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کانکس های اهدایی بانک ملت راهی 
مناطق زلزله زده آذربایجان شــرقی 

شد

شهردار زنجان:
شورا و شهرداری یک تیم

2 10 نفره است 2

ضریب پوشش بیمه روستایی 
آذربایجان شرقی، 2 برابر پوشش کشوری

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور در سفر دو روزه خود به استان آذربایجان 
شرقی ضمن بازدید از مناطق زلزله زده شهرستانهای میانه و سراب، با استاندار آذربایجان شرقی دیدار و در نشست 

شورای هماهنگی ادارات تعاون نیز شرکت نمود.
در این دیدارها راهکارهای گســترش چتر بیمه ای در مناطق روســتایی و شهرهای کوچک بررسی و بر استفاده 
از ظرفیــت نهادهای دولتی در تشــویق روســتاییان برای ثبت نام در صندوق تاکید شــد. همچنین مشــکالت و 

نارسایی های جامعه روستایی استان بررسی و...

اشتغال در زنجان
 رو به افزایش است

2
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وژیه آرذبایجان

رئیس سازمان صمت استان زنجان:

44
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ممنوعیت کشت جالیزی زیرنایلونی در بیله سوار

یازدهمین جشنواره  برگزاری 
فراگیری نخســتین واژه »آب« 

در آذربایجان غربی 

2
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اطالعیهدانشگاهعلومپزشکیاردبیل
دربارهپیشگیریازآنفلوآنزا

به اطالع عموم هم اســتانی های عزیز می رســاند پیرو پیشنهاد دانشگاه 
علوم پزشــکی اردبیل، همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان و موافقت 
اســتانداری اردبیل در خصوص تعطیلی دو روزه مدارس در روزهای شــنبه و 
یکشــنبه مورخ ۱۶و۱۷ آذر به علت شــیوع بیماری آنفلوآنزا با توجه به اپیدمی 
موجــود و به منظور کنترل، پیشــگیری و درمان این بیماری، فرصت دو روزه 
تعطیلی مدارس با هدف ممانعت از همه گیری و سپری کردن پیک بیماری و 

رعایت نکات ایمنی و بهداشتی الزم اعالم گردید.
برای کنترل شیوع آنفلوآنزا در استان توصیه های الزم پیشگیری از بیماری 

را به استحضار مردم فهیم و گرامی استان می رساند:
۱- از حضور در تجمعات گروهی و نزدیک هم که احتمال بیماری آنفلوآنزا 
در برخی افــراد وجود دارد اکیدا خودداری شــود.۲- به محض رویت عالئم 
آنفلوآنزا )بدن درد شدید، سردرد، سرفه و آبریزش بینی، تب، خستگی شدید و 
بی حالی و ...( بالفاصله به نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه نمایند. 
۳- مبتالیان به ویروس آنفلوآنزا که هنوز عالئم بیماری را در خود احساس می 
کنند از حضور در مدارس خودداری کنند، از دست دادن و روبوسی جدا ممانعت 
کرده و فاصله طولی دو متری را در منزل و بیرون از منزل رعایت کنند. ۴- به 
طور مرتب دســت های خود را با آب و صابون شستشــو داده و هنگام سرفه با 
اســتفاده از دستمال یا آستین دست از انتشــار آن در هوا جلوگیری کرده و در 
فواصل زمانی در منزل یا مکانهای بسته تهویه هوا صورت پذیرد. ۵- بیماران با 
عالئم آنفلوآنزا از هرگونه تماس با افرادی که دارای بیماری های زمینه ای اعم 
از دیابت، بیماری های قلبی، کلیوی، ریوی و بیماران سرطانی می باشند و نیز 
با سالمندان، کودکان و مادران باردار، جدا خودداری کنند. ۶ -استراحت مطلق، 
مصرف مایعات و میوه جات، استفاده از ماسک از جمله نکات مهم در پیشگیری 
آنفلوآنزاســت.الزم به ذکر است تمام مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم 
پزشــکی اردبیل آماده ارائه خدمات به مراجعین محترم بوده و با کنترل های 
الزم طــی دو هفته آینده این بیماری فروکش خواهد کرد و بحران خاصی در 
اســتان وجود ندارد. در صورت نیاز به  کسب اطالعات بیشتر هم استانی های 

عزیز می توانند با شماره تلفن ۱۹۰  تماس حاصل نمایند.
روابطعمومیدانشــگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتی
درمانیاستاناردبیل

مدیــرکل ارتباطــات و امــور بین الملل شــهرداری تبریز 
ازبرگزاری میزگردهای رســانه ای پایگاه خبری شــهریار به 

صورت هفتگی خبر داد.
سعید حاجی زاده در این باره اظهار کرد: پایگاه خبری شهریار 
با هدف بررسی کارشناسانه موضوعات و مسائل مختلف شهری 

از امروز برگزاری سلسله میزگردهای رسانه ای را آغاز کرد.
وی افزود: در این جلســات متناسب با هر موضوع، مسئوالن 
و مدیران شــهرداری تبریز، دســتگاه هــای مرتبط، اعضای 
شــورای شهر، کارشناسان و اســاتید دانشگاهی حضور یافته و 
درباره موضوع مشــخص جلســه که عمدتا مربوط به مطالبات 

شهروندان است، به بحث و تبادل نظر می پردازند.
حاجی زاده با بیان اینکه میزگرد رســانه ای شهریار هر هفته 
روز پنجشــنبه برگزار خواهد شد، تشریح کرد: اولین میزگرد، با 
موضوع بررســی ایمنی پاکبانان با حضور عضو شــورای شهر 
تبریز، مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری تبریز، 

کارشناس آموزش های شــهروندی و کارشناس پلیس راهور 
برگزار شد.

به گفته مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز، 
خروجی این میزگردها در قالب های رسانه ای مختلف منتشر و 

در اختیار شهروندان عزیز قرار خواهد گرفت.

آغازبرگزاریسلسلهمیزگردهایرسانهای»شهریار«

خبر

ضمیمهرایگان2
روزنامهجامجم

۱۵ کانکس توسط کارکنان بانک ملت 
به مردم مناطق زلزله زده شهرســتانهای 

میانه و سراب اهدا شد.
مدیرعامل بانک ملت آذربایجان شرقی 
با اعالم این خبــر گفت: بانک ملت عالوه 
بر عملکرد  اصلی خــود که مربوط به امور 
اقتصادی و کمک به بنگاههای اقتصادی 
اســت با توجــه ویژه در راســتای عمل به 
مســئولیتهای اجتماعــی گامهای خوبی 
برداشته اســت که از آن جمله می توان به  
ســاخت ۶۵ مدرسه در ســالهای اخیر در 

مناطق محروم کشــور ،  حــدود ۱۰۱ هزار 
جفــت کفــش اهدایی به عزیــزان تحت 
پوشش کمیته امداد ،  تجهیز حدود یک هزار 

کتابخانه در کشور، ساخت و احداث حدود ۱۳ 
خانه بهداشت در مناطق محروم کشوراشاره 
کرد.   پالیک افزود : در همین راستا و با توجه 

به وقوع زلزله اخیر در شهرستانهای سراب 
و میانه و لزوم اســکان موقت زلزله زدگان  و 
فرارسیدن فصل سرما ، ۱۵ کانکس با هزینه 
ای بالــغ بر دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال با 
کمک همکاران بانک ملت تهیه شــد تا  به 
مردم مناطق زلزله زده ســراب و میانه اهدا 
گردد.وی اظهار امیدواری کرد : بانک ملت 
خود را در کنار ملت شــریف ایران می داند و 
تالش می کند در مواقع بروز بالیای طبیعی 
تا حد امکان  نسبت به تامین نیازهای الزم 

اقدام نماید .

