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آیت اهلل رئیسی در اولین جلسه شورای  عالی اشتغال در دولت سیزدهم: 

مهم ترین وظیفه خودم را در مقطع فعلی رفع دغدغه مردم و جوانان 
در زمینه اشتغال می دانم

رئیــس جمهــور با بیــان اینکه مهم تریــن وظیفه 
خــودم را در مقطــع فعلی رفع دغدغــه مردم و 
جوانان در زمینه اشــتغال می دانــم، گفت: مردم 
برای رفع مشــکالت خــود و از جمله بیکاری به 
دولت امید بســته اند و بایــد کاری کنیم که این 
امیدها افزون شــوند، نه اینکــه تبدیل به یأس و 

شود. ناامیدی 
آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی عصر امروز 
)پنج شــنبه( در اولین جلسه شورای عالی اشتغال 
در دولت ســیزدهم تهیه بانک اطالعاتی از افراد 
شاغل و بیکار براســاس تعریف دقیق از بیکاری 
و اشــتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شــغل 
شایسته و شناخت توانایی ها و مهارت های علمی 
و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشــتغال مناسب 
بــرای آنان را از ضرورت هــای اولیه ایجاد یک 

برشمرد. اشتغال زایی  برای  جنبش 
رئیــس جمهور بــا بیــان اینکه با وجــود فضای 
ارتباطی دیجیتال تهیه اطالعات دقیق از وضعیت 
اشــتغال در کشــور کار ســختی نیســت، گفت: 
طبیعتاً همه افراد بیکار یا فاقد شــغل مناســب در 
یک ســطح نیســتند و لذا باید با تعیین اولویت ها 

بــرای رفع ســریع تر دغدغه های مــردم در زمینه 
کنیم. تالش  اشتغال 

آیــت اهلل رئیســی با اشــاره بــه اینکه بیشــترین 
مراجعــات مردمی بــه وی، بویژه در ســفرهای 
اســتانی برای درخواســت شــغل اســت، افزود: 
ایجاد اشتغال از مســایل اولویت دار دولت است 
و از همه وزرا و بویــژه وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، انتظار جدی دارم که ایجاد اشتغال را 

در اولویت دستور کارهای خود قرار دهند.
دکتــر رئیســی تأکید کرد: یکــی از ضرورت ها 
در زمینــه ایجــاد اشــتغال این اســت که بخش 
خصوصی میدان دار باشد و دولت نقش حمایتی 
و نظارتــی خود را به درســتی ایفــا کند. دولت 
اگــر بخواهد هم به تنهایی از عهده رفع مشــکل 
بیــکاری بر نمی آید و لذا باید زمینه نقش آفرینی 
بیش از پیش بخــش خصوصی را در این عرصه 

کنیم. فراهم 
رئیس جمهور با بیان اینکه رفع مشکل بیکاری با 
توصیه مقدور نیست، گفت: نیازمند یک جنبش 
ایجاد اشــتغال هســتیم به همین دلیل تمرکز باید 

بر ایجاد مشــاغل مولد و رونق تولید باشد.
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آیت اهلل رئیســی با اشــاره به تکالیف ســند چشــم انداز و 
برنامه های توسعه ای کشور در زمینه ایجاد اشتغال، افزود: 
براســاس تکالیف این اســناد باید تا ســال ۱۴۰۴ مشکل 
بیــکاری برطرف می شــد، امــا عقب ماندگی های جدی 
در تحقــق این هدف داریم که اگــر این عقب ماندگی ها 

نبودند، امروز با خیل عظیم بیکاران مواجه نبودیم.
رئیــس جمهــور با تأکید بــر ضرورت فعال کــردن همه 
ظرفیت ها و زیرســاخت های موجــود و ارتقاء بهره وری، 
گفت: اگر چــه نمی خواهیم صرفاً سندنویســی کنیم، اما 
ســند جامع اشــتغال باید تهیه و در آن نقش و ســهم همه 
بخش ها مشــخص شــود. موانــع و مشــکالت پیش روی 
اشتغال و قوانین و راهکارهای تسهیل کننده ایجاد اشتغال 

