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آذربایجان شرقی

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

مردم و مسئوالن برای برگزاری پرشور انتخابات تالش کنند
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شــهردار تبریــز بــا بیــان این کــه ۳۶۵ میلیــارد 
ریال بــرای تملــک و اجرای پــارک ترافیــک این 
شــهر هزینــه شــده گفــت: ایــن پــارک تیــر مــاه امســال 

بهره برداری می  شود.
ود: از  ج شــهین باهر در بازدیــد از ایــن پــارک افــز ایــر
ایــن میــزان اعتبــار ۳۵۰ میلیــارد ریــال بــرای تملــک و ۱۵ 
میلیــارد ریــال بــرای اجــرای پــارک ترافیــک هزینــه شــده 

است...

موضوع مزایده: فروش 49 گروه از اقالم و تجهیزات مســتعمل بال استفاده در مجتمع های 
مس سرچشمه، شهربابك و سونگون

شــركت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد: »49 گروه از اقالم و تجهیزات مســتعمل بال 
اســتفاده در مجتمع های مس سرچشمه، شهربابك و سونگون« را از طریق مزایده عمومی 
به انجام برساند. جهت كســب اطالعات بیشتر به سایتهای رسمی شركت به آدرس های 

ذیل مراجعه شود.
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آغــاز واکسیناســیون ۵ 
میلیون دام علیه طاعون

طــول راه هـــای در 2 سال 
کیلومتر   ۳۶۹ گــذشــتــه 

افزایش یافت

ــا نــقــش اســاســی  ــه ه ــان رس
ینی مــردم بــرای  در شورآفر

مشارکت حداکثری دارند
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بیشتر بخوانید

اعالم  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
کرد:

شــهــرســازی  و  راه  ــــل  ک ــر  ــدیـ مـ
آذربایجان شرقی:



فرمانده سپاه ناحیه میانه،
ــی  ــم ــه ــــش م ــق ــ رســـــانـــــه هـــــا ن
ــرای  ــردم بـ ــ یـــنـــی مـ در شـــورآفـــر

مشارکت حداکثری دارند

فرمانــده ســپاه ناحیــه میانــه، شــورآفرینی برای 
مشــارکت حداکثــری را رســالت امروز رســانه ها 
وز نقــش رســانه در  عنــوان کــرد و گفــت: امــر
هدایت افــکار عمومــی از تمامی اقشــار جامعه 

پررنگ تر و تاثیرگذارتر است.
حســین محمــدی  در گفتگــو بــا خبرنــگاران و 
خبــری  ســایت های  و  رســانه ها  مســئوالن 
شهرســتان میانــه، مهــم تریــن مطالبــه امــروز  
را برگــزاری انتخاباتــی ســالم، ایمــن، پرشــور و 
بــا مشــارکت حداکثــری عنــوان کــرد و افــزود: 
دشــمنان اســام و انقــاب بــرای تضعیــف و 
نابــودی آن لحظــه ای غفلــت و کوتاهــی نکــرده 
و در ایــن راه بــا تحریــم انتخابــات، تــاش بــرای 
ترویــج عــدم مشــارکت یــا عــدم انتخــاب افــراد 
اصلــح، هزینه هــای بســیاری را صــرف کــرده اند، 
بنابرایــن ملــت بایــد بــا هوشــیاری وارد صحنــه 

شود.
محمــدی بــا تاکیــد بــر نقــش بســیار حســاس 
و حیاتــی اصحــاب رســانه، مشــارکت آفرینــی، 
وحــدت ملــی و جلوگیــری از نفــوذ را رســالت 
عظیــم رســانه در انتخابــات بیســت و هشــتم 
خــرداد مــاه جــاری عنــوان کــرد و گفــت: امــروز 
بــه فضایــی عینــی و حقیقــی  فضــای مجــازی 
تبدیل شده و مردم بیشــترین تاثیر پذیری را از 

فضای مجازی دارند.
انتقــاد  امانتــداری،  میانــه،  ســپاه  فرمانــده   
و مطالبــه بــه حــق، و عــدم محافظــه کاری را از 
خصوصیــات یــک خبرنــگار خــوب برشــمرد و 
افــکار  هدایــت  در  رســانه ها  نقــش  ود:  افــز
عمومــی جامعــه، نقشــی بــی بدیــل، بــی نظیر و 
غیرقابل انکار اســت و آنــان می توانند بــا تولید 
محتــوای مناســب، مــردم را بــه ســمت انتخاب 
افــراد اصلــح ســوق داده و امیــد بــه آینــده را در 

مردم زنده کنند.

رئیس شرگت گاز مراغه؛
گـــازرســـانـــی بـــه 42 روســـتـــای 

مراغه در حال اجراست

ح هــای  رئیــس شــرگت گاز مراغــه گفــت: طر
گازرســانی به ۴۲ روستای شهرســتان که بیش 
از ســه هــزار نفــر در آنهــا ســکونت دارنــد، با ۶۰ 

میلیارد تومان اعتبار در حال اجراست .
حســین دهقانــی در گفت وگــو بــا خبرنــگاران 
رســانی شهرســتان در  ح هــای گاز ود: طر افــز
مجمــوع حــدود ۵۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
نیمــه  وســتا طــی  ر  ۳۸ بــه  رســانی  گاز و  دارد 

نخست سال جاری به بهره برداری می رسد.
ح هــای  وی اضافــه کــرد: بــا بهره بــرداری از طر
گازرســانی روســتایی تــا پایــان ســال، درصــد 
روســتاهای برخوردار از گاز لوله کشــی شده در 

مراغه به ۹۹.۵ درصد افزایش می یابد.
: تــا پایان ســال جــاری ۹۹.۵  رئیــس شــرکت گاز
درصــد از روســتاهای مراغــه از گاز لوله کشــی 

شده برخوردار می شوند
بــا  مراغــه  گاز  شــرکت  رئیــس  گفتــه  بــه 
گاز  فشــار  تقلیــل  ایســتگاه  از  بهره بــرداری 
ایــن  در  رســانی  گاز ظرفیــت  نیــز  مراغــه  در 
شهرســتان به ۲ برابــر افزایش خواهــد یافت و 
مراغه تا ۲۵ ســال آینده مشــکل افت فشار گاز 

نخواهد داشت.
دهقانی اظهار داشــت: امســال بــا بهره برداری 
از خــط پرفشــار انتقــال گاز بــه شــهرک صنعتی 
در  فشــار  افــت  و  کمبــود  مشــکل  مراغــه 
ناحیــه صنعتــی ایــن شهرســتان نیــز برطرف و 
واحدهــای تولیــدی مســیر نیــز بــه شــبکه گاز 

متصل می شود.
و  مراغــه  مــردم  نماینــده  علیــزاده«  »علــی 
عجب شــیر نیز طــی روزهــای اخیر در نشســت 
بــرای  خــود  پیگیری هــای  بــه  خبرنــگاران  بــا 
ح های گازرســانی  تخصیص اعتبار مورد نیاز طر
شهرســتان اشــاره کرد و گفت: در زمان آغاز به 
کار مجلــس یازدهــم ۵۳ روســتای مراغــه فاقد 
گاز بود و نسبت مصرف و ســهمیه تخصیصی 

گاز به شهرستان تناسب نداشت.

