرانــی را
در جامعه اشــاعه داده
و فضــای ناامیــدی را
اشرف بروجردی در جامعــه گســترانده
رئیس سازمان اسناد اســت .با وجــود تالش
و کتابخانه ملی ایران هم هجانبهکادرپزشکی
و درمانــی همچنــان شــاهد گســترش ایــن
بیماری در میان مردم هستیم .بیماریای که
غنی و فقیر و کوچک و بزرگ هم نمیشناسد
و حاصــل آن مــرگ روزانه دهها عزیــز از این
ســرزمین اســت .بهراســتی بــرای مهــار ایــن
بیماری چه باید کرد؟ صاحبنظران و پزشکان
بهترین راه کاهش مرگ و میر را خانهنشینی
و قرار گرفتن در قرنطینه میدانند اما گسست
حاصل از شــرایط ســخت زیســت اجتماعی
میــان مردم و مســئوالن ،همچنیــن گرانی و
کاهش اشــتغال موجب بیتوجهی مردم به
تصمیمات دولــت و قرارگرفتن در قرنطینه
شــده اســت و بــا وجــود همــه هشــدارهای
مســئوالن به مردم در جهــت رعایت اصول
اولیــه دوری از ویــروس کوویــد 19بازهــم
مشاهده میشــود که در مواردی رعایت الزم
صورت نمیگیرد و حتی در میان منتسبان به
فرهیختگی و فرزانگی ...

«بلینکن»
جانشین پمپئو میشود

 کف حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و بازنشستگان و وظیفه بگیران ۳.۵میلیون تومان در ماه میشود
 ارز  ۴۲۰۰تومانی تخصیصی برای واردات کاالهای اساسی ادامه مییابد امالک مسکونی و تجاری با ارزش ۲۰میلیارد تومان به باال وخودروهای سواریبا ارزش  ۲میلیارد تومان به باال مشمول مالیات بر دارایی ساالنه میشود
 سقف معافیت مالیاتی حقوق  ۴میلیون تومان در ماه خواهد بودگــروه اقتصــادی | در ســالهای  98و  ،99ارز  4200تومانــی کاالهای
اساســی از محــل درآمدهــای ارزی ناشــی از صــادرات نفــت خــام،
میعانــات گازی و خالــص گاز اختصــاص مییافــت ،امــا براســاس
پیشنویــس الیحــه بودجــه  ،1400ارز  4200تومانــی در ســال آینده
فقــط از محل درآمدهای ارزی ناشــی از صــادرات نفت خام تأمین
میشــود .الیحــه بودجــه ســال  1400اوایــل هفتــه گذشــته توســط

شکست کرونا نیازمند
همکاری دولت و ملت

افزایشسفربهروستاهایاطرافپایتختبرخیاز
اهالیرانسبتبهافزایششیوعکرونانگرانکردهاست.
روستانشیناناطرافتهرانمعتقدندکمشدنسفربه
دیگرنقاطکشورموجبرفتوآمدبیشترتهرانیهابه
ایننواحیشده.رستورانهاینیمهتعطیل،استداللهای
نادرستمسافرانمثلهوایآزادوصافبودنهوا ووجود
نداشتنویروسوالبتهرفتوآمدهایخانوادگیاز دالیل
نگرانیاهالیاینمناطقاست.آنهاهمچنیندرباره
مدیریتکرونادرروستاهاهمسخنمیگویند.

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
تفریحکرونا
در ییالق تهران
را ببینید

