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نرخ خرید حمایتی سیب صنعتی 800 تومان  
اعالم شد

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت:  با پیگیری های استاندار آذربایجان غربی، نرخ خرید حمایتی 
سیب صنعتی )درجه ۳( در کمیسیون تنظیم بازار کشور 800 تومان تصویب شد و اجرای آن بزودی توسط سازمان مرکزی 

تعاون روستایی کشور آغاز خواهد شد.
 رســول جلیلی با اعالم این خبر گفت: طبق مصوبه کمیســیون تنظیم بازار کشور سیب صنعتی به ازای هر کیلو 800 
تومان از باغداران خریداری خواهد شد و در این راستا مذاکره و هماهنگی الزم با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی 

تعاون روستایی ایران انجام گرفته است.
جلیلی خاطر نشــان کرد: پیش از این طی توافق صورت گرفته با کارخانجات کنســانتره اســتان مقرر شــده بود که 

کارخانجات تا زمان متعادل شدن قیمت، سیب صنعتی را ...

ارتقاء سالمت روان 
جامعه با نشاط  
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مسیر توسعه و ایجاد جامعه آرام و با سعادت با نشاط اجتماعی؛

یک شرکت معتبر ســاختماني جهت تكمیل کادر کارگاهي خود 
واقع در اردبیل از یک نفر مســئول ایمنــي کار دعوت به همكاري 
مي نمایــد. متقاضیان مــي توانند رزومه کاري خود را درقســمت 

همكاري با ما با مراجعه به سایت ذیل ارسال نمایند: 
www.almastooba.com

دعوت به همكاري

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان با اشاره به افزایش خدمات 
غیر حضوری در شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: در این راستا سامانه 
ثبت درخواســت مشترکین آب و فاضالب در شــهرهای استان زنجان در بستر 

سامانه تلفنی 122 راه اندازی شد.
علیرضا جزء قاســمی اظهار داشت: 2۳ خدمت هم اکنون در مرکز ارتباطات 
مردمی شــرکت آب و فاضالب استان زنجان نسبت به درخواست های مردمی 
ارائه می شــود که عالوه بر این خدمــات، حوادث آب،حوادث فاضالب، کیفیت 

آب و نظرســنجی از مردم نیز از دیگر خدمات مرکز مپرا می باشد.
وی افزود: شــکایت از برخورد نامناســب همکاران و پیمانکاران شرکت آب 
و فاضــالب در زمینه های مختلف، گزارش آبیاری فضای ســبز، گزارش از کار 
افتادن کنتور و گزارش انشــعاب غیر مجاز از جمله مواردی اســت که مردم می 

توانند در ســامانه درخواست مشترکین به ثبت رسانند.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان یادآورد شد: گزارش افت 
فشار آب، عدم ارسال قبض آب، عدم جمع آوری نخاله پس از بازسازی و نصب 
انشــعاب نیز از جمله موارد دیگری اســت که مرکز مپرا، به عنوان درخواســت 

های مردمی ثبت خواهد کرد.
جزء قاســمی با تاکید بر اینکه درخواســت های ثبت شده مردمی در فاصله 
کمتر از 24 ســاعت پیگیری و نتیجه آن به مشــترکین اطالع رســانی خواهد 
شــد، گفت: برخی موارد ویژه همچون افت فشــار آب، انشــعابات غیر مجاز و 
جمــع آوری نخالــه پس از اجرای عملیات در زمانی بــه مراتب کمتر پیگیری و 

رسیدگی خواهد شد.
این مســئول با اشاره به اینکه پیش از این تنها گزارش حوادث آب و اتفاقات 
در بســتر خدمات مرکز پیام ارائه می شــد گفت: با هدف ارائه خدمات بیشتر به 

مشــترکین و جلب رضایت آنان تعداد این خدمات به 2۳ مورد رسیده است.

راه اندازی سامانه ثبت درخواست 
مشترکین آبفا در زنجان 

مســکن  مهــر  اتمــام 
آذربایجان غربی، تا پایان امسال
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طرح اجرای ویزیت و عمل چشــم رایگان در آذربایجان شرقی به همت 
بســیج جامعه پزشکی بیمارســتان علوی متشکل از تیم متخصص چشم 
پزشکی از پنجم مهر ســال جاری در مناطق محروم و کم برخوردار استان 

آغاز شد و تا 19 مهر در بیمارستان علوی تبریز ادامه داشت.

خبرنگار جام جم آذربایجان شــرقی: بهنام غفارزاده، جراح و متخصص 
چشــم و یکی از اعضای تیم، هدف از اجرای این طرح را افزایش دسترسی 
برابر به خدمات تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی در مناطق محروم 
و کم برخوردار ذکر کرد. وی با اشاره به تعداد ویزیت و عمل جراحی بیماران 

در استان گفت: در این مدت در 10 شهرستان ویزیت رایگان صورت گرفت 
و حدود چهار هزار نفر ویزیت شدند. این جراح ادامه داد: در این مدت به حدود 
500 الی 600 بیمار نیز با تخفیف 50 درصدی عینک در نظر گرفته و تحویل 
گردید و حدود 200عمل نیز به صورت رایگان روی چشم بیماران انجام شد.

اجرای ویزیت و عمل چشم رایگان در آذربایجان شرقی

ضمیمه رایگان 2
روزنامه جام جم

بانک قرض الحســنه مهرایران در ســال98 ، موفق به کسب 
عناوین بین المللی شد.

رقیــه لهجه - خبرنگار جام جــم اردبیل:گفتگویی 
ترتیب داده ایم با مهندس وکیلی مدیر شعب بانک قرض الحسنه 
مهرایران در اســتان اردبیل ، که توجه شــما عزیــزان را به این 

مصاحبه جلب می نماییم.
آقــای مهنــدس و کیلی در ابتــدای این مصاحبــه ، لطفا در 
خصــوص موفقیت هــای اخیر بانک قرض الحســنه مهرایران 

توضیح بفرمایید :
با ســالم به پیشــگاه حضرت ولی عصر )عج( وبا درود به مقام 
معظم رهبری ، موفقیت های اخیر بانک قرض الحسنه مهرایران 
را به تمام همشهریان و مشتریان گرامی تبریک عرض می نمایم. 

موفقیت اول :
مســتحضر هســتید که ارزیابی و بررســی عملکرد بانک ها 
همواره از موضوعات پر اهمیت در اقتصاد و روند  حرکت کشورها 
محسوب مي شــود. مقایسه و انطباق میان شاخص هاي عملکرد 
بانک ها با اســتانداردهاي جهاني و نیز ارتقا و بهبود ســطح کار و 
سیاست هاي بانکداري نوین یکي از مهمترین روش ها در بررسي 

عملکرد بانک ها محسوب مي شود.
نشــریه معتبر بَنِکر )The Banker( با بیش از 90 ســال 
ســابقه حرفه اي در زمینه بانکداري در ســطح جهاني، هر سال 
با توجه به صورت هاي مالي حسابرســي شــده مؤسسات مالي و 
بانکي در سال قبل و با در نظر شاخص هایي همچون سود خالص، 
ســرمایه پایه، بازده دارایي ها، نرخ بازده حقوق صاحبان ســهام، 
نســبت هزینه به درآمد و نسبت تسهیالت غیرجاري، مزیت هاي 
اســتراتژیک، پاســخ گویي به نیازهاي بازار، قدرت رویارویي با 
تغییــرات اقتصــادي در دوره مالي مورد نیاز و مقایســه آن با دو 

دوره مالــي متوالي قبلي، اقدام به ارزیابي بانک ها مي کند. بَنِکر به 
عنوان مهم ترین منبع امور بانکي و مالي در سراسر جهان شناخته 
مي شــود. این نشریه در 180 کشــور توزیع شده و یکي از مراجع 

کلیدي اطالعاتي و تحلیلي براي صنعت بانکداري اســت.

بانک قرض الحسنه مهر ایران، موسسه مالی برتر 
جهان

بر اساس آخرین رتبه  بندی برترین موسسات مالی اسالمي در 
جهان که توسط نشریه بین المللي بنکر در سال 2018 منتشر شد، 
بانک قرض الحســنه مهرایران در صدر موسسات مالي اسالمي 

در جهان قرار گرفت.
بر این مبنا، نشریه بین المللی بنکر رشد دارایي هاي موسسات 
کامال اســالمي و موسسات با باجه هاي اسالمي را مورد بررسي 
قرار داده اســت که بر اســاس آن بانک قرض الحسنه مهرایران 
به عنوان بانک کامال اســالمي با 61.1 درصد رشــد و ۳ هزار و 
8۷8 میلیــون دالر دارایي منطبق بر شــریعت، در رتبه اول بانک 
هاي ایران و رتبه برتر موسســات کامال اسالمي دنیا قرار گرفت.