 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه 
تبریــز بــر ضــرورت حضــور پرشــور در انتخابــات و 
انتخاب آگاهانه تأکید کرد و گفت: برگزاری انتخابات 

، پاسخ به یاوه گویی های دشمن است. پرشور
ل هاشــم در همایــش انتخــاب  حجــت االســام آ
تاریخی آیت اهلل خامنه ای به رهبری انقاب اسامی 
در آذرشــهر گفــت: بــرای پاســخ بــه یــاوه گویی هــای 
دشــمنان اســام و ایــران بایــد بــا تمــام تــوان در 

انتخابات شرکت کنیم.
وی با اشــاره به مشــکات اقتصادی و معیشــتی در 
جامعه افــزود: گرانــی و تورم باعــث قهر بــا انتخابات 
نشــود، زیرا دشــمن ســعی دارد تصویر مخدوش و 

یاس آلودی از نظام در ذهن مردم ایجاد کند.
وی بیــان کــرد: مــا کــه در انتخــاب لــوازم زندگــی حتی 
لبــاس، روزهــا تحقیــق می کنیم تــا انتخابی درســت 

داشته باشــیم، چرا نباید برای انتخاب صحیح آینده 
کشور دقت کنیم.

حجــت االســام آل هاشــم افــزود: بــه کســانی رای 
بدهیم که روحیه جهادی و انقابی داشته و آشنا به 

قوانین شورای اسامی باشند.
وی با اشــاره به اهمیت انتخابات شوراهای اسامی 
انتخــاب  شــاخص های  و  شــهری  مدیریــت  در 
نامزدهــای شــورای شــهر گفــت: هــدف منتخبــان 
شــورای شــهر بایــد عمــران و آبادانــی شــهر باشــد و 

تعهد، تدین و نیت خدایی داشته باشند.
ل هاشــم بیــان کــرد: فعالیــت و  حجــت االســام آ
مبارزه امام صادق )ع( در جهت تبیین اســام ناب و 
گستردگی اســام، تبیین و تبلیغ مســئله امامت در 
جامعــه و تشــکیل و تربیت جمــع فعال بــرای تبلیغ 

تشیع بود.

وی از امــام خمینــی )ره( بــه عنــوان شــاگرد راســتین 
مکتــب امــام صــادق )ع( یــاد کــرد و گفــت: حامــی 
محرومان و مســتضعفین جهان، ســلطه ناپذیری، 
وقــت شناســی، شــجاعت، ایمــان قــوی، اطمینان، 

از  دشــمن  برابــر  در  امــام  ایســتادگی  و  آرامــش 
ویژگی های بارز امام راحل بود که رهبر فرزانه انقاب 
نیز همان مســیر را با همــان صابت و قــدرت ادامه 

می دهند.

: امام جمعه تبریز

انتخابات پرشور پاسخ 
به یاوه گویی های دشمن است

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی:

طول راه های در 2 سال گذشته ۳۶۹ کیلومتر افزایش یافت
 مدیــرکل راه و شهرســازی آذربایجان شــرقی بــا 
بیــان این کــه طــول راه هــای اســتان در ۲ ســال 
گذشته ۳۶۹ کیلومتر افزایش یافته است، گفت: 
همچنیــن در ایــن مــدت حــدود ۳۱ کیلومتــر از 
آزادراه ها، بزرگراه ها و راه های اصلی و فرعی استان 

بهسازی شده است.
 ابوالقاســم ســلطانی در گفــت و گــو بــا جام جــم 
افزود: از ســال ۹۷ تا ۹۹ حــدود ۴۶ کیلومتــر آزادراه 
در اســتان احــداث شــده و طــول آن هــا از ۲۳۵.۶ 
کیلومتــر در ســال ۹۷ بــه ۲۸۲ کیلومتر در ســال ۹۹ 

رسیده است.
وی اظهار کــرد: همچنیــن در این مدت بــا احداث 
۱۳۰ کیلومتــر بزرگــراه در اســتان طــول بزرگراه هــا از 
۴۵۲.۶ کیلومتــر در ســال ۹۷ بــه ۵۸۳ کیلومتــر در 

سال ۹۹ رسیده است.
مدیرکل راه و شهرســازی آذربایجان شــرقی گفت: 
در این مــدت ۵۷ کیلومتــر راه اصلــی و ۷۱ کیلومتر 
راه فرعــی در اســتان احــداث شــده و طــول ایــن 

راه ها بــه ترتیب به یــک هــزار و ۴۸ و یک هــزار ۴۳۱ 
کیلومتر در سال ۹۹ رسیده است.

ســلطانی با بیــان این که در ســال های اخیــر توجه 
ویژه ای به توســعه راه های روستایی استان شده 
اســت، ادامــه داد: از ســال ۹۷ تــا ۹۹ بیــش از ۶۵ 

کیلومتــر راه روســتایی در اســتان احــداث شــده 
و طــول ایــن راه ها هــم اکنــون بــه ۱۰ هــزار کیلومتر 

رسیده است.
وی با بیان این که هم اکنــون بیش از ۲۵۲ کیلومتر 
ح مشــارکتی آزادراهی - بزرگراهی شــامل آزادراه  طر

، رینــگ دوم  تبریــز - ارومیــه بــه طــول ۱۹ کیلومتــر
، آزادراه تبریز -  جنوبی تبریــز به طــول ۳۲ کیلومتــر
، آزادراه مراغه  مرند - بــازرگان به طــول ۵۱ کیلومتــر
- هشــترود ۱۱۱ و بزرگــراه خواجه - ورزقــان به طول 
۳۹ کیلومتر در استان در دســت اجراست، گفت:  
ح هــا بــه طــور متوســط ۳۰ درصد  مجمــوع ایــن طر

پیشرفت فیزیکی دارد.
ســلطانی افــزود: در اســتان ۱۲۳ پــروژه بزرگراهــی 
، مرنــد - جلفــا،  شــامل بزرگراه هــای تبریــز - اهــر
تبریــز - اســپیران، میانــه - ســرچم، صوفیــان - 
، ســراب - بســتان آبــاد و اتصــال آن بــه  شبســتر
آزادراه، بهسازی راه مرند - ایواوغلی و بهسازی راه 
بســتان آباد - تبریز با پیشــرفت کلی ۴۵.۵ درصد 

در دست اجراست.
آذربایجان شــرقی دارای ۲۳۵ کیلومتر آزادراه، ۴۵۳ 
کیلومتــر بزرگــراه، ۹۲۲ کیلومتــر راه اصلــی، ۲ هزار و 
۷۵ کیلومتــر راه فرعــی و ۱۰ هــزار و ۴۴۱ کیلومتــر راه 

روستایی است.

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی
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شهردار تبریز با بیان این که ۳۶۵ میلیارد ریال برای تملک و اجرای پارک ترافیک 
این شهر هزینه شده گفت: این پارک تیر امسال بهره برداری می  شود.

به گزارش جام جم ایرج شهین باهر در بازدید از این پارک افزود: از این میزان 
اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال برای تملک و ۱۵ میلیارد ریال برای اجرای پارک ترافیک 

هزینه شده است و این پارک نقش بسزایی در ارتقای فرهنگ شهروندی ایفا 
خواهد کرد. 

