
بازنشستگی مفهومی است که امروز برای بسیاری 
از ما آشنا است و طی آن فرد از نقشی که  سال ها در 
جامعه ایفا می کرده است، جدا می شود تا مابقی  سال های عمر 
خود را با پشتوانه خدماتی که به جامعه ارائه داده است در رفاه و 
آسایش زندگی کند. در واقعه جامعه موظف است برای جبران 
خدماتی که فرد در طول چندین سال اراده داده است، نسبت 
به تامین آسایش او اقدام ورزد. این یک حق قانونی است که 

افراد بعد از مدت مشخصی ...
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مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق:
ظرفیت نیروگاه های خورشیدی مشترکان برق به ۶۱۰ کیلووات رسید
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برادر ارجمند جناب آقای دکتر خلیل الهی 
رئیس کل محترم دادگستری آذربایجان شرقی 

 عادل کاظمی  - رئیس هیات مدیره و
یز یع نیروی برق تبر  مدیرعامل شرکت توز

ضایعه  درگذشت ابوالزوجه گرامیتان  ما را  متاثر 
ساخت   مصیبت وارده بر جنابعالی  وهمسر 

گرامی تان تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب 
آمرزش و قرار گرفتن در الطاف و رحمت آسمانی  و 

برای بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندم. 

صنایع غذایی حام - سلیمان زاده

موجب  گرامیتان  ابوالزوجه  فقدان  بار  غم  ضایعه 
حضرتعالی  به  را  وارده  مصیبت  گردید،  تأسف  و  ثر  تأ
از  و  می نماییم  عرض  تسلیت  محترمتان  خانواده  و 
و  درجات  علو  مـرحوم  آن  برای  متعال  خداوند  درگاه 

یم . برای بازماندگان صبـر و سالمتی مسألت دار

جناب آقای دکتر خلیل الهی 

رئیس کل محترم دادگستری  استان آذربایجان شرقی 

باکمال تألم و تاثر درگذشت ابوالزوجه گرامی را 
حضور حضرتعالی و خانواده محترمشان تسلیت 
عرض نموده و از پیشگاه خداوند متعال برای آن 

یز سفر کرده رحمت و مغفرت  الهی و برای عموم  عز
یم. بازماندگان صبر و اجر را مسألت دار

یاست محترم کل  جناب دکتر خلیل الهی ر

دادگستری  استان آذربایجان شرقی

  مدیر عامل و  هیات مدیره
  شهرک سرمایه گذاری خارجی

مدیر کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش:فرمانده سپاه عاشورا:

سپاه عاشورا ۲۰۰ خانه برای  
محرومان آذربایجان شرقی می سازد

آذربایجان شرقی در عرصه 
فعالیت های قرآنی پیشتاز است

مدیرعامل شرکت صنایع ریخته گری سهند آذرین خبر داد: 
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3ویــژه هـا

تاکید استاندار بر رعایت 
یست محیطی در  مالحظات ز

توسعه واحدهای صنعتی 

رئیس جهادکشاورزی استان 
رکورد دیدارهای مردمی

 را شکست

کارگران مشاغل سخت؛ قربانی 
آینده ساز و  جدال صندوق 

کارفرمایان
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پیشتازی صندوق بیمه اجتماعی  پیشتازی صندوق بیمه اجتماعی  
کشاورزان ،روستائیان  و عشایر کشاورزان ،روستائیان  و عشایر 

کشور کشورآذربایجان شرقی در  آذربایجان شرقی در 

 اعتماد تولیدکننده داخلی 
به صنعت ریخته گری  کشور

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی 
با تاکید بر تداوم مالقات های چهره به چهره گفت: 
مالقات های مردمی موثرترین راه برای شناسایی و شناخت 
مطالبات و مشکالت مردم و بهترین شیوه برای شناخت از 

نیازهای کشاورزان و بهره برداران می باشد.
به گزارش جام جم، اکبر فتحی در حاشیه دیدار مردمی هفتگی 
در گفتگو با خبرنگاران با اعالم این مطلب گفت: هدف از این 

مالقات ها رسیدگی به مسائل و ...



خبر

دوشنبه    ۱3 دی    ۱4۰۰   شماره ۶۱2۱

اقتصادی اجتماعیاجتماعی۲
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: با اتصال یک واحد نیروگاه 
مشترکان  خورشیدی  نیروگاه های  ظرفیت  مجموع  شبکه ،  به  خورشیدی 

برق تبریز به ۶۱۰ کیلووات رسید.
انرژی  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  ضمن  کاظمی  عادل  جام جم،  گزارش  به 

تولیدی این نیروگاه که در پشت بام یک باب مغازه احداث شده است، در 
قالب قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله از هفته  جاری به شبکه  برق سراسری 

تزریق می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با بیان به این که احداث و اتصال 

مطمئن  درآمد  منبع  یک  عنوان  به  سراسری  برق  شبکه ی  به  نیروگاه  این 
مبادله   امکان سنجی،  مراحل  کلیه ی  کرد:  اضافه  است،  آن  مالک  برای 
شرکت  توسط  پروژه  اجرای  صحت  و  پیمانکار  عملکرد  بر  نظارت  قرارداد، 

توزیع نیروی برق تبریز انجام شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خبر داد:
ظرفیت نیروگاه های خورشیدی مشترکان برق به ۶۱۰ کیلووات رسید
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 برادر ارجمند جناب آقای دکتر جواد صدیقی لیقوان
  مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی

 استان آذربایجان شرقی
تسلیت  قلب  صمیم  از  را  مومن تان   و  مهربان  پدر  درگذشت  ضایعه 
عرض می کنم. خداوند متعال روح  پاکش را با موالیش علی  ) ع ( محشور  

نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت  فرماید.

وحیده حاجی محمدیاری 
پرست روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی  سر

»بازگشت همه به سوي اوست«
برادر ارجمند جناب آقای دکتر ابوالفضل بابا پور

پارس  مدیرعامل محترم شرکت کلر
، مرحومه مغفوره حمائیل حاجی  درگذشت اسوه صبر و ایثار
آقا باباپور از دالوران  زاده مادر ارجمند شهید واالمقام بیوک 

ثر و تألم شد. دوران دفاع مقدس موجب تأ
را  خود  هستی  ین  یزتر عز شهداء  مؤمنه  مادران  که  راستی  به 
در  طهارت)ع(،  و  عصمت  خاندان  به  خالصانه  ارادت  سایه  در 

راه دفاع از ارزشها، تقدیم ایران اسالمی کردند.
بستگان  سایر   و  حضرتعالی  به  را  وارده  مصیبت  اینجانب 
محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان برای 
و  شهیدش  فرزند  با  همجواری  و  واسعه  رحمت  مرحومه  آن 

صبر و اجر برای عموم بازماندگان مسالت دارم.