نیز باید در این سند تشریح شود.
آیت اهلل رئیســی بــا تأکید بر ضرورت همــکاری دولت، 
مجلس و بخش خصوصی برای شناسایی و رفع مشکالت 
و موانــع پیش روی تســهیل ایجاد اشــتغال، گفت: عرصه 
اقتصاد دیجیتال و دانش بنیــان، اقتصاد دریا و فعال کردن 
اقتصاد روســتاها از جمله زمینه هایی اســت که با توجه و 
تمرکز بر روی آنها می توان در زمینه رفع مشکل بیکاری، 

گام های بلندی برداشت.
دکتــر رئیســی افــزود: وضعیت پیچیــده نظــام اداری و 
بروکراســی ناکارآمد کشــور بــه یکــی از موانع بزرگ 
پیش روی ایجاد اشــتغال تبدیل شــده اســت که باید در 

راستای تسهیل ایجاد اشتغال اصالح شود.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اقداماتــی نظیــر اعطای 
وام های ایجاد اشــتغال زودبازده در دولت های گذشــته، 

گفت: بررســی ها نشــان می دهد که ایــن اقدامات نتیجه 
رضایت بخشی نداشته و عموماً آمارهای ارایه شده درباره 
ایجاد اشــتغال با واقعیت تطبیق نداشته است لذا نباید این 

تجربه های ناکارآمد تکرار شود.
آیت اهلل رئیسی با تأکید بر اهمیت صنایع پیش ران و مشاغل 
پایه برای تسهیل در ایجاد اشتغال پایدار، گفت: بسیاری از 
آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد و طالق با ایجاد اشتغال و 

رونق تولید رفع خواهند شد.
دکتر رئیســی با تشکر از تالش های معاون برنامه و بودجه 
دولت برای اصالح ساختار بودجه در راستای تسهیل ایجاد 
اشــتغال و نیز تالش های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای تشکیل جلســه امروز گفت: دبیرخانه شورای عالی 
اشــتغال باید کاماًل فعال شود و مصوبات را به طور جدی 

پیگیری کند.
در اولین جلســه شورای عالی اشــتغال در دولت سیزدهم 
از زیست بوم اشــتغال کشور با هدف ایجاد ساالنه به طور 
میانگین یک میلیون شــغل رونمایی شد. این زیست بوم ۲ 
الزام در زمینه تکنیک ها و روش های ایجاد اشتغال و ایجاد 
و هماهنگی در سطح کالن برای عملیاتی شدن ظرفیت ها 

و زیرساخت های کشور در راستای اشتغال آفرینی دارد.
زیست بوم اشــتغال، ۲ گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل 
شایســته را به عنوان مخاطب در نظر دارد و تالش می کند 
برای افراد بیکار شــغل ایجاد کرده و وضعیت شغلی افراد 

فاقد شغل شایسته را نیز بهبود بخشد.
همچنین در این جلســه ۲۰ مصوبه در راســتای تســهیل و 

تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال به تصویب رسید.
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سردار عابدین خّرم استاندار آذربایجان شرقی شد

بــا رای هیئت وزیران دولت ســیزدهم، ســردار 
عابدین خّرم استاندار آذربایجان شرقی شد.

پانزدهمیــن اســتاندار آذربایجان شــرقی متولد 
۱۳۴۵ و دانــش آموختــه کارشناســی مدیریت 
برنامــه ریــزی و کارشناســی ارشــد مدیریــت 
اســتراتژیک است. وی پیش از این فرمانده سپاه 

عاشورا بود.
 اســتاندار منتخــب آذربایجان شــرقی با صدور 
پیامی، ضمــن قدردانی از حســن اعتماد رئیس 
جمهــور و هیــأت دولت و ابــراز محبت مردم، 
مسئوالن و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، 
از آنان خواســت تا از درج هرگونه پیام تبریک 

یا نصب بنر در سطح شهر خودداری کنند.
متن پیام عابدین خرم به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اینــک که به لطــف پروردگار متعــال و اعتماد 
رئیس جمهور مردمی و انقالبی کشور عزیزمان 
و هیــأت محترم وزیران به ایــن حقیر، عهده دار 
کرسی استانداری آذربایجان شرقی شده ام، الزم 
می دانم از آحاد مردم شریف، خانواده های معزز 

