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روابــط عمومی هوشــمند 
ارتباطــی  مدیــر  نیازمنــد 

هوشمند  است

ــرورت توسعه و ترویج  ض
ــدارد در  ــانـ ــتـ فــرهــنــگ اسـ

آذربایجان شرقی

و  مــســاجــد  ادارات،  ــرق  ــ بـ
مدارس پرمصرف در اولویت 

خاموشی قرار می گیرند
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؛  صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر
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یز اعالم کرد: فرماندار تبر
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و تاالر مرکزی دغدغه 

یز اصحاب فرهنگ تبر
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آذربایجان شرقی

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:
مدیرانی که با قانون حدنگار همکاری نکنند مواخذه می شوند
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ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس   
دچــار  مــا  اقتصــاد  گفــت:  آذربایجان شــرقی 
مشــکالت ســاختاری مثــل وابســتگی بــه نفت 
اســت و مســائل سیاســی و تحریم هــای داخلــی و خارجــی 

محدودیت هایی بر عملکرد دولت ها تحمیل می کند.
به گــزارش روابط عمومــی ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
آذربایجان شــرقی، داود بهبودی در گفت وگــو با خبرنگاران 
اظهــار کــرد: دولت هایــی کــه بــا رای مــردم انتخــاب شــده با 

وعده هایی پای کار می آیند.

اندوه از دســت دادن مادر چنان تلخ اســت که هیچ عبارتــی را در این مقام یارای 
مرهم نهادن نیســت. تنها یاد خداست که می تواند 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.

دوست زعزی جناب آاقی رسول رسولی 

گروه صنعتی سهند - محبوبیان
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رئیس سازمان مدیریت  و 
برنامه  ریزی آذربایجان شرقی:



ضمیمه رایگان ۲
روزنامه د  ر استان 
آذربایجان شرقی

ســـــد »قـــیـــزقـــلـــعـــه ســـــــی« در 
آذربایجان شرقی 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 بهره برداری رسید.
 ۱۲ در  سی  قیزقلعه  انحرافی  و  تنظیمی  سد 
کیلومتری سد خداآفرین در ۲۱۰ کیلومتری شمال 
متر،   ۸۴۳ آن  تاج   طول  شده،  واقع   تبریز  شرق 
 ۶۲ آن  مخزن  گنجایش  و  متر   ۳۷ پی  از  ارتفاع  
میلیون  مترمکعب بوده و عملیات ساخت سد 
آغاز و برای ساخت  "قیزقلعه سی" در سال ۱۳۸۵ 
آن  ۵۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.تامین 
مترمکعب  میلیارد  یک  مقدار  به  ایران  حقابه 
تحت  آبرسانی  ارس،  مرزی  رودخانه  از  سال  در 
فشار به ۱۲ هزار هکتار از اراضی پایین دست سد 
پایاب  شبکه  آب  تامین  و  آذربایجان شرقی  در 
اردبیل به وسعت ۶۲ هزار هکتار از جمله اهداف 
قرار  همچنین  است.  سی  قیزقلعه  سد  احداث 
است ساالنه ۴۰ مگاوات برق با احداث نیروگاه در 
محل سد  تولید و به تثبیت ولتاژ سراسری برق 

کشورمان کمک کند.
سی  قیزقلعه  سد  پایاب  شبکه  از  بهره برداری 
استان های  در  هکتار  هزار   ۷۴ آبیاری  موجب 
اشتغال  ایجاد  و  اردبیل  و  آذربایجان شرقی 
مستقیم و غیرمستقیم ۸۵ هزار نفر در منطقه و 
شکوفایی اقتصادی در این ۲ استان خواهد شد.  
از پویش »#هرهفته_ وزیر نیرو در نهمین هفته 
و  آبی  پروژه  سه  افتتاح  به منظور  الف_ب_ایران« 
بهره برداری  سال  پنجاهمین  جشن  در  شرکت 
/ آذربایجان شرقی شد.  مشترک از سد ارس وارد 

ایسنا

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

روزمرگی  به  فرهنگی  نهادهای 
دچار شده اند

از  انتقاد  با  آذربایجان شرقی  در  فقیه  ولی  نماینده 
این که نهادهای فرهنگی به روزمرگی دچار هستند، 
گفت: سند جامع و نقشه راه اولویت های فرهنگی 
بتواند  راه  نقشه  این  تدوین  امیدوارم  و  نداریم 

نیازهای این حوزه را برآورده کند.
 حجت االسالم سید محمدعلی آل هاشم در هشتاد 
و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان 
سند  در  استان  سهم  و  نقش  تعیین  بر  تاکید  با 
مهندسی فرهنگی کشور، گفت: باید اولویت های 
فرهنگی استان به دقت شناسایی شده و متولیان 
اندیشی  چاره  مشکالت،  این  رفع  برای  فرهنگی 
بیان  با  وی  باشند.  داشته  اساسی  ریزی  برنامه  و 
این که نهادهای فرهنگی در مورد تدوین این سند 
جدیت داشته باشند، افزود: نهادهای فرهنگی باید 
تالش کنند تا در این زمینه الگوی سایر استان ها 
استانی  برش  سند  تدوین  اهمیت  وی  باشند. 
و  شد  یادآور  را  کشور  فرهنگی  مهندسی  نقشه 
گفت: تعیین مسائل فرهنگی اولویت دار استان 
به قدری حائز اهمیت است که یکی از اساتید حوزه، 
ماموریت احصاء مسائل فرهنگی و ارائه راهکارهای 
را به عهده گرفته است تا در بین ۱۱ استان  عملی 
انتخاب شده در کشور، آذربایجان شرقی هم برنامه 
عملیاتی در برش استانی سند فرهنگی کشور ارائه 
تبریک پیروزی بشار اسد در  با  ادامه  دهد. وی در 
بشارت  بشاراسد  پیروزی  گفت:  سوریه  انتخابات 
سال  در  مقاومت  متحد  جبهه  پیروزی  دومین 
۱۴۰۰ و بشارت دهنده دو پیروزی دیگر در انتخابات 

کشورهای جبهه مقاومت است.