پرست روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی وحیده حاجی محمدیاری - سر

آشنا است  از ما  بازنشستگی مفهومی است که امروز برای بسیاری 
آن فرد از نقشی که  سال ها در جامعه ایفا می کرده است، جدا  و طی 
به  که  خدماتی  پشتوانه  با  را  خود  عمر  مابقی  سال های  تا  می شود 
جامعه ارائه داده است در رفاه و آسایش زندگی کند. در واقعه جامعه 
موظف است برای جبران خدماتی که فرد در طول چندین سال اراده 
حق  یک  این  ورزد.  اقدام  او  آسایش  تامین  به  نسبت  است،  داده 
قانونی است که افراد بعد از مدت مشخصی کارکردن باید بتوانند از 

حق بازنشستگی بهره ببرند. 
و  سخت  مشاغل  کارگران  برای  است  چندی  البته  که  مساله ای 
در  راحتی  به  هستند  ساز  آینده  صندوق  پوشش  تحت  که  بار  زیان 

دسترس قرار ندارد. 
و  کارفرمایان  بین  جدل  قربانی  صندوق  این  پوشش  تحت  کارگران 
خ بالتکلیفی مانده اند. از یکسو کارفرمایان  صندوق شده اند و در برز
مبلغ درخواستی صندوق برای بازنشسته شدن این کارگران را بسیار 
ج می دانند و از سوی دیگر صندوق  باال دانسته و از توانایی خود خار
سازی  ایمن  با  می توانستند  کارفرمایان  که  می کند  عنوان  کارآفرینی 
ج کنند  ، این کارگران را از زمره کارگران مشاغل سخت خار محیط کار
اما با بی توجهی به این مساله هزینه زیادی را به صندوق وارد کرده و 

سالمتی کارگر را نیز با خطر مواجه می کنند.

خ بالتکلیفی * کارگران؛ در برز
استان  کار  اسالمی  شوراهای  هماهنگی  کانون  رئیس  نائب 
از  بخشی  گرفتن  قرار  جم  جام  با  گفتگویی  در  شرق  آذربایجان 
بر  را  آنها  رضایت  بدون  ساز  آینده  صندوق  پوشش  تحت  کارگران 
آینده ساز  صندوق  کرد:  اضافه  و  دانسته  کار  قانون   ۱۴۸ ماده  خالف 
می شود  باعث  مساله  این  و  ندارد  اختیار  در  را  الزم  مالی  منابع 
صندوق  عضو  کارگران  به  نسبت  صندوق  این  عضو  کارگران 
می کنند.  نرم  پنجه  و  دست  بیشتری  مشکالت  با  اجتماعی   تامین 
مشکالتی  به  اشاره  با  تبریزی  صادق زاده  حبیب  جام جم،  گزارش  به 

که صندوق آینده سازبرای کارگران مشاغل سخت و زیان آور به وجود 
آورده، گفت: در یک کارخانه، کارگِر عضو تامین اجتماعی بعد از بیست 
سال کار متوالی در کار سخت و زیان آور به راحتی از طریق سایت ثبت 
عضو  کارگر  برای  اما  می کند  طی  را  بازنشستگی  مراحل  و  می کند  نام 

صندوق آینده ساز این امکان مهیا نیست.
وی ادامه داد: قبال کارگر باید منتظر می ماند تا کارفرما پرونده  او را طبق 
آیین نامه   اما در  برای بررسی به صندوق بفرستد  ماده ۱۹ اساسنامه 
این  با  کند.  بازنشستگی  درخواست  شخصا  می تواند  کارگر  جدید، 
وجود به دلیل درخواست ۶۰۰ میلیون الی یک میلیارد تومانی صندوق 
به  عمال  خصوص،  این  در  کارفرمایان  از  بسیاری  ناتوانی  و  کارفرما  از 
سردرگم  همچنان  کارگران  و  نمی گیرد  صورت  همکاری  مطلوب  نحو 
هستند. نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار آذربایجان 
شرقی اظهار داشت: صندوق آینده ساز با این توجیه که هیچ کمکی از 
جانب دولت به این صندوق نمی شود چنین مبالغی را از کارفرما طلب 
بر  کارفرما وارد می کند در نهایت  به  این صندوق  که  می کند. فشاری 
کارگران وارد شده و آنها بعد از  سال ها کار نمی توانند آن طور که باید از 

خدمات این صندوق بهره مند شوند.
صادق زاده ضمن اشاره به این که اساسنامه جدید این صندوق بعد 
از 5۰ سال، سال گذشته اصالح شد اما اساسنامه جدید نیز مشکل 

کارگران سخت و زیان آور را حل نکرده است، تصریح کرد: امروز تعداد 
بازنشستگی  مشکل  دچار  صندوق  این  عضو  کارگران  از  بسیاری 
هستند و روند بازنشستگی آن ها  سال ها به تعویق افتاده است. باقی 
ماندن این نیروها در کارخانه در نهایت تنش بین کارگر و کارفرما را باال 
می برد. باید اذعان کرد که یکی از دالیل اعتراضات کارگران در برخی از 
کارخانه ها به مشکالتی که این صندوق برای کارگران ایجاد کرده است، 

برمی گردد. 
تحت پوشش  کارگران مشاغل سخت  ، پیگیر مشکالت  * استاندار

صندوق آینده ساز
در راستای مشکالت کارگران مشاغل سخت تحت پوشش صندوق 
آینده ساز و با پیگیری های حسین فتحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
آذربایجان  استاندار  خرم  عابدین  شرقی،  آذربایجان  استان  اجتماعی 
شرقی اقدام به ارسال نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نموده 
و اجرای سه بند در خصوص بهبود وضعیت این کارگران در استان را 
خواستار شد. عابدین خرم در این نامه خواستار محاسبه و دریافت 
آینده ساز، همانند  آور صندوق  حق بیمه ۴% مشاغل سخت و زیان 
به  استان  در  بیمه  آن  نمایندگی  استقرار  و  اجتماعی  تامین  صندوق 
را  منظور نظارت و پیگیری مداوم امور شده و رفع نشدن این موارد 

زمینه ساز بحران های کارگری در استان آذربایجان شرقی دانست.

