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خانوادهای به وسعت شهر و روستا
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فرماندار تبریز اعالم کرد:

رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی آذربایجان شرقی:

تکمیل مقبره الشــعرا
و تاالر مرکزی دغدغه
اصحاب فرهنگ تبریز

سایهتحریمهابر عملکرد
دولت

رئیــس ســازمان مدیر یــت و برنامــه ر یــزی
آذربایجانشــرقی گفــت :اقتصــاد مــا دچــار
مشــکالت ســاختاری مثــل وابســتگی بــه نفت
اســت و مســائل سیاســی و تحریمهــای داخلــی و خارجــی
محدودیتهایی بر عملکرد دولتها تحمیل میکند.
به گــزارش روابط عمومــی ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی
آذربایجان شــرقی ،داود بهبودی در گفتوگــو با خبرنگاران
اظهــار کــرد :دولتهایــی کــه بــا رای مــردم انتخــاب شــده با
وعدههایی پای کار میآیند.

استاد ارتباطات دانشگاه خبر
اعالم کرد:

روابــط عمومی هوشــمند
نیازمنــد مدیــر ارتباطــی
هوشمنداست
3

معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار مطرح کرد:

ضــرورت توسعه و ترویج
فــرهــنــگ اس ــت ــان ــدارد در
آذربایجانشرقی
3

ب ـ ــرق ادارات ،م ـســاجــد و
مدارسپرمصرفدر اولویت
خاموشیقرار میگیرند
2
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دوست زعزی جناب آاقی رسول رسولی

اندوه از دســت دادن مادر چنان تلخ اســت که هیچ عبارتــی را در این مقام یارای
مرهم نهادن نیســت .تنها یاد خداست که میتواند دل پر درد شما را تسلی بخشد.
درگذشــت مادر گرامی را به شما و خانواده محترم صمیمانه تسلیت گفته ،برای شما
صبر و برای درگذشــته رحمت بی کران الهی را آرزو داریم ،امید که روح آن مرحومه
آرام ،آسوده و خرسند در حریم امن الهی آرام گیرد.

گروه صنعتی سهند  -محبوبیان
استخدام در کفش پادوس
کارشناس بازاریابی وفروش :دارای مدرک کارشناسی
مدیریت بازرگانی
جنسیت :مرد محدوده سنی۲۵:الی ۳۰سال
سابقه کار۲:سال
مهارتهای الزم:آشنایی با مفاهیم نوین بازاریابی
وفروش،تسلط به جغرافیای فروش ایران،روابط
موثرباال،توانایی مذاکره حضوری وتلفنی
شماره تماس

۰۹۱۴۷۲۶۰۵۴۹-۰۹۱۴۶۵۰۶۵۷۵

شــکالت آنیش

آگهی اســتخدام

شــرکت صنایع غذایی مهر دریان-شکالن آنیش(واقع در شبســتر-دریان)در زمینههای شغلی ذیل دعوت به
همکاری مینماید.عالقمندان میتوانندطی روزهای شــنبه تا چهارشنبه به محل کارخانه واقع در دریان-جنب
طاق یادمان مراجعه ویابا شــماره تلفنهای  ۴۲۴۶۴۲۳۷-۹تماس حاصل نمایند.

مهلت پذیرش 1400/03/30 :

عنوان شغلی
سرپرست واحد برنامه ریزی
پرسنل فنی
کارگر تولید
کارگر تولید
کارگر انبار

حداقل تحصیالت

تجربه کاری

شرایط شغلی

آقا

لیسانس

 5سال

دارای مدرک مهندسی صنایع

 10نفر

آقا
آقا
خانم

سیکل به باال

 1نفر

آقا

تعداد
 1نفر
 2نفر

 25نفر

جنسیت

فوق دیپلم

سیکل به باال
دیپلم

یکسال
یکسال
یکسال
یکسال

کاردانی برق ومکانیک
دارای سالمت جسمانی الزم
دارای سالمت جسمانی الزم
دارای سالمت جسمانی الزم

همراه با سرویس ایاب وذهاب+بیمه تامین اجتماعی+حقوق ومزایای عالی طبق توافق

روابط عمومی شرکت صنایع غذایی مهردریان شکالت آنیش
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ضمیمه رایگان
روزنامه در استان
آذربایجان شرقی

خبر

س ـ ــد «قـ ـی ــزقـ ـلـ ـع ــه س ـ ـ ــی» در
آذربایجانشرقی افتتاح شد

با حضور وزیر نیرو و مسئوالن استانی ،سد تنظیمی
و انحرافی "قیز قلعه سی" در شهرستان خداآفرین
بر روی رودخانه مرزی ارس به بهرهبرداری رسید.
سد تنظیمی و انحرافی قیزقلعه سی در ۱۲
کیلومتری سد خداآفرین در  ۲۱۰کیلومتری شمال
شرق تبریز واقع شده ،طول تاج آن  ۸۴۳متر،
ارتفاع از پی  ۳۷متر و گنجایش مخزن آن ۶۲
میلیون مترمکعب بوده و عملیات ساخت سد
"قیزقلعه سی" در سال  ۱۳۸۵آغاز و برای ساخت
آن  ۵۵۰میلیارد تومان هزینه شده است.تامین
حقابه ایران به مقدار یک میلیارد مترمکعب
در سال از رودخانه مرزی ارس ،آبرسانی تحت
فشار به  ۱۲هزار هکتار از اراضی پایین دست سد
در آذربایجانشرقی و تامین آب شبکه پایاب
اردبیل به وسعت  ۶۲هزار هکتار از جمله اهداف
احداث سد قیزقلعه سی است .همچنین قرار
است ساالنه  ۴۰مگاوات برق با احداث نیروگاه در
محل سد تولید و به تثبیت ولتاژ سراسری برق
کشورمان کمک کند.
بهرهبرداری از شبکه پایاب سد قیزقلعه سی
موجب آبیاری  ۷۴هزار هکتار در استانهای
آذربایجانشرقی و اردبیل و ایجاد اشتغال
مستقیم و غیرمستقیم  ۸۵هزار نفر در منطقه و
شکوفایی اقتصادی در این  ۲استان خواهد شد.
وزیر نیرو در نهمین هفته از پویش «#هرهفته_
الف_ب_ایران» بهمنظور افتتاح سه پروژه آبی و
شرکت در جشن پنجاهمین سال بهرهبرداری
مشترک از سد ارس وارد آذربایجانشرقی شد/ .
ایسنا

فرماندار بناب خبر داد:

آمادگی الزم برای برگزاری انتخابات پرشور در بناب
فرماندار بناب گفت :انتخابات عرصه تعیین سرنوشت و مظهر اقتدار و قدرت ملی
است و ما در این شهرستان برای حضور در این رویداد مهم و برگزاری انتخاباتی
پرشور و سالم آماده هستیم.
به گزارش جامجم ،شهریار فتحی در جلسه شورای اداری شهرستان بناب با بیان
اینکه در انتخابات پیش رو ۱۲۰شعبه اخذ رأی در شهرستان بناب در نظر گرفته شده

دارند تا انتخابات ناامید کننده و کمترین میزان مشارکت برگزار شود و تالش دارند
مردم را از نظام و انقالب دلسرد کنند ولی مردم با حضور پرشور توطئههای آنها را
نقش برآب خواهند کرد .فتحی با اشاره به نقش پررنگ روابط عمومیها بیان کرد:
روابط عمومیها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن شناخته میشوند که
باید مسئوالن ادارات از افراد نخبه و توانمند در حوزه روابط عمومی استفاده کنند.