کانکس های اهدایی بانک ملت راهی مناطق 
دبیر ستاد انتخابات استانداری زنجان گفت: زلزله زده آذربایجان شرقی شد

۲۲۳ نفر در اســتان بــرای انتخابات مجلس 
یازدهم ثبت نام کردند. ۲۱ نفر از این تعداد خانم 

هستند.
خیراهلل ترخانی در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در زنجان گزارشی از ۶ روز ثبت نام کاندیداهای 
نمایندگی مجلس شورای اسالمی ارائه کرد و 
اظهار داشت: کار ثبت نام از روز یکشنبه ۱۱ آذر آغاز  و تا ساعت ۱8 عصر روز ۱۶ آذر 
ادامه یافت.وی  با اشاره به اینکه تا پایان آخرین ساعت ثبت نام ۲۲۳ نفر کاندیدای 
انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسالمی شدند، تصریح کرد: ۱۳۴ نفر از حوزه 
انتخابیه زنجان و طارم، ۳۰ نفر از حوزه انتخابیه ابهر، خرم دره و سلطانیه، ۳۷ نفر از 
حوزه انتخابیه خدابنده و ۲۲ نفر از حوزه انتخابیه ماهنشان، ایجرود و دهستان های 
تابعه کاندیدای نمایندگی مجلس شدند.مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات 
کشوری استانداری با اشاره به اینکه از مجموع ۲۲۳ نفر شرکت کننده ۲۱ نفر خانم 
هستند، اضافه کرد: از حوزه انتخابیه زنجان و طارم ۱۴ خانم، حوزه  ابهر، خرم دره و 
سلطانیه سه نفر،  خدابنده ۲ نفر و ماهنشان، ایجرود و دهستان های تابعه نیز دو نفر 

خانم  برای این انتخابات ثبت نام کردند. 

ممنوعیتکشتجالیزیزیرنایلونی
دربیلهسوار

مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان اردبیل به تخریب خاک کشاورزی 
توسط کشت جالیزی زیرنایلونی تاکید کرد و گفت: مضرات برجای ماندن ضایعات 
پالســتیکی بر خاک زراعی به صورت چهره به چهره توسط کارشناسان محیط 

زیست به زارعین این حوزه ابالغ شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست اردبیل، سعید شهند 
در سومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان بیله سوار بر اهمیت حفظ و 
حراســت از عرصه های طبیعی و زیست محیطی و خاک زراعی ناب و حاصلخیز 
منطقه با توجه به تخریب خاک کشاورزی با کشت جالیزی زیرنایلونی تاکید کرد.

وی با اشاره به مضرات برجای ماندن ضایعات پالستیکی بر خاک زراعی گفت: از 
ابتدای سال زراعی جاری در قالب کمیته پسماند کشاورزی از مزارع کشت جالیزی 
زیرنایلونی شهرستان به مساحت ۱۵۰۰ هکتار بازدید و بررسی های الزم انجام شده 
است.شهند بیان کرد: علی رغم جمع آوری ضایعات پالستیکی در اراضی، متاسفانه 
جمعی از زارعین اقــدام موثری در جهت رفع آلودگی های به وجود آمده نکرد ه اند 
که در همین راســتا ۴۵ مورد پرونده تشکیل و جهت رسیدگی و برخورد قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

ثبتنام223نفربرایانتخاباتمجلس
درزنجان

رئیــس بهره برداری گاز شــرکت گاز 
آذربایجان شــرقی از بروز ۱۲۳حادثه گاز 
طبیعی در اســتان طی سال جاری خبرداد 
و گفت: طی این حوادث که ناشــی از عدم 
رعایت نکات ایمنی بوده است، ۲۴ نفر جان 

باخته و ۴۷ نفر نیز مصدوم شده اند.
خســرو آریان پور در سخنرانی پیش از 
خطبه نماز جمعه تبریز، اظهار کرد: مواردی 
همچون استاندارد نبودن دودکش ها، نشت 
گاز شیلنگ بدون بست و استفاده از وسایل 
گازسوز غیر اســتاندارد باعث بروز حوادث 
ناگوار می شود. وی با بیان این که چادرهای 
مشــاوره کارشناسی در استان قرار داشته و 

به ســواالت هم اســتانی های عزیز پاسخ 
می دهند، گفت: امــداد مکانیزه و متمرکز 
شرکت گاز به شــماره ۱۹۴ نیز به صورت 
۲۴ ســاعته در خدمت همشهریان است.   
وی با اشــاره به این که ایران، دومین کشور 
دارای بزرگترین ذخایر گازی جهان است، 
گفــت: بیش از ۷۰ درصد از انرژی کشــور 
از طریق گاز طبیعی تامین می شــود.  آریان 
پور با تاکید بر این که گاز، محصول انقالب 
اســت، افزود: پیش از انقالب، در مجموع 
فقط ۵۱ هزار خانوار ایرانی در پنج شــهر و 
یک روستا از گاز طبیعی استفاده می کردند 
اما پــس از انقالب با شــروع نهضت گاز 
رســانی بیش از ۹۳ درصد جمعیت کشور 
بالغ بــر ۲۶ میلیون خانــوار در یک هزار و 
۱۱۰ شــهر و ۲۲ هزار روســتا از نعمت گاز 

بهره مند هســتند. وی از وجود بیش از ۲۲ 
هزار و ۴۶۷ کیلومتر شــبکه تغذیه و توزیع 
گاز در آذربایجان شــرقی خبرداد و اظهار 
کرد: ۶۶۲ هزار و ۳8۳ انشــعاب گاز نیز در 
۶8 شــهر و ۲۰۳۷ روستا نصب شده است.  
وی خاطرنشــان کرد: ۱۰۰ درصد مناطق 
شهری و ۹۵.۵ درصد روستاهای استان از 
گاز طبیعی بهره مند هســتند و در مجموع 
۹۹ درصد خانوارهای شهری و روستایی از 
نعمت گاز برخوردارند. رئیس بهره برداری 
گاز شرکت گاز آذربایجان شرقی با اشاره به 
گازرســانی های انجام شده در شهرک ها و 
مناطق آزاد صنعتی، تجاری استان، اظهار 
کرد: بــه ۱۶۷ جایگاه ســوخت گاز نیز در 
استان گازرسانی شده است؛ همچنین طی 
سال ۹8 حدود 8۰۰ کیلومتر انشعاب گاز در 

۶۱ روستای استان انجام شد.   وی با بیان 
این که در ۶۰۰ واحد صنعتی اقدام نزدیک 
سازی گاز انجام شــده است، گفت: از این 
طریق حدود ۵۵ میلیون لیتر ساالنه صرفه 
جویی شــده است. وی با اشــاره به حذف 
قبوض کاغذی اســتان از آذر سال جاری، 
خاطرنشــان کرد: این اقدام در راســتای 
صیانــت از محیط زیســت و منابع طبیعی 
انجام شــده است که مشترکان گاز استانی 
می توانند از طریــق تماس با تلفن ۲۱۹۴، 
ارســال عدد یک به سامانه ۱۰۰۰۰۲۱۹۴، 
مراجعه به سایت شــرکت گاز آذربایجان 
شــرقی، مراجعه حضوری به ادارات گاز در 
سطح اســتان و مراجعه حضوری به دفاتر 
پیشخوان دولت اقدام به ارسال شماره تلفن 

خود به شرکت گاز استان کنند.   

123 حادثه گاز طی سال جاری 
 در آذربایجان شرقی 

خبر

شرکت پخش البرز در نظر دارد جهت تکمیل کادر فروش غذایی خود 

فروشنده آقا با 2 سال سابقه فروشندگی استخدام نماید.

آدرس: خیابان داروپخش، روبروی درمانگاه شهید بهشتی، شرکت پخش البرز 

شماره تماس: 33358630

آگهي استخدام

نشست هم اندیشــی روسای ادوار شوراهای اسالمی 
شهر و همچنین شهرداران ادوار زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جام جم زنجان شــهردار زنجان در 
این نشســت با اشــاره به اینکه برگزاری این نشست یک 
ابتکار بوده که بتوانیم از تجربیات شهرداران ادوار گذشته 
استفاده کنیم، گفت: امور شهرداری همواره با چالش هایی 
مواجه بوده است، اما به عقیده بنده اینکه انتظار داشته باشیم 
بین شورا و شهرداری اختالف نباشد این یک خواسته عبثی 

است.
مســیح ا... معصومی با اشــاره به اینکه گاهی اتفاقات 
در خــارج مجموعه شــهری به گونه ای بوده اســت که 
می خواهند، اختالفاتی بین شهردار و شورا باشد، گفت: اما 
عقیده ما همواره این بوده اســت کــه ما یک تیم ۱۰ نفره 
هســتیم و گر چه بین اعضا یکی از متنوع ترین طیف های 
سیاسی وجود دارد، اما بیشترین همراهی را در به سرانجام 
ِرساندن این موارد داشتیم. وی با اشاره به اینکه افتتاح مرکز 
کنترل ترافیک و بازار خودرو نیز از دیگر ابتکارات شــورای 
شهر بوده است، گفت: راه اندازی گلخانه مرکزی و پرورش 
گل باعث شــد تا عید امسال به همه شهرداری ها فروش 
گل را خواهیم داشت که این گلخانه ۵ میلیارد تومان برای 

