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شهدا را یاد کنیم حتی با ذکر یک صلوات

 حضور ۲۸۰ اثر 
در بخش داستان مهرواره سوره

دبیر علمی پانزدهمین مهرواره داستان جوان 
س��وره،با بیان اینکه حدود ۲۳۰ داس��تان کوتاه و 
۵۰ داس��تان کوتاه ۱۰۰ کلمه  ای ب��ه پانزدهمین 
دوره جش��نواره ارس��ال شده اس��ت، اظهار کرد: 
آثار جمع  آوری ش��ده و هیئت انتخاب به عنوان 
مرحله اول داوری در حال بررسی آثار هستند تا 
داستان  های ضعیف تر ریزش کنند و داستان  هایی 
که استانداردهای الزم را دارند، در اختیار داوران 
قرار بگیرند. سارا عرفانی در گفتگو با مهر تصریح 
کرد: بخش داس��تان کوت��اه ۱۰۰ کلمه  ای بخش 
تازه  ای اس��ت و تنها ۲ دوره است که در جشنواره 
جوان سوره قرار داده شده است. در دوره گذشته، 
پی��ش از پایان زمانی که آثار به دس��تمان برس��د 
کارگاهی داشتیم تا مخاطبان و عالقه  مندان بتوانند 
از نظرات اس��اتید در زمینه داستان  های مینی  مال 
استفاده کنند و با این قالب و فضای داستان  نویسی 
مدرن بیشتر آشنا شوند. وی خاطرنشان کرد: باید 
ش��ناخت نویس��ندگان جوان را در این زمینه باال 
ببریم تا داس��تان های مینی  مال نیز در بین اهالی 

ادبیات جا بیفتد.

راه اندازی سامانه  ملی پایش گرد و غبار 
رئیس هیئت مدیره یک ش��رکت دانش بنیان 
از ش��رکت  های مستقر در مرکز رشد فناوری  های 
پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف که در زمینه کاربرد 
فن��اوری س��نجش از دور در علوم جوی و زمینی 
فعالیت می  کند، اظهار کرد: این سامانه، با بهره  گیری 
از تصاوی��ر ماهواره  ای مناس��ب و الگوریتم  های 
اعتبارسنجی شده، قادر به تولید و ارائه نقشه  های 
ش��دت و فراوانی وقوع پدیده ریزگردها در مقیاس 
ملی است. احسان جلیلوند در گفتگو با مهر افزود: از 
کاربردهای بالقوه این سامانه، می  توان به سهم  بندی 
کانون  های داخلی و خارجی و شناس��ایی و تعیین 
موقعی��ت کانون  های گرد وغبار در منطقه اش��اره 
کرد. وی تأکید کرد: امکان تحلیل الگوهای زمانی- 
مکان��ی وقایع گرد و غب��ار و پایش تأثیر اقدامات 
صورت گرفته جهت تثبیت کانون  های تولید گرد و 
غبار، از دیگر کاربردهای بالقوه این سامانه به شمار 

می  رود.

خبرنامه

 افتتاح نخستین استودیو 
تولید رسانه آموزش در کشور

تفاهم – گروه فرهنگی: اولین استودیو تولید 
رسانه آموزش��ی با حضور علي زرافشان- معاون 
آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش در مشهد 
افتتاح و به بهره برداري رسید. رضا صابری- معاون 
آموزش متوس��طه آم��وزش و پرورش خراس��ان 
رضوی در این مراسم اظهار کرد: این مرکز با هدف 
مستند س��ازی تدریس های های موفق و استفاده 
بهین��ه همکاران آم��وزش و پرورش در راس��تای 
آموزش نیروی انسانی افتتاح شده است. وي تصریح 
ک��رد: این م��کان مجهز به دوربین های پیش��رفته 
عکس ب��رداری و فیلم برداری اس��ت و با امکانات 
موجود، زمینه آموزش هم��کاران در جهت تولید 
رسانه های دیجیتال فراهم می شود. معاون آموزش 
متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی یکی 
از اهداف بهره برداری از این مرکز را تکریم معلمان 
در جشنواره های مختلف آموزش و پرورش عنوان 
کرد و افزود: جشنواره های درس پژوهی و همچنین 
الگو های برتر تدریس، نیاز اساسی به فیلم برداری 
و مستند سازی دارد که با افتتاح این مرکز گامی بلند 

در جهت رونق این جشنواره برداشته شده است.