است؛ افزود :همه باید در این راه تالش کنند همان طوری که بیش از  ۳۷انتخابات
مهم و سرنوشت ساز را پشت سر گذاشتهایم ،این دوره هم در این امر خطیر
حضوری فعال خواهیم داشت .وی انتخابات را یک حماسه بزرگ سیاسی دانست
و خاطرنشان کرد :با مشارکت گسترده مردم فضای سیاسی و بانشاط در این دوره
از انتخابات را نیز شاهد خواهیم بود .وی تصریح کرد :دشمنان نظام همواره سعی

خبر

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی:

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

سایه تحریمها
بر عملکرد دولت

رئ ـ ـیـ ــس سـ ـ ــازمـ ـ ــان مـ ــدیـ ــر یـ ــت و بـ ــرنـ ــامـ ــه ری ـ ــزی
آذربــایـجــانشــرقــی گفت :اقتصاد مــا دچــار مشکالت
سـ ــاخ ـ ـتـ ــاری مـ ـث ــل وابـ ـسـ ـتـ ـگ ــی بـ ــه نـ ـف ــت اس ـ ــت و
م ـســائــل س ـیــاســی و ت ـحــر ی ـمهــای داخــل ــی و خــارجــی
محدودیتهایی بر عملکرد دولتها تحمیل میکند.
ب ــه گـ ـ ــزارش روابـ ـ ــط ع ـمــومــی سـ ــازمـ ــان م ــدی ــری ــت و
برنامه ر یــزی آذربــایـجــان شرقی ،داود بهبودی اظهار
کــرد :دولـتهــایــی کــه بــا رای مــردم انتخاب شــده و با
وعدههایی پای کار میآیند در برخی مواقع با موانعی
مواجه میشوند و احیانا در جاهایی تدبیر مناسبی
برای حل مسائل اتخاذ نمیشود.
وی اف ـ ــزود :اگ ــر بــه کــارنــامــه دولـ ـته ــای مختلف در
کشور نگاه کنیم هم موفقیتها و هم کمبودها و
شکستهایی بــه چشم م ـیخــورد و اگــر منصفانه
قـضــاوت کنیم ،مــا بــه برخی از اه ــداف دول ــت دست
یافتهایم و دسـتــاوردهــایــی در سطح ملی و استانی
داشتهایم ولی به یک سری از اهداف تعیین شده نیز
دست نیافتهایم .بهبودی در عین حال خاطرنشان
ساخت :توقعات جامعه رفته رفته بــاال مـ ـیرود؛ چرا
که سطح زندگی و الزامات رفاه با گذشته تفاوت کرده
است.
رئ ـ ـیـ ــس سـ ـ ــازمـ ـ ــان مـ ــدیـ ــر یـ ــت و بـ ــرنـ ــامـ ــه ری ـ ــزی
آذرب ــایـ ـج ــانش ــرق ــی ادامـ ـ ــه داد :اقــتــص ــاد م ــا دچ ــار

مشکالت ساختاری مثل وابستگی بــه نفت است
و مـســائــل سـیــاســی و تـحــر یـمهــای داخ ـلــی و خــارجــی
محدودیتهایی بر عملکرد دولت تحمیل میکند.
*تحریمهایداخلی گریبانگیر اقتصاد کشور
این اقتصاددان همچنین به تحریمهای داخلی مثل
ســوء مدیریتها ،قوانین و مـقــررات دســت و پاگیر،
فرایندهای طویل اداری ،نــاســازگــاری و ناهماهنگی
نهادهای مرتبط ،رانــت جویی و فــرار مالیاتی اشــاره و
اضافه کــرد :نظام حاکم به عنوان راهبر توسعه باید
بتواند این امور را تدبیر کند و مردم و بخش خصوصی
هم همراهیهای الزم را به عمل آورند.
*فراهمبودنزمینههایجهشاقتصادیدر استان
نشــرقــی یــک اسـتــان فعال
وی ی ــادآور شــد :آذربــایـجــا 
اق ـت ـصــادی در بـخــش صـنـعــت ،کـ ـش ــاورزی ،ت ـجــارت،
خدمات ،حوزه پزشکی و سالمت و گردشگری است؛
مردم هم دارای یک فرهنگ اقتصادی خاص هستند
که در نتیجه آن در استان ما سهم فعالیتهای بخش
خصوصی همواره از میانگین کشور باالتر است.
رئ ـ ـیـ ــس سـ ـ ــازمـ ـ ــان مـ ــدیـ ــر یـ ــت و بـ ــرنـ ــام ـ ـهریـ ــزی
آذربایجانشرقی افــزود :در واقع اقتصاد ما درونزاتــر،
خــوداتـکــاتــر و توانمندتر ب ــوده و ای ــن ام ــر میتواند
زمـیـنـههــای جهش اقـتـصــادی را ب ــرای آی ـنــده استان
فراهم کند.وی تصریح کرد :ذخایر معدنی فراوانی در

نهادهای فرهنگی به روزمرگی
دچار شدهاند

استان وجود دارد و بیش از  50درصد این ذخایر 8.5
میلیارد تنی را نفلین سینیت تشکیل مـیدهــد که
هنوز پروسه عملیاتی آن تکمیل نشده است.
*استقرار یکدرصدمسدنیادر آذربایجانشرقی
بهبودی اضافه کــرد :در زمینه مس نیز بسیار غنی
هستیم و بر اساس برآوردهای صورت گرفته بیش از
یک درصد مس دنیا در آذربایجانشرقی است.
ایــن اقتصاددان متذکر شــد :ایــن صنایع در فازهای
اولیه بهرهبرداری هستند و صنعت مس در استان
ما جوان و تنها  10تا  15سال است که تولید کنستانتره
را ش ــروع ک ــرده و طبیعی اس ــت کــه فاصله ز یـ ــادی با
استانهایی که بیش از  50سال پیش فعالیتهای
مرتبط با مس را شروع کرده داشته باشیم .وی ادامه
داد :بــایــد تــاش کنیم زنجیره اکـتـشــاف ،استخراج،
ب ـهــرهبــرداری و تبدیل کنستانتره بــه ذوب ،پاالیش
و کاتد مس تکمیل و فراتر آن صنایع پایین دستی
مس ایجاد شــود که ارزش اف ــزوده و اشتغال اصلی
در همین مرحله قابل ایجاد اســت .بهبودی با بیان
اینکه معدن فعالیتی به شــدت سرمایه بر بــوده و
در مــراحــل اولـیــه نمیتواند اشتغال چندانی ایجاد

کند ،اف ــزود :شرکت ملی مــس از گذشته در معدن
لهــای اخـیــر هم
مــس ســرمــایـ هگــذاری ک ــرده و در ســا 
خیز مناسبی در ایــن ارتـبــاط برداشته شــده و بخش
خصوصی در این زمینه فعال هستند.
رئ ـ ـیـ ــس سـ ـ ــازمـ ـ ــان مـ ــدیـ ــر یـ ــت و بـ ــرنـ ــام ـ ـهریـ ــزی
آذربایجانشرقی مدعی شــد :بــرآورد ما ایــن اســت که
بخش معدن از جمله مس میتواند در آینده یکی از
موتورهای توسعه استان آذربایجانشرقی باشد.
*مزیتهاوتوانمندیهایاستان آذربایجانشرقی
وی در بخش دی ـگــری از صحبتهای خــود توضیح
داد :آذربــای ـجــانشــرقــی در عــرصــه مــاش ـی ـنســازی و
خ ــودرو ،صنایع غــذایــی و شیرینی ،نساجی و فــرش،
کیف و کفش ،فــوالد ،شیشه و داروســازی مزیتها و
ظرفیتهایمطلوبیدارد.
بهبودی افــزود :در زمینه گردشگری هم جاذبههای
طبیعی و تاریخی ز یــادی دار یــم و با رفــع عارضه کرونا،
منطقه شـمــال غــرب کـشــور یــک مـحــور بکر و جدید
برای آینده گردشگری ایران خواهد بود؛ چرا که محور
گردشگری مرکز کشور اشباع شده و منطقه شمال
غرب کم کم در حال شکوفایی است.