بانک قرض الحســنه مهر ایران با هــدف جذب و تخصیص 
منابع قرض الحســنه با ســرمایه اولیه 15 هــزار میلیارد ریال در 
ســال 1۳86 تاسیس شــد و در حال حاضر 5۳0 شعبه این بانک 
در سراسر کشــور مشغول اعطاي تســهیالت قرض الحسنه به 

نیازمندان واقعي جامعه مي باشد.
این بانک از بدو تاســیس تا کنون بالغ بر 5 میلیون و 142 هزار 
فقره تســهیالت قرض الحسنه به ارزش 412 هزار و 815 میلیارد 
ریــال به متقاضیان پرداخت کرده اســت که نزدیک به 2 میلیون 
فقره این تسهیالت به اعتبار 189 هزار میلیارد ریال در سال 1۳9۷ 

و پنج ماه نخست سال 1۳98 پرداخت شده است.
نســبت مطالبات به مصارف بانک قرض الحسنه مهرایران در 
طول مدت فعالیت آن حدود یک درصد اســت و مانده منابع آن با 
اعتماد و اســتقبال مردم از خدمات و طرح های تسهیالتي متنوع 

بانک بالغ بر 214 هزار و ۳62 میلیارد ریال اســت.
با توجه به شــرایط اقتصادی حال حاضر جامعه، این بانک در 
ســال 96 از 82 درصد و در سال 9۷ از 55 درصد رشد منابع قرض 
الحســنه بهره مند شــده است و منابع بانک در 5 ماه نخست سال 

جاری نیز بالغ بر 26 درصد رشد داشته است.

موفقیت دوم:
به گــزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، 
در نهمین نمایشــگاه و کنفرانس تجارت ســرمایه گذاري جهان 
اســالم »Muslim World Biz«، جایزه نخبه اقتصادي 
جهان اســالم به دکتر مرتضي اکبــري مدیرعامل بانک قرض 
الحســنه مهرایران تعلق گرفت. نهمین نمایشگاه تجارت سرمایه 
گذاري جهان اســالم، با حضور نمایندگان 5۷ کشــور اسالمي 
در مرکز تجارت بین الملل ســازمان همکاري  اســالمي از 1۳ تا 
16 شــهریور ماه ســال جاري مطابق با 4 تا ۷ سپتامبر 2019 در 
کشــور مالزي برگزار شد. در این نمایشگاه نمایندگان کشور هاي 
اســالمي توانمندي ها و دستاورد هاي خود در زمینه هاي مختلف 
علمي، اقتصادي، ســرمایه گذاري، فرهنگي، تجاري و بازرگاني 
و گردشــگري را ارائه کرده اند و بانک قرض الحســنه مهرایران 
نیــز با دائر نمودن غرفه، دســتاوردها و تجربیات خود را در زمینه 

بانکداري اسالمي به نمایش گذاشت.
 در بخش جایزه نخبه اقتصادي جهان اســالم، دکتر مرتضي 
اکبــري مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهر ایــران به علت 
تالش هاي قابل توجه در ترویج بانکداري اســالمي، توسعه تولید 
صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و اشتغالزایي و کارآفریني رتبه نخبه 
اقتصادي جهان اسالم امسال را بدست آورد. مسئولیت اجتماعي، 
حسن شهرت و اعتبار، همکاري جامع با سایر کشور هاي مسلمان، 
توجه به فقرزدایي و توســعه اقتصادي مسلمانان جهان، حمایت 
از الگو هاي اســالمي جهان اســالم، مبارزه با رانت هاي ظالمان 
بنگاه هاي اقتصادي علیه کشــور هاي اسالمي و ارائه تسهیالت 
به مســلمان نیازمند؛ برخي دیگر از شــاخص هاي انتخاب نخبه 
اقتصادي ســال جهان اسالم از سوي هیات داوران مرکز تجارت 
بین الملل ســازمان همکاري  اسالمي است که مدیرعامل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران با برخورداري از این شــاخص ها این 
جایزه را بدســت آورد شــایان ذکر است، بر اســاس آخرین رتبه 
 بندي برترین موسســات مالي اســالمي جهان که توسط نشریه 
بین المللــي بنکر به عنوان یکــي از معتبرترین مرجع رتبه بندي 
بانک ها منتشر شــد، بانک قرض الحسنه مهرایران در رتبه اول 

بانک هاي ایران و رتبه ســوم موسســات کامال اسالمي دنیا قرار 
گرفت. 

شــرح فعالیتهاي دکتر مرتضي اکبري مدیرعامل بانک قرض 
الحســنه مهر ایران که منجر به دریافت جایــزه نخبه اقتصادي 

جهان اســالم شد را می توانید در سایت بانک مشاهده فرمایید.

مختصــری ازعملكــرد » بانک قرض الحســنه 
مهرایران « در اســتان اردبیل ، در سال1398 بیان 

نمائید :
در شــش ماهــه اول ســال1۳98، » بانک قرض الحســنه 
مهرایران « به پشتوانه صاحبان سهام و مشتریان ارجمند ، همدلی 
و همبستگی را سرلوحه خود قرارداد و نیز در سایه اعتماد ارزشمند 
مشــتریان و هم استانی ها،  ســالی پر فروغ را تجربه نموده است 
که با اتکال به خداوند متعال و حمایت همشــهریان محترم ، گام 

های بلندی در راه خدمت به مردم فهیم اســتان برخواهد داشت.
در اســتان اردبیل که با تعداد 1۳ شعبه در سطح شهرستانها و 
مرکز استان فعالیت دارد ، توانستیم در جذب و مدیریت منابع بالغ 
بر ۳۷ درصد رشد نســبت به پایان سال1۳9۷ داشته باشیم که از 
میانگین رشــد منابع سیستم بانکی استان بیشتر بوده است و 5۷ 
درصــد هدف جذب منابع را محقق نماییم . همچنین توانســتیم 
تمامی برنامه ها و اهداف را درحوزه های مختلف از جمله شاخص 
هــای مهمی مثل وصول مطالبات و اعطای تســهیالت محقق 

نمائیم.
به اطالع برســانم در سایه اعتماد مردم و اعتقادشان به قرض 
الحســنه و برکات آن ، تقریبًا تمامی اقســاط تسهیالت اعطایی 
وصول شــد یعنی حداقل 99 درصد مطالبــات به موقع وصول و 
دوبــاره به چرخه درآمد کــه حتی از اســتانداردهای بین المللی  

بانکداری باالتر است .
شــعب ما در اســتان اردبیل در شــش ماهه اول سال1۳98 
توانســتند به 9400 نفر ، بیش از  1500 میلیارد ریال تســهیالت 
قرض الحسنه به مشتریان و نیازمندان اعطا نمایند.این تسهیالت 
بــرای رفع نیازهای مختلف از جملــه تامین هزینه های درمان ، 
هزینــه های تحصیلــی متقاضیان و فرزندان آنهــا ، تعمیرات و 
تکمیل مســکن ، رفع احتیاجات ضروری  وهمچنین برای طرح 

های کمیته امدادامام)ه( ، ســازمان بهزیستی وحمایت ازاشتغال 
مجددزندانیان غیرعمد آزادشده ، پرداخت شده است.

همچنین تســهیالت پرداختی به ازدواج جوانان به تعداد 515 
نفر با رقمی بالغ بر 162 میلیارد ریال رســید.

لطفا درباره طرح های بانک ، میزان استقبال آن در 
استان و نقش آن در جامعه بفرمایید.