وی اظهار کرد: این پارک محلی برای آموزش مباحث و قوانین ترافیکی شهر،  
احترام به حقوق شهروندی و عابرین پیاده و ارائه آموزش های مرتبط در این 

زمینه به شهروندان است. وی با تاکید بر این که موضوعات مربوط به حقوق 
شهروندی و فرهنگ ترافیک باید از سنین کودکی آموزش داده شود، گفت: با 
هماهنگی پلیس راهور، مدارس و مهدهای کودک تبریز، تاش می شود در این 

پارک آموزش های مربوطه به کودکان ارائه شود.

شهردار تبریز  اعالم کرد:
هزینه  ۳۶۵ میلیارد ریال برای تملک و اجرای پارک ترافیک تبریز

دادستان عمومی و انقالب اسالمی 
: تبریز

 مردم و مسئوالن برای برگزاری 
پرشور انتخابات تالش کنند

انــقــاب اســامــی تبریز   دادســـتـــان عــمــومــی و 
جایگاه  و  شان  در  باید  آینده  انتخابات  گفت: 
نظام جمهوری اسامی ایران برگزار شود و همه 

برای تحقق این هدف تاش کنند.
و  پیشگیری  نشست  در  محبوب علیلو  بابک 
مدیران  حضور  با  انتخاباتی  جرایم  به  رسیدگی 
ــاره بــه قــرار  ــا اشــ ــرداران مــنــاطــق تــبــریــز ب ــهـ و شـ
گرفتن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و 
شوراهای اسامی شهر و روستا، اظهار داشت: 
آنچه در انتخابات برای دستگاه قضائی اهمیت 
با  آن  باشکوه تر  هرچه  و  سالم  بــرگــزاری  دارد، 
باید  مــا  همه  ــزود:  افــ وی  بــاالســت.  مــشــارکــت 
انتخابات  پرشور  و  سالم  بــرگــزاری  راســتــای  در 
تاش کنیم تا انتخاباتی در شأن نظام جمهوری 
اسامی و مورد نظر مقام معظم رهبری از حیث 
مشارکت برگزار شود. محبوب علیلو اضافه کرد: 
معاندان نیز با دستاویز قرار دادن موضوعات 
کــردن  تبدیل  و  دادن  لعاب  و  رنــگ  و  کوچک 
مسائل ریز به موضوعی بزرگ به دنبال ناامید 
کردن مردم، کاهش مشارکت و زیرسوال بردن 
انتخابات  فضای  در  مــوج ســواری  و  انتخابات 
و  گـــاه  آ ملت  ایــن کــه  بــر  تاکید  بــا  وی  هستند. 
را  دشــمــنــان  نقشه  اســامــی  ــران  ایـ بصیرت  بــا 
همچون ۴۲ سال گذشته خنثی می کنند، یادآور 
شد: بدون تردید صحنه انتخابات ۲۸ خرداد ماه 
در  اسامی  ایــران  ملی  اقتدار  نمایش  محل  به 

برابر جبهه غرب تبدیل خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:

میلیون   ۵ واکسیناسیون  آغــاز 
دام علیه طاعون

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با اشاره به 
از  بیش  گفت:  دام،  عمومی  واکسیناسیون  آغاز 
پنج میلیون راس دام سبک در استان به  صورت 

رایگان علیه بیماری طاعون واکسینه می شوند.
اظــهــار  بــهــداد  امیرحسین  جــام جــم  ــزارش  ــ گ بــه 
علیه  کوچک  نشخوارکنندگان  مایه کوبی  کــرد: 
زدن  خــســارت  از  پیشگیری  هـــدف  ــا  ب طــاعــون 
و  دامــداریــهــا  تمامی  در  بــیــمــاری  ایــن  احتمالی 
انجام می شود. مدیرکل  واحدهای دامی استان 
این  این که  بیان  با  آذربایجان شرقی  دامپزشکی 
ح بــه صـــورت کــامــا رایــگــان انــجــام مــی شــود،  طــر
افزود: همکاری دامداران موجب کنترل و کاهش 
تلفات این بیماری خواهد بود. وی با بیان این که 
واکسن مورد نیاز برای مایه کوبی در استان تامین 
شده است، یادآور شد: طاعون نشخوارکنندگان 
واگیر  بسیار  ویــروســی  بــیــمــاری هــای  از  کــوچــک 
گــوســفــنــد و بـــز اســـت کـــه در صــــورت اپــیــدمــی 
می تواند خسارت زیادی به دامداری ها وارد کند.
بهداد اظهار داشت: این بیماری با شروع ناگهانی 
تب، ریزش ترشحات از چشم و بینی، زخم دهان 
درمــان  به  مقاوم  اسهال  تنفس،  تنگی  بینی،  و 
تلفات دارد. تا ۷۰ درصد  و  آغاز می شود  و سرفه 
طاعون نشخوارکنندگان کوچک در آفریقا، هند، 
خاورمیانه و ایران اتفاق می افتد و به آن طاعون 

بزی هم می گویند.

خبرخبر

 استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت انتقال 
، گفــت: دولت و  آب رودخانــه ارس بــه دشــت تبریــز

ح مهم را تسریع کنند. وزارت نیرو باید اجرای این طر
محمدرضــا پورمحمدی  افــزود: بدون تردیــد انتقال 
آب ارس بــه تبریــز یکــی از مهمتریــن و بــزرگ تریــن 
وزارت  زیرســاخت  بخــش  در  عمرانــی  ح هــای  طر
نیــرو اســت کــه تســریع در تکمیــل و اتمــام آن بایــد 
جــزو اولویت هــای اصلــی وزارت نیرو قــرار بگیــرد تا از 
ثمــرات و ظرفیت هــای اقتصادی آن مــردم منطقه در 

کوتاه  ترین زمان بهره مند شوند.
ح انتقــال آب ارس به  وی با اشــاره به این که طول طر
تبریز ۱۴۰ کیلومتر اســت، یــادآور شــد: تاکنون حدود 
ح بــا تامیــن اعتبــار از محــل  ۳۵ کیلومتــر از ایــن طــر
اعتبارات آب های مرزی تکمیل و اجرایی شده است 
و بــرای ادامــه آن نیازمنــد تخصیــص منابــع مالــی از 

سوی دولت و وزارت نیرو هستیم.
پورمحمــدی ادامــه داد: در حــال حاضــر بــرای ۱۰۵ 
ح انتقــال آب ارس بــه  کیلومتــر باقــی مانــده طــر
دشــت تبریــز در مرحلــه انتخــاب پیمانکار هســتیم 

کــه اگــر اعتبــارات الزم بــه اســتان تخصیــص یابــد 
در ســریع ترین زمــان ممکــن بــا مشــخص شــدن 

، عملیات اجرایی آن تسریع می شود. پیمانکار
ح فوق در مســیر هرزندات تا تبریز که  به گفته وی طر
۱۰۵ کیلومتر را شامل می شــود از حدود ۸ سال قبل 

راکد مانده اســت که دلیل آن ناتوانایی کنسرســیوم 
برنده مناقصــه بود که متعهــد به تامیــن منابع مالی 
بود و البته خط اعتباری ایران و چین هم به مشــکل 