شهرداری درآمد خواهد داشت.
معصومــی همچنین به افتتاح منطقه ۴ شــهرداری 
زنجان اشاره کرد و گفت: ما ابتدا به دنبال منطقه ۴ بودیم، 
اما متوجه شدیم حتی منطقه ۳ نیز مجوز ندارد که با پیگیری 
در نهایــت مجوز هر دو منطقه را گرفتیم. وی با اشــاره به 
اینکه سهم هر شــهروند زنجانی از بودجه شهری حدود 
یک میلیون تومان اســت، گفت: این افزایش بودجه یعنی 
اینکــه باید دو برابر تالش کــرده و دو برابر در هزینه کرد 

مدیریت کنیم.
حمیدرضا حمیدی، رئیس فعلی شورای اسالمی شهر 
زنجان با اشاره به اینکه یک سیستم شهری دارای الیه های 
مختلفی است که مدیریت آن نیازمند یک خرد جمعی است، 
گفت: این موضوع نیازمند استفاده از ظرفیت های موجود 
از جمله نخبگان شــهری اســت. وی در ادامه به مباحث 
بازآفرینی مطرح شــده در کشور اشاره کرد و گفت: بحث 
ایجاد خطوط اتوبوســرانی، پیاده راه و خروج کاربری های 
سفرساز و همچنین انتقال ساختمان پزشکان از جمله این 
برنامه هاست.فضایل تقی لو نیز در این نشست با اشاره به 
اینکه باید کاری شود که با توجه به منافع مردم قانون گذاری 
شــود و شهر زنجان گران اداره نشود، گفت: گاهی عرصه 
افزوده به شــهرداری بسیار باالست و هزینه بسیاری را به 
شهروندان تحمیل می کند. وی با اشاره به اینکه قرار نیست 
که در اتاق و دردهای بسته مدیریت شهری اقدامی بکند، 
گفت: بــرای مثال در حوزه ســبزه میدان آنچنان که باید 

اطالع رسانی نشده است.
تقی لو با اشــاره به اینکه یک قانون مشــخص برای 
تعاونی های مسکن اگر باشد هم مشکل شهرداری و هم 
تعاونی مسکن حل خواهد شد، گفت: من نمی دانم در بحث 
تعامل چرا شهرداری فقط آقا باالسر دارد. وی به مشکالت 
ساختاری موجود در شهرداری زنجان نیز اشاره کرد و گفت: 
نبود مدیریت شهری یکپارچه و عدم عمل به آن ۵۰ مورد 
از دیگر مشــکالت موجود است.  شهردار اسبق زنجان نیز 
در این نشست با تاکید بر اینکه تفاوت نمایندگان مجلس 
با اعضای شــورای اسالمی شهر در این است که علی رغم 
اینکه هر دو نماینده مردم هســتند، اما اعضای شــورای 
اســالمی شهر اشراف بیشتری به مباحث محله ای دارند، 
افــزود: دیدگاه های امروز نشــان می دهد که نمایندگان 
مجلس، به اعضای شــورای اسالمی شهر به عنوان یک 
رقیب نگاه می کنند.محســن امین با بیان اینکه اقدامات 
شــورا نشان دهنده آن است که این نهاد مردمی بتدریج در 
حال جا افتادن اســت، ادامه داد: نباید انتظار داشته باشیم 
که همه مردم از اقداماتی که شــهرداری در حوزه شهری 
انجام می دهد، رضایت کامل داشته باشند؛ چرا که در حالت 
عادی، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد مردم از اجرای طرح های حوزه 

شهری رضایت ندارد، اما آنچه که در این میان حائز اهمیت 
اســت، آن است که باید اطالع رسانی دقیقی در خصوص 

اقداماتی که صورت می گیرد، انجام شود.
در ادامه این جلســه سجاد خدایی، نایب رئیس شورای 
شــهر زنجان با اشــاره به اینکه متاســفانه در بحث های 
سرمایه گذاری همچنان سیاست برد برد را دنبال می کنیم، 
گفت: تا کنون ســند تثبیت شــده ای برای شهر زنجان 
نداشتیم که اگر این موضوع اصالح و جبران شود مدیران 
در آینده می توانند بر اســاس آن حرکت کنند، از همین رو 
لزوم تدوین سند چشم انداز مدیریت شهری بسیار احساس 
می شود.سعید امیدی از روسای سابق شورای اسالمی شهر 
زنجان نیز در این نشســت گفت: تا زمانی که شهروندان 
را در تصمیم گیری ها و تصمیم ســازی ها دخالت ندهیم، 
رضایت مندی ایجاد نخواهد شد. وی با بیان اینکه شوراها 
بهترین محل خدمت به مردم است، گفت: باید علت یابی 
شود چرا در بحث مدیریت شــهری از ظرفیت مجموعه 

تفریحی گاوازنگ استفاده نشده است.
در ادامه نیز احمد نصیری، عضو شــورای پنجم شهر 
زنجان با اشــاره به اینکه نباید روی خدمات گذشتگان پا 
بگذاریم و فقط می توانیم نقاط ضعف و قوت را گوشزد کنیم، 
گفت: شهرداری زنجان گاو شیرده هیچ ارگانی نیست و نباید 
اجازه دهیم چاله چوله های سایر ارگان ها توسط شهرداری 
پر شــود.وی تصریح کرد: طیف های مختلف سیاسی در 
شورای شهر زنجان حضور دارند، ولی در این دو سال اجازه 
نداده ایم شــورا فعالیت سیاسی انجام دهد و نقاط مشترک 
ما در شــورای شهر خدمات رسانی به مردم است. نصیری 
افزود: خط قرمز ما در شورای شهر وعده های شهردار است 
و تا به امروز هم شــهردار برنامه های خود را طبق امکانات 
موجود خوب پیش برده اســت. امامعلی دادخواه نیز در این 
جلسه گفت: با توجه به تغییر و تحوالت شوراها از دوره اول 
تا پنجم، اقتضائات، خواســته مردم و عملکرد سازمان ها با 
گذشــته متفاوت شده است.وی گفت: اقتدار شورای شهر 
نسبت به گذشته خیلی کمتر شده است و در عوض تسلط 
دولت بر شهرداری ها بیشتر شده است و نهادهای نظارتی 
مدام به شهرداری ایراد می گیرند و همین موضوع موجب 

شده است دست و بال مدیران بسته شود .

شهردار زنجان:

شورا و شهرداری یک تیم 10 نفره است

اشتغال در زنجان رو به افزایش است
افزایش میزان بیمه شدگان اجباری در استان، نشان 
دهنده افزایش اشتغال در اســتان است.به گزارش جام 
جم زنجان ناصر فغفوری، رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان زنجان با بیان مطلب فوق افزود: بیمه 
اجباری، همانند دماســنجی وضعیت اشتغال در استان 
را نشــان می دهد. وی افزود: طبــق آمار اعالمی تامین 

اجتماعی اســتان، تعداد بیمه شــدگان اجباری در مهر 
امســال ۱۱۳ هزار و ۹۲8 نفر بوده که در ۶۰ سال گذشته 
بی نظیر بوده اســت.فغفوری اظهار داشت: از ۱۵ هزار و 
۷۶ کارگاه فعالی که موظف به بیمه پرسنل خود بوده اند،  
قسمت اعظم شان در حوزه صنعت و معدن می باشد. وی 
تصریح کرد: در مقایســه با سال قبل میزان افرادی که از 

بیمه بیکاری بهره مند هستند تغییر محسوسی نداشته که 
نشان دهنده اشــتغال پایدار در کارگاه های فعال است.

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان خاطر 
نشــان ساخت: با کســر میزان افراد بازنشسته طی یک 
ســال گذشته، برای ۷۹۱۴ نفر اشتغالزایی صورت گرفته 
است که سهم تولید وتجارت از اشتغالزایی بسیار باالست.