شهیدان سرافراز، جانبازان، بسیجیان، ایثارگران، 
شــخصیت های مذهبی، سیاسی و نخبگان استان 
که نســبت به این سرباز کوچک انقالب و خادم 
خودشــان ابراز لطف و محبت کرده اند تشــکر 
نمایم و از همه مردم انقالبی اســتان و مســئوالن 
دستگاه های اجرایی و نهادهای نظامی و انتظامی 
اســتدعا دارم از نصب هرگونه بنر، درج آگهی 
در نشــریات و ارســال تاج گل صرف نظر کرده 
و هیچ گونه هزینــه ای در این خصوص صورت 

نگیرد.
رجاء واثق دارم که در این سنگر خدمت گزاری، 
در راســتای آبادانی، پیشــرفت و عدالت، مردم 
شــریف و نجیب اســتان و نخبگان و دلســوزان 
نظــام مقدس جمهوری اســالمی بــا خادم خود 
همراه خواهند بود تا بــا عنایت پروردگار منان، 
اســتان آذربایجان شــرقی را به جایگاه شایســته 
خود در حوزه  های مختلــف اقتصادی، صنعتی، 

فرهنگی و ... برسانیم.
خادم مردم آذربایجان شرقی
عابدین خرم
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مهدوی در جلســه کارگروه کاهــش آلودگی هوای 
تبریــز گفت: هیچ یک از دســتگاه ها نباید نســبت به 
قانــون هــوای پاک بی توجه باشــند و وظیفــه ی تمام 

دســتگاه ها در این قانون مشخص شده است.
وی خواستار برخورد جدی محیط زیست با واحدهای 
آالینده شد و افزود: درصد آلودگی حاصل از مازوت 
باال بوده و بخش قابل توجهی از آلودگی شــهر تبریز 
ناشــی از مصرف سوخت مازوت در نیروگاه حرارتی 
هســت که باید تمام تالش جهت تأمین سوخت پاک 

گیرد. انجام  نیروگاه  این 
فرمانــدار شهرســتان تبریز با تأکید بــر اینکه نباید در 
مراکــز بزرگ جمعیتی از ســوخت مازوت اســتفاده 
شــود، گفت: ماشــین آالت و خودروهای فرســوده، 
آالینده و حتی ماشــین آالت ســنگین به راحتی داخل 
شــهر تردد می کنند که قابل قبول نیست. در پایان این 

گردید: مقرر  جلسه 
به منظــور افزایش اســتقبال از حمل و نقــل عمومی، 
توســعه کمــی و کیفــی اتوبوس های درون شــهری 
اتوبوس رانی شــهرداری مورد توجه  توسط ســازمان 

گیرد. قرار 
در اجرای ماده ۱۳ قانون هوای پاک مدیریت نیروگاه 
حرارتــی اقدامات و تمهیــدات الزم را جهت کاهش 
آالیندگــی آن مجموعه انجام دهد و در صورت عدم 
اقدام، ســازمان حفاظــت از محیط زیســت اقدامات 

الزم قانونی را مد نظر قرار دهد.

درصد آلودگی 
حاصل از مازوت باال 
بوده و بخش قابل 

توجهی از آلودگی 
شهر تبریز ناشی 

از مصرف سوخت 
مازوت در نیروگاه 
حرارتی هست که 

باید تمام تالش 
جهت تأمین سوخت 

پاک این نیروگاه 
انجام گیرد.

فرماندار شهرستان تبریز:

مصرف سوخت مازوت در تبریز باید کاهش یابد
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لیســت  آخرین  براســاس 
منتشر شده از سوی موسسه 
»الزویر« و پایگاه اطالعات 
دکتر  »اسکوپوس«،  علمی 
رییس  بایبــوردی  احمــد 
مرکز تحقیقات و آموزش 
کشــاورزی و منابع طبیعی 
آذربایجان شرقی در زمره 
برتر  درصد  دو  دانشمندان 

جهان در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.
در این بررســی علمی، مجموعه ای از شــاخص 

ها و معیارهــای ارزیابی 
دســتاوردهای  علمــی 
پژوهشی توسط دانشگاه 
اســتنفورد مورد استفاده 

قرار گرفته است.
 شــایان ذکر اســت که 
دانشــمندان  لیســت  در 
دو درصــد برتــر جهان 
تنها ســه نفر از ســازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی کشور 

حضور دارند.