برخورد.
پورمحمدی با تاکید بر نقش بســیار مهم انتقال آب 

ح از نظــر تامین آب  ، اظهــار کرد: این طر ارس به تبریز
و نقــش پدافندی بــرای اســتان بســیار مهم اســت،  
چــون در صــورت بــروز مشــکل در هــر یــک از خطوط 
انتقال آب زرینــه رود و ارس می تواننــد جایگزین هم 

شوند.
ح انتقــال آب رودخانــه ارس بــه شــمال شــرق  ، طــر
دریاچــه ارومیه شــامل آبگیــری در حاشــیه رودخانه 
ارس در محــدوده جلفــا بــا ظرفیــت ۳۰۰ میلیــون متر 
مکعب در ســال، مرداد مــاه ۱۳۹۲ توســط وزیر وقت 
نیرو و جمعــی از مقام های ارشــد کشــوری و اســتانی 

کلنگ زنی شد.
ح انتقــال آب ارس  هزینــه ســرمایه گــذاری اولیــه طــر
، خــط انتقــال، تونــل انتقــال، راه  بــرای اجــرای آبگیــر
، تصفیه خانه، مخازن  دسترسی، ایستگاه های پمپاژ
ذخیره، سیســتم انتقال پیام با احتساب هزینه های 
اســتماک اراضــی و نیــرو رســانی بــر اســاس بــرآورد 
ســال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال و با احتســاب 
بازپرداخت اصل و سود فاینانس، در حدود ۳۵ هزار 

میلیارد ریال بود./ایرنا

برق اداره های  پرمصرف آذربایجان شرقی قطع شد

مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق تبریــز گفت: 
، انشــعاب  با هــدف کاهــش بــار شــبکه  بــرق تبریز
تعــدادی از ســازمان ها و ادارات بــزرگ تبریــز قطــع 

شد.
بــه گــزارش جام جــم عــادل کاظمــی گفــت: بــا توجه 
به اطاع رســانی گســترده و مکرر در خصــوص لزوم 
کاهــش و مدیریــت مصــرف بــرق بخــش اداری، 
متاســفانه برخــی از ســازمان ها و ادارات بــا وجــود 
، مصرف بــرق خود را  هشــدار ها و اخطار هــای مکــرر
به میزان تعیین شــده کاهــش ندادنــد و به همین 
دلیــل بــه منظــور جلوگیــری از بــروز خاموشــی، این 
شرکت بر اساس دســتورالعمل های اباغی، اقدام 

به قطع برق این دستگاه ها کرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق تبریــز با بیان 
این که کاهش و مدیریت مصرف برق در این برهه 

زمانی برای تأمین برق کشــور بســیار حیاتی اســت، 
افزود: هــر ســازمان و نهــاد دولتــی کــه اباغیه های 
مربوط بــه مدیریــت مصــرف را رعایت نکنــد به طور 

حتم با قطع برق مواجه خواهد شد.
وی بــا بیان این کــه در این راســتا بــرق ۷ ســازمان و 
اداره  دولتــی کــه مصــرف بــاالی حــد مجاز داشــتند 
قطع شــد، یــادآور شــد: بــه ایــن ادارات فرصت یک 
هفته ای داده شــد تا بار خود را به ۵۰ درصد مصرف 

سال پیش خود برسانند. 
در صــورت عــدم رعایــت، پــس از مهلــت اعامــی با 
مجــوز اســتانداری آذربایجان شــرقی اقــدام به قطع 

برق این ادارات خواهیم کرد.

گفتنــی اســت؛ بنــا بــر مصوبــه ه وزارت نیــرو همــه 
نهادها، دســتگاه های اجرایی بانک ها، موسسات 
عمومی و غیردولتی و شهرداری ها موظف هستند 
در ســاعات اداری ۵۰ درصــد و در ســاعات غیراداری 

۹۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند.
در  مصــرف  مدیریــت  جــاری  اردیبهشــت  از 
دســتگاه های اجرایی تبریز و آذربایجان شــرقی آغاز 
و از سوی استانداری به همه  آنها اعام شده است 
که مصــرف خــود را کاهــش دهنــد و بــرای مدیریت 
مصرف در دســتگاه های اجرایی، مانور مدیریت بار 
ســاختمان های اداری صنعت آب و برق در اســتان 

برگزار شد.

تاکید  استاندار آذربایجان شرقی: 

انتقال آب ارس به تبریز تسریع شود



مدیریت شعب بانك كشاورزی در استان آذربایجان شرقی

موسسات  واگذاری  نحوه  دستورالعمل  استناد  به  شرقی  آذربایجان  کشاورزی  بانک  مدیریت 
اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و خط مشی اداره کل امالک در سال جاری در نظر دارد 
اموال مازاد ذیل را با کلیه امتیازات و ملحقات موجود و متعلقه از طریق مزایده عمومی به فروش 
برساند. لذا طالبین می توانند اسناد مزایده را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( 
مذکور  سامانه  در    1400/۳/۳0 خ  مور یکشنبه   روز   اداری  وقت  تا  پایان  تکمیل  از  پس  و  دریافت 
تا تاریخ مذکور در قالب پاکت الف )حاوی سپرده شرکت در مزایده(  را نیز  بارگذاری و اصول اسناد 
مدرس-  خیابان  خاقانی-  خیابان   - تبریز در  واقع  بانک  نشانی  به  مزایده(  اسناد  )حاوی  ب  پاکت  و 
خ  تش نشانی- دبیرخانه مدیریت بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی ارایه و رسید مور روبروی آ
ج   در پیشنهادات ارسالی، عبارت » پیشنهاد نقدی یا اجاره به شرط تملیك« در

ً
دریافت نمایند.  ضمنا

گردد. 
از مبلغ پایه مزایده تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده قابل واریز به حساب شماره   واریز %۵ 

۶۶08717۶0 نزد بانك کشاورزی شعبه مرکزی تبریز  و ارائه تصویر فیش مربوطه الزامی است ) چك بین 
بانکی و ضمانت نامه بانکی نیز قابل قبول می باشد.(  

1- فروش کلیه امالک با کاربری مسکونی و تجاری و ملک به شماره پرونده ۵4۵۹به صورت نقدی 
خواهد بود. 2- در مورد سایر کاربری های غیرمسکونی اولویت فروش به صورت نقدی می باشد و در 
صورت عدم وصول پیشنهاد نقدی، پیشنهادات واصله با رعایت ضوابط و دستورالعمل های ابالغی 
)پرداخت نقدی بخشی از مبلغ پیشنهادی حداقل به میزان 10 درصد و تقسیط باقیمانده آن حداکثر 
خ مصوب شورای پول و اعتبار در قالب عقد اجاره به شرط  تا مدت ۶0 ماه و با  احتساب حداکثر نر
تملیک( پذیرفته و بازگشایی خواهند گردید. ۳- بانك در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و 
ج از موعد ترتیب  به  پیشنهادات مبهم، ناقص، مشروط، بدون سپرده و فاقد امضاء و تاریخ و خار
گهی، از برنده مزایده اخذ خواهد  آ اثر داده نخواهد شد. 4- حق  الزحمه کارشناسی و هزینه انتشار 
خ 1400/۳/۳1  راس ساعت 10  صبح در محل دفتر  گردید. ۵- تاریخ بازگشایی پاکات روز  دوشنبه  مور

 حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی  پاکات 
ً
مدیر ستادی بانك در استان خواهد بود ضمنا