سهم ۱۵ درصدی فیلمسازان زن 
درجشنواره فیلم شهر

بی��ش از ۱٨۰ فیلمس��از زن در بخ��ش ملی 
شش��مین جشنواره فیلم ش��هر حضور دارند و ۱۵ 
 درص��د از متقاضیان این رویداد هنری را تش��کیل 
م��ی  دهند. به گزارش فارس، از بین بیش از ۱٦۰۰ 
اثر رس��یده به دبیرخانه جش��نواره در بخش ملی، 
حضور زنان فیلمساز رشد قابل توجهی داشته است. 
در این دوره از جش��نواره، فیلمسازان زن متقاضی 
حضور در بخش های سینمایی بلند، بلند داستانی، 
مستند بلند، مستند کوتاه و نیمه بلند، داستانی نیمه 
بلند و کوتاه، پویانمایی و محله هس��تند. این میزان 
از استقبال در بخش های داستانی نیمه بلند و کوتاه 
نمود بیشتری دارد و یک رکورد محسوب می شود. 
در بین بخش های مختلف، بخش داستانی نیمه بلند 
و کوتاه با حضور ٤٩ فیلمساز در صدر قرار دارد و 
دو بخش پویانمایی و محله نیز هرکدام شاهد حضور 

۳٩ فیلمساز است.

خبرنامه

تفاهم – گروه فرهنگی: وزیر ارشاد در همایش 
چشم انداز تئاتر استان  ها با اشاره به اهمیت و نقش 
تئات��ر در جامعه اظهار ک��رد: تئاتر می  تواند هویت 
بخش باشد، بنابراین باید به این هنر به عنوان مادر 
س��ایر هنرها نگاه  شود. س��ید رضا صالحی امیری 
اف��زود: ما باید تئاتر را ب��ه عنوان یک هنر ماندگار 
در کش��ور تقویت کنیم چرا که چالش اصلی جامعه 
م��ا چالش اخالقی اس��ت.  وی تصریح کرد: حجم 
آس��یب  های اجتماعی در جامعه ایران نگران  کننده 
است؛ ما در جامعه  ای زندگی می  کنیم که با طالق 
و فروپاشی خانواده  ها روبرو هستیم و اگر روزی 
به فروپاش��ی خانواده  ها تن بدهی��م، حتما جامعه 
از هم می  پاش��د. تداوم حی��ات اجتماعی با تداوم 
خانواده رابطه معنادارای دارد و فروپاش��ی خانواده 
به فروپاش��ی جامعه م��ی  انجام��د. صالحی امیری 
درباره نقش تئاتر در کاهش آس��یب  های اجتماعی 
بیان کرد: گفتمان تئاتر باید گفتمان اجتماعی باشد؛ 
یعنی کاهش دهنده آس��یب  ه��ای اجتماعی بوده و 

وضع موج��ود را ارتقاء دهد. تئاتر می تواند روابط 
قوم��ی و قومیت��ی را تقویت کن��د و عنصر وحدت 
بخش ملی باش��د. بق��ای جامعه به س��رمایه  های 
اجتماع��ی، همدردی متقابل و ... بس��تگی دارد. در 
جامعه  ای که اعتماد اجتماعی نباشد، انسان  ها نسبت 
ب��ه یکدیگر بیگانه خواهند ب��ود و بی اعتمادی در 
جامعه باعث ایجاد نا امنی روانی خواهد ش��د. وی 
افزود: سبک زندگی امروز دچار تغییر و تحول شده 
اس��ت و س��رعت این تحوالت در ایران بسیار باال 
است؛ صالحی امیری اضافه کرد: سالمت اجتماعی 
و س��المت روانی یک جامع��ه را اخالق پویا و در 
ح��ال حرکت تعریف می  کند. جامعه امروز بیش از 
هر زمان دیگری به نش��اط اجتماع��ی نیاز دارد که 
هن��ر تئاتر به عنوان مهم ترین هنر نقش اساس��ی را 
در فرآیند س��المت اجتماعی ایفا می  کند. صالحی 
امی��ری تأکید کرد: به اعتق��اد من تئاتر نقش مهمی 
در تأمین امنیت روانی جامع��ه دارد. تئاتر یکی از 
کانون  های ارتقای سبد فرهنگی جامعه است. جامعه 
زمانی می تواند از سالمت اخالقی برخوردار باشد 
که در آن الگوهای مصرف تعریف مشخصی داشته 
باشد. فاصله گرفتن جامعه از فرهنگ و محصوالت 
فرهنگی، آسیب ایجاد می کند اما تئاتر هنر خالصی 
اس��ت که می  تواند در مصرف فرهنگی مؤثر باشد. 
وی در پایان افزود: الزم است که تئاتر همانند سینما 