سرپرستیشعباستانآذربایجانشرقی
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مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور در تبریز عنوان کرد؛

ضریب پوشش بیمه روستایی آذربایجان شرقی ، 2 برابر پوشش کشوری
مدیرعامل صنــدوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روســتاییان و عشــایر کشور در ســفر دو روزه خود به 
اســتان آذربایجان شرقی ضمن بازدید از مناطق زلزله 
زده شهرستانهای میانه و سراب، با استاندار آذربایجان 
شــرقی دیدار و در نشست شــورای هماهنگی ادارات 

تعاون نیز شرکت نمود.
در این دیدارها راهکارهای گســترش چتر بیمه ای 
در مناطق روستایی و شــهرهای کوچک بررسی و بر 
استفاده از ظرفیت نهادهای دولتی در تشویق روستاییان 
برای ثبت نام در صندوق تاکید شد. همچنین مشکالت 
و نارسایی های جامعه روستایی استان بررسی و بر توجه 
بیش از پیش به روســتاها، ایجاد اشتغال و درآمدزایی 
بــرای روســتاییان و بازنگری در بخشــی از قوانین و 

آیین نامه های صندوق تاکید شد.
•  ضریب پوشش بیمه روستایی آذربایجان شرقی، 

۲ برابر پوشش کشوری 
مدیرعامل صنــدوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روستاییان و عشایر کشور در دیدار با استاندار آذربایجان 
شــرقی گفت: هرچند ضریب پوشــش بیمه روستایی 
آذربایجان شرقی دو برابر پوشش کشوری است  با این 
حال تا رســیدن به وضعیت ایده آل راه طوالنی در پیش 

داریم.
علی شــیرکانی از آذربایجان شرقی به عنوان یکی 
از قطب های مهم اقتصادی و فرهنگی کشور نام برد و 
گفت: این امر حداقل در صندوق بیمه اجتماعی برای ما 

گویا و اثبات شده است.
وی با بیان اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر، ماحصل تصمیم مجلس در دورانی 
اســت که نظام به یک بلوغ نسبی رســیده بود، اظهار 
داشــت: خدمت بیمه ای که صندوق به روستاییان ارایه 
می دهد در تراز خدمات ارایه شده در کشورهای توسعه 

یافته دنیا محسوب می شود.
شیرکانی از چالش های زیست محیطی و تامین غذا 
بــه عنوان دو ابرچالش فعلی دنیا نام برد و گفت: امروزه 
دنیا به ســمت توسعه جوامع روستایی حرکت می کند. 
هرچنــد در بخش ســخت افزاری، اقدامات مهمی در 
حوزه توســعه روستایی کشور انجام گرفته اما باز شاهد 
نحیف تر شدن روستاها و سیل مهاجرت روستاییان به 

شهرها هستیم.
مدیرعامل صنــدوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روستاییان و عشایر کشور، بی توجهی به بعد نرم افزاری 
توسعه روستایی را عامل اصلی پیدایش چنین وضعیتی 
دانست و افزود: از مباحث مهم در بعد نرم افزاری توسعه 

روستاها توجه به اشتغال و هویت روستایی است.
وی از بسته های بیمه روستایی به عنوان یکی دیگر 
از مباحث مطروحه در بعد نرم افزاری توسعه روستاها نام 
برد و خاطرنشان کرد: هزینه نگه داشتن یک روستایی 
در روســتا، بســیار کمتر از برگرداندن آن از شــهر به 

روستاست.
این مقام مســوول با بیان اینکــه خیلی از خدماتی 
که به نســبت جمعیت تعریف می شوند را نمی توان در 
روســتاها مســتقر کرد، گفت: برای حل این مشکل و 
کاهش فاصله بین شهری و روستایی در دنیا بسته های 
خدماتی متعددی تعریف می شود که با تاسیس صندوق 
بیمه اجتماعی روستاییان، بستر این کار در کشور ما نیز 

فراهم شده است.
شــیرکانی، ضریــب پوشــش بیمه روســتایی 
آذربایجان شــرقی را دو برابر پوشش کشوری دانست 
و گفت: با این حال تا رســیدن بــه وضعیت ایده آل راه 
طوالنی در پیــش داریم و امیدواریــم با هماهنگی و 

همدلی موجود در استان، این امر محقق شود.
وی چابــک بــودن را از عوامل موثــر در موفقیت 
صندوق دانســت و گفــت: هنوز جامعه روســتایی از 
نهادهای دولتی حرف شــنوی دارند و شاید نزدیک به 
۵۰ درصد بیمه شــدگان روستایی تحت تاثیر توصیه و 
سفارش مدیران نهادهای دولتی به عضویت صندوق 
درآمده انــد. بنابراین حمایت هرچه بیشــتر نهادهای 
دولتی از صندوق، توســعه جامعه روســتایی کشور را 
سرعت بخشیده و ما را در عمل به رسالت خویش یاری 

خواهد رساند.
مدیرعامل صنــدوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روســتاییان و عشایر کشور در خاتمه سخنانش با بیان 
اینکه پوشــش صندوق در دولت تدبیر و امید با رشــد 
۷۰ درصدی مواجه بوده، گفت: صندوق بیمه اجتماعی 
کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر می تواند یکی از 

کارنامه های افتخار دولت محسوب شود.
•   اشــتغال و درآمدزایی در روســتاها مورد غفلت 

واقع شده است
اســتاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: 
علیرغم ایجاد زیرساخت های اساسی، متاسفانه اشتغال 

و درآمدزایی در روستاها مورد غفلت واقع شده است.
محمدرضا پورمحمدی با اشــاره به اینکه متاسفانه 
در خیلی از سیاست های توســعه، علت ها را رها کرده 
و بــه معلول ها پرداخته ایم، گفت: در گذشــته به بحث 
توســعه روستایی کمتر پرداخته شده است در حالی که 
بخش اعظم مشکالت شــهرها مانند حاشیه نشینی، 
دوره گردی، مشکالت زیســت محیطی و آلودگی به 
همیــن موضــوع برمی گردد که از دهــه ۴۰ به بعد در 

کشورما اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه در جامعه شناسی نظریه ای تحت 
عنــوان نظریه تفاوت ها داریم که می گوید اگر بین دو 
نقطه تفاوت وجود داشته باشد نمی توان جلوی مهاجرت 

را گرفت، افزود: برخی از کشــورها از جمله کشورهای 
شرق آسیا برای حل این مشکل بدنبال ایجاد امکانات 

شهری در روستاها هستند.
پورمحمدی به ایجاد زیرساخت های اساسی مانند 
راه، مدرســه، مراکز درمانی و… در روستاها در دوران 
نظام جمهوری اسالمی اشــاره کرد و گفت: متاسفانه 
آنچه در روســتاها مورد غفلت قرار گرفته اشــتغال و 
درآمدزایی اســت و برخی از سیاست های غیرعلمی از 
جمله پرداخت یارانه نقدی برای همه جمعیت کشور هم 

این امر را تشدید کرده است.
اســتاندار با بیان اینکــه پرداخت یارانــه به جای 
فقرزدایی نوعی فقرزایی است، افزود: بهترین راه برای 
فقرزدایی، توانمندســازی اســت تا خودشان سرمایه 

گذاری کنند.
وی با اشــاره به اینکــه آرام آرام مهاجرت معکوس 
در اســتان اتفاق می افتد، اظهار داشت: بایستی حس 
تعلق شــهروندان به مکان تقویت شود و اینطور نباشد 

که روستاییان از روستایی بودن خود خجالت بکشند.
پورمحمــدی ادامه داد: زیبنده اســتانی که ۴ هزار 
واحد تولیدی دارد نیســت ۱۰ درصد جمعیتش از تامین 
نیازهای معیشتی خود عاجز باشند و تحت پوشش کمیته 

امداد قرار گیرند.
وی با تاکید بر خودکفاسازی روستاها، گفت: کاری 
که صندوق بیمه اجتماعی انجام می دهد در راســتای 

تحقق همین مهم است.
استاندار آذربایجان شــرقی در خاتمه سخنانش با 
اشــاره به پایین بودن تلفات انسانی زلزله اخیر میانه و 
ســراب، دلیل آن را نوساز بودن بخش اعظم واحدهای 
مسکونی منطقه دانست و افزود: اگر هزینه ای که برای 
بازسازی مناطق زلزله زده اختصاص یافته را قبال برای 
نوســازی بافت روستاهای منطقه هزینه می شد امروز 

شاهد این حجم خسارات و تلفات نبودیم.
•  چابک سازی در صندوق جامه عمل پوشیده است

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشایر آذربایجان شرقی گفت: سیاست چابک سازی 
دولت عمال در صندوق بیمه روســتایی عملیاتی شده 

است.
محمــد نظری با اعالم مطلب فوق اظهار داشــت: 

صنــدوق در حال حاضر عــالوه بر جامعه هدف اصلی 
)کشاورزان، روستاییان و عشایر(، کشاورزان غیرساکن 
در روستاها، ساکنان شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت، 
رانندگان بین شهری ساکن روستاها، قالیبافان، شاغلین 
صنایع دســتی و زنان سرپرســت خانوار کمیته امداد و 

بهزیستی را نیز تحت پوشش خود قرار می دهد.
وی افــزود: هم اکنون ۱۰۶۷۹ راننده بین شــهری 
ســاکن روستاها، ۳۱۳۴ مددجوی کمیته امداد و ۱۰۳۹ 
مددجوی بهزیســتی تحت پوشــش صنــدوق بیمه 
اجتماعی کشــاورزان و روســتاییان آذربایجان شرقی 

هستند.
نظری با بیان اینکه ۴۱ درصد مشموالن صندوق در 
اســتان تحت پوشش قرار گرفته اند، گفت: از ۲8۴ هزار 
بیمه شده اصلی ســهمیه استان، هم اکنون ۱۹۴ هزار 
نفر در صندوق ثبت نــام و حداقل یک نوبت حق بیمه 
پرداخت کرده اند که ۱۱8 هزار نفرشان بیمه پرداز فعال 

محسوب می شوند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشــایر استان با اعالم اینکه ۱۱هزار ۵۴۰ نفر معادل 
۱۰ درصد کل بیمه شــدگان صندوق در استان را زنان 
تشــکیل می دهند، اظهار داشــت: شهرســتان های 
بســتان آباد، مرنــد و تبریز به لحاظ تعــداد و هریس، 
بستان آباد و سراب هم بیشترین درصد پوشش را دارند.