کنندگان  بالمانع می باشد. ۶- بازدید از امالك و مطالعه مدارك و اسناد امالك برای تمامی شرکت 
الزامی بوده و کلیه امالك  یاد شده با وضع موجود به فروش می رسند و درصورت داشتن متصرف 
 در مورد واگذاری سرقفلی، پرداخت حق مالکانه )اربابی( 

ً
تخلیه به عهده خریدار خواهد بود. 7- ضمنا

به مالک و در مورد امالک اوقافی در هنگام انتقال، تادیه حق پذیره به عهده برنده مزایده خواهد 
آالت در  بود. 8- در زمان انعقاد قرارداد واگذاری واحدهای دارای سرقفلی و واحدهای دارای ماشین 
صورت تشخیص بانک ارائه وثیقه ملکی توسط خریدار و ترهین آن نزد بانک الزامی است. ۹- در مورد 
کارخانه ها با کاربری صنعتی، کشاورزی و دامداری  در صورت واگذاری، بدهی های مربوط به سازمان 
تامین اجتماعی، اداره امور مالیاتی و تخلفات ماده 100 و عوارض ماده 77 قانون شهرداری و نیز بدهی 
ملک به شرکت شهرک های صنعتی و نیز تعهدات و دیون مربوط به ماده 12 قانون کار و هرگونه بدهی 

احتمالی دیگر به عهده برنده مزایده بوده و بانک در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

آگهی مزایده عمومی امالک مازاد 
)مرحله اول - نوبت اول سال 1400(

امالک با کاربری مسکونی و تجاری

ف
دی

ر

شماره شعبه
)کاربری مشخصات پاك ثبتیپرونده

ملك(
مساحت 

عرصه
مساحت 

اعیانی

مبلغ پایه مزایدهوضعیت  تخلیهماشین آالتسهم مالکیت

نشانی

گ
دان

ش
ش

نداردداردمشاع
تخلیه 
شده 
است

متصرف 
دارد

قیمت کارشناسی ) به 
ریال (

628/40146----14/000/000/000مسکونی8810 فرعی از 29 اصلی بخش 14 تبریز6351عجبشیر1
ایلخچی- خیابان شهید مدنی- نبش کوچه- بن بست شهید 

مدنی- پالک 12

4582 فرعی از 1429 فرعی از یک اصلی 5856خسروشاه2
201/6335----11/000/000/000مسکونیبخش 14 تبریز

خسروشاه- خیابان شهید بهشتی- کوچه بن بست شماره 8 
)چهارمتری صدرای یک( پالک 4

خسروشاه - خیابان امام- روبروی گاراژ ایمانی465277----56/500/000/000مسکونی5640 فرعی از یک اصلی بخش 14 تبریز5460خسروشاه3

مرند - میشاب - کندلج787/000/000---2/5 دانگ مشاع از ششدانگ-378/2099مسکونی1986 فرعی از 1 اصلی بخش 15 مرند3251مرند4

زمین 1887 فرعی از 34 اصلی3711مرند5
----1/744/160/000-374/80مسکونی

مرند کشکسرای - جاده قراجه محمد - نبش کوچه شهید 
فیروز ظهرابی

ملکان - روستای قره چال1/213/837/500---4/5 دانگ از 6 دانگ-536120مسکونی419 فرعی از 49 اصلی بخش 5 ملکان2005ملکان6

467990463 سهم از -331120مسکونی480 فرعی از 14 اصلی بخش 13 جلفا6075هادیشهر7
جلفا- روستای شجاع713/000/000---1474500000 سهم ششدانگ

هریس - روستای زرنق - خیابان ولی زاده63/463/4----1/750/000/000تجاری1132 فرعی از 4 اصلی بخش 42 تبریز1868هریس8

تبریز- خیابان امام- نرسیده به دبیرستان طالقانی- کوچه 205259/85----30/550/000/000مسکونی6 فرعی از 413 اصلی بخش 2 تبریز6315هریس9
گویا- پالک 8

هریس - زرنق - خیابان انقالب - خیابان شهید ولی زاده - 7/292/000/000---56 سهم از 96 سهم مشاع-801/6486مسکونی997 فرعی از 4 اصلی بخش 42 هریس1866هریس10
پالک 26

هریس - شهر زرنق3/578/000/000---49/78 سهم از 96 سهم-313240مسکونی987 فرعی از یک اصلی بخش 24 تبریز1857هریس11

هریس - خیابان امام - روبروی بهداری کوچه بن بست----3/142/000/000-166مسکونی5365 فرعی از یک اصلی بخش 47 هریس1864هریس12

قره آغاج- روستای یانبالغی----1/638/000/000-6294مسکونی8 فرعی از 3-2-1 فرعی از 92 اصلی 5562قره آغاج13

خ امام بستان 14
بستان آباد - روستای چرزه خون ----2/956/240/000-227/84مسکونی218 فرعی از 45 اصلی5679آباد

تجاری سند عادی واحد شماره 33 بخش 15 تبریز5000تره بار مرند15
بالکن 98 178/68)سرقفلی(

شهرستان مرند - میدان تره بار مرند----4/500/000/000مترمربع

امالک با کاربری غیر مسکونی

ف
شماره شعبهردی

)کاربری مشخصات پالک ثبتیپرونده
ملک(

مساحت 
عرصه

مساحت 
اعیانی

مبلغ پایه  وضعیت  تخلیهماشین آالتسهم مالکیت
مزایده

نشانی
نداردداردمشاعششدانگ

تخلیه 
شده 
است

متصرف 
قیمت کارشناسی ) به ریال (دارد

اهر- جاده مشکین شهر- زمینهای قریه دیزج چالو-6/600/000/000-3 دانگ مشاع-60001099دامداری134 فرعی از 160 اصلی5785اهر1

1852 فرعی از 1833 فرعی از 21 اصلی 3694صوفیان2
2531227828 سهم مشاع از -200602321مرغداریبخش 16 تبریز

صوفیان- ابتدای جاده سرکند دیزج-15/472/000/000-6720120000 سهم ششدانگ

مرند - جاده بازرگان - بخش 40 تبریز - روستای سویدلر-6/563/162/592-448 سهم از 1000 سهم-2523732946مرغداری2253 فرعی از 3 اصلی1838مرند3

1801 سهم مشاع از 2991 سهم --2991/28دامداری98 فرعی از 5 اصلی بخش 6 ملکان3275ملکان4
ملکان - قریه یولقونلوی جدید-5/126/485/384-ششدانگ

شهرستان ملکان - روستای نصرت آباد امیرغایب---1/400/000/000-920زراعی149 اصلی از 27 فرعی3253ملکان5

شهرستان ملکان - روستای نصرت آباد امیرغایب---550/000/000-2000زراعی162 اصلی از 27 فرعی3254ملکان6

4 سهم مشاع از 6 سهم --37141زراعی1020 فرعی از 37 اصلی بخش 23 ورزقان1897ورزقان7
ورزقان - روستای کاسین-792/341/334-ششدانگ

3/5 سهم مشاع از 6 سهم -20461058/96زراعی1021 فرعی از 37 اصلی بخش 23 ورزقان1897ورزقان8
ورزقان - روستای کاسین-6/399/625/000-ششدانگ