به حوزه خانگی وارد شود.

دبی��ر انجمن داروس��ازان ته��ران اعالم کرد: 
بس��یاری از کشورهای همس��ایه برای وارد کردن 
داروهای قاچاق به کشور ما برنامه  ریزی می  کنند 
و ب��ا یک هدف  گ��ذاری دقیق، به دنب��ال فهمیدن 
این موضوع هس��تند که کش��ور ما ب��ا کمبود کدام 
داروها مواجه است. محمدرضا دری در گفتگو با 
فارس، در خصوص بحث واردات دارو به صورت 
قاچ��اق، اظهار کرد: اصوال پدی��ده قاچاق، به هر 
صنعتی در تمام کش��ورها ضربه وارد خواهد کرد 
که کش��ور ما نیز از این امر مس��تثنی نیست. دبیر 
انجمن داروس��ازان تهران ادامه داد: داروی قاچاق 
تنها کاالیی است که در کشور ما به واسطه نظارت 
صحیح س��ازمان غ��ذا و دارو و آگاه��ی مردم و 
همچنی��ن داروخانه  ها در س��طح بازار بس��یار کم 
 مش��اهده و عرضه می  ش��ود، زیرا م��ردم جامعه 
می  دانند که باید داروی اس��تاندارد را از داروخانه 
تهیه کنند. همچنین داروخانه  ها نیز به این موضوع 
واقف هس��تند که اگ��ر داروی قاچاق را به فروش 
برس��انند، با بازرس��ی  های انجام  شده در صورت 
وقوع تخلف، جریمه س��نگینی را بای��د بپردازند. 
دری تصری��ح کرد: عرضه داروی قاچاق در ایران 
خوش��بختانه کنترل شده است و پایین  ترین میزان 
عرضه داروی قاچاق در میان کش��ورهای منطقه، 
متعلق به ایران اس��ت. وی اضافه کرد: خوشبختانه 
امنیت درمانی در کش��ور ما بس��یار باال اس��ت و 
کس��ی نمی  توان��د به  راحت��ی داروی قاچاق وارد 
کش��ور کند. وی در خصوص عوارض استفاده از 
داروهای قاچاق، بیان کرد: اس��تفاده از داروهای 
قاچاق س��المتی افراد را دچ��ار خطر خواهد کرد 
و ع��الوه بر آن به هر میزان که دارویی به صورت 
قاچاق وارد کشور ش��ود، به همان میزان از تولید 
ملی کشور کم خواهد شد. دبیر انجمن داروسازان 
ته��ران اظهار کرد: زمانی ک��ه بیماری نیازمند یک 
داروی خاص باش��د و دسترسی کافی به آن دارو 
وجود نداشته باشد، مجبور خواهد شد آن دارو را 
از مراکز غیرمجاز تهیه کند، لذا الزم اس��ت نیروی 
انتظامی بر این مراکز نظارت کافی را داشته باشد. 
دری در پایان خاطرنش��ان کرد: الزم است نیروی 

انتظام��ی در بحث قاچاق دارو وارد عمل ش��ود و 
همچنین به این موضوع نیز توجه داش��ته باشد که 
بسیاری از داروها از داخل کشور ما به کشورهای 
همس��ایه وارد شده و به صورت بس��یار ارزان به 

فروش می  رسد.