خبرخبر
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 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 جام جم، شهریار فتحی در جلسه شورای اداری شهرستان بناب با بیان 
این که در انتخابات پیش رو ۱۲۰ شعبه اخذ رأی در شهرستان بناب در نظر گرفته شده 

است؛ افزود: همه باید در این راه تالش کنند همان طوری که بیش از ۳۷ انتخابات 
امر خطیر  این  این دوره هم در  گذاشته ایم،  را پشت سر  مهم و سرنوشت ساز 
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 

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 توطئه های آنها را 
نقش برآب خواهند کرد. فتحی با اشاره به نقش پررنگ روابط عمومی ها بیان کرد: 
روابط عمومی ها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن شناخته می شوند که 

باید مسئوالن ادارات از افراد نخبه و توانمند در حوزه روابط عمومی استفاده کنند.

فرماندار بناب خبر داد:
آمادگی الزم برای برگزاری انتخابات پرشور در بناب

ــه ریـــــزی  ــ ــام ــ ــرن ــ ــت و ب ــ ــری ــ ــدی ــ رئــــیــــس ســــــازمــــــان م
آذربــایــجــان شــرقــی گفت: اقتصاد مــا دچــار مشکالت 
ــفـــت اســـــت و  ــتـــگـــی بــــه نـ ــثـــل وابـــسـ ــاری مـ ــ ــت ــ ــاخ ــ س
مــســائــل ســیــاســی و تــحــریــم هــای داخـــلـــی و خــارجــی 

محدودیت هایی بر عملکرد دولت ها تحمیل می کند.
ــان مـــدیـــریـــت و  ــازمــ ــه گــــــزارش روابــــــط عــمــومــی ســ بـ
برنامه ریــزی آذربــایــجــان شرقی، داود بهبودی اظهار 
کــرد: دولــت هــایــی کــه بــا رای مــردم انتخاب شــده و با 
وعده هایی پای کار می آیند در برخی مواقع با موانعی 
مواجه می شوند و احیانا در جاهایی تدبیر مناسبی 

برای حل مسائل اتخاذ نمی شود.
ــه کــارنــامــه دولـــت هـــای مختلف در  ــزود: اگـــر ب ــ وی افـ
کشور نگاه کنیم هم موفقیت ها و هم کمبودها و 
شکست هایی بــه چشم مــی خــورد و اگــر منصفانه 
قــضــاوت کنیم، مــا بــه برخی از اهـــداف دولـــت دست 
یافته ایم و دســتــاوردهــایــی در سطح ملی و استانی 
داشته ایم ولی به یک سری از اهداف تعیین شده نیز 
دست نیافته ایم. بهبودی در عین حال خاطرنشان 
ساخت: توقعات جامعه رفته رفته بــاال مـــی رود؛ چرا 
که سطح زندگی و الزامات رفاه با گذشته تفاوت کرده 

است.  
ــه ریـــــزی  ــ ــام ــ ــرن ــ ــت و ب ــ ــری ــ ــدی ــ رئــــیــــس ســــــازمــــــان م
ــار  ــا دچـ ــی ادامــــــه داد: اقـــتـــصـــاد مـ ــرقـ ــان شـ ــجـ ــایـ آذربـ

مشکالت ساختاری مثل وابستگی بــه نفت است 
و مــســائــل ســیــاســی و تــحــریــم هــای داخــلــی و خــارجــی 

محدودیت هایی بر عملکرد دولت تحمیل می کند.
*تحریم های داخلی گریبان گیر اقتصاد کشور

این اقتصاددان همچنین به تحریم های داخلی مثل 
 ، ســوء مدیریت ها، قوانین و مــقــررات 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 همراهی های الزم را به عمل آورند.
*فراهم بودن زمینه های جهش اقتصادی در استان

وی یـــادآور شــد: آذربــایــجــان شــرقــی یــک اســتــان فعال 
ــاورزی، تــجــارت،  ــشـ اقــتــصــادی در بــخــش صــنــعــت، کـ
خدمات، حوزه پزشکی و سالمت و گردشگری است؛ 
مردم هم دارای یک فرهنگ اقتصادی خاص هستند 
که در نتیجه آن در استان ما سهم فعالیت های بخش 

خصوصی همواره از میانگین کشور باالتر است.  
ــزی  ــ ــه ری ــ ــام ــ ــرن ــ رئــــیــــس ســــــازمــــــان مــــدیــــریــــت و ب
 ، آذربایجان شرقی افــزود: در واقع اقتصاد ما درون زاتــر
ــوده و ایـــن امـــر می تواند  خــوداتــکــاتــر و توانمندتر بـ
ــرای آیــنــده استان  زمــیــنــه هــای جهش اقــتــصــادی را بـ
فراهم کند.وی تصریح کرد: ذخایر معدنی فراوانی در 

استان وجود دارد و بیش از ۵۰ درصد این ذخایر ۸.۵ 
میلیارد تنی را نفلین سینیت تشکیل مــی دهــد که 

هنوز پروسه عملیاتی آن تکمیل نشده است.
*استقرار یک درصد مس دنیا در آذربایجان شرقی

بهبودی اضافه کــرد: در زمینه مس نیز بسیار غنی 
هستیم و بر اساس برآوردهای صورت گرفته بیش از 