کارگران مشاغل سخت؛ قربانی جدال صندوق آینده ساز و کارفرمایان

انجام  حال  در  مطالعاتی،  پروژه  چندین  این که  بیان  با  تبریز  عمران  سازمان  مدیرعامل 
پروسه مطالعه و طراحی سازه است، اظهار داشت: مهم ترین پروژه مطالعاتی در دست 
اجرا، پروژه روگذر _ دوربرگردان کرکج است که مطالعات آن در حال اتمام و تنظیم اسناد 

مناقصه می باشد.
به گزارش جام جم، بابک شریفی درباره جزئیات و اهداف این پروژه گفت: این پروژه به 
صورت یک پل دوربرگردان بتنی _ فوالدی، به طول ۴۸۰ متر و عرض ۲/۷ متری، با هدف 

کاهش حجم ترافیک و تسهیل در ورود و خروج اهالی کرکج، انجام خواهد شد.
مدیر عامل سازمان عمران شهرداری  تبریز به دیگر پروژه های مطالعاتی سازمان عمران 
تبریز اشاره کرد و گفت: اصالح و بهسازی مسیر بی آرتی در حد فاصل میدان راه آهن تا 

، از دیگر طرحهای مطالعاتی سازمان عمران است. هتل مرمر
وی در ادامه با بیان این که عالوه بر موارد فوق، چندین پروژه هم در حال عملیات اجرایی 

است گفت: یکی از پروژه های در حال اجرا که حدود ۹۲ درصد هم پیشرفت فیزیکی داشته 
اتوبان  به  خیابان  این  خروجی  اتصال  و  آباد  یوسف  خیابان  خروجی  رمپ  پروژه  است، 
پاسداران است که بعد از تملک ۶3 واحد مسکونی، توسط شهرداری منطقه یک، شروع 
شده است و در صورت مساعد شرایط جوی عملیات روسازی کف تکمیل خواهد گردید.

پروژه پایدارسازی ترانشه اتوبان پاسداران در حد فاصل تله کابین تبریز  از دیگر پروژه های 
در حال اجرا می باشد.

شریفی پروژه ارتش آزادی از دیگر پروژه های مهم سازمان عمران تبریز است که  مطالبه 
بسیاری از شهروندان بود، هر چند بنا به دالیلی، با تأخیر در اجرا مواجه شد، اما اکنون با 

جدیت و سرعت بیشتر اجرا می شود.
وی، در ادامه با اشاره به رسالت سازمان عمران تبریز در تولید بخشی از آسفالت مورد نیاز 
شهرداری تبریز گفت : در ۸ ماهه گذشته امسال علی رغم نوسانات قیمت قیر و افزایش 

بی رویه آن و همچنین مشکالت به وجود آمده در خرید و تامین قیر مورد نیاز سازمان 
پیمانکاران  به  تن  ،35هزار  امانی  کارگاه های  به  آسفالت   تن  حدود۲۰هزار  تبریز،  عمران 
آسفالت ریزی  اساسی،  پخش  اکیپ های  طریق  از  هم  تن  هزار   35 حدود  گیری،  لکه 
بخش های  اختیار  در  و  تولید  آسفالت،  تن  ۹۰هزار  حدود  مجموع،  در  که  است  گردیده 

خدمات رسان شهرداری تبریز قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان عمران تبریز خبر داد: 
تولید ٩٠هزار تنی آسفالت تا پایان آبان توسط سازمان عمران 

بــرای  خانــه   2۰۰ عاشــورا  ســپاه 
قی  ن شــر یجا با ر ذ ن آ ما و محر

د ز می ســا

توافقات  اساس  بر  گفت:  عاشورا  سپاه  فرمانده 
سازندگی  بسیج  سازمان  با  شده  انجام 
توسط  محروم  خانه   ۲۰۰ تعداد  آذربایجان شرقی، 

گروه های جهادی تا پایان امسال ساخته می شود.
زاده در  گزارش جام جم، سردار اصغر عباسقلی  به 
مراسم نمادین تحویل یک باب مسکن مددجویی 
اجرای  منظور  به  افزود:  آذرشهر،  شهرستان  در 
خصوص  در  سازندگی  بسیج  به  محوله  وظایف 
محرومیت زدایی تعداد ۲ هزار و ۷۷۱ گروه جهادی 

در استان سازماندهی شده اند.
وی بیان کرد: این گروه ها هم اکنون مجری تعداد 
هزار و 5۲۱ طرح عمرانی در مناطق مختلف استان به 

خصوص مناطق محروم هستند.
وی ادامه داد:  گروه های جهادی بسیج آذربایجان 
شرقی اقدامات موثری برای ساخت ۲۰۰ خانه محروم 
شروع کرده اند که گام موثری برای خانه دار کردن 

اقشار مستضعف محسوب می شود.
عباسقلی زاده ضمن قدردانی از تالشگران گروه های 
جهادی بسیج در عرصه محرومیت زدایی، یکی از 
مولفه های اصلی و مهم بسیج را حدمت بی منت 
نیازمند  قشر  ویژه  به  جامعه  مختلف  اقشار  به 

جامعه دانست.
آذربایجان  نفری  میلیون  چهار  از  بیش  استان  در 
شرقی بیش از ۷5 هزار خانوار زیر پوشش کمیته 
امداد امام خمینی بوده و ۷5 هزار نفر نیز مستمری 
بگیر و دریافت کننده کمک هزینه معیشت از اداره 

بهزیستی استان هستند.
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سرپرست اداره کل تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی:
عصر شعر »بصیرت سلیمانی« در تبریز برگزار می شود

شعر  عصر  گفت:  شرقی  آذربایجان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  سرپرست 
قاسم  شهید  سردار  شهادت  سالروز  مناسبت  به  سلیمانی«  »بصیرت 

سلیمانی در تبریز برگزار می شود.
به گزارش جام جم، حجت االسالم سیدمحمود حسینی افزود: این مراسم، 

سازمان  همکاری  با  و  استان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  محل  در  دی   ۱۲
برگزار تبریز  انجمن شاعران اهل بیت  و  آذربایجان شرقی   بسیج هنرمندان 

 می شود.
سرپرست اداره کل تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی در خصوص محورهای 

سردار  شهادت  سالگرد  و  بصیرت  دهه  فاطمیه،  ایام  گفت:  نیز  برنامه  این 
دل ها سپهبد قاسم سلیمانی محورهای این برنامه است.

عموم  از  گفت:  شرقی  آذربایجان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  سرپرست 
شاعران و اهل ادب و عالقمندان برای حضور در این مراسم دعوت می کنیم.