در غیــر این صورت ،برجــام ،وضع تحریمها یا بازگردانــدن آنها ،همه
از راهــکار فرمــان اجرایی انجام میشــود .این دیپلمات پیشــین امریکا
گفــت :همانطوری که وزیر امور خارجــه ایران گفت ،میتوان با فرمان
اجرایــی کار را پیــش برد و با کاربرد قدرت اجرایــی ،فرمانهای اجرایی
پیشین را لغو کرد.
این گمانهزنیها در حالی مطرح اســت کــه پایگاه خبری Justsecurity
به نقل از یک منبع نزدیک به «بایدن» گزارش داد ،با توجه به اینکه از
زمان تحلیف رئیس جمهوری بعدی امریکا تا زمان برگزاری انتخابات
ریاست جمهوری ایران در ژوئن  2021فقط  5ماه فرصت است ،انتظار
مــیرود کــه بایــدن در همین زمان بازگشــت بــه تعهدات ذیــل توافق
هســتهای را تضمین کند .این مقام ســابق امریکایــی همچنین مدعی
شــده ،بایدن ســپس از احیای اعتبار امریکا برای همراه کردن متحدان
نزدیک خود در اروپا اســتفاده خواهد کرد و دیپلماســی دیگری را برای
توســعه برجــام ،محکــم کردن بندهــای این توافــق و رویکــرد ایران در
منطقه آغاز میکند.
«بلینکــن»  58ســاله کــه معــاون وزیــر خارجــه و معــاون مشــاور
امنیــت ملی دولت اوباما بوده و با ســابقه  20ســال همــکاری نزدیک
بــا «جــو بایــدن» از باتجربهترین و مــورد اعتمادترین سیاســتمداران
دموکــرات بــه شــمار مــیرود .بلینکن پــس از اینکــه به عنوان مشــاور
امنیــت ملی بایــدن در زمان معاونت ریاســت جمهوری وی خدمت
کرد ،به سمت معاونت وزارت خارجه دولت باراک اوباما ارتقا یافت.
بلینکــن همچنیــن پیش از آن و هنگامــی که بایدن هنوز ســناتور بود،
بــه عنوان مدیــر کمیته روابط خارجی ســنای بایدن فعالیت داشــت.
وی فارغالتحصیل دانشــگاه هاروارد و مدرسه حقوق دانشگاه کلمبیا
اســت .بلینکن در دولت اوباما همچنین به عنوان یکی از بنیانگذاران
یک شــرکت اســتراتژی سیاســی تحت عنوان «وســتاگزک» شناخته
شده بود.

صفحات  2و  4را بخوانید

هــر روز بــا شــما در اینجا خواهیــم بود ،صدای شــما ،حرف شــما و پیشــنهاد شــما را مــی شــنویم و میخوانیم
و بازگو می کنیم .با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

ëëفارســی را پاس بداریــم /ناصر گندمی از یزد :مســئولین
نظــــــر
محتــرم صــدا و ســیما و رســانهها بیایید فارســی را پاس
مـــردم
بداریم.به جای واژه تحلیف ،واژه ســوگند را بهکار ببریم.
مثل مراسم تحلیف رئیس جمهوری که عنوان کنیم مراسم سوگند رئیس
جمهوری ،کدام بهتر است؟
ëëچه فرقی بین بازنشســتههای تأمین اجتماعی و دیگر بازنشستهها است؟/
آقای یوســفی از بنــدر انزلی :بازنشســته تأمین اجتماعی هســتم ،بعد از 30
ســال خدمــت بازنشســته شــدم و در همسانســازی اخیر حــدود  450هزار
تومان به حقوقمان اضافه شــده در صورتی که به بازنشستههای دیگر چند
برابر اضافه شــده .چه فرقی میان بازنشســتههای تأمیــن اجتماعی و دیگر
بازنشستهها است؟
ëëانتقــال آب خلیج فارس به فــات مرکزی ایران /آقــای حامدی نیک :خبر
انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی ایران موضوع بسیار مهمی است