ارتقای کیفیت واحدهای بینالملل مراکز درمانی آذربایجان شرقی
معاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری آذربایجانشرقی از ارتقای کیفیت
واحدهای بینالملل مراکز درمانی اســتان در راستای
توسعهگردشگریسالمتخبر داد.
به گــزارش جا مجــم علیرضــا بایــرام زاده ضمــن اعالم
ایــن خبر گفــت :جلســه کمیته گردشــگری ســامت

زیرمجموعــه گــروه کاری اقتصــاد گردشــگری
نشــرقی بــا حضور دانشــگاه علوم پزشــکی،
آذربایجا 
سازمان نظام پزشکی ،نمایندگی وزارت امور خارجه در
محل دبیرخانه کمیته گردشگری سالمت ،معاونت
گردشگریاینادارهکلبرگزار شد.
وی اظهــار کــرد :در ایــن جلســه بررســی وضعیــت

گردشــگری ســامت و برنامهریــزی بــرای ارتقا ســطح
کیفی و ارائه خدمات این صنعت در دوران پســا کرونا
در دستور کار قرار گرفت.
بایــرام زاده گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه تبر یــز و
آذربایجانشــرقی از مهمتریــن قطبهــای پزشــکی
کشور اســت؛ بنابراین در راستای توسعه گردشگری

ســامت در ایــن اســتان ،ارتقــا کیفیــت واحدهــای
بینالملــل مراکــز درمانــی ،توجــه و برنامهریــزی بــرای
نحــوه بازاریابــی و تبلیغــات و ارائــه پروتکلهــای
موردنیاز داخلی و روابط خارجی ،ســاماندهی فعالیت
شــرکتهای فعال با همکاری دســتگاههای مربوطه
در دستور کار قرار گرفت.

نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی با انتقاد از
اینکه نهادهای فرهنگی به روزمرگی دچار هستند،
گفت :سند جامع و نقشه راه اولویتهای فرهنگی
نداریم و امیدوارم تدوین این نقشه راه بتواند
نیازهای این حوزه را برآورده کند.
حجتاالسالمسیدمحمدعلی آ لهاشمدر هشتاد
و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان
با تاکید بر تعیین نقش و سهم استان در سند
مهندسی فرهنگی کشور ،گفت :باید اولویتهای
فرهنگی استان به دقت شناسایی شده و متولیان
فرهنگی برای رفع این مشکالت ،چاره اندیشی
و برنامه ریزی اساسی داشته باشند .وی با بیان
اینکه نهادهای فرهنگی در مورد تدوین این سند
جدیت داشته باشند ،افزود :نهادهای فرهنگی باید
تالش کنند تا در این زمینه الگوی سایر استانها
باشند .وی اهمیت تدوین سند برش استانی
نقشه مهندسی فرهنگی کشور را یادآور شد و
گفت :تعیین مسائل فرهنگی اولویت دار استان
به قدری حائز اهمیت است که یکی از اساتید حوزه،
ماموریت احصاء مسائل فرهنگی و ارائه راهکارهای
عملی را به عهده گرفته است تا در بین  ۱۱استان
انتخاب شده در کشور ،آذربایجانشرقی هم برنامه
عملیاتی در برش استانی سند فرهنگی کشور ارائه
دهد .وی در ادامه با تبریک پیروزی بشار اسد در
انتخابات سوریه گفت :پیروزی بشاراسد بشارت
دومین پیروزی جبهه متحد مقاومت در سال
 ۱۴۰۰و بشارت دهنده دو پیروزی دیگر در انتخابات
کشورهای جبهه مقاومت است.

آگهی فراخوان شرکت در مناقصه
عمومی یک مرحله ای

مجتمع فوالد صنعت بناب
آگهی فراخوان شــرکت در مناقصه عمومی یک مرحلهای به شــماره-52136ص1400-
جهت تامین  1000تن فروســیلیکو منگنز ( مطابق مشخصات مندرج در پیوست شماره ) 3
الف) مناقصه گزار  :شرکت مجتمع فوالد صنعت بناب  -به نشانی آذربایجانشرقی  -شهرستان
بناب  -شــهرک صنعتی جنب نیروگاه ســهند  -مجتمع فوالد صنعت بنــاب  -دفتر معاونت
بازرگانی -دبیرخانه کمیســیون معامالت و یا به سایت  www.mfbco.irمراجعه و اسناد
آن را دریافت نمایند.

مشخصات فنی کاال ( پیوست شماره  3اسناد مناقصه)
ردیف

شرح موضوع مناقصه

1

فروسیلیکو منگنز
دانه بندی ( )10-60میلیمتر
)( C :max2%) ,(Mn :min65%

مقدار تقریبی

1،000،000

)(p :max 0/3 %) , ( Si : 15-17%
)( S :max 0/2 %

روابط عمومی و امور بین الملل مجتمع فوالد صنعت بناب

واحد

کیلوگرم

برق ادارات ،مساجد و مدارس پرمصرف در اولویت خاموشی قرار میگیرند
ادارات ،مساجد و مدارس شهرستانهای تبریز ،اسكو و آذرشهر
ضمن مشاركت در برنامههای مدیریت مصرف برق ،جهت گذر از پیك
بار تابستان  1400مصارف انرژی را در ساعات اوج مصرف مدیریت کنند.
به گزارش جامجم در راستای طر حهای مدیریت مصرف ،ادارات،
مساجد و مدارس برای كنترل مصرف انرژی باید همکاری الزم را داشته

خبر
رئیس دادگستری آذربایجانشرقی:

مــدیــرانــی کــه بــا قــانــون حدنگار
هـ ـمـ ـک ــاری ن ـک ـن ـنــد مـ ــواخـ ــذه
میشوند

رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی با تاکید بر
عزم جدی این مجموعه برای اجرای قانون حدنگار
گفت:مدیرانی دستگاههای اجرایی که دراجرای این
قانونبادادگستریاستانهمکارینکنند،مواخذه
میشوند.
موسی خلیل اللهی در نشست شورای حفاظت از
اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری کل استان،
افـ ــزود :ب ــدون تــردیــد اج ــرای درس ــت و سریع این
قانون مانعی جدی و مهم بر سر راه زمین خواری
است و اگر مدیری در راستای اجرای این قانون در
آذربایجانشرقی همکاری نکند به صورت قانونی
برخورد خواهیم کرد .وی با بیان اینکه تاکنون در
آذربایجانشرقی اقدامات خوبی در جهت اجرایی
شدن قانون حدنگار انجام شده است ،اظهار کرد:
البته باید بیش از پیش این اقدامات گسترش یابد
چراکه الزمه تثبیت مالکیت اراضی دولتی اجرای این
قانون مهم و حیاتی است .خلیل اللهی ادامه داد:
از ابتدای شروع موضوع اجرای قانون جامع حدنگار
تا پایان سال گذشته بیش از یک میلیون و ۵۰۰
هزار هکتار از اراضی ملی در آذربایجانشرقی تثبیت
شده که از این مقدار نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰
هزار هکتار طی سال گذشته تثبیت شده است.
وی اضافه کــرد :تثبیت اراضــی ملی نشان دهنده
این است که در صورتی که با عزم راسخ امور را پیش
ببریم به طور قطع این امر محقق خواهد شد و تنها
راه پیشگیری از زمین خواری و تصرف اراضی دولتی
و منابع طبیعی نیز اجــرای دقیق قانون جامع حد
نگار است/.مهر

مــعــاون نــظــارت ســازمــان صنعت،
معدن و تجارت استان خبر داد:

جریمه بیش از  ۴میلیارد ریالی
شرکتهای تولیدی و توزیعی
در آذربایجان شرقی

م ـعــاون ن ـظــارت و بــازرســی ســازمــان صنعت،
معدن و تجارت آذربایجانشرقی با تأکید بر
تداوم نظارتها بر واحدهای تولیدی و توزیعی
استان به ویژه در حوزه محصوالت بهداشتی
از جریمه بیش از  ۴میلیارد ریالی شرکتهای
تــولـیــدی و تــوز یـعــی م ــواد ضدعفونی کننده،
محصوالت آرایشی و بهداشتی در استان به
دلیل تقلب خبر داد.
یــوســف پ ــای ــدار بــا ب ـیــان ای ـنکــه در راس ـتــای
تشدید اقدامات نظارتی به مقدار  ۱۹۳۰۰عدد
مواد ضد عفونی کننده تقلبی و اقالم آرایشی
و بهداشتی در اسـتــان کشف و ضبط شده
است ،گفت :با تشکیل پرونده تخلفاتی برای
واحدهای تولیدی و توزیعی یاد شده و پس
از طی مراحل قانونی رسیدگی ،رأی قطعی و
جریمه به ارزش  ۴میلیارد و  ۱۹۵میلیون ریال
صادر شد .
وی بر رعایت ضوابط تولید و توزیع بویژه در
بخش محصوالت بهداشتی تأکید کرد و ادامه
داد :اقدامات نظارتی این سازمان در راستای
صیانت از حقوق مصرف کنندگان همچنان
با جدیت و با استفاده از توان و ظرفیت کلیه
دستگاههای نظارتی استانی در حال پیگیری
بوده و با متخلفان براساس قوانین و مقررات
به شدت برخورد خواهد شد.
ب ــه گ ـ ــزارش ج ــامج ــم وی خــاطــرن ـشــان ک ــرد:
شهروندان عزیز در صورت مشاهده هرگونه
تخلف صنفی اعم از گرانفروشی ،کم فروشی،
احتکار ،عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور،
گ ــزارشه ــا و ش ـکــای ـتهــای خ ــود را از طریق
سامانه و پورتال این سازمان و تلفن گویای
 ۱۲۴ستاد خبری به سازمان منعکس نمایند.

باشند.
پایش مصرف ادارات ،مساجد و مدارس حاكی از آن است كه با وجود
عدم فعالیت و بازگشایی كامل برخی از مساجد و مدارس ،باتوجه
به ابالغیههای ستاد مبارزه با شیوع بیماری كرونا ،متاسفانه رشد
مصرف برق غیر متعارفی نسبت به دورههای مشابه سالهای قبل

در تعدادی از موارد مشاهده میشود.
در صورت تداوم این مصرف و عدم كاهش بار و مصرف انرژی ،حداقل
به  50درصد دیماند مصرفی خود ،در صورت نیاز شبكه و پیشگیری
از قطع برق مشترکان خانگی ،برق مجموعه در اولویت مدیریت بار
اضطراری و خاموشی قرار خواهد گرفت.

روابط عمومی هوشمند نیازمند
مدیر ارتباطی هوشمند است
مدیــر دپارتمــان ارتباطــات و روابــط عمومــی برنامــه
اروپایــی مهــارت ســنجی حرفــهای اروپایــی اســکو در
ایران و اســتاد ارتباطات دانشــكده خبر گفت :روابط
عمومی هوشــمند بــه مدیــر ارتباطــی هوشــمند نیاز
دارد .
به گزارش جــام جم حمیــد شــکری خانقــاه در کارگاه
آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در روابط
عمومی که به میزبانــی روابط عمومی ســازمان جهاد
کشــاورزی اســتان آذربایجانشــرقی و بــا حضــور 59
نفــر از مدیــران روابــط عمومیهای بخش کشــاورزی
اســتان آذربایجانشــرقی و سراســر کشــور در تبریــز
برگــزار شــده بــود بــا اشــاره بــه اســتانداردهای روابط
عمومی گفــت :برای باال بــردن کیفیــت ارتباطات باید
اســتانداردهای جهانی روابط عمومی را بشناســیم و
آنها را بومی سازی کنیم .
وی افزود :هوشمندسازی روابط عمومی میتواند با
ایجاد خالقیت و اســتفاده از روشهای جدید باعث
افزایش کیفیت ارتباطات شود.
مدیر و برنامه ریز ارتباطی و ســخنران كنفرانسهای
ملــی و بینالمللــی بــا بیــان اینکــه بــرای بهبــود
ارتباطــات کلمــه «چــرا » از دایــره واژگان حذف شــود،
گفت :بــرای ایجاد روابــط عمومی بهتر بایــد از کلمات
چگونه و چطور اســتفاده شــود ،چون این کلمات به
دنبال یافتــن راه حل بــرای ایجاد یــا بهبــود ارتباطات
بکار برده میشود.
وی افزود :برای داشتن روابط عمومی مناسب نباید
دیــدگاه کارمنــدی در ادارات وجــود داشــته باشــد و
کارشناســان روابط عمومــی باید متخصــص ،مدیر و
حرفهای باشند.
شــکری اســتاد ارتباطــات در دانشــکده خبــر افــزود:
اتفاقاتی کــه میتواند با روابط عمومــی خوب ،جایگاه
حرفهای با ارزشــی برای فرد داشته باشــد برنامههای
کوتــاه مــدت ،متوســط و بلندمــدت هســتند ،تغییــر
نظــام آموزشــی ،ایجــاد شایســته ســاالری ،تبییــن

فرماندار تبریز:

تکمیل مقبره الشعرا و تاالر مرکزی
دغدغه اصحاب فرهنگ تبریز است
فرماندار تبریز گفت :تکمیل پروژههای در دست
اجرای حوزه فرهنگ از جمله مقبره الشعرا و تاالر
مرکزی شــهر ،از دغدغهها و مطالبات اصلی مردم
و اصحاب فرهنگ و هنر است.
«بهــروز مهــدوی» در دیــدار بــا مدیــرکل فرهنــگ
و ارشــاد اســامی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا
گرامیداشت یاد و خاطر محمدپور مدیرکل فقید
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان و هنرمندانی که
در ایــام همهگیــری کرونــا دار فانــی را وداع گفتند،
گفت :در شرایط کرونایی یکی از حوزههایی که به
شــدت تحت تأثیر قرار گرفته و متضرر شد ،حوزه
فرهنــگ و هنر بــود که در نشســتی بــا هنرمندان
و فعــاالن ایــن حــوزه ،دغدغههای بــه حــق آنها را
شنیدم.
وی تاکیــد کــرد :تو جــه بــه مشــکالت اصحــاب
فرهنــگ و هنــر بــه ویــژه مشــکالت معیشــتی در
این ایام باید در اولویت و دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســتان نیز با اشــاره به
قدمت و جایــگاه تاریخــی و فرهنگــی تبریز گفت:
بهرهمنــدی ایــن شــهر در حــد و شــأن و جایــگاه
تاریخیاش نبوده است.
ســید قاســم ناظمــی مطالبــات شــهروندان را بــه
حــق دانســت و بــر ظرفیــت بــاالی کار فرهنگــی
تأکید کرد.