یک درصد مس دنیا در آذربایجان شرقی است.
ایــن اقتصاددان متذکر شــد: ایــن صنایع در فازهای 
اولیه بهره برداری هستند و صنعت مس در استان 
ما جوان و تنها ۱۰ تا ۱۵ سال است که تولید کنستانتره 
ــادی با  ــ ــرده و طبیعی اســـت کــه فاصله زی ــروع کـ را شـ
استان هایی که بیش از ۵۰ سال پیش فعالیت های 
مرتبط با مس را شروع کرده داشته باشیم.  وی ادامه 
داد: بــایــد تــالش کنیم زنجیره اکــتــشــاف، استخراج، 
بــهــره بــرداری و تبدیل کنستانتره بــه ذوب، پاالیش 
و کاتد مس تکمیل و فراتر آن صنایع پایین دستی 
مس ایجاد شــود که ارزش افـــزوده و اشتغال اصلی 
در همین مرحله قابل ایجاد اســت. بهبودی با بیان 
ــوده و  این که معدن فعالیتی به شــدت سرمایه بر ب
در مــراحــل اولــیــه نمی تواند اشتغال چندانی ایجاد 

کند، افـــزود: شرکت ملی مــس از گذشته در معدن 
مــس ســرمــایــه گــذاری کـــرده و در ســال هــای اخــیــر هم 
خیز مناسبی در ایــن ارتــبــاط برداشته شــده و بخش 

خصوصی در این زمینه فعال هستند. 
ــزی  ــ ــه ری ــ ــام ــ ــرن ــ رئــــیــــس ســــــازمــــــان مــــدیــــریــــت و ب
آذربایجان شرقی مدعی شــد: بــرآورد ما ایــن اســت که 
بخش معدن از جمله مس می تواند در آینده یکی از 

موتورهای توسعه استان آذربایجان شرقی باشد. 
*مزیت ها و توانمندی های استان آذربایجان شرقی

ــود توضیح  وی در بخش دیــگــری از صحبت های خ
ــایــجــان شــرقــی در عــرصــه مــاشــیــن ســازی و  داد: آذرب
ــودرو، صنایع غــذایــی و شیرینی، نساجی و فــرش،  خـ
کیف و کفش، فــوالد، شیشه و داروســازی مزیت ها و 

ظرفیت های مطلوبی دارد.
بهبودی افــزود: در زمینه گردشگری هم جاذبه های 
ــم و با رفــع عارضه کرونا،  ــادی داری طبیعی و تاریخی زی
ــرب کــشــور یــک مــحــور بکر و جدید  منطقه شــمــال غ
برای آینده گردشگری ایران خواهد بود؛ چرا که محور 
گردشگری مرکز کشور اشباع شده و منطقه شمال 

غرب کم کم در حال شکوفایی است.  

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

 سایه تحریم ها 
بر عملکرد دولت

معاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از ارتقای کیفیت 
واحدهای بین الملل مراکز درمانی اســتان در راستای 

توسعه گردشگری سالمت خبر داد.
به گــزارش جام جــم علیرضــا بایــرام زاده ضمــن اعالم 
ایــن خبر گفــت: جلســه کمیته گردشــگری ســالمت 

گردشــگری  اقتصــاد  کاری  گــروه  زیرمجموعــه 
آذربایجان شــرقی بــا حضور دانشــگاه علوم پزشــکی، 
سازمان نظام پزشکی، نمایندگی وزارت امور خارجه در 
محل دبیرخانه کمیته گردشگری سالمت، معاونت 

گردشگری این اداره کل برگزار شد.
وی اظهــار کــرد: در ایــن جلســه بررســی وضعیــت 

گردشــگری ســالمت و برنامه ریــزی بــرای ارتقا ســطح 
کیفی و ارائه خدمات این صنعت در دوران پســا کرونا 

در دستور کار قرار گرفت.
بــه این کــه تبریــز و  بــا توجــه   بایــرام زاده گفــت: 
آذربایجان شــرقی از مهم تریــن قطب هــای پزشــکی 
کشور اســت؛ بنابراین  در راستای توسعه گردشگری 

ســالمت در ایــن اســتان، ارتقــا کیفیــت واحدهــای 
بین الملــل مراکــز درمانــی، توجــه و برنامه ریــزی بــرای 
نحــوه بازاریابــی و تبلیغــات و ارائــه پروتکل هــای 
موردنیاز داخلی و روابط خارجی، ســاماندهی فعالیت 
شــرکت های فعال با همکاری دســتگاه های مربوطه 

در دستور کار قرار گرفت.

ارتقای کیفیت واحدهای بین الملل مراکز درمانی آذربایجان شرقی
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3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  راستان 
آذربایجان شرقی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
ح کرد: مطر

ضرورت توسعه و ترویج فرهنگ 
استاندارد در آذربایجان شرقی

استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
فرهنگ  ترویج  و  توسعه  بر  آذربایجان شرقی 

استاندارد در استان تاکید کرد.
جهانگیری در جلسه شورای استاندارد استان در 
تبریز افزود: باید با شناسایی توانمندی های اساتید 
تعاریف  زمینه  در  کارشناسان  سایر  و  دانشگاه 
استانداردهای جدید در استان گام هایی برداشته 
شود تا فرهنگ استاندارد در استان ما نسبت به 

جاهای دیگر بیشتر جا بیافتد.
بازدیدهای  در  است  بهتر  گفت:   همچنین  وی 
میدانی، در نمونه برداری از جامعه فروشگاه ها و 
عرضه محصوالت از روش های علمی که مورد تایید 
مدیرکل  شود.   استفاده  است  دانشگاه  اساتید 
استاندارد آذربایجان شرقی نیز با تشریح مصوبات 
استاندارد  شورای  اولین  در  گفت:  نشست  این 
آزمایشگاه های  استان در سال ۱۴۰۰ مصوب شد 
استاندارد در مناطق آزاد تجاری تقویت شود.فرشی 
پیگیری  خصوص  در  شد  مقرر  همچنین  افزود: 
با  استان  آسانسورهای  استاندارد  مشکالت 
حضور مقامات قضایی و ارگان های ذیربط جلساتی 

تشکیل شود.  
استاندارد  خصوص  در  شد  قرار  کرد:  اضافه  وی 
و  ارگانیک  محصوالت  و  کشاورزی  محصوالت 
مردم  به  استان  صداوسیمای  مشارکت  با  سالم 

اطالع  رسانی های الزم صورت گیرد.