خبر

 تــاکــیــد اســـتـــانـــدار بـــر رعــایــت 
در  زیست محیطی  مالحظات 

توسعه واحدهای صنعتی 

از  یکی  این که  بیان  با  شرقی  آذربایجان  استاندار 
اولویت های مدیریت ارشد استان توجه جدی به 
موضوع  گفت:  است،  زیست محیطی  موضوعات 
خطر  به  را  زیست  محیط  که  واحدهایی  آالیندگی 
می اندازد باید رفع و انتقال پساب از مطمئن ترین 

مسیر انجام شود.
به گزارش جام جم، عابدین خّرم در جلسه بررسی و 
پیگیری مصوبات سفر به شهرستان مراغه، اظهار 
از  سودا  کاوه  کارخانه  پساب  مساله  حل  داشت: 
موضوعات بسیار اساسی است که باید به صورت 
از سوی فرمانداری و دستگاه های مسئول  جدی 
توسعه  طرح  داشت:  اظهار  وی  شود.  پیگیری 
با  و  شده  استانداردسازی  باید  صنعتی  واحد  این 
تضمین رعایت مالحظات زیست  محیطی و ایمنی 
در انتقال پساب اجرا شود.وی تاکید کرد: مدیران 
موضوعات  جدیت  و  دقت  با  سودا  کاوه  کارخانه 
مربوط به توسعه و انتقال پساب را پیگیری کنند تا 
در موعد مقرر پروژه ها به اتمام برسد. وی با تاکید 
بررسی  راستای  در  این که سفرهای شهرستانی  بر 
می شود،  انجام  پروژه ها  اجرایی  روند  و  مشکالت 
گفت: پیگیری جدی مصوبات سفرهای شهرستانی 
تا موضوعات مطرح شده  قرار دارد  کار  در دستور 
بی نتیجه نماند.در این جلسه روند اجرای پروژه های 
و  تبدیلی  صنایع  صنعتی  شهرک  جمله  از  دیگر 
 - مراغه  آزادراه  اجرایی  عملیات  مراغه،  غذایی 
پروژه  نفری،  هزار  پنج  ورزشگاه  تکمیل  هشترود، 
همچنین  و  مسکن  ملی  اقدام  طرح  واحدی   ۴۰۰
با  شهرستان  این  در  مسکن  واحدی   5۰۰ پروژه 
حضور فرماندار و نماینده مراغه در مجلس شورای 
اسالمی و مسئوالن دستگاه های مرتبط بررسی و 

پیگیری شد.

فرهنگی  کــارگــاه هــای  ــام  ن ثبت 
ــری کـــــــانـــــــون پـــــــــرورش  ــ ــ ــن ــ ــ ه
ــان ــوان ــوج ــان و ن ــودکـ ــری کـ ــک  ف

 آذربایجان شرقی 

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
کارگاه های  نام  ثبت  آغاز  از  شرقی  آذربایجان 
فصل  هنری  فرهنگی  آنالین  و  حضوری  تخصصی 
زمستان کانون در رشته های مختلف برای کودکان 

و نوجوانان خبر داد.
به گزارش جام جم، علی بینش در جمع خبرنگاران 
با بیان این که کارگاه های فصلی و تخصصی فرهنگی 
آنالین و در  کرونا به صورت  با شروع  کانون  هنری 
کارگاه های  افزود:  می شود،  برگزار  مجازی  فضای 
شده  گرفته  نظر  در  زمستان  فصل  برای  متنوعی 
با  آشنایی  برای  می توانند  عالقه مندان  که  است 
برنامه های این کارگاه ها به سامانه kpf.ir مراجعه 
و ثبت نام کنند. وی اظهار داشت: با رعایت تمامی 
نکات بهداشتی این کارگاه های تخصصی به صورت 
کانون در شهرهای مختلف  نیز در مراکز  حضوری 
استان در فصل زمستان برگزار می شود و به همین 
حضور  برای  ثبت نام  آماده  کانون  مراکز  منظور 

کودکان و نوجوانان در این کارگاه ها هستند.
 بینش اعالم کرد: نقاشی، خوشنویسی، قصه گویی، 
کارگاه هایی  از جمله  مهارت های پرورش خالقیت 
حضوری  و  )آنالین(  مجازی  صورت  به  که  است 
کانون  مدیرکل  می شود.  برگزار  زمستان  فصل  در 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی 
خاطرنشان کرد: عالقه مندان برای ثبت نام در این 
به  مراجعه  با  دارند  فرصت  ماه  دی   ۲۰ تا  کارگاه ها 
سامانه kpf.ir و یا مراجعه حضوری به مراکز کانون 
ضمن  استان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
انجام  را  نام  ثبت  مراحل  بیشتر  اطالعات  کسب 
دهند. کارگاه های تخصصی کانون از ابتدای شیوع 
سال  ماه  مهر  ابتدای  از  و  مجازی  صورت  به  کرونا 
کم  با استقبال  آنالین  و  جاری به صورت حضوری 

نظیر خانواده ها همراه بوده است.

ریخته گری  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
جم  جام  با  گفتگویی  در  آذرین  سهند 
و  آمار  اساس  بر  گفت:  شرقی  آذربایجان 
رشد  دولتی،  سیاستگذاری های  برمبنای 
طی  ریختگی  قطعات  برای  پایه  تقاضای 
متوسط  طور  به   ۱۴۰۴ تا   ۱3۹۰  سال های 
اگر  و  شده  پیش بینی  ۱درصد   /۷ ساالنه 
چه فوالد تا سال ۱۴۰۴ همچنان به عنوان 
باقی  کشور  در  غیرنفتی  غالب  صنعت 
بحث  در  حاضر  حال  در  و  ماند  خواهد 
کشور  در  غیرنفتی  صادرات  و  فروش 
ریخته گری  صنعت  اما  دارد  را  باال  دست 
صنعت  جمله  از  آن  به  وابسته  صنایع  و 
را  رشد  نسبی  درصد  بیشترین  خودرو 

تجربه می کنند.
محجل  مسعود  جام جم،  گزارش  به 
می دهند  نشان  شواهد  افزود:  امامی 
صنایع ریخته گری تا سال ۱۴۰۴ ، از اهمیت 
برخوردار خواهند  به رشدی  رو  و  فزاینده 
از  بهره گیری  افزایش  با  همزمان  بود. 
قطعات  سهم  جدید،  تکنولوژی های 
و  داخلی  مصرف  سبد  در  ریخته گری 

صادرات افزایش خواهد یافت.
هم اکنون  داشت:  اعالم  ادامه  در  وی 
فوالد  و  نفت  از  بعد  ریخته گری  قطعات 
بین المللی  تجارت  در  را  سهم  بیشترین 
صنعت  جهانی  آمارهای  طبق  و  دارد 
صنایع  بزرگ ترین  از  یکی  ریخته گری 
طبق  همچنین  است.  حاضر  قرن  در 
آمارهای داخلی تقاضا برای قطعات چدنی 
نسبتا  روند  کشور  در  اخیر  دهه  یک  در 
در  گفت  می توان  و  کرده  طی  را  صعودی 
در  ریخته گری  صنعت  آینده   سال های 
صورت بهره گیری از تکنولوژی های جدید، 
با قدرت بیشتر و پا به پای صنعت فوالد 