شــرکت آب وفاضالب آذربایجان 
شــرقی موفق به دریافت گواهینامه 
سه ستاره مدیریت دانشی KH4D از 
چهارمین دوره کنفرانس بین المللی 

مدیریت دانشی گردید .
چهارمین دوره کنفرانس بین المللی 
مدیریت دانش KM4D با رویکرد 
ســرآمدی ســرمایه انســانی فناور 
باهمکاری انجمن مدیریت ایران و 

انجمن مدیریت دانــش اتریش وبا 
حضور جمعی از اساتید و خبرگان 
این حوزه سه شنبه بیستم مهرماه ۱۴۰۰ 
در محل دانشگاه خاتم برگزار شد. 
در این کنفرانــس مباحث مختلف 
در ارتباط با موضوع مدیریت دانش 
توسط سخنرانان داخلی و خارجی 

ارائه شد.
آخرین بخش این رویــداد مربوط 
به اهدای جوایــز حاصل از ارزیابی 
شرکت ها و ســازمانهای حاضر در 
این دوره از جایزه بود که در راستای 
توجه جدی مدیریت شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی به 
این حوزه و ارزیابی صورت گرفته از 
طرف انجمن مدیریت ایران شرکت 
آب و فاضــالب اســتان آذربایجان 

شــرقی در اولین تجربــه حضور در 
جایزه، موفق به دریافت گواهی نامه 
سه ستاره از طرف انجمن مدیریت 

ایران گردید.
مدل مدیریــت دانش KM4D در ۶ 
محور: رهبری و فرهنگ ســازمانی 
، چرخــه دانش ، ســرمایه دانشــی، 
فرایندها ، توسعه پایدار و یادگیری 
و نوآوری توســط انجمن مدیریت 
ایران طراحی شــده و شــامل ۱۰۰۰ 
امتیاز می باشد و هدف از آن هدایت 
ســازمان ها در مســیری است که به 
طور پایــدار و نظام مند از تجربیات، 
نوآوری هــا و ســرمایه های فکری 
خود به طور موثر اســتفاده نموده و 
در نهایت خلق ارزش مبتنی بر دانش 

برای سازمان می باشد.

دریافت گواهینامه سه ستاره مدیریت دانشی KM4d توسط 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

افتخاری دیگر برای آذربایجان /

دکتر احمد بایبوردی در زمره دو درصد دانشمندان برتر جهان
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دادستان عمومی و انقالب مرکز استان آذربایجان شرقی تاکید کرد:

لزوم برخورداری زندانیان از خدمات بهداشتی و رفاهی در زندان

دادســتان مرکز آذربایجان شــرقی گفــت : زندانیان در 
کنار تحمل مجازات و کیفر ارتکابی به عنوان شهروندان 
جامعه حق دارند از خدمات بهداشتی رفاهی ،اصالحی و 

تربیتی در داخل زندان ها برخوردار شوند.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛ بابــک محبوب علیلو 
در حاشــیه بازدید از زندان مرکــزی تبریز، با بیان اینکه 
هدف از بازدیدها را اطالع بی واسطه وضعیت نگهداری 
زندانیان ، اطمینان از تامین حقوق شــهروندی ، ارائه هر 
چه بهتر خدمات رفاهــی و اقامتی برای آنها عنوان کرد 
و اظهار داشت: افرادی که به هر دلیلی محکوم به حبس 
شــده و راهی زندان می شوند در کنار تحمل مجازات و 
کیفــر ارتکابی به عنوان شــهروندان جامعه حق دارند از 
خدمات بهداشــتی رفاهی ،اصالحی و تربیتی در داخل 

زندان ها برخوردار شوند.
وی افزود: عــالوه بر بازدیدهای مــدون برنامه ای، طی 
بازدید هــای غیرمترقبــه وضعیت بخش هــای مختلف 
زنــدان تحت رصــد ونظارت قرارمی گیرد تــا  اطمینان 
حاصل شــود زندانیان غیر از تحمل مجازات تعیین شده 

مشکل دیگری را نداشته باشند.
دادســتان مرکــز آذربایجان شــرقی خاطرنشــان کرد: 
زندانیان در مدت زمان تحمل حبس تحت پوشش برنامه 
های اصالحی و تربیتی قرارگرفته وبه مســیر بازگشــت 

عزتمندانه به جامعه  هدایت شوند.
وی با اشــاره به وضعیت زندانیان بیمار موضوع استفاده 
ایــن قبیل مددجویــان از تســهیالت مصــرح قانونی را 
یادآورشــده ادامــه داد: زندانیــان داری بیماری صعب 
العالج و یا بیمارانی که امــکان درمان آنها در مجموعه 

بهداری زندان میسر نیست با نظر پزشک زندان و تصویب 
شــورای طبقه بندی از مرخصی درمانی، تعلیق مجازات 
و ســایر نهادهای ارفاقی و تســهیالت قانونی برخوردار 

می شوند.
علیلــو اضافه کرد: وضعیــت بهداشــتی و مراقبت های 
کرونایــی و تامین حقوق شــهروندی در زندان مرکزی 
تبریز برای زندانیان ساکن و جدیدالورود مطلوب است.