که متأســفانه در رســانهها به آن بهخوبی پرداخته نشــده اســت .این اتفاق
برای کشــور ما بســیار مفیــد و پربرکت خواهد بود .از رســانهها درخواســت
داریم به این موضوع بیشتر بپردازند.
ëëنایاب شــدن نهادههای دامی /یک شهروند :نهادههای دامی در بازار
نایاب شــده اســت .این نهادهها در برخی بازارها بهصورت قاچاق و با
قیمــت باال به فروش میرســد .از مســئوالن محترم وزارت کشــاورزی
درخواســت داریم نظارت بیشــتری بر عرضه نهادههای دامی داشته
باشند تا مشکالت کشاورزان از این طریق حل شود.
ëëبرخوردباگرانفروشــانومحتکران/یکشــهروند:در رســانهها عنوان شــده که
نیروهای نظامی کشــورمان به مواضــع ضدانقالب حمله کردهاند که کار بســیار
خوبی است .چرا مسئوالن با ضدانقالب داخل که شامل گرانفروشان و محتکران
و همچنین باندهایی که مثل دزدان ســر گردنه مردم را تحت فشــار گذاشتهاند،
برخورد جدی نمیکنند .اینها هم جزو دشمنان این مرز و بوم هستند.

هرکشوری برای تأمین
منافع ملی خود باید از
یادداشت فرصتهــای پیــشرو،
چـــــه در عرصــــههای
داخــــــــلی و چــــــه در
زمـــینههــــای فراملــی
بهتریــن بهــره را ببرد.
ابراهیم امینی
نایب رئیس تحریمهــا و آثــاری کــه
شورای شهر تهران از خــود در عرصههــای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور
ما بر جای گذاشــته ،بر کسی پوشیده نیست.
در دوره  4ســاله ریاســت جمهــوری دونالــد
ترامپ شدیدترین آنها علیه کشور ما اعمال
شــد و راه مقابله بــا آن  ،چیزی جز مقاومت
مردم ایران زمین نبود .این تحریمها تا آنجا
با زندگی همه ایرانیان گره خورد که تنگناهای
زیــادی حتــی در تأمیــن داروهای مــورد نیاز
بیماران و نیازهای اساســی شهروندان ایجاد
کرد .با برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری
ایاالت متحده امریکا و پیروزی جو بایدن و به
تبع آن تغییری که در متولیان اداره آن کشور
رخ خواهد داد ،میتوان به گشایش در برخی
امور امیدوار بود .شاهد این مدعا اینکه دولت
آینده امریکا در خصوص بازگشت به برجام
و رفع تحریمها نگرش مثبتی از خود نشــان
داده است.

ادامه در صفحه 2

آرامش داخلی و بیرونی
ضامن تحقق بودجه

جــدای از تبصرههــا و
ردیفهایــی که بودجه
یادداشت ســال  1400را تشــکیل
مـــیدهـــــد ،تجــــربـــه
دهههای گذشته نشان
میدهد کــه مهمترین
عاملــی کــه بــه تحقق
زهرا کریمی
اقتصاددان پیشبینیهای بودجه
کمــک و زمینههای آن
را فراهم میکند ،وجود یک جو آرام و به دور
از تنش در فضای بیرونی و داخلی است .این
درحالی است که اقتصاد ایران درکنار مسائل
و مشکالت ناشی از تحریم و محدودیتهای
آن تحــت تأثیــر تبعات و خســارات ســنگین
کرونا نیز قــرار دارد .برهمین اســاس بودجه
سال آینده وظیفه سنگینی بر عهده دارد تا با
توجه به بخشهای حســاس و مهم زمینه و
بسترهای خروج از وضعیت فعلی را فراهم
کند .هرچه تنشهای کشــور با ســایر کشورها
کاهش یابد و همچنین در داخل کشور میان
قوا و نهادها و جریانهای سیاسی یک تفاهم
وجود داشــته باشــد بهطور قطــع امکان یک
بودجهریزی واقع بینانه بیشتر محقق خواهد
شد .این شرایط بهصورت مستقیم در قالب
اعداد و ارقام بودجه انعکاس پیدا میکند.
صفحه  8را بخوانید

#من _ ماسک _ می زنم

رئیس شورای اسالمی شهر
کرج عنوان کرد

ضمیمه امروز روزنامه «ایران»

رسانهها یار دلسوز شورای
شهر کرج در مطالبه گری
مشکالت مردم

مدیرکل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان البرز:

سال بیست و ششم

به جای تعریف و
تمجید از انتقاد هم
استقبالکنیم

2

شماره 7499

سه شنبه

 4آذر  4 1399صفحه

2

شهردار موظف است
پروژههای اولویت دار
را تکمیل کند
2

per.ir

کارفرمایان
استان البرز از
معافیت بیمه ای
بهره مند می شوند
مشکل

ویـژه نـامه
استـان البـزر

سخنگوی شورای اسالمی شهر
کرج:

رئیس کمیسیون عمران شورای
اسالمی شهر کرج:

معاون استاندار البرز:

اگر محدودیتها به
همین شکل ادامهدار
باشد موج سوم را رد
میکنیم
تعداد جانباختگان
کرونا در استان به
 ۲۱۸۳نفر رسید

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز خبرداد

مدیر ندامتگاه قزلحصار کرج:

2

4

روزانه بیش از  ۲هزار
زندانی در قزلحصار

غربالگری می شوند

4

رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی البرز:

وعده وزارت نیرو برای افزایش سهمیه
آب شرب و تامین حقابه رودخانه کرج

2

انتقال

استاندار البرز:

زندانهای بزرگ مستقر در البرز یک مطالبه مهم
مردمی است
2
بیمارستان مریم

با

اجرای خط انتقال گاز بوئین زهرا به کرج صورت می گیرد

گازرسانی به تمام شهرکهای
صنعتیالبرز

نیلوفــر توانگــر/
عزیزالــه شــهبازی اســتاندار البرز،بــه همراه حســین
تقینــژاد مدیــر
عامــل شــرکت گاز البــرز و روســای مرتبط باپــروژه خط
انتقال گاز 36
اینچ بوئین زهرا به کرج از این پروژه بازدید کردند.
بازدیــد از ایــن
پــروژه بــا هــدف تامیــن  50ســال آینــده گازاســتان
البرز،گازرسانی به
تمامی شهرکهای صنعتی این استان در شهرستان
اشتهارد صورت گرفت.
حســین تقــی
نژاد در ایــن بازدیداظهارداشــت :ایــن پــروژه در دو فاز
 1و  2کــه فــاز اول
آن بــه طــول 41هــزارو 890متــر و  4ایســتگاه ،فاز دوم
23هزارو 190متر و
 3ایستگاه با هدف گازرسانی به شهرکهای صنعتی
و تامین گاز مورد
نیار در حوزههای صنعت،کشــاورزی و خانگی اســتان
البرز اجرا خواهد شد.
تقی نژاد افزود:
درصد پیشــرفت فیزیکــی در فاز اول  48درصد و در
فاز دوم  30درصد
بوده که امیدواریم فاز اول این پروژه در ســال جاری
به بهره برداری برسد.
وی گفــت:در فــاز
اول حــدود  39کیلومتــر مسیرســازی 13،کیلومتــر
لوله گذاری و
21کیلومتر جوشــکاری و در فاز دوم نیز حدود  17کیلومتر
مسیرســازی10،
کیلومتر حفاری کانال و  6کیلومتر جوشــکاری اجرا شده
است .