       درکناراعطــای تســهیالت عــادی قرض الحســنه برای 
مشــتریان، طرح های جدید و متنوع نیز جهــت تامین نیازهای 
مختلف متقاضیان درســالجاری طراحی وبه اجرا گذاشــته شده 
اســت که هریک ازآنها به نوبه خود نیازهای بخشی از مشتریان 
را تامین می کند و اگر چه طبق آمار ها ، شــاید اعداد و ارقام طرح 
ها آنچنان باال نباشــد ولی در مجموع حق انتخاب مشتری درنوع 

طــرح مد نظر را فراهم می نماید؛  که چندین طرح را  مي گویم:
طرح همیاران مهر، طرح 2 وام در یک حســاب، طرح اندوخته 
اجتماعی، طرح مهر آتیه نوین، طرح پیوندمهرایران، طرح انتقال 
امتیاز حســاب به نیازمندان، طــرح کارمزد کمتراز4 درصد، طرح 
بانکداری اجتماعی، طرح حمایتی ومشــارکتی، حمایت از کاالی 

ایرانی

در پایان چنانچه مطلبی از قلم افتاده است را بیان 
بفرمایید.

 ازاینکه وقت گذاشــتید برای شنیدن گزارشی از نحوه فعالیت 
وعملکــرد بانک قرض الحســنه مهرایران بسیارمتشــکرم جا 
دارد دراین فرصت از زحمات کارکنان شــعب ومدیریت اســتان 
وهمچنین ازحمایت مردم ومشــتریان عزیز ومســئولین محترم 
درتحقق شایســته وظایف بانکی واجتماعی بانک قرض الحسنه 

مهرایران نهایت تشکرخود را اعالم نمایم.

آخرین مهلت بخشودگي جرائم مالیاتي قابل بخشش موضوع مواد 169 ، 190، 193، 197، 199 قانون 
مالیات هاي مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ پرداخت مانده بدهي قطعي شده

درصد بخشودگي جرایم

مودیان حقیقي و حقوقي تولید داراي پروانه بهره برداري تولیدي 
از مراجع ذیصالح

سایر مودیان

100%100%لغایت 1398/07/30

اطالعيه مهم و فوري
موديان اشخاص حقيقي و حقوقي

روابط عمومي اداره كل امور مالیاتي استان اردبیل

از سوی نشریه بین المللی بنکر؛

بانک قرض الحسنه مهر ایران سومین بانک اسالمی برتر جهان شد
توفیقات خوبی در شش ماهه اول سال 98 ، نصیب بانک قرض الحسنه مهرایران شد

شــرکت توسعه کشــت دانه هاي روغني در نظر دارد در منطقه 
پارس آباد در اســتان اردبیل از طریق مناقصه عملیات خشک کردن 
حدود 200 تن محصول بذري ســویا تولیدي خود در سال 1398 را 
جهت استفاده به عنوان بذر با استاندارد رطوبت 12% و بدون آسیب 
فیزیكي و فیزیولوژیكي و با قوه نامیه استاندارد تعریف شده به خشک 
کن هاي واجد شرایط براي خشک کردن بذر سویا در منطقه واگذار 
نماید. لذا عالقمندان جهت فعالیــت در این حوزه مي توانند قیمت 
پیشنهادي خود براي خشک کردن هر کیلوگرم بذر سویا را حداکثر تا 
تاریخ 1398/08/02 به آدرس: تهران-  خیابان قائم مقام فراهاني 
– نبش کوچــه 22 – پالك 130 – مدیریت بذر تحقیقات و آموزش 
منعكس فرمایند. الزم به ذکر اســت کلیه کسورات قانوني به عهده 

پیمانكار خواهد بود.

آگهي خشک کن بذر سویا

احمدپور – نمایندگي شرکت در اردبیل

 لوزه ها اندامک های کوچک و بادامی شــکل اســت که 
در پشــت حلق و دو طرف خلف ریشــه زبان قرار دارند. این 
اندامک های کوچک جزئی از سیستم دفاع ایمنی بدن است 
که در یک ســال اول زندگی با تولید پاتن و در ســنین باالتر 
نقش محافظــت از ورود میکروب ها و میکروارگانیزم های 
خطرناک بــدن را دارد. هرچند در نقش موثر لوزه ها در بدن 
اختالف نظر زیاد اســت ولی با توجه به اصل حکمتی که هیچ آفریده ای بدون علت نیســت 
،قطعا فوایدی برای بدن داشته که این عامل باعث می شود درآوردن لوزه ها به روش جراحی 
آخرین صورت درمان ها باشــد.  عالوه بر دو لوزه دو طرفی یک لوزه نیز در ســقف حلق نیام 
لوزه کامی )Adenoied(  که ساختمان و فونکسیون تقریبا مشابهی با دو لوزه دیگر دارد. 

* بیماری لوزه ها:  
لوزه ها هم مانند ســایر ارگان های دیگر بدن می توانند به انواع بیماری ها مانند عفونت 

،التهاب ،بدخیمی و ... مبتال شوند. 
شایعترین بیماری لوزه ها عفونت های لوزه هاست .عفونت های لوزه ها می تواند از نوع 

باکتریال ، ویرال ، فونگال و ... باشد. 
عالئم عفونت لوزه ها :  

- درد لوزه ها ،  بلع دشوار ،  تب،  التهاب بناگوش ،  تورم و قرمزی لوزه ها،  سردرد ،سرگیجه، 
خواب آلودگی ،  اشکال در تنفس 

 * درمان :  
درمان عفونت های لوزه مثل همه عفونت ها آنتی بیوتیک تراپی و استفاده از مسکن ها 

و تب برهای ساده می باشد 
* چه زمانی لوزه ها را باید عمل کرد؟  

- عفونت های مکرر لوزه ها بیش از ۷ بار در ســال، عفونت های مزمن که به دارو جواب 
ندهد ، بزرگی لوزه مشــکوک به بدخیمی،  بروز اختالل در شــنوایی فرد در اثر عفونت لوزه ،  

لوزه های غاری،  وقفه تنفسی با بوی بد دهان
دکتر عباس دیندوست

 مسئول بخش بیماری های غیرواگیر و مشاور مدیرعامل بیمارستان 
فوق تخصصی بهبود

عفونت لوزه ها؛عالئم 
و نحوه درمان برای نخســتین بار در تاریخ کوه 

ســبالن عمق این دریاچه با روش 
علمی اندازه گیری شد.

نرگس امامــي - خبرنگار 
جام جم اردبیل: برای نخســتین 
بار در تاریخ کوه سبالن وحید دانش 
پرور، کوهنورد، غواص و آتش نشان 
اردبیلــی با غواصــی در دریاچه کوه 
سبالن با دستگاهی پیشرفته عمق 
ایــن دریاچه را درســت در مرکز آن 

اندازه گیری کرد. 
علیرغم حرف و حدیث های بسیار 
عمق آب در یاچه درست در مرکز آن 

16 متر اندازه گیری شد.دریاچه کوه 
ســبالن، عروس کوه های ایران در 
ارتفاع نزدیک بــه 4800متر عمیق 
تریــن و دومین دریاچه مرتفع جهان 
است. این دریاچه زیبای بیضی شکل 
در ابعاد 140 در 80 متر، درســت در 
دهانه کوه آتشفشان خاموش سبالن 
قــرار دارد. آب شــیرین و زالل آن 
حاصل بارش های آســمانی و ذوب 
شدن یخچال های اطراف است و به 
دلیل سرما و یخبندان شدید  9ماهه، 
هیــچ موجــودی در آن زندگی نمی 

کند.

اندازه گیری علمی عمق دریاچه قله 
سبالن برای نخستین بار



مسیر توسعه و ایجاد جامعه آرام و با سعادت با نشاط اجتماعی

ارتقاء سالمت روان، جامعه با نشاط  
خودمراقبتی رفتاری داوطلبانه، برای حفظ سالمت خود، خانواده و نزدیکان

ضمیمه رایگان روزنامه جام جم
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نشاط اجتماعی ازجمله مقدمات گام نهادن در 
مسیر توسعه و ایجاد جامعه آرام و با سعادت است.