وی گفــت :دغدغههــای اصحــاب فرهنــگ و هنــر
در ایــام کرونا بــه ویــژه مشــکالت معیشــتی آنها،
در اولویــت توجــه بــوده و اقداماتــی نیــز در ایــن
خصوص انجــام دادهایــم و با لطف خــدا اقدامات
جدیدی نیز صورت خواهد گرفت.
فرمانــدار تبریز امروز بــه همراه مدیــرکل فرهنگ
و ارشــاد اســامی اســتان از پروژ ههــای فرهنگی و
هنری در حال اجرای شــهر بازدید کــرد و از نزدیک
در جریان روند پیشرفت این پروژهها قرار گرفت.
طرح احداث پروژه تاالر شــهر که پروژهای ملی می
باشــد در ســال  ١٣٨٧آغاز شده اســت و در زمینی
به مســاحت  ۱۴هــزار و  ٢٠٠مترمربــع بــا زیربنای ۱۶
هزار مترمربع احداث می شود .
این پروژه در سه طبقه در سه تاالر مجزا و متصل
شــامل تــاالر موســیقی بــا  ٩٠٠نفــر ظرفیــت ،تــاالر
نمایش بــا  ٧٠٠نفر ظرفیــت و ســاختمان اداری در
شــهرک باغمیشــه جنب الله پارک تبریــز احداث
میشــود و هم اکنون  ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی
دارد.
پروژه بــاز آفرینــی مجموعه تاریخی مقبره الشــعرا
تبریز از ســال  ۱۳۸۳شــروع شده اســت و قرار بود
همزمــان با رویــداد تبریــز  ۲۰۱۸و انتخــاب تبریز به
عنــوان پایتخت گردشــگری کشــورهای اســامی
افتتاح شود.

ضمیمه رایگان
روزنامه دراستان
آذربایجان شرقی

خبر

استاد ارتباطات دانشکده خبر اعالم کرد:

قوانین جدید و  ...میتوانند موثر واقع شوند.
متخصــص جامعهشناســی ارتباطــات فرهنگــی و
برنامهریــزی اســتراتژیک ارتباطــات انســانی و مؤلــف
کتــاب «برنامهریــزی راهبــردی ارتباطــی در روابــط
عمومــی» افــزود :روابــط عمومــی هوشــمند بــه مدیر
ارتباطــی هوشــمند نیــاز دارد تا بــا بررســی امکانات و
ابزارهــا بتوانــد بیشــترین اســتفاده و بازدهــی را برای
سازمان و جامعه به دست آورد.
وی تاکیــد کــرد :مدیــران هوشــمند بایــد شــکافهای
شایستگی ،مهارتی و حرفهای بودن را از بین ببرند.
دکتــر حمیــد شــکری بــه ویژگیهــای یــک مدیــر
متخصــص و توانــا در ارتباطــات اشــاره کــرد و گفــت:
روابــط عمومــی شــامل چند ســطح اســت کــه در گام
اول بایــد اصــول اولیــه روابــط عمومــی را درک کنیــد،
مذاکره و چانــه زنــی را بیاموزید و اتیکتهــای رفتاری
آداب معاشــرت  ،لبــاس پوشــیدن ،صحبــت کــردن،
گوش دادن ،نگاه کردن و نشستن را بلد باشید.
مدیر گــروه توســعه ارتباطات وزارت جهادکشــاورزی
به ویژگیهــای ارتباط اثربخش در ایجاد ارتباط اشــاره
کــرد و گفــت :مثبــت گرایــی ،حمایــت گــری ،همدلی،
گشــودگی و تســاوی میتوانــد بــه اثــر بخــش بــودن
ارتباطات کمک کند.
وی افــزود :مدیــر ارتبــاط گســتر میتوانــد بــا جوامــع
گوناگــون در ارتبــاط و تعامــل باشــد ،میتوانــد در
رویدادهــای گوناگون فعاالنه مشــارکت کنــد ،کنترل
منابــع مالــی و مصــرف بودجــه ارتباطــی را مدیریــت
کنــد و در فــن مذاکــره و چانه زنی ماهر شــود تــا مدیر
قدرتمندی باشد.
شــکری با بیان اینکه قانــع کردن یکــی از ویژگیهای
مدیــران روابــط عمومی متخصــص میباشــد ،افزود:
اســتفاده از زیبایی ،گواهی دادن ،اغــراق ،طنز ،ترس،
تداعــی و تطمیــع از فنــون اقنــاع میباشــد و مدیــران
روابط عمومی باید به این موارد تسلط یابند.
وی بــا بیــان اینکــه حــدود  83درصــد اطالعــات را از
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طریــق دیــدن دریافــت میکنیــم افــزود :رســانهها و
تکنولوژیهــای جدیــد دیــداری میتوانــد در انتقــال
اطالعــات به دیگــران موثرتر باشــند و باید از موشــن
گرافی ،اینفوگرافی و ســاخت کلیپ بیشــتر استفاده
شود.
وی روشهــای دیگــر دریافــت اطالعــات را  11درصــد
از طریــق شــنیدن 3.5 ،درصــد از طریق بویایــی و 1.5
درصد از طریــق لمس کــردن و یک درصــد را از طریق
چشیدن عنوان کرد.
ایــن مــدرس دانشــگاه و متخصــص روابــط عمومی
با بیــان اینکه مدیــران و کارشناســان روابط عمومی
بایــد خالقیــت ،راهگشــا و مبتکــر باشــند ،افــزود:
همــواره بــه دیگــران انگیــزه داده  ،حــال مســائل
باشید و تعارضات را مدیریت کنید.
وی در مورد رازهای شــیفته کردن دیگران و مدیریت
هوشــمندانه ارتباطــات انســانی بــه  5مــورد اشــاره
نمــود و گفــت :اولیــن راز ،پذیــرش بــی قیــد و شــرط
دیگران میباشد یعنی افراد را همانگونه که هستند
بپذیریــم بــدون اینکــه خودمــان را مــاک عمــل
دیگران قــرار داده و بــه انتقــاد از رفتارهــا و گفتارهای
آنها بپردازیم ،گام بعدی در راستای مدیریت دیگران
قدردانــی میباشــد به ایــن معنــا که بــه خاطر هــر کار
کوچک و بــزرگ قدردانــی و سپاســگزاری از دیگران را
به جا بیاوریم و به صورت شفاهی یا مکتوب قدردان
عملکــرد ایشــان باشــیم  ،ســومین گام تایید هــر کار
کوچــک و بــزرگ دیگــران اســت بــه ایــن معنی کــه به