وی با اشــاره به سیاست های دولت در چابک سازی 
بدنه دولت، گفت: چابک ســازی عمال در این صندوق 
اجرایی شده است به طوری که مجموع پرسنل صندوق 
در آذربایجان فقط 8 نفر اســت و همه امورات مربوط به 
حدود ۲۰۰ هزار عضو صندوق توسط همین 8 پرسنل و 

۱۰۰ کارگزار طرف قرارداد مدیریت می شود.
نظری با اشاره به پرداخت غیرمستقیم یارانه از سوی 
دولت به بیمه شــدگان صندوق گفت: براساس قانون 
دولت در نقش کارفرما، دو ســوم حق بیمه بیمه شدگان 

را پرداخت می کند.
وی کل مســتمری بگیران صنــدوق در اســتان 
را ۱۷ هــزار و ۶۱ نفر برشــمرد و افــزود: 8۶۰۴ نفر از 
مســتمری بگیران بازماندگان افــراد متوفی، ۴۹8 نفر 
ازکارافتاده کلی و 8 هزار نفر دیگر بازنشســتگان پیش 
از موعد هســتند که ماهانه از ۳۰۰ تا ۷۳۰ هزار تومان 

مستمری دریافت می کنند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشایر استان در بخش دیگری از سخنانش خواستار 
اجرایی شدن دستور ویژه استاندار آذربایجان شرقی در 
رابطه با تشکیل جلسات ستاد توسعه بیمه روستایی شد 
و خاطرنشان کرد: مطمئنا کمک و هم افزایی نهادهای 
دولتی، مدیران صندوق را در تحقق هرچه سریعتر شعار 
»هر خانوار روســتایی یک بیمه شــده« کمک خواهد 

نمود.
نظری در خاتمه ســخنانش با اشاره به کمک های 
امدادی صندوق به زلزله زدگان اخیر آذربایجان، گفت: 
پیرو جلســه ای که با استاندار محترم آذربایجان شرقی 
داشتیم 8۰۰ دســتگاه بخاری برقی از سوی صندوق 
تهیه و جهت توزیع در بین زلزله زدگان میانه و ســراب 

تحویل استانداری شد.
  در نشست شورای هماهنگی ادارات تابعه اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی مطرح شد؛

•  هماهنگی؛ حلقه مفقوده صندوق در کشور

مدیرعامل صنــدوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روستاییان و عشایر کشور در جلسه شورای هماهنگی 
ادارات تابعــه اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
اســتان گفت: آمار دو برابری بیمه شدگان صندوق در 
آذربایجان شــرقی نسبت به میانگین کشوری نشانگر 
وجود پتانسیل های فرهنگی و اقتصادی در این استان 

است.
علی شیرکانی با بیان اینکه آذربایجان شرقی عالوه 
بر قطــب فرهنگی و اقتصادی بودن، قطب هماهنگی 
هم هست، افزود: هماهنگی ای که در این استان وجود 
دارد در اغلب استان های کشور دیده نمی شود و به نوعی 

حلقه مفقوده صندوق به حساب می آید.
وی در ادامــه با بیــان اینکه 8۰ درصد مســایل و 
مشــکالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط 
به بنگاه های اقتصــادی دو صندوق تامین اجتماعی و 
بازنشستگی اســت، اظهار داشت: این درحالیست که 
امســال از بودجه ۱۲۲ هزار میلیاردی ســازمان تامین 
اجتماعی در خوشــبینانه ترین شرایط ۵ هزار و از بودجه 
۵۳ هزار میلیاردی صندوق بازنشستگی کشوری تنها 
۲.۵ هزار میلیارد تومانش توســط شســتا و بنگاه های 

اقتصادی این دو صندوق تامین خواهد شد.
مدیرعامل صنــدوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روستاییان و عشایر کشور از شرکت داری به عنوان سم 
برای صندوق ها نام برد و گفت: اگر بخواهیم به امانتی 
که مردم به دست ما سپرده، وفادار بمانیم نباید به سمت 
شــرکت داری برویم. تجربه نشان داده که صندوق ها 
بنگاه دارهــای خوبی نیســتند، به جــای بنگاه داری 

صندوق ها بهتر است سهامدار خرد باشند.
وی بــا بیــان اینکــه درآمــد صنــدوق از محل 
سرمایه گذاری صندوق در بورس بیشتر از نصف درآمد 
تامین اجتماعی از شســتا بوده، تصریــح کرد: این در 
حالی است که دارایی شستا چندین برابر صندوق بیمه 

اجتماعی روستاییان است.
•  صیانت از صندوق برای نظام، حیثیتی است

شــیرکانی با اشاره به اینکه صندوق بیمه اجتماعی 
روستاییان تنها صندوق بیمه اجتماعی است که بنیان و 
اساس آن در جمهوری اسالمی نهاده شده، گفت: حفظ 
و صیانــت از این صندوق برای نظــام ما یک موضوع 

حیثیتی محسوب می شود.
وی اضافه کــرد: همانگونه که قبال نیز گفته ام این 
صندوق محصول دوره بلوغ جمهوری اسالمی است و 
در راستای تحقق اصل ۲۹ قانون تاسیس شده است اما 
بایستی توجه داشــت تاکنون فقط نسخه روستایی و 

عشایری طرح اجرا شده است.
مدیرعامل صنــدوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روستاییان و عشایر کشــور ادامه داد: براساس طرحی 
که پیش نویــس الیحه اش در دولت تدبیر وامید آماده 
شــده است تمام مزدبگیرهایی که هیچ بیمه ای ندارند، 

به نوعی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اصل 
پایداری صندوق، گفت: بیشــترین دریافتی صندوق از 
بیمه شــدگان در طول سال تنها ۶۶۰ هزار تومان است 
که کمتر از یک ســوم دریافتــی بیمه تامین اجتماعی 
است. بنابراین در شــرایط فعلی امکان افزودن بخش 
درمان وجود ندارد چرا که در صورت اجرایی شدن بیمه 
درمان، کل دارایی های صندوق در عرض یک ســال 

برباد می رود و پایداری صندوق در هم می شکند.
شیرکانی افزود: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر وعده بیمه درمان نداده است. وعده 
صندوق ارایه خدمات ســه گانه مســتمری فوتی، از 

کارافتادگی و بازنشستگی است.
میراحد حسینی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شــرقی نیز در این جلســه با اشاره به حضور 
نیروهای متخصص و کارآمد در رأس امور صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور گفت: 
این امر در موفقیت صندوق و تحقق برنامه های ابالغی 

آن نقش اساسی ایفا کرده است.
وی، محمدنظری را جزو مدیران جوان،  متخصص  
و متعهد  اســتان دانســت و اظهار داشــت: پیشتازی 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
اســتان، مرهون زحمات شبانه روزی مدیران و پرسنل 
این صنــدوق و همدلی و هم افزایی ادارات و نهادهای 

استان است.
•  درخواســت ســرمایه گذاری صنــدوق در 

آذربایجان شرقی
در ادامــه این جلســه مدیــرکل امور روســتایی 
اســتانداری آذربایجان شرقی با اشاره به تعامل باالی 
استانداری و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان استان، 
گفت: دهیاران اســتان ســربازان و نیروهای صندوق 
بیمه اجتماعی در حوزه ترغیب و تشــویق روستاییان 

برای بهره گیری بیشتر از خدمات صندوق هستند.
تقــی کرمی، یکی از دالیل کندی نفوذ صندوق در 
روســتاها را نبود دفترچه بیمه در این صندوق دانست 
و افــزود: در جامعه ما بیمه هــای اجتماعی معموال با 
دفترچه شناخته می شــوند. اگر این صندوق دفترچه 
بیمه درمانی داشت مطمئنًا روستاییان رغبت بیشتری 
به صندوق نشان می دادند و اعضای صندوق چند برابر 