گام نهادن در مسیر توسعه و یا ایجاد جامعه ای که 
در آن آرامش و ســعادت محقق شود، به زمینه یا 
مقدماتی نیاز دارد که با اتکاء به آن، این خواســت 
تحقق یابد. ازجمله این مقدمات، نشاط اجتماعی 
اســت.طبق مطالعات متعدد، سالمت معنوی به 
عنوان یکی از ابعاد ســالمتی در کنار ســالمت 
جسمی، روانی و اجتماعی، نقش انکارناپذیری در 
ایجاد رضایتمندی در زندگی و به دنبال آن نشاط 
و شــادی دارد. دیدگاه معنوی بــر روی باورها، 
نگرش ها، ارزش هــا و رفتارها تأثیر عمیق دارد. 
این تأثیر روی فکر و بدن به نام تندرستی معنوی 

نامید می شود. 
هفته سالمت روان هرساله از 18 تا 
2۴ مهرماه سال جاری با شعار »ارتقاء 

سالمت روان، جامعه با نشاط«
یکی از عوامل مؤثر در شکل گیری رفتار فرد، 
خانواده است . فضای خانه، نخستین و بادوام ترین 
عاملی اســت که در رشد شــخصیت افراد تأ ثیر 
می گــذارد. به گونهای که می تــوان گفت پدر و 
مــادر نیرومندتریــن آموزگار افــراد در زندگی، 
آموزش خانوادگــی پایدارترین آموزش و محیط 
خانه مهمترین آموزشگاه برای هر فرد می باشد. 
از ایــن رو تأمین بهداشــت روانی افراد خانواده و 
ایجاد فضایی بانشاط، سهم به سزائی در تأمین و 
حفظ بهداشت روان جامعه و ایجاد نشاط و شادابی 
در آن دارد و عدم تأمین بهداشــت روان خانواده 
آسیب های شدیدی بر پیکره جامعه وارد میکند.

در طول دهههای گذشــته که دانشــمندان 
علوم مختلف به صــورت جدی بر روی موضوع 
شادی و نشاط، کار و تحقیق کردهاند، همواره به 
این نتیجه رســیدهاند که شادیآفرینی در محیط 
زندگی، قبل از آنکه در مســایل بزرگ باشــد در 
کارهای کوچک نهفته اســت. کارهایی که الزم 
است تنها از آنها مطلع باشیم و به آنها توجه کنیم. 
تفریحات ســاده و آسان که همیشه و همهجا 
در دسترســاند و توجه ما را میطلبند، نظیر بازی با 
کودکان، پیادهــروی با اعضای خانواده، و انجام 

مشترک کارهای خانه.
*  از دیگــر اصولی کــه درتحكیم 
خانواده موثر است، به موارد زیر میتوان 

اشاره کرد:
1- برقراری شیوه ارتباطی منطقی، محترمانه 

و در عین حال گرم و صمیمانه
2-توجه به ســالمت جســمی افراد خانواده 
ماننــد تغذیه ســالم، فعالیت فیزیکی مناســب 
)ورزش(، پرهیز از دخانیات و کنترل بیماری های 

مزمن
۳- تالش در جهت شناخت یکدیگر و تقویت 

اعتماد به نفس
4- گوش دادن به صحبت های یکدیگر

5- فراهم کردن شــرایط گفتگو و تبادل نظر 
برای همه افراد خانواده

6- خودداری از سرزنش افراد خانواده
۷- مسئولیت پذیر بودن نسبت به یکدیگر

8-هماهنگ بودن والدین با یکدیگر و اطالع 
از نیازهای افراد خانواده

9-پرهیز از توهین و ســرزنش و پرخاشگری 
والدین نسبت به هم

10-توجه بــه رفتارهای مثبــت یکدیگر و 
تشــویق و ترغیب رفتارهای پســندیده اعضای 

خانواده
 سمپوزیوم یک روزه مولفه های موثر 

بر سالمت و نشاط اجتماعی؛
دراختــالالت  خودمراقبتــی 
روانپزشكی، نقش تاب آوری و رسانه ها 

درافزایش نشاط اجتماعی 
ســمپوزیوم یــک روزه مولفه هــای موثر بر 
سالمت و نشــاط اجتماعی با تاکید بر شعار هفته 
ســالمت روان »ارتقا ســالمت روان، جامعه با 

نشاط« در زنجان برگزار شد.
ایــن همایش بــا تاکید بــر مولفه های موثر 
بر ســالمت و نشــاط اجتماعــی در محورهای 
خودمراقبتــی در اختالالت روانپزشــکی، نقش 
تــاب آوری در نشــاط اجتماعی و نقش رســانه 
و شــبکه های اجتماعــی در افزایش نشــاط با 
همکاری معاونت بهداشــت و مرکز بهداشــت 

شهرستان زنجان همراه بود. 
دکتر محمود حریری رئیس مرکز بهداشــت 
شهرستان زنجان در ســخنانی با اشاره به هفته 
سالمت روان در کشور نامگذاری مناسبت ها را به 
مدت هفته ای در کشور فرصت خوبی دانست که 
در طــول هفته به برخی از دغدغه های جامعه در 
حوزه سالمت روان اشاره می شود و فعالیت های 
خوبی صــورت می گیرد تا اثر خــود را در جامعه 

بگذارد.
وی افــزود: در حوزه ســالمت روان عالوه 
براینکه در سطح کشور و دنیا حرکت های خوبی 
صورت گرفته اســت، بحث های خوبی نیز پیاده 
می شود و خوشــبختانه ادارات مختلف در زمینه 
آموزش مهارت هــای زندگــی و فرزندپروری 
خودشــان پیشــقدم هســتند که این حرکت ها 
اقدامات بسیار موثر و مفیدی در راستای سالمت 
جامعه اســت.دکترحریری خاطرنشــان کرد: با 
اجرای طرح تحول ســالمت حرکت رو به جلوی 
خوبــی صورت گرفته اســت ازجملــه در زمینه 
سالمت روان، در 15 برنامه بهداشت و سالمت، 
یکی از آنها بر بحث ســالمت روان تاکید شده که 
برنامه پررنگی اســت  و زیرساخت های خوبی را 
در زمینه ســالمت روان، در کشــور فراهم کرده 

اســت که در این راستا ما نیز با کمبود منابع سعی 
کردیم زیرساخت های ایجاد شده را حفظ کنیم.

این مســئول با اشــاره به اینکه هفته جهانی 
سالمت روان در سال 98 به »ارتقاء سالمت روان، 
جامعه با نشــاط« تاکید دارد افزود: امروز فرصتی 
شده تا در زمینه نشــاط اجتماعی و مهارت های 
زندگی در ارتقای روابط اجتماعی و عوامل تعیین 

کننده روح و روان، مباحثی مطرح شود.
وی گفت: از ســال 2000 ســازمان جهانی 
بهداشــت، نشــاط اجتماعی و امید به زندگی را 
در تعیین وضعیت کشــورها مدنظــر قرار داده و 
کشورهای دنیا در بحث شادی، نشاط، رضایت از 
خود و جامعــه و امید به آینده کار می کنند.رئیس 
مرکز بهداشت شهرستان زنجان با تاکید بر اینکه 
شــادی را در هر لحظه ای می توان جستجو کرد 
افــزود: تنها باید مولفه های ســالمت روان را در 
موقعیت خود بدانیم و بشناسیم و در هر موقعیتی 
بایدراهکارهایی پیاده کرد که نشاط اجتماعی را 
ایجاد کند.وی افزود:  در جامعه کنونی  2۳ درصد 
از افراد از مشــکالت روحی، روانی رنج می برند و 
اگر به تاکیدات ســازمان جهانی دقت نکنیم در 
ســال 200۳ اختالالت روانی شایع ترین مشکل 

در دنیا خواهد شد
دکتــر حریری احتــرام به خــود و دیگران، 
روبروشــدن با واقعیت های زندگی، ارزش دادن 
به نیازهای اولیه،  مقابله با مشکالت عاطفی و به 
دست آوردن رضایت از زندگی و احساس امنیت 
را از عوامل موثر بر ســالمت روان در فرد برشمرد 
و گفــت: به طور کلی راه ســالمت جامعه را باید 
از ســالمت روانی به خصوص سالمت روانی و 

معنوی شروع کنیم .
   خودمراقبتی رفتاری داوطلبانه، برای 

حفظ سالمت خود، خانواده و نزدیكان
 در همایــش مولفه های موثر بر ســالمت و 
نشاط اجتماعی دکتر ذوالقدریها متخصص روان 
پزشــکی و عضو هیات علمی دانشگاه در تشریح 
خودمراقبتی در اختالالت روانی، 5 ویژگی مستتر 
در خودمراقبتــی را این گونــه بیان کرد: رفتاری 
است داوطلبانه، فعالیتی است آموخته شده، حق 
و مسئولیتی اســت همگانی برای حفظ سالمت 
خود، خانواده و نزدیکان. وی افزود: خودمراقبتی 
بخشی اســت از مراقبت های نوزادان، کودکان، 
نوجوانان و ســالمندان و بزرگســاالنی که قادر 
بــه خودمراقبتــی نیســتند و نیازمنــد دریافت 
مراقبت های بهداشتی از ارائه دهندگان خدمات 