صــورت واقعــی و صمیمانــه دیگــران را تاییــد کنیــم
و گام چهــارم تحســین دیگــران میباشــد یعنــی برای
مثــال دیگــران را بواســطه داشــتن صفتهــای نیــک
مانند خوش اخالقی خوش پوشــی یا وقت شناسی
و  ...مورد تشویق و ســتایش قرار دهیم و گام نهایی
و بســیار با اهمیت  ،شــیفته کردن دیگــران که بدون
ً
آن تقریبا رســیدن بــه این هــدف غیرممکن اســت ،
توجه داشتن  ،کلید طالیی شــیفته کردن دیگران به
شمار میرود.
نویســنده کتــاب برنامهریــزی راهبــردی ارتباطــی در
روابط عمومــی با بیــان اینکــه توجه داشــتن به این
معناســت که در مواجهــه با هر کســی در هر شــرایط
و هــر موقعیتی بــه وی توجه کنیــم ادامــه داد :یکی از
اصلیتریــن دالیــل ناکامیهای مــا در برقــراری ارتباط
با دیگــران عــدم توجه مــا بــه افــراد ،نزدیکان ،رؤســا،
زیردســتان ،همــکاران ،همشــهریان و ...میباشــد
یعنی وقتی توجه نمی کنیم که طــرف مقابل صاحب
چــه ویژگیهــا و صفــات نیکی اســت نمــی توانیــم به
شیفته کردن وی نیز نائل شویم.
وی افــزود :راز موفقیــت در ایــن راه ایــن اســت کــه
اول از خودمــان شــروع کنیــم و دیگــران را ســرزنش
نکنیــم ،بــه صحبتهــای دیگــران بــا دقــت گــوش
کنیــم و در صحبــت کــردن و عکــس العمــل نشــان
دادن بــا متانــت برخــورد نماییــم و بــه مرتــب بــودن
ظاهر اهمیــت دهیــم و از زبان بــدن کمــک بگیریم و
قدرتمندانه با دیگران ارتباط برقرار کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
آذربایجانشرقی بر توسعه و ترویج فرهنگ
استاندارددر استانتاکیدکرد.
جهانگیری در جلسه شورای استاندارد استان در
تبریز افزود:بایدباشناساییتوانمندیهایاساتید
دانشگاه و سایر کارشناسان در زمینه تعاریف
استانداردهای جدید در استان گامهایی برداشته
شود تا فرهنگ استاندارد در استان ما نسبت به
جاهایدیگر بیشتر جابیافتد.
وی همچنین گفت :بهتر است در بازدیدهای
میدانی ،در نمونه برداری از جامعه فروشگاهها و
عرضه محصوالت از روشهای علمی که مورد تایید
اساتید دانشگاه است استفاده شود .مدیرکل
استاندارد آذربایجانشرقی نیز با تشریح مصوبات
این نشست گفت :در اولین شورای استاندارد
استان در سال  1400مصوب شد آزمایشگاههای
استاندارد در مناطق آزاد تجاری تقویت شود.فرشی
افزود :همچنین مقرر شد در خصوص پیگیری
مشکالت استاندارد آسانسورهای استان با
حضور مقامات قضایی و ارگانهای ذیربط جلساتی
تشکیلشود.
وی اضافه کرد :قرار شد در خصوص استاندارد
محصوالت کشاورزی و محصوالت ارگانیک و
سالم با مشارکت صداوسیمای استان به مردم
اطالعرسانیهایالزمصورتگیرد.

صاحب امتیاز :سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

سرپرست استان آذربایجان شـرقی :وحیده حاجی محمدیاری

تحریریه شهرستانها021-44233511 :

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

گزارش
تصویری

*بیمهدر استان آذربایجانشرقی
نشــرقی تا
محمــد نظــری ادامــه داد «:در اســتان آذربایجا 
امــروز  227هزار نفر تحت پوشــش مــا بیمه شــده اند که
نســبت به ســال قبل در مــدت مشــابه حــدود  14درصد
رشــد داشــته ایم.شهرســتانهای بســتان آباد ،هریس،
ســراب بیشــترین ســطح پوشــش و شهرســتانهای
مرند،ســراب و شبســتر بیشــترین تعــداد مســتمری
بگیــر را دارنــد .ســال گذشــته صنــدوق مــا بــرای اســتان
نشــرقی تعــداد 14500نفر ســهمیه در نظر گرفته
آذربایجا 
بود که به لطف خدا و با اطالع رسانی که توسط رسانههای
انجام شد علیرغم اینکه بیماری کرونا محدودیت زیادی
ایجــاد کــرده بــود توانســتیم آمــار  23هزارنفــری در تعداد
بیمه شــوندگان را به ثبت برســانیم .این آمار باعث شــد
در رتبهبنــدی در میــان اســتانهای فرابرتــر کشــور قــرار
بگیریم .امســال ســهم ما  50درصد افزایش یافته است
و حــدود 34هزارنفر برای کل ســال در نظر گرفتــه اند که از
این تعداد 4400نفر باید در سه ماهه اول سال ثبت شود
تا ما جزء استانهای برتر کشور قرار بگیریم.خوشبختانه
ما توانســته ایم تا همین امروز این آمار را از بیمه شدگان
را تا امروز به ثبت برســانیم و بیمه شــوندگان امروز تا آخر
خــرداد جــزو ســهمیه تابســتانه مــا قــرار خواهنــد گرفت.
این دستاوردی اســت که ما در ســایه تعامل هدفمند با
رسانههابه آندستیافتهایم».
وی افزود «:وجود ســه عنصر در اســتان آذربایجانشرقی
باعث م یشــود که ما بتوانیم در صندوق بیمه اجتماعی
کشــاورزان ،روســتائیان و عشــایر آمــار قابــل توجهــی را
از حیــث تعــداد بیمــه شــونده بــه ثبــت برســانیم .اولین
عنصر به مردم شریف آذربایجان اختصاص دارد که دارای
بینش اقتصادی قابــل توجهی هســتند و در زندگی خود
همواره افق بلندمدت را مد نظر قرار میدهند .مسالهای
که علت وجــودی بیمه نیز بــر همان اســاس قــرار گرفته
است که مردم به فکر سالهای آتی خود بوده و افق بلند
زندگی خود را مد نظر قرار دهنــد .در واقع فرهنگ بیمه در
استان آذربایجانشرقی به خوبی جا نهادینه شده است.
دومین عنصــر کارگــزاران تالشــگر مــا هســتند .صندوق
بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر در استان
نشــرقی  101کارگزاری دارد که بیش از نیمی از آنها
آذربایجا 
موسسات مســتقل هســتند که با اعطای مجوز به افراد
حقیقی شــروع به کار کردهاند.تالش کارگزار برای انجام به
موقع خدمت رسانی به مردم ،همکاری و تعامل گسترده
بــا مســئوالن محلــی عواملــی اســت کــه باعــث م یشــود
بتوانیــم کارنامــه موفقــی را در اســتان بــه ثبت برســانیم.
ســومین عنصر اعتماد مردم به رســانهها ،اعم از شــبکه