می شد.
وی با اشــاره به تفاهم نامه امضا شده بین صندوق 
و معاونــت امور روســتایی وزارت کشــور در ســال 
گذشــته افزود: جلسات ستاد توســعه بیمه روستایی 
شهرستان های اســتان با پیگیری های مدیرصندوق 

تقریبا بطور مرتب برگزار می شوند.
مدیرکل امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی 
در ادامه ســخنانش با بیان اینکــه پایین آمدن درآمد 
روســتاییان، رغبت آنها را نسبت به بیمه شدن کاهش 
می دهد، از مدیرعامل صندوق خواست به گونه ای پای 

صندوق را در آذربایجان شرقی درگیر کنند.
وی افزود: حاال که صندوق به حوزه سرمایه گذاری 
ورود کرده است، انتظار داریم با سرمایه گذاری در حوزه 

روستایی استان، گام هایی برای اشتغالزایی بردارید.
کرمــی با بیــان اینکــه برخالف تصــور عموم، 
آذربایجان شرقی جزو اســتان های برخوردار نیست، 
گفت: در شعاع ۱۰ کیلومتری مرکز استان محرومترین 

روستاهای کشور واقع شده اند.
وی خاطرنشــان کــرد: ۴۱ درصــد جمعیــت 
تحت پوشــش بیمه روســتایی اســتان یک هدیه از 
مدیرعامل صندوق می خواهند که این هدیه می تواند 

سرمایه گذاری صندوق در استان باشد.
*  مشکل کارفرمایان روستایی در بیمه کارگران

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشــایر آذربایجان شــرقی نیز در این جلسه با ارایه 
گزارشــی از وضعیت آماری صندوق گفت: هم اکنون 
۱۱8 هزار بیمه شده فعال در استان داریم که ۴۱ درصد 

جمعیت مشمول را تشکیل می دهند.
محمدنظری بــا بیان اینکــه موفقیت های فعلی 
صنــدوق ماحصل حمایت نهادهای و ســازمان های 
دولتی بویــژه ادارات تابعه وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی، وزارت کشــور و شــوراها و تالش های 
کارگزاران اســت، گفت: البته یکســری مشکالت و 
نارســایی ها در روند امور وجود دارد که بیشترشــان از 
قوانین و آیین نامه های صندوق ناشــی می شوند.وی 
با اشــاره به وجود واحدهای صنفی و تولیدی متعدد در 
روســتاها، اظهار داشت: کارفرمایان روستایی با توجه 
به پاییــن بودن توان مالی شــان نمی توانند کارگران 
واحدهای خود را تحت پوشــش بیمه تامین اجتماعی 
قرار دهند، برای همین انتظار دارند با بازنگری در قوانین 
بیمه ای کشور، امکان بهره مندی کارگران واحدهای 
تولیدی روســتایی از بیمه اجتماعی روستاییان فراهم 

شود.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر کشــور  که با هدف بازدید از 
مناطق زلزله زده آذربایجان شــرقی به این اســتان ســفر کــرده بود در جمع اهالی روســتای ورنکش 

یافت. حضور  ترکمنچای 
دکتر علی شــیرکانی در این بازدید یک روزه از نزدیک در جریان روند آواربرداری و امدادرســانی 

قرار گرفت و پای صحبت ها و درد دل های اهالی زلزله زده این روســتا نشست.
در ایــن بازدید کــه جمعی از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان، مدیران ادارات تابعه این 
اداره کل و جمعــی از مدیــران بخش ترکمنچای حضور داشــتند، بخشــدار ترکمنچای بــا بیان اینکه 
شهرســتان میانه ۴ بخش، ۵ شهر، ۱۷ دهســتان و ۱8۲هزار نفر جمعیت دارد، گفت: ۶۷ درصد جمعیت 

دارند.  سکونت  روستاها  در  شهرستان 
یعقوبی با اشــاره به زلزله اخیر میانه و ســراب افزود: در این زلزله ۷۴ روســتای شهرســتان آسیب 
دید و ۴ هزار واحد مســکونی تخریب شــد که ۳ هزار واحد آن نیازمند تخریب و بازسازی کامل است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر آذربایجان شــرقی نیز طی سخنانی 
هدف اصلی ســفر دکتر شــیرکانی به استان را بازدید از مناطق زلزله زده و بررسی وضعیت امدادرسانی 
و احصــای نیازها و کمبودهای مناطق زلزله زده دانســت و اظهار داشــت: ۹ کارگزاری صندوق بیمه 
اجتماعی در شهرســتان میانه فعال است و از سهمیه ۲۱ هزار و 8۰۰ نفری شهرستان تاکنون ۱۶ ۵۲۵ 

نفر تحت پوشــش صندوق قرار گرفته اند.
محمد نظری با بیان اینکه حدود ۱۰هزار نفر بیمه شــده فعال در شهرســتان میانه وجود دارد، گفت: 
این شهرســتان با ضریب پوشش ببیمه ای ۴۵ درصد، رتبه چهارم استان را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه مجموع مســتمری بگیران شهرستان را یکهزار و ۲۰8 نفر اعالم و تاکید کرد: ۵۶۴ نفر 
از مســتمری بگیران شهرستان بازنشســته پیش از موعد، ۴۲ نفر از کار افتاده و ۶۰۲ نفر دیگر خانواده 

هستند. متوفی  بیمه گذاران 
نظری ادامه داد: ۲۹۳ نفر از مســتمری بگیران شهرســتان مربوط به بخش ترکمنچای می باشند.

*روحیهاتحادوهمبســتگیمردمومسئوالندرآذربایجانستودنیاست
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و عشایر کشــور نیز در جمع اهالی زلزله 

زده روســتای ورنکــش با بیــان اینکه در تالشــیم در کنارتان باشــیم، گفت: اینکــه در مدت کوتاه، 
آواربرداری مناطق زلزله زده انجام شــده اســت نشانگر اتحاد و همبســتگی مردم و مسئوالن منطقه و 

شهرستان می باشد و این روحیه ســتودنی باید به کل کشور سرایت شود.
دکتر علی شــیرکانی با اشــاره به حادثه خیز بودن ایران، اظهار داشــت: دولت بایستی زمینه تسریع 
و آشــنایی بیشــتر مردم با فرهنگ بیمه را فراهم ســازد. این امر کمک می کند تا بیمه در زمان وقوع 

حوادث،  خســارات مالی شهروندان را پوشش دهد.
وی بــا تقدیر از عملکرد خوب کارگزاران صندوق در شهرســتان میانه، افزود: در حال حاضر یکهزار 
نفر مســتمری بگیر در شهرســتان داریم که این تعداد از آمار مســتمری بگیران برخی از استان ها بیشتر 

است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، روســتاییان و عشــایر کشور در ادامه به تفاوت خیلی 
بزرگ پرداختی صندوق به روســتاییان نســبت به کمک های دیگر نهادهای امدادی اشاره کرد و گفت: 
مبلغی که صندوق به عنوان مســتمری به روســتاییان می دهد اعانه نیســت یک حق است که در همه 

زوایای زندگی اجتماعی روســتاییان تاثیر می گذارد.
وی بــا بیان اینکه مســتمری بگیران صندوق خود را یــک حقوق بگیر مســتقل می دانند، افزود: در 
صندوق بیمه اجتماعی روســتاییان کاری انجام گرفته که تا حدودی قابل تقدس اســت و مستمری بگیر 

می داند. سیستم  این  محصول  را  خودش 
شــیرکانی، موفقیت صندوق در تحت پوشــش قرار دادن روســتاییان را کمــک بزرگی برای نظام 
دانســت و خاطرنشان کرد: این امر از یکسو پایبندی روستاییان به نظام و از سوی دیگر امید به زندگی 

این قشــر مهم تولیدکننده را باال می برد.
وی خدمات ارایه شــده از ســوی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روســتاییان و عشایر را در حد 

تراز خدمات کشــورهای پیشرفته جهان دانست.
شــیرکانی بــا تاکید بر شناســایی و احصای دقیــق نیازهای روســتاییان مناطق زلزلــه زده گفت: 
همانگونــه که در روزهای اول زلزلــه در تهیه ملزومات در کنارتان بودیم از ایــن به بعد هم از تامین 

مصالح ســاختمانی گرفته تا وام و تســهیالت بانکی در خدمت تان خواهیم بود.