اجتماعی یا بهداشتی هستند.
دکتر ذوالقدریها دلیــل اهمیت خودمراقبتی 
را در ارتقای ســالمت و کیفیت زندگی، افزایش 
رضایــت بیماران، اســتفاده از خدمات منطقی و 

کاهش هزینه های سالمت عنوان کرد.
متخصص روان پزشکی، سواد سالمت روان 
را آگاهــی و باورهای افــراد در مورد اختالالت 
روانپزشــکی کــه بــه شناســایی، مدیریت یا 
پیشــگیری از ایــن اختالالت کمــک می کند 
تعریف نمود و راه های افزایش ســواد سالمت را 
برنامه های آموزش گروهی، مداخالت مبتنی بر 
مدرسه، برنامه های آموزش فردی، وب سایت ها 

و کتب نام برد .
جایگاه رسانه و شبكه های اجتماعی 

در افزایش نشاط اجتماعی
ســخنران بعدی این همایــش دکتر جاوید 
حاتمی تهیه کننده، کارگردان و کارشناس ارشد 
صدا و ســیما  بود که به تشــریح نقش و جایگاه 
رسانه و شــبکه های اجتماعی در افزایش نشاط 
اجتماعی پرداخت و با ذکر انواع وســایل ارتباط 
جمعی، هدف رسانه های غربی و معاند را تضعیف 
بنیــاد خانواده عنوان کــرد و راه های مقابله با آن 
را امیدآفرینــی، پرهیز از ســیاه نمائی، انتشــار 
خبرهای مثبت، تولید برنامه های مفرح و شــاد، 
برجسته ســازی موفقیت ها، ارتقاء سواد رسانه و 

ایجاد نشاط معنوی نام برد.
شــناخت اســترس بخش طبیعی 
زندگی، کسب مهارت در جهت مدیریت 
دکتــر مجیــد شــاه محمدی متخصــص 
روانپزشــکی نیز با تشــریح نقش تاب آوری در 
نشــاط اجتماعــی در تعریف تــاب آوری گفت: 
تاب آوری در مورد افرادی به کار برده می شــود 
که در مقابل فشــارهای روانی مقاوم تر هستند، 
نسبت به افراد دیگر کمتر مستعد بیماری هستند، 
بر زندگی خود کنترل بیشــتری دارند و نسبت به 
آنچه که انجام می دهند تعلق خاطر بیشتری دارند 
و در مقابل عقاید و تغییرات جدید پذیرا هستند وی 
افزود: تحقیقات جدید نشانگر پیوندی نه تنها بین 
سخت روئی و بیماری بلکه بین سرسختی و طول 
عمر می باشد و بنابراین داشتن این ویژگی نه تنها 
ما را درمقابل بیماری ها ایمن می کند بلکه باعث 

افزایش طول عمر نیز می شود .
دکتر شاه محمدی مولفه شــناختی، رفتاری 
و هیجانــی را از مولفه های تــاب آوری نام برد و 
فواید آموزش سرســختی و تاب آوری را؛ رشد و 
پرورش ویژگی های فردی، شناخت مهارت ها و 
استعدادهای چندگانه ، شناخت استرس به عنوان 
بخش طبیعی زندگی، کســب مهارت در جهت 
مدیریت هیجان ها برشــمرد که در نتیجه سبب 
کنترل عالئم جسمانی و استفاده از تجارب مثبت 
و ثمربخش برای دوســتان و آشــنایان می شود. 
متخصص روانپزشکی داشتن عزت نفس، داشتن 
زندگی بامعنا، توســعه ارتباطات، داشتن تغذیه و 
سالمتی، خوش بین بودن، دلبستگی های مثبت 
و تقویــت معنویــت را از توصیه های مهم برای 

داشتن تاب آوری عنوان کرد . 

قهرمان قلب خود باشیم

متخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی استان زنجان گفت: مراقب و قهرمان قلب 

خود باشیم.
آرمین بردبار گفت : با توجه به اهمیت بیماری های قلبی، 
فدراسیون جهانی قلب )29 سپتامبر( را هر سال روز جهانی 
قلب نام گذاری کرده است. شعار امسال روز جهانی قلب، 
»عهدی برای قلب من، برای قلب تو، برای قلب ما« است. 
امسال از مردم درخواست شده با دادن قولی به افرادی که 
دوست شان دارند مراقب و قهرمان قلب خود باشند. وی با 
اشاره به باال بودن آمار مرگ و میر بر اثر بیماری های قلبی، 
افزود: آمار مرگ و میر بر اثر بیماری های قلبی در جهان باال 
بوده اما در کشــور ما این آمار به علت کم تحرکی و تغذیه 
نامناسب مردم، باالتر از نرم جهانی است. مردم باید تغذیه 
سالم تر و فعالیت بیشتری داشته باشند و دخانیات مصرف 

نکنند تا قلب سالمی داشته باشند.

مرکز جامع تحقیقات ســرطان در 
زنجان راه اندازی می شود

تفاهم نامه همکاری مشترک به منظور راه اندازی مرکز 
جامع تحقیقات سرطان با همکاری دانشگاه های استان، 
اداره کل محیط زیست و مشارکت های مردمی به زودی 
منعقد می شــود که با تحقق این امر فعالیت و برنامه های 
این حوزه بیش از گذشته نظامند و هدفمند می شود.معاون 
تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان  گفت:  به این مهم توجه 
داشت که کشــورمان  کمبود مراکز تحقیقات و مشکل 
درمان بیماری ســرطان  ندارد،  بلکه کنترل این بیماری 
اهمیت دارد و تحقق این امر نیازمند راه اندازی تشکیالتی 

جامع و منسجم است.

پوشش 9۵ درصدی پایگاه های 
اورژانس استان زنجان

معاون مرکز اورژانس اســتان زنجان بــا اعالم این 
خبر گفت: مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان 
زنجان با 55 پایگاه اورژانس شامل 1۷ پایگاه شهری، ۳۷ 
پایگاه جاده ای، یک اورژانــس هوایی و تعداد 400 نفر از 
کارمندان فوریت های پزشکی به صورت شبانه روزی به 
مردم خدمات رسانی می کند. دکتر ابراهیم خسروشاهی 
افزود: میانگین ماموریت های  شهری  زنجان 6 دقیقه در 
سطح شهر و سطح جاده ها نیز 11 دقیقه اعالم شده که این 
مهم از وضعیت خدمات رسانی مناسب به گروه های  هدف 
حکایت دارد. این مسئول ادامه داد: اورژانس این استان با 
حداقل امکانات، با توجه به وضعیت استخدامی ها بصورت 
قراردادی و دســتمزد  فعالیت می کنند و توقع بر این است 
که فرهنگ ســازی الزم  در بین عموم مردم  برای خدمت 

رسانی انجام بگیرد.

راه انــدازی باشــگاه علمــی 
فرهنگی دانشــجویان دانشگاه 

علوم پزشكی زنجان

باشگاه علمی فرهنگی دانشــجویان دانشگاه علوم  
پزشــکی زنجان بــا هدف فراهم کردن بســتر حضور و 
مشارکت حداکثری دانشجویان در فعالیت های مختلف، 

به زودی در دانشگاه راه اندازی می شود.  
»دکتر مصطفی محمدی« جانشین معاون فرهنگی و 
امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی زنجان با اعالم این خبر گفت: با هدف فراهم کردن 
بستر حضور و مشــارکت حداکثری دانشجویان عزیز در 
فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری، ادبی و ورزشــی، به 
زودی باشگاه علمی فرهنگی دانشجویان دانشگاه علوم 

پزشکی زنجان راه اندازی می شود.

تقدیر وزیر بهداشــت از رییس دانشگاه 
علوم پزشكی زنجان؛

در راستای برگزاری پنجمین 
دوره جشنواره بین المللی عكس 

سالمت روان
 

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از دکتر پرویز قزلباش در راستای برگزاری پنجمین جشنواره 
عکس سالمت روان که اردیبهشت ماه سالجاری در زنجان 

برگزار شد، با اهدای لوح تقدیر, تجلیل نمود.