بخشی از کسری

اعتبارات هزینهای
استان جبران میشود

اخطارتعطیلی
برای  ۷۰۰واحد صنفی
کرج صادر شد

الگویی مناسب برای ساخت مراکز درمانی خصوصی

حبیب توانگر /بیمارســتان و زایشگاه
مریــم کــه بــه صــورت تخصصــی در امر
درمــان وموالیــد  ،در اســتان البــرز زبانزد
خــاص و عــام اســت ،بــه دلیــل توانایــی
پرســنل و نــوع ارایــه خدمــات خــاص و
تکمیلــی به مادران بــاردار و کودکان تازه
متولد شــده همواره مورد توجــه مدیران
ارشــد اســتانی بــه خصــوص مدیــران و
معاونــان دانشــگاه علوم پزشــکی البرز و
حتی استانهای همجوار است .
معاونپژوهشــی دانشــگاه علــوم
پزشکی البرز در بازدید از این بیمارستان
گفت :بیمارســتان مریم میتواند الگویی
مناســب بــرای ســاخت بیمارســتانهای
خصوصــی باشــد چــرا کــه در ایــن
بیمارســتان از کمتریــن فضــا بهتریــن
بهرهبرداری انجام شــده است که نشانگر
مدیریــت صحیــح در اســتفاده از مکان و
نیازها بوده است.
تفاهمنامــه بین دانشــگاه
و این بیمارســتان از پتانســیل آموزشــی در این مرکز
دکتــر محمــد نوری ســپهر با اشــاره بــه
بازدیدهای ســالهای گذشــته از این در بخشهــای تخصصی
اطفــال میتوان به خوبی بهره بــرد و متقابال با چاپ
بیمارســتان و زایشــگاه افــزود :بیمارســتان
مریــم
در
این
چند
ســال اخیر رشــد مقــاالت تخصصــی
پزشــکان این بیمارســتان در نشــریات تخصصی دانشــگاه
قابــل قبولی در ارتقــای تجهیزات و ارایه
خدمات به بیماران داشــته و با اضافه علــوم پزشــکی و حتــی
نشــریات تخصصــی خارجــی بهــره جســت و تخصص
شــدن مراکز مراقبتهای ویژه نوزادان و اتاقهای
اختصاصی زایمان با حضور پزشکان بیمارستان را جهانی کرد.
خانواده ،این بیمارستان
خصوصی را از سایر مراکز درمانی استان متمایز کرده
بیمارســتان و زایشــگاه
است.
مریــم در اول خــرداد ســال  1393بــه منظــور ارایــه
خدمــات درمانی و
وی بــا ابراز ناخرســندی از
مراقبتی پیشــرفته بــر مبنای پایبندی به کرامت انســانی در
وضعیــت
تعداد
تخت
های
بیمارســتانی
در البرز کــرج آغــاز به کار کــرد و
اکنــون دارای بخشهایی نظیــر  ، NICU،ICUکلینیک
ابــراز داشــت :وضعیــت بهداشــت ودرمــان
در ایــن اســتان ضعفهایــی دارد تخصصــی زنــان ،بخش
هــای درمــان نابــاروری مــادران ،بخشهای بســتری،
کــه بایــد مرتفع شــود و وجود مراکز
درمانی مانند بیمارســتان مریــم که یکی از آزمایشگاه جامع،
رادیولوژی و اتاقهای مجهز به تجهیزات پیشرفته می باشد.
بهترین بیمارستانهای تخصصی کشور
اســت میتواند مرهمی براین کمبودها
باشــد .البتــه مراکــز بهداشــتی ودرمانی
خصوصــی باید تحــت حمایت دولت و
دانشگاه علوم پزشــکی باشند تا بتوانند
با قدرت به حیات خود ادامه دهند.
معــاون پژوهشــی دانشــگاه ضمــن
ســتودن جراحیهــای فــوق تخصصــی
پزشــکان ایــن بیمارســتان افــزود :بــا
توجــه به جراحیهای نــادری که در این
بیمارســتان انجــام میشــود ایــن مرکز
میتواند یکی از بهترین بیمارستانهای
حــال حاضــر در منطقــه جهــت درمان
بیمــاران خارجــی بــه خصــوص اطفال
باشد.
وی ابــراز امیدواری کرد که با رویکرد
توریســم درمانــی در ایــن بیمارســتان
 ،شــاهد توســعه و پیشــرفت در ایــن
مجموعه درمانی باشیم .
ایــن مســئول بااشــاره بــه حضــور
متخصصیــن متبحــر در امــر جراحــی
در ایــن بیمارســتان نیز گفــت :با انعقاد
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اعزام  ۳۰طلبه
بسیجی برای کمک
به کادر درمان البرز

4

واگذاری انشعابات برق مجتمع صنفی صنعتی کرج
حل میشود

ویژه نامه
استان البرز
w w w. i r a n - n e w s pa
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