هشترود - روستای خورجستان - حاشیه 70 متری راه هنرستان-2/000/000/000-22 سهم از 100 سهم-15151862مرغداری234 فرعی از 161 اصلی بخش 48 تبریز2018هشترود9

هشترود -روستای چپنی 1/250/000/000---2 دانگ از 6 دانگ-9305920دامداری9 فرعی از 137 اصلی4271هشترود10

خسروشاه - روستای قره تپه78281710----43/731/000/000دامداری248 فرعی از 2116 اصلی5459خسروشاه11

عجبشیر= روستای ورینجق840002540----29/592/000/000مرغداری373 فرعی از 1 اصلی6236عجبشیر12

بستان آباد- روستای یوسف آباد- جاده روستای آالنیق27046/333580---252/907/981/500تولید دلستر366 فرعی از 124 اصلی5643بستان آباد13

3چهارشنبه 19     خرداد 1400   شماره 5957ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان البرز
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صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرست استان آذربایجان شـرقی:  وحیده حاجی محمدیاری               

تحریریه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9  

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی
چهارشنبه 19     خرداد 1400   شماره 5957

مجتمع فوالد صنعت بناب در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی كلیه امور مربوط به سرویس ایاب و ذهاب  بناب و حومه و شهرهای 
همجوار ) عجبشــیر - ملکان - مراغه - میاندواب - تبریز ( با مشــخصات به شرح پیوست شماره 1 به اشخاص حقیقی یا حقوقی 

واگذار نماید .
لذا در صورت تمایل به همکاری ، الزم است به صورت زیر اقدام فرمایید : 

1 -  مدت اجرای عملیات موضوع مناقصه  
مدت زمان الزم برای انجام كامل عملیات موضوع مناقصه از مورخه 1400/04/01 جمعاً 12 ) دوازده ( ماه شمســی می باشــد . 

همچنین برنده مناقصه موظف است از تاریخ تنفیذ قرارداد نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماید . 
2 -  اعتبار پیشنهاد  

پیشــنهاد باید از هر حیث برای مدت دو ماه بعد از تاریخ تعیین شــده برای تسلیم پیشنهادها معتبر بوده و برای یك ماه دیگر قابل 
تمدید باشد .

3 - نشانی و تسلیم پیشنهادها
محل تحویل پیشنهادات : بناب - شهرك صنعتی بناب- مجتمع فوالد صنعت بناب -واحد امور حقوقی و قراردادها تحویل نمایند .

4- زمانبندی
- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/03/17 لغایت 1400/03/22 خواهد بود .

- آخرین مهلت تحویل پیشــنهادات حداكثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخه 1400/03/22 خواهد بود . بدیهی اســت به 
پیشنهاداتی كه بعد از ساعت مذكور واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
جهت اخذ مستندات مناقصه به سایت www.mfbco.ir  مراجعه نمائید.

مجتمع فوالد صنعت بناب در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی جهت اخذ پیمانکار برای خودورهای اســتیجاری با مشخصات به 
شرح پیوست شماره 1 به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید .

لذا در صورت تمایل به همکاری ، الزم است به صورت زیر اقدام فرمایید : 
1 -  مدت اجرای عملیات موضوع مناقصه  

مدت زمان الزم برای انجام كامل عملیات موضوع مناقصه از مورخه 1400/04/01 جمعاً 12 ) دوازده ( ماه شمســی می باشــد . 
همچنین برنده مناقصه موظف است از تاریخ تنفیذ قرارداد نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماید . 

2 -  اعتبار پیشنهاد  
پیشــنهاد باید از هر حیث برای مدت دو ماه بعد از تاریخ تعیین شــده برای تسلیم پیشنهادها معتبر بوده و برای یك ماه دیگر قابل 

تمدید باشد .
3 -  نشانی و تسلیم پیشنهادها

محل تحویل پیشنهادات : بناب - شهرك صنعتی بناب- مجتمع فوالد صنعت بناب - واحد امور حقوقی و قراردادها تحویل نمایند .
4- زمانبندی

- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/03/17 لغایت 1400/03/22 خواهد بود .
- آخرین مهلت تحویل پیشــنهادات حداكثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخه 1400/03/22 خواهد بود . بدیهی اســت به 

پیشنهاداتی كه بعد از ساعت مذكور واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
جهت اخذ مستندات مناقصه به سایت www.mfbco.ir  مراجعه نمائید.

روابط عمومی مجتمع فوالد صنعت بنابروابط عمومی مجتمع فوالد صنعت بناب

آگهی مناقصه عمومی
مجتمع فوالد صنعت بناب

آگهی مناقصه عمومی
مجتمع فوالد صنعت بناب

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

تعیین تکلیف 200 واحد مرغداری غیرمجاز آذربایجان شرقی
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان شــرقی از تعییــن تکلیــف ۲۰۰ واحــد 

مرغداری غیرمجاز استان تحت عنوان “مالکیت واحد” خبر داد.
، گفــت: حــدود ۴۰۰ واحد  اکبــر فتحــی در گفت وگــوی خبــری، در تشــریح ایــن خبــر
مرغداری غیرمجاز در استان فعالیت می کردند که ۲۰۰ واحد از آن ها تعیین تکلیف 
شــده و در این راســتا یا بــه صــورت واحد مرغــداری مجــاز بــه فعالیت خــود ادامه 

دادند و یا نوع فعالیت خود را تغییر دادند.
به گزارش جام جم وی افزود: اکنون حدود ۲۰۰ واحد مرغداری در استان باتکلیف 
هســتند و به صــورت غیرمجاز فعالیــت می کنند کــه امــکان دریافت نهــاده دامی 

غ بپردازند. ندارند و نمی توانند به کار پرورش مر
وی با اشــاره به اباغ بخش نامه جدید وزارت جهاد کشــاورزی برای رفع مشکات 

، ادامه داد: در شــیوه نامه جدیدی که بر اســاس پیگیری  این واحدهای غیرمجــاز
اســتان، در ســتاد وزارت خانه تصویب و ســپس اعام شــده اســت، مقرر شــده تا 
مشــکل این واحدهای مرغــداری را کــه با قانــون نظام جامــع دامپــروری مطابقت 
ندارنــد، حل شــود. فتحــی گفــت: مرغداری هــای غیرمجــاز اســتان که نتوانســتند 
حریم واحد خــود و یا فواصل الزم موجــود در مرغداری را رعایت کننــد، قانون نظام 
جامــع دامپــروی را نقــض کــرده و در نتیجه مجــوز فعالیــت دریافت نمی کننــد، اما 
اکنون برای ســاماندهی بــه آن ها، مدیریتــی تحت عنــوان “مدیریــت واحد” پیش 
بینی شده که بر این اســاس تمامی مرغداری ها در هر شهرستان، تحت مدیریت 

واحد همان شهرستان قرار می گیرند.
وی افــزود: بــر اســاس ایــن شــیوه نامــه، یــک فــرد حقیقــی یــا حقوقــی بــه عنــوان 

پشــتیبان تعیین شــده و مجوزهــا و پروانه ها به نــام او صادر می شــود؛ هم چنین 
نهاده های دامی نیز در اختیار فرد پشــتیبان قــرار گرفته و محصــول موردنظر از او 

دریافت می شود.
ح، شهرســتان مراغه بــه عنــوان پایلــوت تعیین  وی بــا بیــان این که بــرای ایــن طــر
شــده اســت، اظهار کرد: دو اقدام دیگر نیز در قالب شــیوه نامه اباغی برای ســایر 

مرغداری های مجاز نیز انجام می گیرد.
رئیس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجان شــرقی با اشــاره بــه ممنوعیت صدور 
مجوز واحدهای مرغداری در گذشــته، گفت: این ممنوعیت اکنون برطرف شــده 
و به جز شهرســتان های پرتراکم، در ســایر شــهرها امکان احداث واحــد مرغداری 
وجــود دارد. وی افــزود: هم چنیــن واحدهایــی کــه قبــا به صــورت مجــاز فعالیت 

می کردند و درخواست افزایش ظرفیت داشتند اما نمی توانستند مجوز فعالیت 
دریافــت کننــد، اکنون بــر اســاس دســتورالعمل اجرایی، مجــوز افزایــش ظرفیت 

واحدهای مرغداری مجاز صادر می شود.