وی بیان کرد: با تالش و همت مسئوالن زندان و همکاران 
حوزه نظارت بر زندان براســاس برنامه کلینیک سالمت 
و بیماریابی، زندانیان مورد معاینه و سطح سنجی سالمت 
قرارگرفته و با تشکیل پرونده بهداشتی  وضعیت روحی 
و جســمی مددجویان تحت مراقبت بهداشتی وپزشکی 
قرار می گیرد که این امر موجب  مدیریت خوب  بحران 
کرونــا در زندان تبریز شــده و به فضل الهی آســیب و 
مشــکل جدی ، در ایام کرونایی  تاکنون در زندان تبریز 

رخ نداده است.



تبرزی کهن

اپییز ۱۴۰۰

8

شهردار تبریز:
 فرهنگ، نوک پیکان تحوالت اجتماعی است

 شــهردار تبریز گفــت: حوزه فرهنگ بــه نوعی نوک 
پیکان تحوالت اجتماعی است و برای انجام وظایف مان 

باید توجه ویژه ای به این حوزه داشته باشیم.
عباس رنجبر در مراســم تکریم و معارفه رئیس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری تبریز که در 
ســالن جلسات این سازمان برگزار شــد، اظهار کرد: از 
اقدامات صورت گرفته توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری در حوزه های مختلف صمیمانه 
قدردانــی می کنــم. تالش ها و اقدامــات صورت گرفته 
اهمیت دارند و الزم اســت بــا برنامه ریزی های دقیق و 

مناسب در راستای تداوم این اقدامات گام برداریم.
وی با اشــاره به جایگاه فرهنــگ در تحوالت اجتماعی 
افزود: حــوزه فرهنگ به نوعی نــوک پیکان تحوالت 
اجتماعی اســت و بــرای انجام وظایف مــان باید توجه 
ویژه ای به این حوزه داشــته باشیم. شهرداری یک  نهاد 
خدمت رســان بوده و برای ارائه خدمات به همشــهریان 

عزیز شکل گرفته است.
رنجبــر گفت: امروز ضــرورت کار فرهنگی بر همگان 
مشــخص و مبرهن بوده و برحســب اهمیت این حوزه، 
تکریم و معارفه ریاســت این سازمان را جزو برنامه های 
نخســت قرار دادیم. باید در حــوزه فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشــی نقش آفرین و تأثیرگذار باشــیم تا بتوانیم در 
راستای جلب رضایت همشهریان حرکت کنیم.

شهردار تبریز ادامه داد: فعالیت های گردشگری و سالمت 
نیز در راستای مسیر فرهنگی، اجتماعی و ورزشی است 
و باید در این حوزه فعالیت های چشمگیری داشته باشیم.

وی با اشــاره به لزوم توجه به ورزش همگانی و سالمتی 
همشــهریان خاطرنشــان کرد: در حوزه ورزش نیازمند 
برنامه ریزی های دقیق هســتیم تا به سمت توسعه ورزش 
همگانــی حرکت کنیم. ضمــن همکاری بــا نهادهای 
مختلف و فعال در این حوزه تالش می کنیم با مکان یابی 
مناسب، زیرساخت های ورزشی را برای همگانی کردن 

ورزش توسعه دهیم.
رنجبر اظهار کرد: کمک به رشــد اســتعدادها، ارتقای 
ســطح ســالمت جامعه و ... از جمله بخش هایی هستند 
که باید در حوزه ورزش نگاه ویژه ای به آن ها داشــت. 
ورزش کارمندی نیز بخش دیگری است که در سالمت 
کارکنان شــهرداری در راســتای ارائــه خدمات بهتر و 
بیشتر به همشــهریان مؤثر است و باید به آن توجه شود. 
در نهایت وظیفه ما خدمت به شهروندان تبریزی است و 
باید با تمام توان در راســتای ارائه خدمات به همشهریان 