پیش خواهد رفت.
ریخته گری  صنایع  شرکت  مدیرعامل   
داد:طبق  ادامه  آذرین  سهند 
در  چدنی  قطعات  سهم  پیش بینی ها، 
 /۶ میانگین  با  ریخته گری  قطعات  تولید 
۱درصد در سال سبب می شود تا صنعت 
تقریبا  و  ۲درصدی   /5 سهم  ریخته گری 
را در برآورده ساختن نیاز پایه  ثابت خود 
صنعت خودرو و سایر صنایع وابسته به 

آن حفظ کند.
حال  در  این که  به  اشاره  امامی با  محجل 
ریخته گری  قطعات  تولید  ظرفیت  حاضر 
در  تن  میلیون  یک  حدود  کشور  در 
ظرفیت  به  توجه  با  افزود:  است،  سال 
صنعت  این  خاص  مشکالت  و  ساخت 
نیروی  حوزه  در  چه  و  تولید  حوزه  در  چه 
متخصص کاری معادل نصف این تعداد 
در کل سال است. بالطبع میزان فعالیت 
فعالیت  میزان  به  ریخته گری،  صنعت 
میزان  به  خصوص  به  و  صنعت  بخش 
فعالیت صنایع خودرویی و صنعت حمل 
از  میزان  این  هرچه  و  برمی گردد  نقل  و 
از رونق بیشتری برخوردار باشد  فعالیت 
ریخته گری  صنعت  نیز  میزان  همان  به 

شکوفایی بیشتری خواهد داشت.
اساس  همین  بر  کرد:  تصریح  وی 
طی  سال های  کشور  می شود  پیش بینی 
آتی نیازمند تولیدی بسیار بیشتر از آنچه 
در حال حاضر تولید می شود خواهد بود. 
تولید،  میزان  چشمگیر  افزایش  این  که 
و  ابزار  و  ماهرتر  انسانی  نیروی  نیازمند 
تکنولوژی بهتری برای پیشرفت در سطح 

کشور است.
ریخته گری  صنایع  شرکت  مدیرعامل   
از  واردات  کاهش   : گفت  آذرین  سهند 

خ  نر افزایش  و  از جمله چین  کشورهایی 
ریخته گری  صنعت  در  عطفی  نقطه  ارز 
کشور بوده است، چرا که در حوزه قطعات 
چدنی، مصرف کنندگان داخلی که بخش 
عمده ای از آن صنایع خودروسازی است 
تولید  که  یافته اند  دست  باور  این  به 

داخلی می تواند نیاز آنها را برطرف کند.
مشکل  عمده  به  اشاره  امامی با  محجل   
کشور  ریخته گری  صنعت  در  حاضر  حال 
گفت : هموار شدن مسیر صادرات برای 
مواد اولیه در کشور به سمت کشورهای 
خارجی است،  از جمله مشکالت در این 
به  اولیه  نبود مواد  که  صنعت است چرا 

باعث  محصول  ساخت  الفبای  عنوان 
و  سیاه  بازار  ورود  برای  منافذ  افزایش 
به  اولیه  مواد  عرضه  گرفتن  دست  به 
غیر  باالرفتن  باعث  و  شده  تولیدکننده 
این  و  می شود  محصول  بهای  منطقی 
اولیه و  عدم هماهنگی قیمت بین مواد 
محصول نهایی باعث افزایش ناخواسته 
کارخانه های  برای  گردش  در  سرمایه 
از  بسیاری  در  که  شده  تولیدکننده 
عاید  ورشکستگی  از  به غیر  چیزی  موارد 

تولیدکننده داخلی نمی شود.
وی گفت : همچنین دو نرخی بودن قیمت 
داخلی  تولید  همواره  نیز  کشور  در  دالر 

و  است  داده  قرار  خود  تحت الشعاع  را 
تولیدکنندگان  ضرر  به  همواره  تاثیر  این 
سال  چند  در  که  نحوی  به  است.  بوده 
خ  اخیر همواره شاهد بوده ایم افزایش نر
ارز های خارجی و در واقع نزدیک شدن آن 
به بهای واقعی خود باعث رونق صادرات 
است.  شده  تولیدکنندگان  بین  در 
ارز های  قیمت  بودن  چند نرخی  که  چرا 
خارجی همواره باعث ایجاد فساد و رانت 
تولید کننده  توان  امکان  عدم  و  بیشتر 
عمدتا  خارجی  محصوالت  با  رقابت  برای 

بی کیفیت خواهد بود. 
ریخته گری  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
عدم  متاسفانه  داد:  ادامه  آذرین  سهند 
علمی  در  آموخته های  و  علم  نزدیکی 
دانشگاهی  سطح  در  به خصوص  کشور 
و  دانشجویان  بین  کادمیک،  آ و 
در  کاری  مباحث  با  دانش آموختگان 
دنیای واقعی و فضای کاری، باعث ایجاد 
بین  در  کاربردی  یا  سونامی  کم سوادی 
این  و  شده  عالی  آموزش  مراکز  خروجی 
یکی از اساسی ترین مشکالت حال حاضر 
ریخته گری  حوزه  به خصوص  و  صنعت 

کشور شده است.
خاطرنشان  ادامه  در  امامی  محجل 
چشم انداز  افق  به  توجه  با  ساخت: 
چند  طی  جهان  در  ریخته گری  صنعت 
سال آینده، توسعه بخش صنعت خودرو 
فزاینده  اهمیت  و  پاک  سوخت های  با 
سوخت های  در  استفاده  مورد  صنایع 
بحث  پیشرفت  آن  تبع  به  و  فسیلی  غیر 
تولید و صادرات قطعات چدنی در کشور 
به عنوان یک موضوع درخور توجه جهت 
همچنین  و  کشور  در  اشتغال  و  ارزآوری 
یاد کردن از موضوع صادرات غیرنفتی این 

بین المللی  تحریم های  به  توجه  با  کاالها 
در  سال های  متاسفانه   ، کشور در  نفتی 
و  کمبود  با  امسال  به خصوص  و  اخیر 
اصلی ترین  به عنوان  برق  نبود  بحران 
ریخته گری  صنعت  در  تولید  فاکتور 
همچنین  گفت:  وی  بوده ایم.  مواجه 
روزهای  کشور در  گاز در  کمبود  از  سخن 
پیش  از  بیش  را  ملی  صنعت   ، اخیر
نتیجه  و  کرد  خواهد  تولید  چالش  درگیر 
این که  این مشکالت آهنگ رو به روشد 
اساسی  مشکل  با  را  جلو  به  رو  حرکت  و 
مواجه ساخته است. به رشد  که می توان 
معضالت  آینده  در  سال های  گفت 
مربوط به تامین انرژی و رفع این مشکل 
صنعت  پیش روی  چالش  عمده ترین 