رئیس دادگستری آذربایجان شرقی:
کــه بــا قــانــون حدنگار  مــدیــرانــی 
ــــذه  ــــواخ ــد م ــن ــن ــک هـــمـــکـــاری ن

می شوند

  رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر 
عزم جدی این مجموعه برای اجرای قانون حدنگار 
گفت:مدیرانی دستگاه های اجرایی که دراجرای این 
قانون با دادگستری استان همکاری نکنند،مواخذه 

می شوند.
موسی خلیل اللهی  در نشست شورای حفاظت از 
اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری کل استان، 
ــرای درســـت و سریع این  افــــزود: بـــدون تــردیــد اجـ
قانون مانعی جدی و مهم بر سر راه زمین خواری 
است و اگر مدیری در راستای اجرای این قانون در 
قانونی  صورت  به  نکند  همکاری  آذربایجان شرقی 
برخورد خواهیم کرد. وی با بیان این که تاکنون در 
اجرایی  جهت  در  خوبی  اقدامات  آذربایجان شرقی 
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 
و ۵۰۰  از یک میلیون  گذشته بیش  پایان سال  تا 
هزار هکتار از اراضی ملی در آذربایجان شرقی تثبیت 
شده که از این مقدار نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار هکتار طی سال گذشته تثبیت شده است. 
اراضــی ملی نشان دهنده  کــرد: تثبیت  وی اضافه 
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

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

جریمه بیش از 4 میلیارد ریالی 
توزیعی  و  تولیدی  شرکت های 

در آذربایجان شرقی

بــازرســی ســازمــان صنعت،  و  نــظــارت  مــعــاون 
بر  تأکید  با  آذربایجان شرقی  تجارت  و  معدن 
تداوم نظارت ها بر واحدهای تولیدی و توزیعی 
استان به ویژه در حوزه محصوالت بهداشتی 
از جریمه بیش از ۴ میلیارد ریالی شرکت های 
کننده،  ضدعفونی  مـــواد  تــوزیــعــی  و  تــولــیــدی 
به  استان  در  بهداشتی  و  آرایشی  محصوالت 

دلیل تقلب خبر داد. 
یــوســف پـــایـــدار بــا بــیــان ایــن کــه در راســتــای 
عدد   ۱۹۳۰۰ مقدار  به  نظارتی  اقدامات  تشدید 
آرایشی  اقالم  و  تقلبی  کننده  عفونی  ضد  مواد 
شده  ضبط  و  کشف  اســتــان  در  بهداشتی  و 
است، گفت: با تشکیل پرونده تخلفاتی برای 
پس  و  شده  یاد  توزیعی  و  تولیدی  واحدهای 
و  قطعی  رأی  رسیدگی،  قانونی  مراحل  طی  از 
جریمه به ارزش ۴ میلیارد و ۱۹۵ میلیون ریال 

صادر شد .
در  بویژه  توزیع  و  تولید  ضوابط  رعایت  بر  وی 
بخش محصوالت بهداشتی تأکید کرد و ادامه 
راستای  در  سازمان  این  نظارتی  اقدامات  داد: 
همچنان  کنندگان  مصرف  حقوق  از  صیانت 
با جدیت و با استفاده از توان و ظرفیت کلیه 
پیگیری  حال  در  استانی  نظارتی  دستگاه های 
بوده و با متخلفان براساس قوانین و مقررات 

به شدت برخورد خواهد شد.
کـــرد:  ــزارش جـــام جـــم وی خــاطــرنــشــان  ــ گـ بـــه   
هرگونه  مشاهده  صورت  در  عزیز  شهروندان 
فروشی،  کم  گرانفروشی،  از  اعم  صنفی  تخلف 
 ، ج قیمت و عدم صدور فاکتور ، عدم در احتکار
طریق  از  را  خـــود  شــکــایــت هــای  و  گـــزارش هـــا 
گویای  تلفن  و  سازمان  این  پورتال  و  سامانه 
۱۲۴ ستاد خبری به سازمان منعکس نمایند.

خبرخبر
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مدیــر دپارتمــان ارتباطــات و روابــط عمومــی برنامــه 
اروپایــی مهــارت ســنجی حرفــه ای اروپایــی اســکو در 
ایران و اســتاد ارتباطات دانشــکده 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 آذربایجان شــرقی و  بــا حضــور ۵۹ 
نفــر از مدیــران روابــط عمومی های بخش کشــاورزی 
اســتان آذربایجان شــرقی 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 می تواند با 
ایجاد خالقیت و اســتفاده از روش های جدید باعث 

افزایش کیفیت ارتباطات شود.
مدیر و برنامه ریز ارتباطی و ســخنران کنفرانس های 
بــرای بهبــود  بــا بیــان این کــه  ملــی و بین المللــی 
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 می شود.
وی افزود: برای داشتن روابط عمومی مناسب نباید 
دیــدگاه کارمنــدی در ادارات وجــود داشــته باشــد و 
کارشناســان روابط عمومــی باید متخصــص، مدیر و 

حرفه ای باشند.
شــکری اســتاد ارتباطــات در دانشــکده خبــر افــزود: 
اتفاقاتی کــه می تواند با روابط عمومــی خوب، جایگاه 
حرفه ای با ارزشــی برای فرد داشته باشــد برنامه های 
کوتــاه مــدت، متوســط و بلندمــدت هســتند، تغییــر 
نظــام آموزشــی، ایجــاد شایســته ســاالری، تبییــن 

قوانین جدید و ... می توانند موثر واقع شوند.
ارتباطــات فرهنگــی و  متخصــص جامعه  شناســی 
برنامه ریــزی اســتراتژیک ارتباطــات انســانی و مؤلــف 
کتــاب »برنامه ریــزی 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 حرفه ای بودن را از بین ببرند.
مدیــر  یــک  ویژگی هــای  بــه  شــکری  حمیــد  دکتــر 
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 اتیکت هــای رفتاری  
آداب معاشــرت ، لبــاس پوشــیدن، صحبــت کــردن، 