سند تغذیه و امنیت غذایی استان 
زنجان رونمایی شد

باحضور معاون وزیر و رییس ســازمان امور اجتماعی 
کشور از سند تغذیه و امنیت غذایی استان زنجان رونمایی 

شد.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی 
درمانی اســتان زنجان گفت: اجتماعی کردن سالمت به 
عنوان یکی از شعارهای اصلی وزارت بهداشت و دانشگاه ها 
به این معنا ست که از تمام ظرفیت ها برای اینکه خود مردم 
به دست خودشان با مشارکت خودشان به سالمتشان توجه 
کنند و آن را پیش ببرند چراکه هیچ دولتی نتوانســته صرفًا 
با تزریق پول و امکانات بتواند ســالمت را ارتقا دهد.دکتر 
پرویز قزلباش افزود: حوزه بهداشت چون حوزه پیشگیری 
است براین اساس امروز بیشتر بر آن تاکید می کنیم و حوزه 
پیشــگیری هم حوزه ای است که هر روز باید به آن تاکید 
کنیم.وی یکی از شاخص های بهداشتی را شاخص امید به 
زندگی ذکر کرد و افزود: این شــاخص در استان ۷9/۳5 و 

در کشور ۷4 است

۵۵ درصد زنجانی ها اضافه وزن 
دارند

ارزیابی های انجام گرفته نشان می دهد که 55.۷ درصد 
افراد باالی 18 ســال در استان زنجان دارای اضافه وزن و 
چاقی هســتند.بر مبنای همین ارزیابی ها، 42 درصد افراد 
باالی 18 ســال در این استان کم تحرک هستند که این 
میزان در سطح کشــور 56 درصد اعالم شده است.دکتر 
محمدرضا صائینی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی درمانی اســتان زنجان با اعالم این 
خبر افزود:  این در حالی اســت درصد اســتعمال دخانیات 
در گروه های سنی یاد شده استان 22.۳ درصد و این میزان 
در کشــور 21.5 درصد است که آگاه سازی و اطالع رسانی 

الزم در این خصوص نقش بسزایی دارد. 

بیستمین اهدای عضو در زنجان 
به ثبت رسید

شهریار امام وردی مســئول شبکه فراهم آوری پیوند 
اعضای دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان 
با اعالم این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 
۳۷ مورد مرگ مغزی در استان زنجان شناسایی شده است 
کــه از این تعداد 20 مورد اهدای عضو کرده اند که 1۳ مورد 
از این بیمــاران دچار مرگ مغزی نیز قابلیت اهدای عضو 
نداشــته اند؛ در 4 مورد دیگر نیز به علت عدم رضایت اهدا 

انجام نشده است.

دانشگاه علوم پزشكی زنجان نخستین 
دانشجویان خارجی را پذیرش کرد

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان نخستین 
دانشجویان خارجی را پذیرش کرد و جلسه 
توجیهی و ثبت نام دانشجویان بین المللی 
آن برگزار شد.نخســتین دانشــجویان 
بین المللی دانشگاه علوم پزشکی خدمات 

بهداشتی و درمانی استان زنجان در سالن 
ابن ســینای دانشکده پزشــکی ثبت نام 
شــدند و برنامه های توجیهی آنها در حین 
ثبت نام انجام شد. دانشجویان بین المللی 
در برنامه ثبت نام و جلســه توجیهی پای 
ســخنان معاون آموزشــی، فرهنگی و 
مدیر امور بین الملل دانشــگاه نشستند و 
به دلیل اینکه اکثریت آنها از منطقه اقلیم 
کردســتان عراق به این دانشگاه آمده اند 
با ترجمه یکی از اســاتید دانشگاه به زبان 
کردی موارد مختلف آموزشی و فرهنگی 
را از سوی این دو معاون دانشگاه شنیدند.

 نهمین همایش کشوری علم سنجی به میزبانی دانشگاه علوم 
پزشكی زنجان برگزار شد 

 نهمین همایش کشــوری علم سنجی به میزبانی دانشگاه 
علوم پزشکی زنجان برگزار شد . 

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی 
وزارت بهداشت در نهمین همایش روسای ادارات و کارشناسان 
علم ســنجی دانشــگاه های علوم پزشکی کشــور؛ آموزش 
محوری، پژوهش محوری، فناوری محوری و خدمت محوری 

را از نقش ها و ماموریت های نســل نوین دانشگاه ها درجهان 
تشــریح نمود و افزود: کارآفرینی طبقه دیگر در دانشگاه های 
علوم پزشــکی است که از ســال 1۳64متولی تربیت نیروی 

انسانی وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشکی است.
دکترپیام کبیری گفت: در حوزه علم ســنجی شاخص ها و 
برون داده های دانشگاه ها باید در زمینه های آموزش، پژوهش، 

فناوری، خدمت و کارآفرینی ارزیابی شوند.
در این نشســت دکتر پرویز قزلباش رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی زنجان نیز حوزه علم ســنجی را تلفیق کار باارزش و 
باخالقیت دانســت و افزود: سامانه علم سنجی می تواند خیلی 
خــوب دانشــگاه ها را در حداقل زمان به صــورت جامع مورد 

ارزیابی قرار دهد.



رئیس کل بانک مرکزی  گفت: مشکالت صادرکنندگان 
اســتان درنحوه برگشت ارز را حل می کنیم.

بــه گزارش روابط عمومی اتــاق ارومیه ، دکتر همتی 
که در جلسه دیدار با فعالین اقتصادی آذربایجان غربی 
ســخن می گفت ضمن تشکر از حضور نمایندگان استان 
در مجلــس، اعضــای اتاق بازرگانی و فعــاالن اقتصادی 
این اســتان، اظهار کرد: خوشبختانه دیدارها و جلسات 
خوب و سازنده ای داشتیم و به بیان بهتر، هدف از این 
ســفر شناسایی مشــکالت اســتان و برطرف کردن آنها 
و یافتــن راه حــل هایی برای پیشــبرد امور در اســتان 

است.
 وی بــا بیــان اینکه باید تالش کنیــم میان صادرات و 
واردات تعــادل ایجاد کنیم، در خصــوص نقش فعاالن 
اقتصــادی در حــل مشــکالت کشــور خاطرنشــان کرد: 
درخواست من این اســت که فعاالن اقتصادی، شرایط 
کشــور را درک کنند زیرا کشورمان در شرایط ویژه ای 
اســت و هیچ کس جز مردم ایران بــه منافع ملی ما فکر 
نمی کنــد و مــا باید برای همه موارد پیش بینی داشــته 

باشیم.
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بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
از یار آشنا سخن آشنا شنید

ای شاه حسن چشم به حال گدا فكن
کاین گوش بس حكایت شاه و گدا شنید

حافظ

خبر

 رئیس ســازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی 
گفت:  با پیگیری های اســتاندار آذربایجان غربی، نرخ 
خرید حمایتی ســیب صنعتی )درجه ۳( در کمیسیون 
تنظیم بازار کشور 800 تومان تصویب شد و اجرای آن 
بزودی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور 

آغاز خواهد شد.

 رســول جلیلی با اعالم این خبر گفت: طبق مصوبه 
کمیسیون تنظیم بازار کشور سیب صنعتی به ازای هر 
کیلو 800 تومان از باغداران خریداری خواهد شد و در 
این راســتا مذاکره و هماهنگــی الزم با وزارت جهاد 
کشاورزی و ســازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 

انجام گرفته است.
جلیلی خاطر نشــان کرد: پیــش از این طی توافق 
صورت گرفته با کارخانجات کنســانتره اســتان مقرر 
شــده بود که کارخانجات تا زمان متعادل شدن قیمت، 
ســیب صنعتی را به ازای هر کیلو حداقل 600 تومان از 
کشاورزان خریداری کنند که متاسفانه این امر توسط 

کارخانجــات رعایت نگردیــد و کاهش قیمت خرید 
توســط پیمانکاران کارخانجات منجر به ورود دولت 
برای خرید حمایتی گردید که انشاهلل در نهایت به سود 

کشاورز و مصرف  کننده منتهی می شود.
وی اضافه کرد: بر اســاس برآوردهای انجام شده 
امسال پیش بینی می شود یک میلیون و 100 هزار تن 
ســیب درختی از باغات استان برداشت شود که از این 
میزان در حدود ۳50 تا ۳00 هزار تن به مصرف صنایع 

تبدیلی می رسد. 
وی همچنین ادامه داد: این میزان ســیب قابلیت 
صادرات نداشــته و باید در صنایــع تبدیلی به صورت 

کنسانتره و آبمیوه تبدیل و برای صادرات در نظر گرفته 
شــود. جلیلی با بیان اینکه آذربایجان غربی قطب اول 
تولید ســیب درختی کشــور را به خود اختصاص داده 
اســت، ادامه داد:  ســاالنه در حــدود ۷00 هزار تن از 
محصــول تولیدی به صورت تــازه  خوری مصرف یا 
در ســردخانه های استان ذخیره ســازی می شود که 
بــرای فروش روانه بازارهای مصرف داخلی و خارجی 
می گردد. وی اظهار امیدواری کرد با همراهی کارگروه  
تنظیم بازار بتوان نسبت به تعدیل قیمت این محصول 
در بــازار به نفع تولید کنندگان و مصرف کنندگان گام 

برداشت.