وزیر ارشاد در همایش چشم انداز تئاتر استان  ها عنوان کرد

نقش تئاتر در ارتقای سبد فرهنگی 
کانون  های اجتماعی 

دبیر انجمن داروسازان تهران تاکید کرد

 لزوم برخورد قاطع 
با قاچاقچیان دارو

 امکان اجباری شدن دوره پیش دبستانی 
وجود ندارد

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امکان برگزاری دوره های آموزشی به 
صورت اجباری برای تمامی کودکان ٤ تا ٦ سال )پیش از دبستان( در سراسر کشور وجود ندارد، اظهار 
کرد: عمده اعتبارات دولتی برای آموزش کودکان محروم و دو زبانه اختصاص داده ش��ده اس��ت. رضوان 
حکیم زاده در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه آموزش های پیش از دبستان به دو دسته سنین ٤ تا ٦ سال و قبل 
از ٤ سال تقسیم می شود، افزود: آموزش های قبل از سن ٤ سال در قالب مهدهای کودک ارائه می شود، 
اما دوره ٤ تا ٦ سال باید صرف ارائه آموزش های الزم به ویژه در مناطق دو زبانه برای ایجاد فرصت های 
برابر و تحقق عدالت آموزش��ی ش��ود. وی تصریح کرد: با توجه به ردیف اعتباری در نظر گرفته ش��ده، 
آموزش های ۵ تا ٦ سال به صورت هدفمند برای کودکان مناطق دو زبانه اختصاص یافته و در جاهایی 
 که امکان ارائه آموزش فراهم است، دوره آموزشی نیز برای کودکان ٤ تا ۵ سال گسترش پیدا کرده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش در تحقق اهداف بلند مدت خود 
س��رمایه گذاری برای گس��ترش دوره های پیش از دبستانی را مدنظر دارد، اضافه کرد: پژوهش ها نشان 
می دهد س��رمایه گذاری در این دوره آموزش��ی برای موفقیت های آینده و رشد و پیشرفت تحصیلی و 
شخصیتی دانش آموزان باید بیش از هر دوره ای باشد. حکیم زاده بدون اشاره به تعداد دانش آموزان دو 
زبانه در کشور افزود: در مجموع ۵۰۰ میلیارد ریال برای دوره پیش دبستانی مناطق دو زبانه به تصویب 

رسیده که این اعتبار به تدریج تخصیص می یابد.
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شرکت آب منطقه ای اردبیل، به نشانی اردبیل میدان ارتشنام و نشانی کارفرما 1

انجام عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی شبکه آبیاری و زهکشی یامچی، سقزچی و علی موضوع مناقصه 2
بالغی در قالب پیمان جامع 

عمومی یک مرحله ای با فرایند ارزیابی کیفی نوع مناقصه3 

استان اردبیل- شهرستانهای اردبیل و نمین  محل اجرای کار4 

36 ماه مدت اجرای کار5 

حدود 44/7 میلیارد ریال  مبلغ برآورد اولیه6 

دارای مجوز گواهی صالحیت حداقل پایه 3 در زمینه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و رشته و گروه پیمانکار 7 
زهکشی صادره از شرکت مدیریت منابع آب ایران 

از تاریخ 1396/4/26 تا 1396/5/20 مهلت تهیه اسناد ارزیابی کیفی8

محل دریافت اسناد 9 
با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: اردبیل- میدان ارتش- شرکت آب منطقه ای اردبیل 
 www.arrw.ir دفتر قراردادها طبقه دوم و یا از طریق سایت شرکت آب منطقه ای اردبیل به نشانی

قسمت مناقصات دریافت نمایند. 