ریخته گری در کشور خواهد بود.
طی  گفت:  پایان  در  امامی  محجل 
از  واردات  امکان  کاهش  اخیر   سال های 
همچنین  و  پیشرفته  عمدتا  کشورهای 
پتانسیل  خارجی،  ارزهای  خ  نر افزایش 
کشور های  به  چدنی  قطعات  صادرات 
است  داده  افزایش  شدت  به  را  خارجی 
خ بسیاری مواد اولیه  که البته افزایش نر
قراضه  و  ضایعات  برای  تقاضا  افزایش  و 
اولیه  مواد  تولید  شدید  کاهش  به علت 
این  شدن  کمیاب  به  منتج  فوالدی، 
محصول شده و امکان صادرات مطلوب 
و مناسب با بهره باال را تحت الشعاع قرار 

داده است. 
دولت  از  مورد  این  در  که  انتظاری  حال 
و  تنظیم  با  که  است  این  دارد  وجود 
مالی  پرداخت های  شرایط  تسهیل 
شرکت های  به  دولتی  شرکت های 
خصوصی شرایط را برای ادامه روند تولید 

و حضور موثر در بازار فراهم کند.

مدیرعامل شرکت صنایع ریخته گری سهند آذرین خبر داد: 

اعتماد تولیدکننده داخلی به صنعت ریخته گری کشور

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با تاکید بر تداوم مالقات های چهره 
و  مطالبات  شناخت  و  شناسایی  برای  راه  موثرترین  مردمی  مالقات های  گفت:  چهره  به 
مشکالت مردم و بهترین شیوه برای شناخت از نیازهای کشاورزان و بهره برداران می باشد.
با  با خبرنگاران  گفتگو  اکبر فتحی در حاشیه دیدار مردمی هفتگی در  گزارش جام جم،  به 
مردم  مشکالت  و  مسائل  به  رسیدگی  مالقات ها  این  از  هدف  گفت:  مطلب  این  اعالم 
جزو که  بوده  کشاورزان  و  بهره برداران  تولیدکنندگان،  موانع  رفع  و  پشتیبانی  ویژه   به 
اولویت های اصلی سازمان جهاد  از  و  اصلی ترین سیاست های دولت سیزدهم می باشد 

کشاورزی استان آذربایجان شرقی است.
آذربایجان شرقی با اشاره به این که در مالقات های  رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
مردمی با شنیدن مشکالت بهره برداران و دیدارهای چهره به چهره ضمن اعتمادسازی و 
جلب مشارکت مردم، باعث ایجاد آرامش در بین مردم می شود ادامه داد: معتقدیم ارتباط 
دوسویه و چهره به چهره در مالقات مردمی موجب اقناع و جلب رضایت ارباب رجوع، رعایت 
حقوق شهروندی، شناخت و رفع فوری برخی از مشکالت مراجعان و پاسخگویی صریح و 

شفاف می شود.

استان  جهادکشاورزی  سازمان  شکایات  به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  بازرسی،  مدیر 
آذربایجان شرقی نیز با بیان این که فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان 
شرقی رکورد دیدارهای مردمی را امسال شکسته و این تعداد دیدار مردمی در ادوار مختلف 
بی  سابقه بوده است گفت: مالقات عمومی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان 
شرقی با شهروندان بدون وقفه روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۲ الی ۱5 بعدازظهر 
رئیس  و  می شود  برگزار  سازمان  ریاست  حوزه  محل  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با 
سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی عالوه بر حضور مستمر و دوره ای در مرکز 
سامد استانداری و پاسخ به سواالت تلفنی بهره برداران، دیدارهای جانبی مختلفی به صورت 
روزانه با بهره برداران انجام داده و با سعه صدر ضمن گوش دادن به درخواست های مردمی 

دستور رسیدگی و رفع مشکل می کنند.
حسن ایمانی با بیان این که روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی 
رضایتمندی  میزان  عنوان  با  افکارسنجی  سال  نخست  ماهه  هفت  دیدارهای  برای   

ً
اخیرا

ارباب رجوع از دیدارهای مردمی مدیران سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی انجام داده 
که نتایج رضایت بخشی داشته است ادامه داد: خوشبختانه ۸3 درصد از مراجعان در این 
افکارسنجی از حل مشکالتشان و ۹3 درصد از مراجعان نیز از نحوه برگزاری این دیدارها ابراز 

رضایت نموده اند.
الزم به ذکر است در این نشست که با حضور روسای دستگاه های تخصصی؛ داداش نصیری 
روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی  زاده مدیر  کاظم  اراضی سازمان و وحید  امور  مدیر 
استان آذربایجان شرقی انجام گرفت به مشکالت و مسائل ۱۷ نفر از بهره برداران و مراجعان 

محترم رسیدگی و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی رکورد دیدارهای مردمی را شکست

هزار   ۴3 ارائه   از  شرقی  آذربایجان  فنی وحرفه ای  آموزش  مدیرکل 
و  دولتی  بخش  دو  در  فنی وحرفه ای  آموزش های  دوره   نفر  و ۱3۷ 

خصوصی طی ۹ ماه  در استان خبر داد.
به گزارش جام جم، رضا اختیار وکالتی ضمن اعالم این خبر اظهار 
چون  مختلفی  حوزه های  در  فنی وحرفه ای  آموزش های  کرد: 
دولتی  بخش  توسط  کشاورزی  و  هنر  فرهنگ،  صنعت،  خدمات، 
می شوند. ارائه  آزاد(  فنی وحرفه ای  خصوصی)آموزشگاه های  و 
پادگان ها،  در  آموزشی  خدمات  دولتی،  بخش  در  افزود:  وی 
سّیار،  و  شهری  ثابت  کارگاه های  رسمی،  غیر  سکونت گاه های 
واقعی،  کار  محیط  در  آموزی  مهارت  عشایر،  صنایع،  زندان ها، 
مشاوره ی  و  آموزی  مهارت  مدیرت  مرکز  و  اجتماعی  آسیب های 
این  مجموع  از  کرد:  خاطرنشان  وکالتی  می شود.  ارائه  شغلی 
آموزش ها در بخش دولتی، مراکز ثابت و سّیار شهری با ارائه  ۷ هزار 
و ۴۸۹ نفر، روستاها و عشایر 5۶۴، پادگان ها ۴ هزار و 5۶، زندان ها 
۲ هزار و ۹۲5، صنایع ۶3۹، سکونت گاه های غیر رسمی ۲۹۴، کارگاه 
مهارت آموزی در محیط کار واقعی ۴۶5، آسیب های اجتماعی ۱۶ و 
مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره ی شغلی ۴5۸ نفر دوره را به 
خود اختصاص داده اند. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان 
در  شده  ارائه  مهارتی  آموزش های  مجموع  از  داد:  ادامه  شرقی 
دو بخش دولتی و خصوصی، ۲۷ هزار و ۲۰۴ نفر آقایان و ۱5 هزار و 