ح شد؛ به مناسبت شانزدهمین سالگرد تاسیس صندوق اجتماعی مطر

پاسخ به پرسش خبرنگاران کشور با وبینار
ضرورت پایبندی به محاسبات بیمه ای 

او اضافــه کــرد:» صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر بــر 
اساس محاســبات بیمه ای بنا شده اســت و تناســبی بین مبلغ پرداخت بیمه 
شــوندگان و مســتمری پرداختی به آنها وجود دارد. صندوق ما ۱۵ درصد حقوق 
بیمه شونده را مبنای دریافت حق بیمه قرار می دهد که ۱۰ درصد از همین مبلغ را 
نیز دولت پرداخت می کند، در صورتی که در بسیاری از صندوق ها مبلغ دریافتی 
بسیار باالتر است. از طرف دیگر ما بیمه شونده را با ۱۵ سال سابقه پرداخت حق 
بیمه با ۲۰ روز حقوق بازنشسته می کنیم. پس ما منفعت روستایی و عشایری را 
مورد توجه قرار می دهیم اما فعالیت ما باید بر اساس محاسبات بیمه ای باشد 
تا صندوق نیز وارد بحران نشده و به صورت مستمر بتواند به کارکرد خود ادامه 
دهد. ما یک صندوق شغلی نیستیم که مستمری بگیر را بعد از بازنشستگی از 
کار کردن منع کنیم. بلکه هدف ما پرداخت مستمری برای کمک به اعضاست تا 

به نوعی جبرانی برای کم شدن توانایی آن ها در اثر کهولت سن باشد.«
توجه ویژه به جوانان

وی افزود:» یکــی از اهداف تمام صندوق ها حرکت به ســمت جوانگرایی اســت 
تــا از این طریــق مــدت پرداخت حق بیمــه توســط اعضــا را افزایش دهنــد. ما نیز 
مشــوق هایی برای جــذب جوانان داشــته ایــم و در آییــن نامه جدید نیــز ترتیبی 
اتخاذ کرده ایم تــا جوانان بتوانند بیش از ۳۵ ســال هــم بیمه پردازی نمــوده و از 
مزایای آن بهرمند شــوند. این امکان بیمه پردازی موثر این امــکان را برای بیمه 
شــونده به وجود می آورد که وقتی به بازنشستگی رســید به جای ۹۰ درصد از ۱۴۰ 
درصــد از حقوقش برخــوردار شــود. در حال انجــام اقدامات نهایــی در خصوص 
امــکان خرید خدمــات ســربازی نیز هســتیم که ایــن دو مــورد می تواند مشــوق 

خوبی برای جذب جوانان  باشد.«
سهامداری و مشارکت 

شــیرکانی عنوان کرد:» سیاســت ســرمایه گذاری ما بر مبنای ســهامداری است 
و برنامه ای بــرای بنــگاه داری نداریــم. تمام ســرمایه گــذاری صندوق مــا در حوزه 
ســهامداری و ســپرده گذاری متمرکــز شــده اســت. صنــدوق بیمــه اجتماعــی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر تنها سه بنگاه بیشتر که دو بنگاه آن ماموریتی 
هســتند و یک بنگاه از طرف ســازمان خصوصی ســازی خریداری شــده است.با 
رویکردی که صندوق داشت منابع مالی خود را از بانک ها به بورس بردیم و سال 

گذشته ارزش پرتفوی بورسی ما بیش از ۲.۵ برابر افزایش یافت.«
شــیرکانی با اشــاره به مشــارکت صنــدوق در پــروژه ۲.۵ میلیــون تنی کنســانتره 
ســنگان خراســان اظهــار داشــت:» افزایش ســرمایه این پروژه را ســال گذشــته 

مصــوب و اجــرا کردیــم  و بــه یــاری خــدا در نیمــه اول ســال ۱۴۰۱ ایــن پــروژه بــه 
بهره بــرداری می رســد.خط مشــی مــا مالکیــت در هیچ پروژه ای نیســت و ســعی 
می کنیــم بیشــتر از ۳۰ درصــد در هیــچ پــروژه ای مشــارکت نداشــته باشــیم. در 
سرمایه گذاری در سهام سعی می کنیم ســهم خود را زیر ۵ درصد نگه داریم تا به 

راحتی بتوانیم از سهم خارج شده و سبد خود را بهینه کنیم.«
قبول وقفه یک ساله در پرداخت حق بیمه

وی در خصوص وقفه در پرداخــت حق بیمه گفت:» صندوق وقفه های بیمه ای 
زیر یک سال را می پذیرد و مشکلی در این خصوص ندارد، اما در مواردی که بیمه 
شــونده بیش از یک ســال حق بیمه خود را پرداخت نکند، قبول وقفه به مثابه 
امکان خرید بیمه محســوب می شــود. امکانی که در هیچ جای دنیا وجود ندارد 
و با ماهیت بیمــه در تضاد اســت. ذات بیمــه در اســتمرار آن می باشــد و امکان 
خرید بیمه باعث می شــود بیمه گذار پوشــش هایی مانند فوت و از کارافتادگی 
را از دســت بدهد. این که ما در این صندوق وقفه کمتر از یک سال را می پذیریم 
به دلیل ماهیت کار کشــاورزان، عشــایر و روســتاییان اســت که امــکان دارد در 
برخی مواقع درآمد آنها چندماه دیرتر در دســترس آنها قرار گیرد و برای رفاه حال 
اعضاســت. در حال حاضر در حال بررسی طرحی هســتیم تا در مناطقی که درگیر 
خشکســالی می شــوند، این امکان را بــرای اعضــا فراهم کنیم تــا با درآمد ناشــی 
از برداشــت محصول ســال بعد، حــق بیمــه خــود را پرداخت نمایند و مشــکلی 
ح به منابــع مالی  از این بابــت بــرای آنها ایجــاد نشــود.با توجه بــه این که این طــر
خاصی نیاز ندارد در تاشــیم تا با کســب مجوزهــای الزم، آن را بــه زودی عملیاتی 
کنیم.«   او ادامه داد:» ســاختار بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر 
اختیاری اســت. نمی توان کشاورزان، روستاییان و عشــایر را مجبور به عضویت 
در صندوق کرد تنهــا می توان مشــوق هایی برای آنهــا در نظر گرفــت. کاری که ما 
ح »یک میلیــون و ۴۰۰ تــا ۱۴۰۰« مد نظــر داریم یکــی از این راهکارهاســت که  در طر
مقدمات آن را نیز انجام داده ایم تا بتوانیم فرهنگ بیمه را در بین روســتاییان و 
ح انجام شده است و با تامین  عشــایر نهادینه کنیم.ثبت نام و امورات اولیه طر