حداکثر تاساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1396/5/17 زمان تسلیم اسناد تکمیل شده 10 

اردبیل، میدان ارتش، شرکت آب منطقه ای اردبیل، دفتر حراست محل تسلیم اسناد تکمیل شده11

ضمنًا هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تاریخ انتشار: نوبت اول ٩٦/٤/۲٦      نوبت دوم ۲7/٩٦/٤ 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اردبیل 
 Web site: www.arrw.ir
Email: info@arrw.ir

        

فرمانده قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه گفت: قرارگاه منطقه ای 
نجف ۲٦۵ ش��هید اطالع��ات و عملیات را تقدیم انقالب اس��المی کرده که 
۱۱٩ ش��هید از اس��تان همدان، ۵٤ ش��هید از اس��تان ایالم و ۱۲۳ شهید از 
استان کرمانشاه هس��تند.به گزارش ایسنا، سردار محمدنظر عظیمی با اشاره 
به برگزاری نخستین یادواره شهدای اطالعات و عملیات در استان کرمانشاه 
گفت: این یادواره مربوط به اطالعات و عملیات س��ه استان همدان، ایالم و 
کرمانشاه است که در قالب کنگره شهدای اطالعات و عملیات نیروی زمینی 
سپاه پاس��داران برگزار خواهد شد.وی یادآور شد: این یادواره روز چهارم 
مرداد ، در تاالر انتظار کرمانشاه برگزار میزبان خانواده شهدا و پیشکسوتان 
هشت س��ال دفاع مقدس اس��ت. تمهیدات الزم برای برگزاری این یادواره 
از یک س��ال پیش صورت گرفته اس��ت که در این راستا کمیته های مختلفی 
تش��کیل شده و از اقدامات ش��اخصی که در این زمینه صورت گرفته است 
می ت��وان به ح��وزه تولیدات در قالب های مختلف از جمل��ه تولید فیلم، تله 
فیلم، فیلم داس��تانی، فیلم س��ینمایی، نمایش نامه، س��رود و فیلم اشاره کرد. 
عظیمی بیان کرد: قرارگاه منطقه ای نجف اش��رف س��ه اس��تان همدان، ایالم 
و کرمانش��اه  را در زمان دفاع مقدس مدیری��ت و هدایت می کرد و اجرای 
مأموریت ه��ا را بر عهده داش��ت. وی در ادامه گف��ت: نیروهای اطالعات و 
عملیات باید همه ابهاماتی که در طراحی عملیات ها وجود داش��ت برطرف 
می کردند و ش��هدای اطالع��ات از گمنام ترین و ایثارگرترین ش��هدای دفاع 

مقدس بودند.
س��ردار عظیمی در بخش دیگر سخنان خود توضیح داد: در زمینه چاپ 
کتاب ۲۱ کتاب با موضوع ش��هدا اطالعات و عملیات تدوین ش��ده است که 
از ۱۲ کتاب در این اجالس رونمایی خواهد ش��د. همچنین تله فیلمی درباره 
زندگینامه »شهیدجواد زنگنه« از شهدای اطالعات و عملیات تولید شده است. 

همچنین تصمیم بر محتواسازی از اسناد مربوط به شهدای اطالعات و عملیات 
داریم و این محتواهای تولید ش��ده را در رس��انه های جمعی انتشار می دهیم. 
سرهنگ حمید بیانوندی، دبیر برگزاری این یادواره نیز از جمع آوری ۵ هزار 
س��ند مربوط به ش��هدای اطالعات و عملیات قرارگاه نجف ش��امل عکس، 
خاطره، دست نوشته و وصیت نامه تاکنون خبر داد و گفت: هدف ما این است 
که تولیدات مناس��بی در حوزه های فرهنگی و هنری با اس��تفاده از این اسناد 

داشته باشیم.

کرمانشاه؛ میزبان یادواره شهدای اطالعات سه استان
ادامه از صفحه ی��ک- از دیگر اقدامات 
 مه��م س��ازمان در ای��ن زمین��ه می ت��وان به 
راه ان��دازی مرکز ارتباطات مردمی س��ازمان 
تامین اجتماعی)CRM( در مرداد ماه ۱۳٩۵ 
با هدف ارتقای پاس��خگویی به بیمه شدگان، 
مستمری بگیران، کارفرمایان و سایر گروه ها، 
اش��اره کرد؛ برای ارتباط با این مرکز مخاطبان 
از طریق تماس با شماره تلفن ۱٤۲۰، مراجعه 
حضوری به ستاد مرکزی یا مراکز مشاوره در 
ادارات کل و یا شعب همچنین به وسیله سامانه 
پیامک��ی۱۰۰۰۱٤۲۰، پورتال CRM و پیام 
صوتی می توانند پاسخ سواالت و درخواست 
 ه��ای خ��ود را دریاف��ت و پیگی��ری کنن��د.