گوش دادن، نگاه کردن و نشستن را بلد باشید.
مدیر گــروه توســعه ارتباطات وزارت جهادکشــاورزی 
به ویژگی هــای ارتباط اثربخش در ایجاد ارتباط اشــاره 
کــرد و گفــت: مثبــت گرایــی، حمایــت گــری، همدلی، 
گشــودگی و تســاوی می توانــد بــه اثــر بخــش بــودن 

ارتباطات کمک کند. 
وی افــزود: مدیــر ارتبــاط گســتر می توانــد بــا جوامــع 
گوناگــون در ارتبــاط و تعامــل باشــد، می توانــد 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 این که قانــع کردن یکــی از ویژگی های 
مدیــران روابــط عمومی متخصــص می باشــد، افزود: 
، ترس،  اســتفاده از زیبایی، گواهی دادن، اغــراق، طنز
تداعــی و تطمیــع از فنــون اقنــاع می باشــد و مدیــران 

روابط عمومی  باید به این موارد تسلط یابند.
وی بــا بیــان این کــه حــدود ۸۳ درصــد اطالعــات را از 

طریــق دیــدن دریافــت می کنیــم افــزود: رســانه ها و 
تکنولوژیهــای جدیــد دیــداری می توانــد در انتقــال 
اطالعــات به دیگــران موثرتر باشــند و باید از موشــن 
گرافی، اینفوگرافی و ســاخت کلیپ بیشــتر استفاده 

شود.
وی روش هــای دیگــر دریافــت اطالعــات را ۱۱ درصــد 
از طریــق شــنیدن، ۳.۵ درصــد از طریق بویایــی و ۱.۵ 
درصد از طریــق لمس کــردن و یک  درصــد را از طریق 

چشیدن عنوان کرد.
ایــن مــدرس دانشــگاه و متخصــص  روابــط عمومی 
با بیــان این که مدیــران و کارشناســان روابط عمومی 
بایــد خالقیــت، راهگشــا و مبتکــر باشــند، افــزود: 
همــواره بــه دیگــران انگیــزه داده ، حــالل مســائل 

باشید و تعارضات را مدیریت کنید.
وی در مورد رازهای شــیفته کردن دیگران و مدیریت 
هوشــمندانه ارتباطــات انســانی بــه ۵ مــورد اشــاره 
، پذیــرش بــی قیــد و شــرط  نمــود و گفــت: اولیــن راز
دیگران می باشد یعنی افراد را همانگونه که هستند 
بپذیریــم بــدون این کــه خودمــان را مــالک عمــل 
دیگران قــرار داده و بــه انتقــاد از رفتارهــا و گفتارهای 
آنها بپردازیم، گام بعدی در راستای مدیریت دیگران 
قدردانــی می باشــد 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 می باشــد 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 
 رســیدن بــه این هــدف غیرممکن اســت ، 

ً
آن تقریبا

توجه داشتن ، کلید طالیی شــیفته کردن دیگران  به 
شمار می رود.

نویســنده کتــاب برنامه ریــزی راهبــردی ارتباطــی در 
روابط عمومــی  با بیــان این کــه 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 
اصلی تریــن دالیــل ناکامی های مــا در برقــراری ارتباط 
با دیگــران عــدم توجه مــا بــه افــراد، نزدیکان، رؤســا، 
زیردســتان، همــکاران، همشــهریان و... می باشــد 
یعنی وقتی توجه نمی کنیم که طــرف مقابل صاحب 
چــه ویژگی هــا 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 صحبت هــای 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.

استاد ارتباطات دانشکده خبر اعالم کرد:

روابط عمومی هوشمند نیازمند
 مدیر ارتباطی هوشمند  است

برق ادارات، مساجد و مدارس پرمصرف در اولویت خاموشی قرار می گیرند
آذرشهر  و  اسکو   ، تبریز شهرستان های  مدارس  و  مساجد  ادارات، 
ضمن مشارکت در برنامه های مدیریت مصرف برق، جهت گذر از پیك 
بار تابستان ۱۴۰۰ مصارف انرژی را در ساعات اوج مصرف مدیریت کنند.
ادارات،  مصرف،  مدیریت  ح های  طر راستای  در  جام جم  گزارش  به 
مساجد و مدارس برای کنترل مصرف انرژی باید  همکاری الزم را داشته 

باشند.
پایش مصرف ادارات، مساجد و مدارس حاکی از آن است که با وجود 
باتوجه  از مساجد و مدارس،  برخی  کامل  بازگشایی  و  عدم فعالیت 
رشد  متاسفانه  کرونا،  بیماری  شیوع  با  مبارزه  ستاد  به  ابالغیه های 
مصرف برق غیر متعارفی نسبت به دوره های مشابه سال های قبل 

در تعدادی از موارد مشاهده می شود.
در صورت تداوم این مصرف و عدم کاهش بار و مصرف انرژی، حداقل 
به ۵۰ درصد دیماند مصرفی خود، در صورت نیاز شبکه و پیشگیری 
بار  از قطع برق مشترکان خانگی، برق مجموعه در اولویت مدیریت 

اضطراری و خاموشی قرار خواهد گرفت.