کرد:  بیان  شدند.وی  بهره مند  آموزش ها  این  از  بانوان  نفر   5۲۲
آموزش های فنی وحرفه  ی در خوشه های صنعت به تعداد ۱۶ هزار و 
۴۸۹ نفر، فرهنگ و هنر ۲ هزار و 55۲ نفر، خدمات ۲۲ هزار و ۷۱۰ نفر و 
کشاورزی یک هزار و ۴۴۶ نفر دوره است.وکالتی ادامه داد: اداره کل 
آموزش فنی وحرفه ای آذربایجان شرقی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰بر اساس 
نفر ساعت، ۹ میلیون و ۹۶۲ هزار و 3۷۰ نفر ساعت آموزش های فنی 
و مهارتی را به عالقمندان ارائه کرده است. وی در پایان تاکید کرد: 
حفظ فاصله گذاری های اجتماعی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

در روند آموزشی کارگاه های مهارتی، همچنان ادامه دارد.

مدیر کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با اشاره به 
و  نماز  و  قران  عرصه  در  آذربایجان شرقی  درخشان  فعالیت های 
کسب رتبه های برتر، این خطه را جزو بهترین استان های کشور در 

عرصه فعالیت های قرآنی و نماز دانست.
مجازی  اختتامیه  مراسم  در  باقری  میکائیل  جام جم،  گزارش  به 
اولین جشنواره کشوری روش های نوین تدریس کتب مراکز دارالقران 
گسترش  در  شرقی  آذربایجان  گفت:  تبریز  میزبانی  به  کشور  الکریم 

نمازخانه ها و مراکز قرانی طی چند سال اخیر کارنامه درخشانی دارد.
پرورش  و  آموزش  در  دارالقران  مراکز  تشکیل  تاریخچه  به  اشاره  با  وی 
خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کرونایی و فعالیت مراکز دارالقرآن در 
فضای مجازی، وحدت رویه و یکپارچگی در روش تدریس این محتوای 
اظهار  باقری  شود.   ایجاد  می تواند  جشنواره  این  طریق  از  ارزشمند 
کشور، مربیان  کانال مراکز دارالقرآن  از  برتر  آثار  انتشار  با  کرد  امیدواری 
و معلمان قرآن در سراسر کشور بتوانند از تجربیات فعاالن این عرصه 
مصوب  کتب  تدریس  در  وحدت  و  انسجام  یک  به  و  کرده  استفاده 
دارالقرآن و استفاده بهتر از محتوا دست یابند.  وی اظهار کرد: هدف از 
برگزاری جشنواره روش های نوین تدریس کتب مراکز دارالقرآن، ارتقای 
سطح کیفی و شناسایی استعدادها است. جعفر پاشایی خاطرنشان 
کرد: طبیعی است هر اندازه بتوانیم عنصر کلیدی تعلیم و تربیت یعنی 
معلمان و مربیان قرآن در دارالقرآن ها را معرفی کنیم بسیار خوب است. 

وی با تقدیر از همه مدیران، مربیان و معلمان قرآن و همچنین هیئت 
سنتی  روش های  تحول  ایجاد  در  جشنواره  این  اجرای  گفت:  داوران 
کشوری  جشنواره  اولین  است.   موثر  نیستند  توجه  مورد  که  جاری  و 
روش های نوین تدریس کتب مراکز دارالقران کشور به ابتکار دبیرخانه 
فراخوان  با  شرقی  آذربایجان  در  مستقر  کشور  دارالقران  مجازی  پایگاه 
عمومی برای معلمان سراسر کشور در سه رشته روش تدریس حضوری، 
روش تدریس مجازی و تصویر سازی کتب دارالقران پس از ۶ ماه رقابت 
استان   ۲3 از  قران  معلم  جشنواره 33۸  این  در  داد.  پایان  خود  کار  به 

شرکت کردند و پس از چهار مرحله داوری، نفرات برتر معرفی شدند.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان خبر داد:
ارائه بیش از ۴3 هزار نفر دوره آموزش های مهارتی در آذربایجان شرقی

مدیر کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش:
آذربایجان شرقی در عرصه فعالیت های قرآنی پیشتاز است
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       ۰2۱-442335۱۱
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:9-   ۰4۱-35579285

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

تا کوس »َاَناالحق« بزنی، خودخواهی  
گاهی در سّر هوّیتش تو ناآ

َبـــــردار حجــاب خویشتن از سر راه     
با بودن آن، هنوز اندر راهی

دوشنبه     ۱3 دی    ۱4۰۰   شماره ۶۱2۱

امام خمینی )ره(

خبر

به  تبریز  جمعه  امام  تسلیت  پیام 
مناسبت درگذشت مادر شهید باباپور

ــی فــقــیــه در آذربـــایـــجـــان شــرقــی و  نــمــایــنــده ولـ
درگذشت  پیامی  صــدور  بــا  تبریز  جمعه  امــام 
واالمقام  شهید  مــادر  زاده  حاجی  خانم  حاجیه 
مقدس  دفاع  دوران  رزمندگان  از  باباپور  بیوک 

را تسلیت گفت.
ــن  ــی ــم ــل ــس ــم وال االســــــــالم  ــت  ــجـ حـ ــام  ــ ــی ــ پ در 

ل هاشم آمده است: سیدمحمدعلی آ
خبر درگذشت بانوی دلسوز و مهربان مرحومه 
شهید  مــادر  زاده  حاجی  خانم  حاجیه  مغفوره 
و متعلقه محترم حجت  باباپور  بیوک  واالمقام 
تالم  موجب  ورزقانی  باباپور  عبدالعزیز  االسالم 

و تاثر فراوان گردید.
این مادر مهربان و دلسوز در حیات با برکتشان 
شهیدان  نــاب  فرهنگ  مـــرّوج  و  غ 

ّ
مبل هــمــواره 

ــراق  ــال ف ــال بــعــد از چــنــدیــن سـ بـــوده انـــد و حـ
پر  اعلی علیین  بــه  شــان،  ملکوتی  و  بلند  روح 
آرامــش  بــه  شهیدش  فــرزنــد  ــوار  ج در  و   کشید 

رسید.
غیرتمند  ــردم  مــ بــه  را  ضــایــعــه  ایـــن  ایــنــجــانــب 
آذربایجان، خانواده های معّزز شهدا و ایثارگران 
به ویژه خانواده های محترم باباپور و حاجی زاده 
خداوند  از  و  می کنم  عرض  تسلیت  صمیمانه 
متعال برای آن مادر فداکار علودرجات و رحمت 