ضب��ط و ثبت پی��ام صوتی خدمتی اس��ت که 
به صورت ش��بانه روزی در اختیار مش��تریان 
س��ازمان قرار دارد. فرد طی تماس با ش��ماره 
۱٤۲۰ و انتخ��اب گزینه پیام صوتی می تواند 
سوال، درخواست، شکایت و یا نظرات خود را 
منتقل کند که در اس��رع وقت پیام ها بررسی و 
 پاسخ الزم طی تماس تلفنی به او اعالم می شود.

در بحث مشتری مداری س��ازمان در رعایت 
منش��ور حقوق ش��هروندی پیش��گام اس��ت. 
یک از راهبردهای اساس��ی س��ازمان راهبرد 
بازبینی اصالح س��اختار و فرآیندها درجهت 
ارتقای کمی و کیفی س��طح خدمات بیمه ای و 
 درمانی به ذینفعان و جلب رضایت آنان است.

در حوزه بیمه ای، با وجود تمامی مش��کالت 
اقتصادی کش��ور که در میزان منابع س��ازمان 
کام��ال اثر گذار بوده اس��ت، تمام��ی تعهدات 
بلندمدت)مس��تمری ها( و کوت��اه مدت بدون 
هی��چ گونه تاخی��ر و وقفه ای انجام ش��ده 

و بخش��ی از خدم��ات حض��وری ب��ه فضای 
مج��ازی منتقل و ام��کان دریافت از محل کار 
یا س��کونت فراهم شده است. همچنین توسعه 
ش��عب اقماری و کارگزاری های رسمی برای 
دریافت خدمت در نزدیک ترین محل اقامت، 
گس��ترش و تعمی��م بیمه ب��ه ایرانی��ان خارج 
از کش��ور و اتب��اع خارج��ی از فعالیت هایی 
اس��ت که رضایت مندی ش��هروندان را حتی 
 در خارج از کش��ور به دنبال داش��ته اس��ت.

توج��ه جدی ب��ه مناطق محروم در س��اخت 
مراک��ز درمانی یک��ی دیگ��ر از رویکردهای 
تامین اجتماعی بوده اس��ت. ح��ذف دفترچه 
در مراکز ملکی و ارائه خدمات درمانی با کد 
ملی، ارتقای هتلینگ بیمارس��تان ها و مراکز 
بستری و افزایش پوش��ش درمانی در حوزه 
دارویی به گونه ای که مثال در حوزه خدمات 
شیمی درمانی و رادیوتراپی، تقریبا صددرصد 
 هزینه ه��ا را س��ازمان تقب��ل ک��رده اس��ت.

در بخ��ش حقوقی و دعاوی نی��ز می توان به 
تقدیر رئیس دیوان عدالت اداری از س��ازمان 
تأمین اجتماعی برای کاهش مش��کالت مردم 
و اجرای قان��ون و همچنین تجمیع و تلخیص 
بیش از ۲۰۰ بخشنامه در چند عنوان که اقدام 
 بس��یار شایس��ته ای بوده است، اش��اره کرد.

از س��وی دیگر برگزاری المپیادهای ورزشی 
در راس��تای ایجاد روحیه نش��اط و سالمتی 
برای س��المندان، اعزام تعداد بیش از ۵۱ هزار 
نفر از بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران در 
قالب ط��رح کرامت رضوی به س��فر مش��هد 
مقدس، برگزاری کارگاه های آموزش عمومی 
قوانی��ن کار و تامین اجتماع��ی و باز آموزی 