منابع آن توسط دولت آن را اجرایی خواهیم کرد.«
سن بازنشستگی 

شــیرکانی در خصــوص ســن بازنشســتگی در ایــن صنــدوق گفــت:» مجلــس 
شورای اسامی سن بازنشستگی در صندوق ما را ۶۵ سال سن ۱۵ سال سابقه 
پرداخت حق بیمه و ۲۰ روز حقوق تصویب کرده است و تغییر این سن در حیطه 
اختیارات ما نیســت. البته شــرایط در دیگر صندوق ها به نحوی اســت که ســن 
بازنشستگی آنها به ۶۵ ســال نزدیک می شــود زیرا این سن نقطه درستی است 

که توسط مجلس انتخاب شده است.«  وی در خصوص بیمه زنان عنوان کرد:» 
مشــوق هایی برای کارگزاران در نظر گرفته ایم تا ضریب پوشــش بیمــه ای زنان را 
افزایش دهند.در جامعه روستایی و عشــایری، زنان نقشی فعال و حتی مهمتر 
از مردان دارند. پس پوشــش بیمه ای آنها از ضروریات است. در صندوق ما این 
امکان وجود دارد که زن و شــوهر هردو تحت پوشش بیمه قرار گرفته و بتوانند 
مســتمری جداگانه ای دریافت کنند. هدف ما در بخش زنان این است که حتی 
یک زن سرپرســت خانوار فاقد پوشــش بیمه در جامعه روســتایی و عشــایری 
وجود نداشته باشــد.« او اظهار داشــت:» تا امروز اعضای صندوق از دو میلیون 
و صدهزارنفر فراتر رفته اســت که از این تعداد ۱.۵ میلیون نفر بیمه شده فعال 
هستند.حدود ۳۵۰ هزار نفر از اعضای ما به عضویت صندوق های دیگر درآمده 
انــد و مابقی نیــز به هــر دلیلــی منفصــل شــده انــد. از حــدود ۲۰ میلیــون جامعه 
روستایی، بیش از ۱۰ میلیون نفر در بازه ســنی ۱۸ تا ۵۰ سال هستند و می توانند 
به عضویت صنــدوق ما درآینــد. حــدود ۳۰ درصد از ایــن تعــداد در صندوق های 
دیگر یا نهادهای حمایتــی عضویت دارند. مفهوم بیمه در ایــران در قالب خانوار 
تعریف می شــود و عمومــا سرپرســت  خانوار زیر پوشــش بیمــه می رود و ســایر 
اعضای خانوار مســتقیم زیر پوشــش قرار نمی گیرند. طبق آمار  ۲.۵ میلیون نفر 
سرپرست خانوار در جامعه روستایی و عشــایر داریم که فاقد هرگونه پوشش 
بیمه ای هســتند و تمام تاش خــود را بــرای زیر پوشــش بــردن این افــراد به کار 
می گیریم.« شــیرکانی در پایان عنوان کرد: »به هر اســتان بر اســاس ســهمیه ای 
که دارد بودجه و برنامه مشــخصی برای تبلیغــات اختصاص داده ایــم. تاش ما 
این اســت که امســال با برنامه و هدفمندتر پیش برویم تا بتوانیم موثرتر واقع 
شــویم. هر چند ســال گذشــته میزان جذب باالیی داشــته ایم و با ۲۳۶ هــزار نفر 
رشــد جذب توانســتیم رکورد ۱۵ ســاله  را بشــکنیم اما بــا تجربه ای که به دســت 

آورده ایم امسال می توانیم حتی از سال قبل هم بهتر عمل کنیم.«

در هر جامعــه ای یکی از شــاخص های بررســی توســعه یافتگی ضریب پوشــش بیمــه در آن 
جامعه است که نشــان دهنده رشد کشــور در مسایل اجتماعی اســت. بیمه نقش موثری 
در حفاظت از نیروی انسانی پا به سن گذاشته جامعه ایفا کرده و آسودگی خاطری برای مردم 
و نظام های سیاســی ایجاد می کند. صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستاییان و عشایر 
یکــی از صندوق هایی اســت کــه جایــگاه ویــژه ای در تحت پوشــش قــرار دادن روســتاییان، 
عشــایر و کشــاورزان ایفــا کــرده اســت، این صنــدوق کــه ارایه ســه خدمــت بیمه ای شــامل ، 
مستمری ســالمندی، مســتمری فوت و مســتمری از کارافتادگی اســت، تاش ویژه ای برای 
نهادینه کــردن فرهنگ بیمــه در جامعه روســتایی و عشــایری انجــام می دهد. به مناســبت 
شــانزدهمین ســالگرد تاســیس این صنــدوق، علــی شــیرکانی مدیر عامــل صنــدوق  بیمه 
اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و عشایر در نشســتی سراســری که با شــرکت بیش از ۱۵۰ 
خبرنگار از رســانه های مختلف از طریق وبینــار و به صورت همزمان در سراســر کشــور برگزار 

شد، با ارایه آماری از عملکرد این صندوق، به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.
امکان نقل و انتقال سوابق بیمه

مدیر عامل صندوق  بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت:» اقدامات مربوط 
به نقل و انتقال ســوابق بیمه ســال گذشــته صورت گرفت و با مصوبه ای که در شورای عالی 
رفاه در این خصوص صادر شد و ریاست جمهوری آن را اباغ کردند، در خصوص نقل و انتقال 
سوابق هم از ســازمان تامین اجتماعی و هم از طرف ما، دستورالعمل های اجرایی هم صادر 

شده است و انجام آن به راحتی امکان پذیر است.« 
بــه گــزارش جــام جــم علــی شــیرکانی ادامــه داد:» در صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، 
روستاییان و عشایر همسان سازی از اولین فروردین ۱۳۹۹ با باالترین میزان رضایت و بر پایه 
عدالت، به اجرا گذاشته شد. بعد از اجرای این طرح حقوق مستمری بگیران از ۲۰ الی ۳۰ درصد 
تا ۲ الی ۳ برابر افزایش یافت و متوسط دریافتی بعد از همسان سازی به حدود ۷۰۰ هزار تومان 
رسیده است. البته در آیین نامه جدیدی که تدوین و برای بررسی به سازمان برنامه و بودجه 
ارســال کرده ایم، از مدلی اســتفاده کرده ایم که بیمه شــوندگانی که در یک سطح بازنشسته 
غ از زمان آن، از یک میزان حقوق برخوردار شوند و در صورت تصویب این آیین  می شوند فار
نامه عما بحث همسان ســازی موضوعیت خود را در این صندوق از دســت می دهد و برای 

همیشه حل خواهد شد. 

تاژ
پر

ر

ای یاد تو روح بخش جان درویش   
اى مهــــــــِر جماِل تو دواى دِل ریش

دل ها همه صیدهاى در بند تواند   
جوینده توست هر کسی در هر کیش

امام خمینی- ره