مدیرعاملصندوقبیمهاجتماعیروستاییاندربازدیدازمناطقزلزلهزدهمیانهتاکیدکرد؛

ضرورت شناسایی و احصای دقیق نیازهای روستاییان مناطق زلزله زده 
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چند صباحی اســت که برگزاری خودجوش جشن 
های گلریزان برای کمک به آزادسازی زندانیان جرایم 
غیــر عمد و مالی در بین مردم، ســازمان ها، نهادهای 
دولتی، موسســه های خیریه و بازاریان والیت مدار و 

حسینی استان اردبیل نهادینه شده است .
محسنامامي-خبرنگارجامجماردبیل:
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل در یک اقدام 
خیر خواهانه با دعوت ازخیرین و مسئولین اجرایی استان 
جشن گلریزان برای کمک به آزادسازی زندانیان جرایم 
غیر عمدومالی را در حســینیه ی اداره کل اوقاف استان 

برگزار کرد .
رئیــس کل دادگســتری و رئیس هیــأت امنای 
نمایندگی ســتاد دیه استان اردبیل دراین مراسم گفت: 
حل مشــکالت زندانیان جرایــم از برنامه های اصلی 
دادگستری استان است و تالش خواهیم کرد با استفاده 
از ظرفیت خوب خیرین استان آمار زندانیان جرایم غیر 

عمد و مالی را در زندان های استان کاهش دهیم .
ناصرعتباتی اظهار داشت: زندانیان جرایم غیر عمد 
و مالــی از طبقه نیازمند و دردمند جامعه هســتند که به 
لحاظ موقعیتی که در جامعه دارند قادر به ابراز مشکالت 
خود در جامعه نیستند.وی افزود: تاثیرات منفی زندان بر 
خانواده ای زندانیــان جرایم غیر عمد و مالی در جامعه 

غیر قابل جبران اســت و این شــما خیرین هستید که 
با اقدامات خیرخواهانه خــود آرامش را به خانوادهای 
زندانیــان جرایم غیر عمد و مالی هدیه می کنید.رئیس 
هیأت امنای نمایندگی ســتاد دیه استان از افزایش ۷۰ 
درصدی حضور خیرین در جشــن هــای گلریزان ماه 
مبارک رمضان امســال  خبر داد و تصریح کرد: امسال 
در جشــن های گلریزان با توجه به وضعیت نابسامان 
اقتصادی در کشور و استان خیرین استان مبلغ ۱میلیارد 
۷۰۰میلیــون تومان برای آزادســازی زندانیان جرایم 

غیرعمد و مالی کمک کردند.
*آزادی۱۴۶زندانــیجرایمغیرعمدو

مالیدرسال۱3۹۸
یوسف خدادادی، معاون پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری و نایب رئیس هیأت امنای نمایندگی ستاد 
دیه اســتان از آزادی ۱۴۶زندانی و مالی از زندان های 
اســتان خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۱۳۹8تا به حال 
۱۴۶زندانی جرایم غیر عمد و مالی با مبلغ محکومیت ۳۰ 

میلیارد تومان از زندان های استان آزاد شدند.
خدادادی اظهارداشت: بیشترین آمار زندانیان جرایم 
غیرعمــد محکومیت های مالی هســتند که به خاطر 
مشکالت ناشی از نبود منبع درآمد مناسب و نابسامانی 
اقتصادی بدهکار شده و درزندان به سر می برند.معاون 

اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری کل 
اســتان افزود: اجرای احــکام جایگزین به جای حبس 
و همچنین اعســار پرونده ها در دادگاه های استان در 
کاهــش آمار زندانیان جرایم غیر عمد و مالی موثر بوده 

است .
خــدادادی اضافه کرد: با اقدامات مناســب صورت 
گرفته قضایی در دادگســتری ها و نمایندگی ستاد دیه 
استان تعداد زندانیان مهریه در زندان های استان کاهش 
یافته است.نایب رئیس هیأت امنای نمایندگی ستاد دیه 
اســتان افزود: زندانیان جرایم غیرعمد بدهکار هستند 
نه بزهــکار و خانواده های این زندانیــان به دلیل نبود 
سرپرست خانواده با مشــکالت اجتماعی و اقتصادی 
مواجه هستند و به خاطر محدودیت های مالی ستاد دیه 
نمی تواند تمام بدهی زندانیان جرایم غیرعمد را پرداخت 
کند بلکه تالش دارد زمینه آزادســازی این زندانیان را 
فراهم سازد.خدادادی تصریح کرد: با توجه به فرهنگ 
ســازی های انجام یافته در استان خوشبختانه شاهد 
افزایش کمک های خیرین مومن، متدین، نوعدوست 
و والیتمدار استان نسبت به سال های گذشته هستیم و 
امیدواریم که با ادامه این روند زمینه آزادی هرچه بیشتر 

زندانیان جرایم غیر عمد در استان فراهم شود .
*تجربهحسنوعدوستیباکمکخیران

حجت االســالم دکترمهدی ستوده، مدیر کل اداره 
اوقاف و امور خیریه اســتان اردبیل اظهار داشت:  اداره 
اوقاف و امور خیریه استان در شرایط کنونی در کنار مردم 
بودن و کمک به نیازمندان اســتان را با نگاه نوعدوستی 
تجربه می کند.ســتوده با بیان اینکــه اداره کل اوقاف 
و امــور خیریه مدیر کل نمی خواهد افــزود: اداره کل 
امورخیریــه یک مدیر اجرایی مــی خواهد که  بتواند با 

اجرای امینانه نیت واقفین را به سرانجام برساند.
وی اضافه کرد: امسال اداره کل اوقاف و امورخیریه 
استان ۱۹تَن از زندانیان جرایم غیر عمد و مالی را با مبلغ 
محکومیت۱۵۴میلیون تومان از زندان های استان آزاد 
کرده اســت.  گفتنی است در این جشــن برای آزادی 
دو نفر از زندانیان زیر ۱8ســال مبلغ ۱۲میلیون تومان و 
همچنین برای کمک به  آزادسازی زندانیان جرایم غیر 
عمد و مالی  مبلغ ۲۶میلیون و ۷۰۰هزار تومان توســط 

خیرین حاضر در جشن اهدا شد .

نمایندگانمجلسمیتوانند
سهمارزندهایدرتوسعهداشته

باشند

اســتاندار آذربایجان غربی با اشــاره به اهمیت انتخابات 
و نقش آن در شایســته گزینی، مایوس ساختن دشمن،حق 
تعیین سرنوشــت،عرصه حضور سلیقه های سیاسی قانونی 
و انســجام ملی ایرانیــان و تالش برای جلب مشــارکت 

حداکثری مردم را امری واجب دانست.
محمدمهدی شهریاری در جریان بازدید از روند ثبت نام 
داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 
در حوزه انتخابیه فرمانــداری ارومیه در جمع خبرنگاران با 
تقدیر از صبر و مقاومت مردم در برابر توطئه های خارجی ابراز 
امیدواری کــرد: چنانچه با همراهی عموم مردم و همگامی 
همه بخش های مرتبط، انتخابــات پیش رو را قانونمند و با 
شکوه و در عین حال توأم با امنیت، مشارکت و رضایتمندی 
مطلــوب عمومی برگــزار کنیم، سیاســت های خصمانه 
بدخواهان ایران و ایرانیان، به ناچار تغییر جهت خواهد یافت 
و تسهیل تأمین دغدغه ها و مطالبات عمومی و ارتقای روند 
خدمت رســانی به مردم عزیز ایران، به سرعت در دسترس 

قرار خواهد گرفت.
 وی افزود: تالش ما این است که مردم با اعتماد و اطمینان 
مشــارکت پررنگ تری نسبت به گذشته در انتخابات داشته 
باشــند.مقام عالی اســتان در ادامه با اشاره به سهم و نقش 
نمایندگان مجلس در فراهم ســازی بســتر توسعه فراگیر و 
پایدار در اســتان و بهره مندی کامل از ظرفیت های موجود 
تأکید کرد: تالش همه ما باید جلب مشــارکت گســترده تر 
مردم در این انتخابات باشــد تا شــاهد برگزاری انتخاباتی 
پرشــور و باشکوه باشــیم که در آن همه جناح ها، گروه ها و 
ســلیقه های قانونی بتوانند حضور یافته و رأی و نظر خود را 

در پای صندوق های رأی اعالم کنند.