فرماندار تبریز گفت: تکمیل پروژه های در دست 
اجرای حوزه فرهنگ از جمله مقبره الشعرا و تاالر 
، از دغدغه ها و مطالبات اصلی مردم  مرکزی شــهر

و اصحاب فرهنگ و هنر است.
»بهــروز مهــدوی« در دیــدار بــا مدیــرکل فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی اســتان آذربایجــان شــرقی بــا 
گرامیداشت یاد و خاطر محمدپور مدیرکل فقید 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان و هنرمندانی که 
در  ایــام همه گیــری کرونــا دار فانــی را وداع گفتند، 
گفت: در شرایط کرونایی یکی از حوزه هایی که به 
شــدت تحت تأثیر قرار گرفته و متضرر شد، حوزه 
فرهنــگ و هنر بــود که در نشســتی بــا هنرمندان 
و فعــاالن ایــن حــوزه، دغدغه های بــه حــق آنها را 

شنیدم.
وی تاکیــد کــرد: توجــه 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: 
بهره منــدی ایــن شــهر در حــد و شــأن و جایــگاه 

تاریخی اش نبوده است.
ســید قاســم ناظمــی مطالبــات شــهروندان را بــه 
حــق دانســت و بــر ظرفیــت بــاالی کار فرهنگــی 

تأکید کرد.

وی گفــت: دغدغه هــای اصحــاب فرهنــگ و هنــر 
در ایــام کرونا بــه ویــژه مشــکالت معیشــتی آنها، 
در اولویــت توجــه بــوده و اقداماتــی نیــز در ایــن 
خصوص انجــام داده ایــم و با لطف خــدا اقدامات 

جدیدی نیز صورت خواهد گرفت.
فرمانــدار تبریز امروز بــه همراه مدیــرکل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی اســتان از پروژه هــای فرهنگی و 
هنری در حال اجرای شــهر بازدید کــرد و از نزدیک 
در جریان روند پیشرفت این پروژه ها قرار گرفت.

ح احداث پروژه تاالر شــهر که پروژه ای ملی می  طر
باشــد در ســال ١٣٨٧ آغاز شده اســت و در زمینی 
به مســاحت ۱۴ هــزار و ٢٠٠ مترمربــع بــا زیربنای ۱۶ 

هزار مترمربع احداث می شود .
این پروژه در سه طبقه در سه تاالر مجزا و متصل 
شــامل تــاالر موســیقی بــا ٩٠٠ نفــر ظرفیــت، تــاالر 
نمایش بــا ٧٠٠ نفر ظرفیــت و ســاختمان اداری در 
شــهرک باغمیشــه جنب الله پارک تبریــز احداث 
می شــود و هم اکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد.
پروژه بــاز آفرینــی مجموعه تاریخی مقبره الشــعرا 
تبریز از ســال ۱۳۸۳ شــروع شده اســت و قرار بود 
همزمــان با رویــداد تبریــز ۲۰۱۸ و انتخــاب تبریز به 
عنــوان پایتخت گردشــگری کشــورهای اســالمی 

افتتاح شود.

: فرماندار تبریز

تکمیل مقبره الشعرا و تاالر مرکزی
 دغدغه اصحاب فرهنگ تبریز است
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بــر اســاس قانــون جمهــوری اســالمی برخــورداری  از 
تأمیــن  اجتماعــی  از نظــر بازنشســتگی  ، بیــکاری  ، پیــری  ، 
ازکارافتادگــی، بــی  سرپرســتی ، در راه  ماندگــی  ، حــوادث  و 
سوانح ، نیاز به  خدمات  بهداشتی  و درمانی  و مراقبت های  
پزشکی  به  صورت  بیمه  و غیره  ، حقی  که تمام مردم باید از 

آن برخوردار باشند.
  صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
یکــی از صندوق هایی 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 می کنــد. این صندوق تا بــه امروز 
۲۲۷ هزار نفر را در استان آذربایجان شرقی تحت پوشش 

خود قرار داده است. 
ثبت نــام در این صنــدوق تنهــا بــرای افــراد ۱۸ تا ۵۰ ســال 
امکان پذیر است و بیمه شوندگان می توانند از خدمات 
از  صــورت  در  مســتمری  دریافــت  قبیــل  از  مختلفــی 
کارافتادگی کلی، بازنشستگی  یا دریافت مستمری توسط 
خانــواده در صورت فــوت بیمه شــونده برخوردار شــوند. 
خدمات بی نظیر این صنــدوق فرصت ویژه ای اســت که 
استفاده از آن می تواند آینده فرد و خانواده اش 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 

زبان وی بشنویم.
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 
بیت المقــدس 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، 

روستائیان و عشایر ثبت شده است.
 با توجه به این که امســال شــانزدهمین ســال تاســیس 
ایــن صندوق اســت، طــرح ویــژه ای در نظــر گرفته ایــم تا از 
میان کسانی که برای اولین بار به جرگه بیمه شدگان این 
صندوق می پیوندند به قید قرعه ۱۶ کمک هزینه سفر به 
عتبات عالیات و ۱۶۰ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 
تقدیم گردد. به همین مناسبت برای کارگزاران نیز امتیاز 
ویژه ای در نظر گرفته ایم تا ۱۶ درصــد به حق الزحمه ای که 
این بزرگــواران بابت فعالیت هایشــان دریافت می کنند ، 

در این مدت اضافه گردد.«

* بیمه در استان آذربایجان شرقی
محمــد نظــری ادامــه داد:» در اســتان آذربایجان شــرقی تا 
امــروز ۲۲۷ هزار نفر تحت پوشــش مــا بیمه شــده اند که 
نســبت به ســال قبل در مــدت مشــابه حــدود ۱۴ درصد 
رشــد داشــته ایم.شهرســتان های بســتان آباد، هریس، 
ســراب بیشــترین ســطح پوشــش و شهرســتان های 
مرند،ســراب و شبســتر بیشــترین تعــداد مســتمری 
بگیــر را دارنــد. ســال گذشــته صنــدوق مــا بــرای اســتان 
آذربایجان شــرقی تعــداد ۱۴۵۰۰نفر ســهمیه در نظر گرفته 
بود که به لطف خدا و با اطالع رسانی که توسط رسانه های 
انجام شد علیرغم این که بیماری کرونا محدودیت زیادی 
ایجــاد کــرده بــود توانســتیم آمــار ۲۳ هزارنفــری در تعداد 
بیمه شــوندگان را به ثبت برســانیم. این آمار باعث شــد 
در رتبه بنــدی در میــان اســتان های فرابرتــر کشــور قــرار 
بگیریم. امســال ســهم ما ۵۰ درصد افزایش یافته است 
و حــدود ۳۴هزارنفر برای کل ســال در نظر گرفتــه اند که از 
این تعداد ۴۴۰۰نفر باید در سه ماهه اول سال ثبت شود 
تا ما جزء استان های 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 