آئینهای با شکوه

بزرگداشت هفته پهلوانی

آئینهای با شــکوه بزرگداشــت هفته پهلوانی
با حضور پرویزهادی؛ پهلوان نامی  ،حجت االســام رســول برگی ؛
حسن محمدیاری ؛ مدیر کل زندانهای استان آذربایجان شرقی،
حبیــب مقصودی؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان تبریز
و حــاج حســین افتخــاری؛ رئیــس هیــات ورزشهــای زورخان ـهای
شهرستان تبریز برگزار شد.
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رپرتاژ

بــر اســاس قانــون جمهــوری اســامی برخــورداری از
ی،
ن اجتماع ـ ی از نظــر بازنشســتگ ی  ،بیــکاری ،پیــر 
تأمی ـ 
ثو
ی سرپرســتی ،در را ه ماندگ ـ ی  ،حــواد 
ازکارافتادگــی ،ب ـ 
ی
ت بهداشت ی و درمان ی و مراقبتها 
سوانح ،نیاز ب ه خدما 
ت بیم ه و غیره ،حق ی که تمام مردم باید از
پزشک ی ب ه صور 
آنبرخوردار باشند.
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستاییان و عشایر
یکــی از صندوقهایی اســت که جهــت پوشــاندن جامه
عمل بــه این اصل قانون اساســی تشــکیل شــده و برای
گســترش پوشــش خدمــات بیمــه بــه آحــاد مــردم ایران
زمین تالش و کوشــش میکنــد .این صندوق تا بــه امروز
 227هزار نفر را در استان آذربایجانشرقی تحت پوشش
خود قرار داده است.
ثبت نــام در این صنــدوق تنهــا بــرای افــراد  18تا  50ســال
امکانپذیر است و بیمه شوندگان میتوانند از خدمات
مختلفــی از قبیــل دریافــت مســتمری در صــورت از
کارافتادگی کلی،بازنشستگی یادریافتمستمریتوسط
خانــواده در صورت فــوت بیمه شــونده برخوردار شــوند.
خدمات بی نظیر این صنــدوق فرصت ویژهای اســت که
استفاده از آن میتواند آینده فرد و خانوادهاش را تضمین
نمایــد .بــه مناســبت شــانزدهمین ســال تاســیس این
صندوق همکالم شــدیم بــا محمد نظری مدیــر صندوق
بیمه اجتماعی کشــاورزان ،روســتائیان و عشــایر استان
آذربایجان شــرقی تــا چگونگی فعالیــت این صنــدوق را از
زبانویبشنویم.
مدیــر صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان ،روســتائیان
و عشــایر در اســتان آذربایجــان شــرقی بــه جــام جــم
گفت«:سوم خرداد در تقویم کشور یادآور مقاومت مردم
دلیر خرمشهر ،پیروزی رزمندگان غیور اسالم در عملیات
بیتالمقــدس و آزادســازی خرمشــهر قهرمــان از لــوث
وجود نیروهای بعثی است .از سوی دیگر سوم خرداد در
تقویم کشوری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به عنوان
ســالگرد تاســیس صندوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان،
روستائیانوعشایر ثبتشدهاست.
با توجه به اینکه امســال شــانزدهمین ســال تاســیس
ایــن صندوق اســت ،طــرح ویــژهای در نظــر گرفتهایــم تا از
میان کسانی که برای اولین بار به جرگه بیمه شدگان این
صندوق میپیوندند به قید قرعه  16کمک هزینه سفر به
عتبات عالیات و  160کمک هزینه سفر به مشهد مقدس
تقدیم گردد .به همین مناسبت برای کارگزاران نیز امتیاز
ویژهای در نظر گرفته ایم تا  16درصــد به حق الزحمهای که
این بزرگــواران بابت فعالیتهایشــان دریافت میکنند ،
در این مدت اضافه گردد».
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دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:
041 - 35579285 - 9

ای ياد تو روحبخش جان درويش
دل ريش
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جمال تو دواى ِ
ِ
دلها همه صيدهاى در بند تواند
جوينده توست هر كسى در هر كيش

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر؛

خانوادهای به وسعت
شهر و روستا

استانی ســهند ،رســانههای مکتوب و مجازی باسابقه و
شناخته شده استان است که باعث میشود صندوق ما
در تمام نقاط استان شناخته شده و به آن اعتماد شود».
*گسترهمشموالنصندوق
او ادامــه داد «:ابتــدای فعالیت صندوق تنها روســتاییان
کــه ســاکن روســتا عشــایر میتوانســتند در آن ثبــت نام
نمــوده و از خدمــات ما اســتفاده کننــد .اما پــس از مدتی
به ســبب نیاز جامعه و با طی شــدن مراحل قانونی آن ،به
تدریج کشــاورزان غیر ســاکن روستا ،ســاکنان شهرهای
با جمعیت زیر  20هــزار نفر ،راننــدگان حمل کاال و مســافر
اعــم از وانت ،مین یبــوس ،اتوبوس ،ترانزیــت ،قالی بافان
شهری و روستایی و تمام مشــاغل مرتبط اعم از رنگرزی،
ورنی بافی ،گلیم بافی و  ...و مشــاغل دویست و سی گانه
کشــاورزی بــر اســاس لیســت اعالمــی جهــاد کشــاورزی
که عناوینــی مانند تهیه ترشــیجات فصلــی در خانــه را نیز
شــامل م یشــود  ،بــه مشــموالن مــا اضافــه شــدند و مــا
خانواده گســتردهای از اعضا را در حــال حاضر در کنار خود
داریــم که مایــه مســرت و خوشــحالی ماســت .ایــن افراد
اگر مشــمول بیمه اجباری نباشــند ،برای آنها کد کارگاهی
صادر نشده باشد ،تحت پوشــش بیمه دیگری نبوده یا
کارفرما نباشند میتوانند از خدمات صندوق ما استفاده
کنند .در حال حاضر در اســتان آذربایجانشرقی بالغ بر 10
هزار نفر راننده به عضویت صندوق ما در آمــده اند ».وی
افزود «:برخی اعضای صندوق ما نیز به صــورت قراردادی

بــوده و یــک نهــاد حمایتی آنهــا را بــه ما معرفــی کــرده اند.
تحــت ایــن عنــوان مــا حــدود  900نفــر از زنــان سرپرســت
خانــوار در خانــواده صنــدوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان،
روســتائیان و عشــایر داریم که از طرف بهزیســتی معرفی
شــده انــد و  5هــزار نفــر نیــز از مددجویــان کمیتــه امــداد
امام خمینی(ره) به ما معرفی شــده و تحت پوشــش قرار
گرفتــه اند .جمــع حق بیم ـهای کــه از افــراد در صنــدوق ما
کســر م یشــود  15درصــد ســطح درآمــدی انتخاباتــی آنها
میباشد که  5درصد آن ســهم بیمه گذار بوده و  10درصد
آن را دولت به عنوان یارانه غیرمستقیم پرداخت میکند.
کســانی که از طرف نهادهــای حمایتی معرفی م یشــوند،
نیازی بــه پرداخــت  5درصــد نداشــته و همــان نهــاد این
مبلــغ را بــه صنــدوق پرداخــت مینمایــد .در تفاهــم نامه
کشــوری که با ســپاه پاســداران انقالب اســامی و بســیج
مســتضعفین منقعد شــد این امکان نیز فراهم گشت
تا هر کسی که بسیجی باشــد و در کارگزاریهایی ما کارت
عضویت بســیج را ارائــه دهــد در حکم معرفــی نامه تلقی
شدهوبتواندبهعضویتصندوقبیمهاجتماعیدرآید».
* خدمــات صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان،
روستائیانوعشایر
نظــری عنــوان کــرد «:خدمــات صندوق بــه صــورت عمده
در قالب بازنشســتگی ،فوت و از کارافتادگی کلی تقسیم
بنــدی میشــود .از کار افتادگــی کلــی بــرای اعضایــی از
صندوق اختصــاص مییابد کــه بیــش از  66درصــد توان