اتمــام مســكن  مهــر نرخ خرید حمایتی سیب صنعتی 800 تومان  اعالم شد
پایان  تا  آذربایجان غربی، 

امسال

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی بر 
اتمام عملیات اجرایی  پروژه های مسکن مهر تا 

پایان سال جاری تاکید کرد.
مدیر کل راه و شهرســازی آذربایجان غربی 
در اولین کارگروه تخصصی هماهنگی و بررسی 
موانع و مشکالت تعاونی های مسکن مهر که با 
وی و اعضای کارگروه برگزار شــد، با بیان اینکه 
دغدغــه فعلی و اصلی ما حل مشــکالت مردم 
در حوزه مســکن مهر است، گفت: روند اجرایی 
تکمیل مســکن مهر اســتان در حد قابل قبولی 
پیــش می رود، اما با این حال باید از تمام ظرفیت 
های خود در راســتای سرعت بخشی  و  تسریع 
در اتمام پروژه های مســکن مهر تا پایان ســال 

جاری استفاده کنیم .
 موضــوع مســائل و مشــکالت پیش روي 
پروژه هــاي مســکن مهر بــاالی 90 درصد 
پیشــرفت فیزیکی گلشــهر ارومیه، تشــکیل 
نشســت مشــترک اداره کل راه و شهرسازی با  
ثبت و اســناد  استان درارتباط با رفع مشکالت و 
مدت زمان پاســخگویی به استعالمات و بازدید 
میدانی از پروژه های مسکن مهر استان از جمله  
موضوعاتی بودند که در این کارگروه مورد بحث 

و بررسی قرار گرفتند .
همچنین در این جلســه مسائل و مشکالت  
پروژه های آذربام، کارگران صنوف، رهگشــا، 
فراخ دارای 94 درصد پیشــرفت فیزیکی گلشهر 
ارومیه  مطرح شــد .در این جلســه مقرر شــد 
کارگروه تخصصی رفع موانع مسکن مهر استان  
روزهای شــنبه و سه شنبه هر هفته  در اداره کل 

راه و شهرسازی آذربایجان غربی برگزار شود .

انعقــاد تفاهم نامه همكاری 
ساخت مصنوعات طال در تكاب

تکاب،  فرمانداری 
طــالی  کارخانــه 
زرشــوران و اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای 
آذربایجان غربی برای 
آمــوزش، طراحی و 
ســاخت جواهرات و مصنوعات طال با استفاده از 
فناوری چاپگرهای سه بعدی تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند.
فرماندار تکاب در آیین امضای این تفاهم نامه 
همکاری با بیان اینکه توانمندســازی نیروی کار 
در جهت ایجــاد خالقیــت و کارآفرینی یکی از 
مهمترین اهداف توســعه این شهرســتان است، 
گفت: آموزش و توسعه مهارت های فنی و حرفه ای 
بر پایه ظرفیت ها و توانمندی های محلی کلید رفع 
بیکاری و ایجاد اشــتغال در تکاب است. محمود 
زمانی افزود: توانمندسازی نیروی انسانی از طریق 
آموزش های فنی و حرفه ای و باالبردن مهارت ها 
و کارایی شــغلی فارغ التحصیالن دانشــگاهی 
از مهمترین راهکارهای رفــع بیکاری در تکاب 
به شــمار می رود که تحقق این امر نیازمند تغییر 
نگرش ایجاد اشــتغال و عبور از پشت میزنشینی 
است.وی بیان کرد: تکاب با داشتن 2 معدن بزرگ 
طال و ۳0 معدن فعال سنگ از مهترین قطب های 
معدنی کشور به شمار می رود که باید از این ظرفیت 
در راســتای ایجاد اشتغال و صنایع پایین دستی و 
راه انــدازی کارگاه های تولیــد مصنوعات طال 
استفاده شــده و از این طریق از خام فروشی مواد 
معدنی جلوگیری شــود. فرمانــدار تکاب اظهار 
داشــت: توســعه آموزش های فنی و حرفه ای در 
زمینه جواهرسازی با نگاه دقیق به بازار کار و رونق 
اقتصادی با تکیه بر ظرفیت های بزرگ معادن طال 
و سنگ از نیازهای اصلی این شهرستان محسوب 

می شود.

خبر

سید ابوتراب فاضل، مدیرعامل و 
نائب رئیس هیئت مدیره این مجتمع 
به مناســبت روز جهانی اســتاندارد، 
با تاکید بــر رعایت اســتانداردهای 
الزم در تولید محصــوالت کیفی، از 
محصــوالت این مجتمــع به عنوان 
کاالی صادراتی مرغوب و خوشــنام 
در بازارهای خارجــی نام برد و گفت: 
از آنجائی که اســتانداردها در جهان 
امروز یکی از شاخص ترین معیارهای 
توســعه یافتگی تعریف می شــود و 
نقش بســزائی در مبادالت تجاری و 
اقتصادی ایفا می کند، لذا این موضوع 
ابزاری برای حضور موثر کشــورهای 
قدرتمنــد صنعتی و تولیــد کننده در 
بازارهای جهانی محســوب می شود 
و تولیــد کنندگان داخلی نیز باید برای 

رقابت در بازارهای صادراتی بر رعایت 
استانداردهای خود را ملزم بدانند و در 
این زمینه مجموعه فــوالدی ما نیز 
برنامه ریزی مدونی را در دســتور کار 

قرار داده است.
فاضــل استانداردســازی و تولید 
محصول قابــل اعتماد برای مصرف 
کننــده را امری ضروری دانســت و 
افــزود: جلب اعتمــاد مصرف کننده 
و ایفــای نقش ســازنده در آبادانی و 
توسعه عمرانی ایمن و مطمئن نیازمند 
رعایت تمام اســتانداردهای الزم در 
تولید محصوالت ساختمانی از جمله 
محصوالت فــوالدی در این مجتمع 
محســوب می شــود  و آزمایشــگاه 
هــای متعدد و مجهز بــا بهره گیری 
از نیروی انســانی توانمند، متخصص 
و متعهد با همکاری مســتمر با اداره 
اســتاندارد تحت عنوان آزمایشــگاه 
همکار مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب 
در خصوص توانمندی های صادراتی 
و قابل رقابت با شــرکت های خارجی 

نیز عنوان کرد: در حــال حاضر تمام 
اســتانداردهای الزم بــرای تولید و 
فــروش محصول در بازارهای داخلی 
و خارجــی را داریم و اخیــرا گواهی 
اســتاندارد اجباری اروپــا CE را نیز 
اخذ کرده ایم و انــواع مقاطع نوردی 
بــا گریدهای مختلــف و مطابق نیاز 
بازارهای خارجی را تولید می کنیم که 
سفارشــات و عقد قراردادهایی نیز در 
این زمینه صورت گرفته اســت که در 
دســت اجرا می باشد. وی در پایان به 
اســناد توسعه ملی در این زمینه اشاره 
کرد و گفت: با توجه به اســناد توسعه 
ملی که محوریت آن الحاق به سازمان 
تجارت جهانی، گسترش صادرات غیر 
نفتی و ... نوین ســازی شــبکه های 
توزیع اســت یکــی از بندهای قانون 
برنامه چهارم فراهم آوردن تسهیالت 
و مشوق های الزم برای ایجاد شرکت 
های توانمند و بزرگ صادراتی اســت 
و بر این اســاس با توجه به شــرایط 
اقتصادی و تحریم های فعلی طبیعی 
اســت که شــرکت هــای ضعیف و 

کوچک یارای مقابله و رقابت در عرصه 
های بین المللی را نخواهند داشت، لذا 
مــی طلبد که حمایت هــای الزم در 
راســتای صادرات محــوری صورت 
پذیرد و همچنیــن کنترل های الزم 
برای تولیــد محصولی کیفی و رقابت 
پذیر صورت گیرد، چرا که در غیر این 
صورت بازارهای صادراتی را از دست 
خواهیم داد و از طرفی برای فروش در 
بازارهــای های خارجی به هرقیمتی، 
شــاهد ارزان فروشی خواهیم بود که 
سمی مهلک برای تولید داخلی خواهد 

بود.
شایان ذکر است که مجتمع فوالد 
صنعــت بناب در حــال حاضر با بهره 
گیــری از خطــوط ذوب و نورد توان 
تولید انواع شمش فوالدی، میلگرد از 
سایز 8 الی ۳2 در گریدهای مختلف ، 
تیرآهن، نبشــی و ناودانی را در قالب 
ســبد کامل محصــوالت فوالدی 
مطابق با اســتانداردهای جهانی دارا 
می باشــد که در بازارهــای داخلی و 

خارجی مورد استقبال قرار می گیرد.