رسانه ها به آن دست یافته ایم.«
وی افزود:» وجود ســه عنصر در اســتان آذربایجان شرقی 
باعث می شــود 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 می دهند. مساله ای 
که علت وجــودی بیمه نیز بــر همان اســاس قــرار  گرفته 
است که مردم به فکر سال های آتی خود بوده و افق بلند 
زندگی خود را مد نظر قرار دهنــد. در واقع فرهنگ بیمه در 
استان آذربایجان شرقی به خوبی جا نهادینه شده است. 
دومین عنصــر کارگــزاران تالشــگر مــا هســتند. صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در استان 
آذربایجان شــرقی ۱۰۱ کارگزاری دارد که بیش از نیمی از آنها 
موسسات مســتقل هســتند که با اعطای مجوز به افراد 
حقیقی شــروع به کار کرده اند.تالش کارگزار برای انجام به 
موقع خدمت رسانی به مردم، همکاری و تعامل گسترده 
بــا مســئوالن محلــی عواملــی اســت کــه باعــث می شــود 
بتوانیــم کارنامــه موفقــی را در اســتان بــه ثبت برســانیم. 
ســومین عنصر اعتماد مردم به رســانه ها، اعم از شــبکه 

استانی ســهند، رســانه های مکتوب و مجازی باسابقه و 
شناخته شده استان است که باعث می شود صندوق ما 

در تمام نقاط استان شناخته شده و به آن اعتماد شود.«
* گستره مشموالن صندوق

او ادامــه داد:» ابتــدای فعالیت صندوق تنها روســتاییان 
کــه ســاکن روســتا عشــایر می توانســتند 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 
، راننــدگان حمل کاال و مســافر  با جمعیت زیر ۲۰ هــزار نفر
اعــم از وانت، مینی بــوس، 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 می شــود ، بــه مشــموالن مــا اضافــه شــدند و مــا 
خانواده گســترده ای 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 می توانند از خدمات صندوق ما استفاده 
کنند. در حال حاضر در اســتان آذربایجان شرقی بالغ بر ۱۰ 
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 ۹۰۰ نفــر از زنــان سرپرســت 
خانــوار در خانــواده صنــدوق بیمــه اجتماعی کشــاورزان، 
روســتائیان و عشــایر داریم که از طرف بهزیســتی معرفی 
شــده انــد و ۵ هــزار نفــر نیــز از مددجویــان کمیتــه امــداد 
امام خمینی)ره( به ما معرفی شــده و تحت پوشــش قرار 
گرفتــه اند. جمــع حق بیمــه ای کــه از افــراد در صنــدوق ما 
کســر می شــود ۱۵ درصــد ســطح درآمــدی انتخاباتــی آنها 
می باشد که ۵ درصد آن ســهم بیمه گذار بوده و ۱۰ درصد 
آن را دولت به عنوان یارانه غیرمستقیم پرداخت می کند. 
کســانی که از طرف نهادهــای حمایتی معرفی می شــوند، 
نیازی بــه پرداخــت ۵ درصــد نداشــته و همــان نهــاد این 
مبلــغ را بــه صنــدوق پرداخــت می نمایــد. در تفاهــم نامه 
کشــوری که با ســپاه پاســداران انقالب اســالمی و بســیج 
مســتضعفین منقعد شــد این امکان نیز فراهم گشت 
تا هر کسی که بسیجی باشــد و در کارگزاری هایی ما کارت 
عضویت بســیج را ارائــه دهــد در حکم معرفــی نامه تلقی 

شده و بتواند به عضویت صندوق بیمه اجتماعی درآید.«
کشــاورزان،  اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  خدمــات   *

روستائیان و عشایر
نظــری عنــوان کــرد:» خدمــات صندوق بــه صــورت عمده 
در قالب بازنشســتگی، فوت و از کارافتادگی کلی تقسیم 
بنــدی می شــود. از کار افتادگــی کلــی بــرای اعضایــی از 
صندوق اختصــاص می یابد کــه  بیــش از ۶۶ درصــد توان 

جســمی خــود را از دســت داده باشــند و ایــن مســاله 
توســط کمیســیون های پزشــکی معتمــد اســتان تاییــد 
شــده باشــد. عمومــا رونــد بررســی ایــن پرونــده توســط 
کمیســیون های پزشــکی زمانبــر بود زیــرا ما کمیســیون 
پزشــکی مســتقلی نداریــم و بــا کمیســیون های تامیــن 
اجتماعــی در تعامــل هســتیم.اما اخیــرا بــرای حــل ایــن 
مشــکل و ســرعت بخشــیدن بــه بررســی پرونده هــای از 
کارافتادگی با دانشگاه علوم پزشــکی توافق نموده ایم تا 
بتوانیم به طور موازی و همزمان از ظرفیت آنها در سرعت 
بخشیدن به بررسی پرونده های پزشکی بهرمند شویم و 
زمان این پروسه را به حداقل برســانیم. در حال حاضر در 
استان آذربایجان شرقی ۶۵۷ نفر تحت عنوان از کارافتاده 
کلی از مــا مســتمری دریافــت می نمایند. 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 
۲۰ ســالگی از ما مســتمری دریافت می نماینــد. تحت این 
عنوان نیز ما ۱۱۵۲ پرونده مستمری بگیر فوتی در استان 
داریم. خدمــت بعــدی در خصوص بازنشســتگی اســت 
که مــا از عنــوان مســتمری ســالمندی بــرای آن اســتفاده 
می کنیم. برای اســتفاده از این خدمت بیمه شونده باید 
۶۵ ســال ســن و حداقــل ۱۵ ســال ســابقه پرداخــت حق 
بیمه داشــته باشــد. اما انواع دیگری از بازنشستگی های 
پیــش از موعــد را نیز ارایــه می دهیم که با ۷۰ ســال ســن و 
پرداخــت حداقل ۱۰ ســال حق بیمــه فــرد می تواند پیش 
از موعد بازنشســته شــود. همچنین افرادی که ۶۶ سال 
سن داشته باشند و ۱۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه را 
در پرونده خود داشته باشــند می توانند با دریافت ۱۴ روز 