جســمی خــود را از دســت داده باشــند و ایــن مســاله
توســط کمیســیونهای پزشــکی معتمــد اســتان تاییــد
شــده باشــد .عمومــا رونــد بررســی ایــن پرونــده توســط
کمیســیونهای پزشــکی زمانبــر بود زیــرا ما کمیســیون
پزشــکی مســتقلی نداریــم و بــا کمیســیونهای تامیــن
اجتماعــی در تعامــل هســتیم.اما اخیــرا بــرای حــل ایــن
مشــکل و ســرعت بخشــیدن بــه بررســی پروند ههــای از
کارافتادگی با دانشگاه علوم پزشــکی توافق نموده ایم تا
بتوانیم به طور موازی و همزمان از ظرفیت آنها در سرعت
بخشیدن به بررسی پروندههای پزشکی بهرمند شویم و
زمان این پروسه را به حداقل برســانیم .در حال حاضر در
استان آذربایجانشرقی  657نفر تحت عنوان از کارافتاده
کلی از مــا مســتمری دریافــت مینمایند .خدمــت بعدی
در خصــوص فوت بیمه شــونده اصلی اســت که همســر
متوفی ،فرزندان دختر تا قبل از ازدواج و اشتغال رسمی و
فرزندان پســر تا زمان اشتغال به تحصیل حداکثر تا سن
 20ســالگی از ما مســتمری دریافت مینماینــد .تحت این
عنوان نیز ما  1152پرونده مستمری بگیر فوتی در استان
داریم .خدمــت بعــدی در خصوص بازنشســتگی اســت
که مــا از عنــوان مســتمری ســالمندی بــرای آن اســتفاده
میکنیم .برای اســتفاده از این خدمت بیمه شونده باید
 65ســال ســن و حداقــل  15ســال ســابقه پرداخــت حق
بیمه داشــته باشــد .اما انواع دیگری از بازنشستگیهای
پیــش از موعــد را نیز ارایــه میدهیم که با  70ســال ســن و
پرداخــت حداقل  10ســال حق بیمــه فــرد میتواند پیش
از موعد بازنشســته شــود .همچنین افرادی که  66سال
سن داشته باشند و  14سال سابقه پرداخت حق بیمه را
در پرونده خود داشته باشــند میتوانند با دریافت  14روز
حقوقاز ما،پیشاز موعدبازنشستهشوند.
امــا توصیــه مــن بــه بیمــه شــوندگان گرامــی ایــن اســت
عجلهای در این خصوص نداشــته باشــند و اجــازه دهند
سابقه آنها به 15سال برسد تا با توجه به قوانینی که داریم
بتوانیم بــه آنهــا  20روز حقوق پرداخت نماییم .مشــخصا
هر چه تعداد ســالهای پرداخــت حق بیمه از  15بیشــتر
شــود ،مبلــغ مســتمری دریافتــی در زمــان بازنشســتگی
افزایشخواهدیافت.مادر استان آذربایجانشرقی10142
نفر مســتمری بگیر ســالمندی داریــم که کل مســتمری
بگیــران اســتان مــا را بــه تعــداد  21951نفــر میرســاند.
خوشــبختانه سال گذشــته طرح همسان ســازی حقوق
مســتمری بگیــران را اجرا نمودیــم و به طــور میانگین 53
درصد افزایش حقوق بــرای آنها در نظر گرفته شــد .برخی
از ایــن عزیــزان تــا  370درصــد شــاهد افزایش مســتمری
خودبودند».

امام خمینی -ره

چهارشنبه  12خرداد 1400شماره5953
*امکانانتقالسابقهبیمهشونده
وی اظهار داشــت «:خوشــبختانه اتفاق خوب دیگری که
رخ داد رفــع مشــکل نقــل و انتقــال ســابقه پرداخت حق
بیمه با دستور رئیس جمهور و مصوبه شورای عالی رفاه
و تامیــن اجتماعی بــود .در حــال حاضر ســوابق صندوق
قهــای بازنشســتگی و
بیمــه اجتماعــی بــه ســایر صندو 
خصوصــا تامیــن اجتماعــی قابــل انتقــال بــوده و عکس
آن نیــز میســر اســت .در خصــوص پروندههای فوتــی و از
کارافتادگان کلــی اگر مجموع ســوابق منتقله و ســوابقی
که نزد مــا موجــود اســت بیشــتر از  20روز پرداخت حقوق
شــود در افزایــش حقــوق مســتمری بگیــران تاثیرگــذار
اســت امــا در خصــوص کمتــر از این نیــازی بــه انتقــال به
صندوق بیمه اجتماعی وجود ندارد چــون ما همان  20روز
به بیمه شونده پرداخت میکنیم .اما در مورد سایر افراد
و بازنشســتگان پیش از موعد ،افزایش ســنوات سابقه
باعث افزایــش حقوق آنهــا م یشــود .توصیه مــا به بیمه
شــونده این اســت که در انتقال ســابقه عجله نکند و به
شرطی مبادرت به انتقال سابقه نمایند که میدانند ظرف
یک ســال آینده میتوانند از تعهــدات درازمدت صندوق
ماننــد بازنشســتگی بهرمنــد شــوند .زیــرا امــکان نقــل و
انتقال سابقه بیمه برای هر ایرانی دارای کد ملی ،تحت هر
شرایطیتنهایکبار امکانپذیر است».
*تنهاتا50سالگیفرصتدارید
نظــری در پایــان عنــوان کــرد «:نکت ـهای کــه در خصــوص
صنــدوق مــا اهمیــت اساســی دارد ایــن اســت کــه طبق
قانون ما تنها میتوانیم از افراد  18تا  50ســاله ثبت نام به
عمل آوریم .به همین دلیــل افرادی که حتی یــک روز هم
از  50ســالگی آنها رد شــده باشــد نمــی تواننــد از خدمات
صندوق بیمه اجتماعی ما برخوردار شــوند .پس توصیه
من بــه عزیزانی کــه متولــد  1350هســتند و بر اســاس روز
و ماه تولدشــان هنــوز از مــرز  50ســالگی عبور نکــرده اند
این اســت که فرصت طالیی ثبت نــام در این صنــدوق را
از دســت ندهنــد .هموطنــان عزیــز میتوانند بــا مراجعه
بــه ســایت ROOSTAA.IRآدرس کارگزاران ما را در سراســر
کشــور مشــاهده نمایند .بانــک عامل مــا در حــال حاضر
بانک کشــاورزی اســت اما به صــورت آزمایشــی همکاری
خود با بانک ملت را نیز شروع کرده ایم.
امیدواریمدر آیندهنزدیکزمینههمکاریبادیگر بانکها
مانند پست بانک که در تمامی روســتاها نیز شعبه دارد
فراهم شود .شماره حســاب متمرکز ما در سراسر کشور
حساب  600609بان کشاورزی است و امکان پرداخت حق
بیمه به صورت اینترنتی ،حضوری و از طریق دستگاههای
خودپرداز بانکملتوجوددارد».