واسعه الهی مسالت دارم.
ل هاشم سید محمدعلی آ

یز نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبر

با کمال تاسف و تالم درگذشت پدر خانم گرامیتان را 
به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن 

مرحوم طلب آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر جمیل 
یم . از خداوند منان مسالت دار

برادر ارجمند جناب آقای دکتر خلیل الهی 

رئیس کل محترم دادگستری آذربایجان شرقی 

محمد نظری  -   مدیر صندوق بیمه اجتماعی
 کشاورزان،  روستائیان و عشایر استان آذربایجان شرقی

جناب آقای دکتر ابوالفضل باباپور 

پارس  مدیرعامل محترم شرکت کلر

یــن هســتی خــود را در دفــاع از اســالم و  یزتر کــه عز مــادران مؤمنــه شــهدا 
ــتند،  ــت هس ــار و گذش ــی ایث ــوه های واقع ــد،  اس ــدا کردن ــالمی ف ــالب اس انق
کــه در ســایه ارادت خالصانــه بــه خانــدان عصمــت و طهــارت)ع( و با تأســی به 
ســیره حضــرت صدیقــه کبــری، فاطمــه زهــرا )س(، فرزنــدان شــجاع، بصیــر و 

انقالبــی تربیــت و در دفــاع از ارزش هــا، تقدیــم ایــران اســالمی کردنــد.
حمائیــل  مرحومــه  مقاومــت  و  ایمــان   ، ایثــار و  صبــر  اســوه  درگذشــت 
حاجــی زاده مــادر ارجمنــد شــهید واالمقام بیــوک آقــا باباپور بــه حضرتعالی 
یــل  و ســایر وابســتگان تســلیت عــرض نمــوده و بــرای بازمانــدگان صبــر جز

ــم. ــان خواهان ــزد من از درگاه ای

پایگاه مقاومت بسیج و شورای اسالمی کار 

پارس  شرکت کلر

  ضایعه در گذشت  ام الشهید  
  ) بانوحاجیه خانم حاجی زاده(

 را حضورخاندان محترم باباپور  تسلیت عرض 
 نموده و برای آن مرحومه، غفران ابدی مسالت

 می نماییم .

 خانواده مکرم باباپور ورزقانی

از طرف خانواده باالگر

همایش یک روزه آموزشی کارگزاران استان 
با موضوع وصول حق بیمه و حساب های 
انفرادی با حضور سجاد طاهری مدیر کل 
وصول حق بیمه و حساب های انفرادی و 
تئاتر  آمفی  سالن  در  ستادی  کارشناسان 

مجتمع پتروشیمی تبریز برگزار شد.
بیمه  صندوق  عمومی  روابط  گزارش  به 
کشاورزان، روستائیان و عشایر  اجتماعی 
آذربایجان شرقی طاهری مدیر کل وصول 
حق بیمه و حساب های انفرادی صندوق 
روستائیان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه 
پیشتازی  به  اشاره  با  کشور  عشایر  و 
شاخص های  همه  در  شرقی  آذربایجان 
آماری صندوق، این امر را نشانگر فرهنگ 
وی  برشمرد.  استان  شهروندان  باالی 
کشاورزان،  به   خدمت  این که  بیان  با 
پیشروان  عنوان  به  عشایر  و  روستائیان 
است  الهی  تکلیف  یک  اقتصادی  جبهه 
این  که   استان هایی  در  داشت:  اظهار 

پیشرو  ما  دارد،  وجود  نگاه  و  اعتقاد 
هستیم. سجاد طاهری مدیر کل وصول 
حق بیمه و حساب های انفرادی صندوق 
سال  آخرین  امسال  افزود  همچنین 
احکام  طبق  موعد  از  پیش  بازنشستگی 
با  طرفی  از  می باشد  کشور  بودجه  دائمی 
توجه به  امکان نقل و انتقال سوابق بیمه 
ای اگر بیمه شده ای  ۱۰  سال سابقه بیمه 
پردازی نزد صندوق داشته باشد و 5 سال 
سابقه از صندوق های دیگر منتقل نماید 
خواهد  بازنشسته  ساله   ۲۰ مستمری  با 

شد.
مدیر  نظری  محمد  همایش  این  در 
از  شرقی  آذربایجان  استان  صندوق 
صندوق  ارشد  مدیریت  سیاست های 
بیمه  حق  وصول  حوزه  در  طاهری  بویژه 
ابالغ  با  رابطه  در  انفرادی  حساب های  و 
دستورالعمل جامع و تفویض اختیارات به 
استان و کارگزاران قدردانی کرد. وی اظهار 

استان  در  فعال  کارگزاری   ۱۰5 که  داشت 
به  خدمت  ارائه  آماده  شرقی  آذربایجان 
جامعه هدف صندوق هستند و برابر آمار 
بیش از ۲3۸ هزار نفر از هم استانی ها به 
تعداد  این  از  و  درآمده  صندوق  عضویت 
۲۴ هزار نفر مستمری بگیر صندوق بیمه 
کشاورزان، روستائیان و عشایر  اجتماعی 
 ۴۹ تحقق  اعالم  ضمن  نظری  هستند 
درصدی سهمیه ابالغی جذب مشموالن 
از  شرقی  آذربایجان  استان  در  صندوق 
دیگر  به  شدگان  بیمه  از  نفر   ۱۰۱5 کوچ 
برای  تالش  و  بازنشستگی  صندوق های 
تا  جدید  شده  بیمه  نفر  هزار   ۱3 جذب  
پایان سال برابر طرح تحول ابالغی خبر داد.
همایش  این  ادامه  در  است  ذکر  شایان 
مباحث آموزشی مرتبط با نام نویسی بیمه 
حساب های  مغایرت های  رفع  و  شدگان 
انفرادی توسط کارشناسان ستادی در دو 
حاضر  کارگزاران  برای  عصر  و  صبح  نوبت 

ارائه گردید و از کارگزاران ممتاز استان نیز 
بازدید  آمد.  عمل  به  تجلیل  لوح  اعطا  با 
شبستر  شهرستان های  کارگزاری های  از 
خانواده  از  چند  تنی  از  دلجوئی  و  مرند  و 
مسیر  روستای های  در  مستمری بگیران 
با  صمیمی  گفتگوی  و  آموزش  و  بازدید 
پرسنل مدیریت استان آذربایجان شرقی 
از دیگر برنامه های سفر سه روزه مدیر کل 
انفرادی  حساب های  و  بیمه  حق  وصول 

صندوق و هیأت همراه بود.

پیشتازی صندوق بیمه اجتماعی  کشاورزان ،  روستائیان  و عشایر آذربایجان شرقی در کشور