حقوق از ما، پیش از موعد بازنشسته شوند.
 امــا توصیــه مــن بــه بیمــه شــوندگان گرامــی ایــن اســت 
عجله ای در این خصوص نداشــته باشــند و اجــازه دهند 
سابقه آنها به ۱۵ سال برسد تا با توجه به قوانینی که داریم 
بتوانیم بــه آنهــا ۲۰ روز حقوق پرداخت نماییم. مشــخصا 
هر چه تعداد ســال های پرداخــت حق بیمه از ۱۵ بیشــتر 
شــود، مبلــغ مســتمری دریافتــی در زمــان بازنشســتگی 
افزایش خواهد یافت. ما در استان آذربایجان شرقی ۱۰۱۴۲ 
نفر مســتمری بگیر ســالمندی داریــم که کل مســتمری 
بگیــران اســتان مــا را بــه تعــداد ۲۱۹۵۱ نفــر می رســاند. 
ح همسان ســازی حقوق  خوشــبختانه سال گذشــته طر
مســتمری بگیــران را اجرا نمودیــم و به طــور میانگین ۵۳ 
درصد افزایش حقوق بــرای آنها در نظر گرفته شــد. برخی 
از ایــن عزیــزان تــا ۳۷۰ درصــد شــاهد افزایش مســتمری 

خود بودند.« 

* امکان انتقال سابقه بیمه شونده
وی اظهار داشــت:» خوشــبختانه اتفاق خوب دیگری که 
خ داد رفــع مشــکل نقــل و انتقــال ســابقه پرداخت حق  ر
بیمه با دستور رئیس جمهور و مصوبه شورای عالی رفاه 
و تامیــن اجتماعی بــود. در حــال حاضر ســوابق صندوق 
بیمــه اجتماعــی بــه ســایر صندوق هــای بازنشســتگی و 
خصوصــا تامیــن اجتماعــی قابــل انتقــال بــوده و عکس 
آن نیــز میســر اســت. در خصــوص پرونده های فوتــی و از 
کارافتادگان کلــی اگر مجموع ســوابق منتقله و ســوابقی 
که نزد مــا موجــود اســت بیشــتر از ۲۰ روز 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 ۲۰ روز 
به بیمه شونده پرداخت می کنیم. اما در مورد سایر افراد 
و بازنشســتگان پیش از موعد، افزایش ســنوات سابقه 
باعث افزایــش حقوق آنهــا می شــود. توصیه مــا به بیمه 
شــونده این اســت که در انتقال ســابقه عجله نکند و به 
شرطی مبادرت به انتقال سابقه نمایند که می دانند ظرف 
یک ســال آینده می توانند از تعهــدات درازمدت صندوق 
ماننــد بازنشســتگی بهرمنــد شــوند. زیــرا امــکان نقــل و 
انتقال سابقه بیمه برای هر ایرانی دارای کد ملی، تحت هر 

شرایطی تنها یک بار امکان پذیر است.«
* تنها تا 50 سالگی فرصت دارید

نظــری در پایــان عنــوان کــرد:» نکتــه ای کــه در خصــوص 
صنــدوق مــا اهمیــت اساســی دارد ایــن اســت کــه طبق 
قانون ما تنها می توانیم از افراد ۱۸ تا ۵۰ ســاله ثبت نام به 
عمل آوریم. به همین دلیــل افرادی که حتی یــک روز هم 
از ۵۰ ســالگی آنها رد شــده باشــد نمــی تواننــد از خدمات 
صندوق بیمه اجتماعی ما برخوردار شــوند. پس توصیه 
من بــه عزیزانی کــه متولــد ۱۳۵۰ هســتند و بر اســاس روز 
و ماه تولدشــان هنــوز از مــرز ۵۰ ســالگی عبور نکــرده اند 
این اســت که فرصت طالیی ثبت نــام در این صنــدوق را 
از دســت ندهنــد.  هموطنــان عزیــز می توانند بــا مراجعه 
بــه ســایتROOSTAA.IR آدرس 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. 
امیدواریم در آینده نزدیک زمینه همکاری با دیگر بانک ها 
مانند پست بانک که در تمامی روســتاها نیز شعبه دارد 
فراهم شود. شماره حســاب متمرکز ما در سراسر کشور 
حساب ۶۰۰۶۰۹ بان کشاورزی است و امکان پرداخت حق 
بیمه به صورت اینترنتی، حضوری و از طریق دستگاه های 

خودپرداز بانک ملت وجود دارد.«

؛  صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

خانواده ای به وسعت 
شهر و روستا

آئین های با شکوه 
بزرگداشت هفته پهلوانی

ئین های با شــکوه بزرگداشــت هفته پهلوانی  آ
با حضور پرویز هادی؛  پهلوان نامی ، حجت االســالم رســول برگی ؛    
حسن محمدیاری ؛ مدیر کل زندان های استان آذربایجان شرقی،  
حبیــب مقصودی؛  رئیس اداره ورز ش و جوانان شهرســتان تبریز 
و حــاج حســین افتخــاری؛  رئیــس هیــات ورزش هــای زورخانــه ای 

شهرستان تبریز برگزار شد.
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