استانداردسازی تولیدات زمینه ساز تقویت فرصت های صادراتی

گفتگوی مشترک زنان مدیر ، 
کارآفرین و فعال اقتصادی استان 
با حضور معــاون رئیس جمهوردر 
امور زنــان و خانواده و اســتاندار 
زنجان برگزار شد.  به گزارش روابط 
عمومی شــرکت برق منطقه ای 
زنجان ، بانوان مدیر شــرکت برق منطقه ای زنجان در جلســه 
گفتگوی مشترک زنان مدیر ، کارآفرین و فعال اقتصادی استان 
کــه با حضوردکتر معصومه ابتکار ،معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده ، در اســتانداری زنجان برگزار شد، حضور داشتند 
. اســتاندار زنجان در این جلســه، حضور بانوان در عرصه های 
مختلف جامعه را یادآورشد و افزود : خانم ابتکار از نیروهای بسیار 
ارزشمند انقالب کشورمان هستند .دکتر معصومه ابتکار در این 
نشســت به فرصتهایی که امروزه در اختیار بانوان جامعه وجود 
دارد اشــاره کرد و اظهار داشــت : موضوع عدالت یکی از بحث 
های محوری جامعه مابوده و هســت که  بــا اعتقادات دینی و 
آرمان های انقالب اسالمی هم سو می باشد .وی در ادامه یکی 
از مصادیق عدالت راعدالت جنســیتی عنوان کردو گفت :  نگاه 
سیاســت گذاران به توسعه باید نگاه عادالنه باشد و فرصتهای 

برابری را برای زنان و مردان ایجاد کنند

حضور بانوان مدیر شرکت برق 
منطقه ای زنجان در جلسه گفتگوی 

زنان مدیر با معاون رئیس جمهور

نشست روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
سراسر کشور در ارومیه برگزار شد

نشســت روســای اتاق هــای بازرگانــی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی سراســر کشور 
با حضــور رییــس اتاق ایــران، اســتاندار 
آذربایجــان غربی و یکی از  نمایندگان مردم 
ارومیه در مجلس شــورای اســالمی در این 

شهر برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی اتــاق ارومیه،  
اســتاندار  شــهریاری،  مهــدی  محمــد 
آذربایجــان غربــی در اجالس روســای اتاق 
هــای بازرگانی،صنایع،معادن و کشــاورزی 
سراســر کشــور در ارومیــه بــا اشــاره به 
وضعیــت تحریم ها ، گفت: امروز همگان به 
نقش بسزای بخش خصوصی واقف هستند 
و مــی دانند کــه باید با اعضــای اتاق ایران 

همفکری کنند.
وی به وضعیت اقتصادی کشــور در سال 
گذشــته و نوسانات ارزی اشــاره و تصریح 
کرد: در آن زمان اتاق های سراســر کشــور 
توانســتند از ادامه نوسانات جلوگیری و از 
ابالغ بخشــنامه های ناگهانــی ممانعت کنند. 
در این راســتا همــکاری بخش خصوصی و با 

دولت موثر واقع شد.
ایــن مقــام مســئول در ادامه مشــکل و 
دغدغه اصلی اقتصاد را اشــتغال دانســت 
و تصریــح کــرد: مشــکل بیــکاری تنهــا بــا 
ســرمایه گذاری برطرف می شود و سرمایه 
گــذاری هم امنیــت و ثبات نیــاز دارد و در 
خواســت ما از شــما این اســت که از روش 
های ســنتی اجتناب کرده و استارتاپ ها را 
جــدی بگیریــد. وی در پایان گفــت:  احیای 

واحدهای تولیدی غیرفعال در دســتور کار 
قرار دارد.

* آذربایجــان غربــی یکــی از دروازه های 
ورود به اتحادیه اوراسیا

 رئیس اتاق ایران در این نشســت ضمن 
اشــاره به جایگاه ســفارتخانه های ایران در 
توســعه تجارت خارجی گفت: زمانی که آقای 
روحانــی به عنــوان رئیس جمهــور انتخاب 
شــدند، از ایشــان خواســتم که درانتخاب 
ســفرای ایران در دیگر کشورها و همچنین 
در انتخاب اســتانداران، رویکرد اقتصادی 

را جایگزین رویکرد سیاسی کنند.
 شــافعی گفت: خوشبختانه در حال حاضر 
تعداد قابل توجهی از اســتانداران کشــور 
نــگاه های جدی به بخــش اقتصادی دارند و 
روابــط خوبی را با اتاق های اســتانی برقرار 
کــرده و توانســته اند با همــکاری هم قدم 

های موثری بردارند.
وی آذربایجــان را یکــی از دروازه هــای 
ورود بــه اوراســیا خوانــد و گفــت: فعاالن 
اقتصــادی بایــد از ایــن ظرفیت اســتفاده 
کــرده و بــا صــادرات و واردات زمینــه در 
شــرایط اقتصــادی فعلی کمک حال کشــور 

باشند. 
سیســتم های گمرکــی در منطقــه مرزی 

استان آذربایجان غربی باید بروز شود
حســن انتظــار رئیــس اتاق ارومیــه  نیز 
در ایــن اجــالس ضمن اشــاره بــه تاریخچه 
تاســیس اتــاق ارومیه در حدود 85 ســال 

پیش به تشــریح فعالیت هــای اتاق ارومیه 
پرداخــت و اظهار داشــت: اتــاق ارومیه از 
چند ســال گذشــته مبادرت به ایجاد شعب 
نمایندگــی در شهرســتان های اســتان در 
راســتای پیگیری مطالبات و تسهیل خدمات 

دهی به اعضاء کرده است.
 انتظار با اشــاره به توجه ویژه اســتاندار 
آذربایجان غربی به اتاق بازرگانی و پیگیری 
مســائل و مشــکالت مورد نظر ، بر ضرورت 
افزایش اختیارات استانداران تاکید کرد. 
وی در پایــان خواســتار بــروز رســانی 
سیســتم هــای گمرکی در مرزهای اســتان 

شد.

* بخــش خصوصی در برابــر الیحه قانون 
مالیات بر ارزش افزوده ساکت نماند

نــادر قاضی پــور نماینده مــردم ارومیه 

در مجلس شــورای اســالمی نیز در نشست 
روســای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی سراســر کشــور با اشــاره به 
رونــد بررســی الیحــه ارزش افــزوده در 
صحن مجلس گفــت:  اگر این الیحه با همین 
وضعیتی که دارد به تصویب برسد به ضرر 
بخش خصوصــی خواهد بود چراکه بســیار 
مبهم بوده و موجب بروز رفتارهای ســلیقه 
ای خواهــد شــد. وی از روســای اتــاق های 
اســتانی خواست تا ساکت نباشند و دیدگاه 
هــا و مطالبات خــود را در ایــن رابطه مطرح 

کنند.
روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی سراسر کشور در نشست خود 
در ارومیه، به بررسی وضعیت الیحه قانون 
مالیات بر ارزش افزوده و همچنین چگونگی 
حضور ایران در منطقه اوراســیا پرداختند.

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با اعضای اتاق 
بازرگانی ارومیه: 

مشکالت صادرکنندگان استان 
درنحوه برگشت ارز را حل می کنیم