هیات های تشخیص مطالبات، حوادث ناشی 
از کار، مش��اغل س��خت و زی��ان آور جهت 
اعضای کانون های کارگ��ری، کار فرمایی و 
مس��تمری بگیران، تع��داد ٤۵ دوره آموزش 
ب��ا ۳7۰۰ نف��ر ش��رکت کننده، به رس��میت 
شناختن تش��کل های کارگری، کارفرمایی و 
بازنشستگی و رعایت اصل سه جانبه گرایی 
با ایجاد ش��ورای راهبردی شرکای اجتماعی 
در راس��تای افزایش تعامل و ارتقای س��طح 
آگاهی و بهره مندی از نظرات و پیشنهادات و 
تجربیات شرکای اجتماعی از اقدامات ارزنده 
حوزه فرهنگی و اجتماعی در مشتری مداری 
و اعتمادسازی سازمان با مخاطبان خود بوده 

است. 
برای اطمینان از صحت عملکرد و رویت 
عملکرد از منظر مخاطبان س��ازمان از س��ال 
قبل اجرای طرح پژوهش��ی با عنوان سنجش 
و پای��ش میزان رضایتمندی و رعایت حقوق 
مشتری معطوف به عرصه های خدمت رسانی 
س��ازمانی و عملکردی در راس��تای رعایت 
حق��وق ش��هروندی ب��ا هم��کاری یک��ی از 
دانش��گاه های معتبر کش��ور در ۱۲ اس��تان 
آغاز ش��ده اس��ت، ت��ا به ص��ورت علمی تر 
بتوان��د نقاط ضعف و قوت خ��ود را از منظر 
 خدمت گیرن��دگان مورد بازبین��ی قرار دهد.

امید اس��ت با رهنمودهای مخاطبان، سازمان 
بتواند بیش از پیش در ایفای تعهدات قانونی 
و خدمات خ��ود با اصل ق��راردادن رضایت 

ذینفعان موفق تر عمل کند.
*مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی 

بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی

طب��ق یک نظرس��نجی که جامعه آم��اری آن بی��ش از ٩۰۰ فعال 
اقتصادی و کارآفرین بوده اند، مش��خص شد از بین تیم اقتصادی دولت، 
طیب نیا و حجتی موفق ترین- سیف و نعمت زاده ، بدترین اعضای تیم 
اقتصادی دولت هس��تند. به گزارش تفاهم، در این نظرسنجی که توسط 
برنامه تلویزیونی پایش و از بین بیش از ٩۰۰ فعال اقتصادی و کارآفرین 

به صورت تلگرامی انجام شده است،  سؤال به این شرح بوده است؛ به 
نظر ش��ما کدام عضو تیم اقتصادی دولت موفق تر بوده است؟ ۱- عباس 
آخون��دی )راه و شهرس��ازی( ۲- محم��ود حجتی )جهاد کش��اورزی( 
۳- علی ربیعی )تعاون، کار و رفاه اجتماعی( ٤- ولی اله س��یف )بانک 
مرکزی( ۵- علی طیب نیا )اقتصاد و دارایی( ٦- محمدرضا نعمت زاده 
)صنعت، معدن و تج��ارت( 7- محمدباقر نوبخت )برنامه وبودجه( زمان 
ش��روع این نظرس��نجی پنجش��نبه ۲۲ تیرماه و پایان آن شب شنبه ۲٤ 
تیرماه بوده اس��ت. در پایان نیز علی طیب نیا با ۳٩ درصد به  عنوان نفر 
اول، محمود حجتی، وزیر جهاد کش��اورزی با کس��ب ۲٤ درصد آرای 
شرکت کنندگان رتبه دوم را کسب کرد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان 
برنامه وبودجه و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی هرکدام ٩ درصد 
آرا، عل��ی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماع��ی ٨ درصد از آرا را 
کسب کردند.همچنین ولی ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی که این روزها 
در بحث مشکالت مؤسسات انتقادات زیادی به نحوه عملکرد وی وارد 
اس��ت و محمدرضا نعمت زاده ،مس��ن ترین عضو کابین��ه دولت یازده با 
کس��ب ۵ درص��د آرا، ضعیف ترین اعضای تیم اقتص��ادی دولت از دید 

فعاالن اقتصادی هستند.

تامین اجتماعی، پیشگام در پاسخگویی و مشتری مداری

 ۹۰۰ فعال اقتصادی
تیم دولت را ارزیابی کردند؛

 طیب نیا و حجتی 
موفق ترین، سیف و نعمت زاده 

ضعیف ترین