بهرهبرداران
آذربایجانغربینسبتبه
بیمهمحصوالتکشاورزی

اقدامکنند

رییــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
آذربایجان غربــی گفــت: بــا توجــه به 
کاهش ۵۰ درصدی بارندگی های پاییزه 
در ســال زراعــی جاری نســبت به مدت 
زمان مشابه سال گذشــته، بهره برداران 
بخش کشــاورزی بــه منظــور اطمینان 
خاطــر و جلوگیری از خســارات احتمالی 
سرمازدگی ، نســبت به بیمه محصوالت 

زراعــی و باغی و دامی خود اقدام کنند.
به گزارش جام جــم آذربایجان غربی، 
رســول جلیلی با اشاره به اینکه آذربایجان 
غربی قطب تولید محصوالت کشــاورزی 
در کشــور اســت ، اظهار کرد: بر اساس 
برآوردهای انجام شده، امسال ۳۶۰ هزار 
هکتار از اراضی زراعی اســتان زیر کشت 
غــالت خواهد رفت و ۱۲۰ هــزار هکتار 
اراضی باغی بارور در اســتان وجود دارد، 
که در این راســتا نیاز اســت کشــاورزان 
اســتان نســبت بــه بیمــه محصوالت 
کشــاورزی خود اهتمام ویژه ای داشــته 

باشند.
وی خاطر نشــان کرد: در سال زراعی 
گذشــته، حــدود ۶۰۴ میلیــارد تومان به 
بخش کشــاورزی استان ناشی از حوادث 

غیر مترقبه خسارت وارد شد.

خبر

چونشومخاکرهشدامنبیفشاندزمن
وربگویمدلبگردانروبگرداندزمن

رویرنگینرابههرکسمینمایدهمچوگل
حافظوربگویمبازپوشانبازپوشاندزمن

رئیــس اداره صنعــت، معدن وتجــارت مهاباد 
گفت: بزرگترین کارخانه واکسن سازی تب برفکی 
خاورمیانه و سومین کارخانه جهان در نوع خود پس 
از یــک وقفه چهار ســاله فعالیت مجــدد خود را در 

شهرستان مهاباد از سرگرفت.
 قادری در مصاحبه با خبرنگار جام جم آذربایجان 

غربی گفــت: کارخانه واکسن ســازی تب برفکی 
خاورمیانه با حضور امام جمعه، قائم مقام موسســه 
تحقیقات واکســن و سرم ســازی رازی و جمعی از 
مسئوالن استانی و شهرستانی دوباره به چرخه تولید 

بازگشت.
رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت مهاباد گفت: 
این کارخانه واکسن ســازی قادر است ساالنه بیش 
از ۵۰ میلیون دوز واکســن تب برفکی تولید و روانه 

بازارهای داخلی و خارجی کند.
وی افــزود: این واحد تولیدی کــه در فضایی با 

زیربنــای ۱۰هــزار و ۶۰۰ متر مربع احداث شــده، 
نخستین شــرکت بخش خصوصی در کشور است 
که یکــی از محصوالت موسســه رازی را با هدف 

صادرات و رفع نیازهای داخلی تولید می کند.
وی اضافــه کرد: برای راه انــدازی این کارخانه 
واکسن ســازی کــه کیفیــت تولیــد آن در حــد 
استانداردهای جهانی است، در مجموع ۱۲۰ میلیارد 
ریال ســرمایه گذاری شده است که ۳۳ میلیارد ریال 
آن از ســوی بخــش خصوصی و مابقی به شــکل 

تسهیالت بانکی تامین شده است.

وی ارزش تولید ســاالنه این شــرکت را بیش از 
یکهزار میلیارد ریال اعالم و تصریح کرد: این شرکت 
قادر است میزان تولیدات خود را در صورت نیاز بازار 

مصرف به میزان ۲۰ درصد افزایش دهد.
قادری خاطرنشــان کرد: با افتتاح این کارخانه، 
ایران از نظــر ظرفیت تولید، ســومین تولیدکننده 
واکســن تب برفکــی جهان به شــمار می رود که 
تولیدات آن نیاز کشور را در این زمینه تامین می کند 
و مازاد تولید آن نیز امکان صادرات به خارج از کشور 

را فراهم می کند.

فعالیتمجددبزرگترینکارخانهواکسنسازیتببرفکی
خاورمیانهدرآذربایجانغربی

خبر

حلمشکالتزندانیانجرایمغیرعمدومالیازبرنامههایاصلیقوهقضاییه

و  عمومــی  روابــط  دفتــر  سرپرســت 
آمــوزش همگانــی شــرکت آب و فاضــاب 
آذربایجان غربــی از برگــزاری یازدهمیــن 
جشــنواره فراگیری نخستین واژه »آب« در 

استان خبر داد.
رضــا خســروی در گفت وگــو بــا خبرنگار 
جام جم آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری 
یازدهمیــن جشــنواره فراگیری نخســتین 
واژه»آب« در سراســر کشــور، اظهــار کرد: 

در آذربایجان غربــی نیــز بــرای اجــرای این 
جشــنواره بــه صــورت درون مدرســه ای و 
همچنین مراســم های تجمیعی داخل ســالن 

برنامه ریزی شده است.
وی افــزود: بــا اجــرای مراســم  درون 
جشــنواره های  همچنیــن  و  مدرســه ای 
تجمیعی در قالب ۸ برنامه در شهرستان های 
ارومیه،سلماس، خوی، ماکو، چایپاره، مهاباد و 
بوکان در مجموع ۲۴ هزار و ۳۷۰ دانش آموز 
تحت پوشــش یازدهمین جشنواره نخستین 

واژه »آب« قرار  می گیرند.
خســروی با اشــاره بــه قالــب فرهنگی-

آموزشــی برنامه هــای جشــنواره فراگیری 
نخســتین واژه »آب« خاطرنشــان کــرد: در 
ایــن دوره از جشــنواره عاوه بر ســخنرانی 
 های موضوعی با زبان کودکانه سعی می شود 
بــا اســتند اپ کمــدی، نمایش عروســکی و 
سرودهای شاد و کودکانه و همچنین مسابقه 
حضوری به موضوعات مدیریت مصرف آب و 

کم آبی پرداخته شود.
سرپرســت دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضاب آذربایجان غربی 

یادآور شــد: در جشــنواره یازدهم، اهمیت 
حــذف قبوض کاغذی در راســتای کاهش بار 
آلودگی های ناشــی از ترافیک، ارتقای ارائه 
خدمات به مشترکین، صرفه جویی در مصرف 
کاغذ بــه منظور جلوگیری از قطع درختان نیز 
به دانش آموزان آموزش داده می شود تا به 

خانواده هایشان انتقال دهند. 
وی ضــرورت آشــنایی دانش آمــوزان بــا 
جمع آوری و دفع بهداشتی فاضاب را از دیگر 
موضوعات مورد تاکید در جشنواره فراگیری 
نخســتین واژه »آب« عنــوان کرد و گفت: در 
همین راســتا با حضور کارشناســان مفاهیم 
»فاضاب«، »آب خاکســتری« و»پســاب« و 
فــرق بین ایــن کلمات با زبــان کودکانه برای 

دانش آموزان تشریح می شود .
خســروی برگزاری ســومین دوره مسابقه 
نقاشــی »آب=زندگی«، کارگاه هم اندیشی 
با اولیاء دانش آموزان مقطع ابتدائی، کارگاه 
آموزشــی مدیریــت آب ویــژه آمــوزگاران، 
نواختــن زنــگ آب و برگــزاری جشــن آب، 
آمــوزش دانش آمــوزان اول ابتدایــی بــه 
صــورت چهره به چهــره در کاس درس یا به 

صورت گروهی را از جمله برنامه هایی اعام 
کــرد که در قالب یازدهمین دوره جشــنواره 
فراگیــری نخســتین واژه»آب« در اســتان 

اجرا می شود.
و  عمومــی  روابــط  دفتــر  سرپرســت 
آمــوزش همگانــی شــرکت آب و فاضــاب 
آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در دهمین 
جشــنواره فراگیــری نخســتین واژه »آب« 
که ســال گذشــته به صورت سراســری در 

کشــور برگزار شــد ۴۰۰ هزار دانش آموز، 
۲۰ هــزار نفر از اولیــاء دانش آموزان و ۲۱ 
هــزار نفر از معلمــان آموزش هــای الزم در 
خصوص مدیریت مصرف آب را فراگرفتند. 
وی گفت: پیش بینی می شــود در یازدهمین 
جشــنواره فراگیــری نخســتین واژه »آب« 
۵۰۰ هزار دانش آموز، ۲۰ هزار نفر از اولیاء 
دانش آموزان و ۲۰ هزار نفر از معلمان تحت 

آموزش های مرتبط قرار گیرند.

برگزاری یازدهمین جشنواره فراگیری نخستین 
واژه »آب« در آذربایجان غربی 