عزیز حرکت کنیم.
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تفاهم نامه همکاری سه جانبه پایش فضای سبز شهر تبریز در
 مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی امضا شد

ســید مرتضی نیرومند اســکویی در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اولویت این شــرکت برای توســعه و آماده ســازی شهرک های 
صنعتی اســتان گفت: در این راســتا ، ۱۶۸ میلیارد و ۲۷۶ میلیون 
ریال برای توسعه شهرک صنعتی شهید سلیمی هزینه شده است.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛مدیرعامل شــرکت شــهرکهای 
صنعتی اســتان با اشاره به اینکه این شــهرک صنعتی بزرگترین 
شهرک صنعتی فعال شمالغرب کشور محسوب می شود، افزود: 
این شــهرک در زمینی به مساحت بیش از ۴۰۶ هکتار اجرا شده 

است.
وی با بیان اینکه عملیات آماده سازی خود شهرک صنعتی شهید 
ســلیمی در سال ۱۳۶۷ شــروع و در پاییز ۱۳۶۸ به بهره برداری 
رســیده اســت، اظهار کرد: برای توسعه این شــهرک صنعتی ، 
محــدوده آن به طول ۱۲ هزار و ۹۰۰ متر با اعتبار یک میلیارد و 

۷۰ میلیون ریال حفاری شده است.
رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گفت: برای 
آبرســانی به این شــهرک نیز با صرف ۳۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
ریال حــدود ۱۱ هــزار و ۳۵۰ متر لوله گــذاری و ۳۸ هزار متر 

مسیرگشایی معابر انجام شده است.
نیرومنداسکویی با اشاره به اقدامات انجام شده برای دسترسی به 
این شــهرک و تســهیل در تردد به آن، ادامه داد: در این راستا با 
صرف ۱۰۲ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال حدود ۶ هزار و ۶۰۰ متر 
خیابان سازی و جاده دسترسی تا مرحله ساب-گرید )پی سازی 
و روسازی( ایجاد شده، ۱۱ هزار و ۲۰۰ متر جدول گذاری انجام 
و یک دهنه پل بر روی کانال شهید سرداری احداث شده است.

وی یــادآوری کرد: خط انتقال گاز به طول ۲ هزار و ۲۰۰ متر با 
اعتبار حدود ۲۸ هزار و ۲۴۶ میلیون ریال در این شهرک در حال 
اجرا بوده و ســاختمان ایســتگاه گاز TBS با اعتبار پنج هزار و 

۷۵۰ میلیون ریال احداث شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه شهرستان آذرشــهر با برخورداری از معادن غنی سنگ و 
کارگاه های فرآوری آن، نیاز به ایجاد شهرک تخصصی در این 
زمینه دارد، گفت: در این راستا شهرک تخصصی »سنگ شهر« 
در زمینی به مســاحت بیش از ۶۷ هکتار برای استقرار واحدهای 

صنعتی آماده سازی می شود.
نیرومند اســکویی افزود: در این راستا محدوده شهرک به طول 
چهار هزار و ۱۰۰ متــر با اعتبار حدود ۳۳۰ میلیون ریال حفاری 
و هشت هزار متر مسیرگشــایی معابر انجام شده است. وی لوله 
گذاری خط آبرسانی به طول یک هزار و ۶۵۰ متر با اعتبار بیش 
از چهار هزار و ۲۰۰ میلیون ریال، خیابان ســازی تا مرحله ساب 
گرید به طول ســه هزار و ۸۸۰ متر و جــدول گذاری به طول ۲ 
هــزار و ۵۰۰ متر با اعتبــار ۴۷ میلیارد و ۸۹۰ میلیــون ریال را از 

اقدامات انجام شده در این شهرک اعالم کرد.
نیرومند اســکویی یادآوری کرد: برای تامین زیرســاخت های 
ارتباطی در این شــهرک، خط کابل مخابرات به طول سه هزار 
متر با اعتبار حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیون ریال اجرا شده است.
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رئيس سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان شرقي خبرداد:

توزیع ۲۵ هزار تن بذور اصالح شده گندم در آذربایجان شرقی

اســتان  جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس   
آذربایجان شــرقی با تاکید بر اهمیت و نقش 
بذور اصالح شــده گندم در تولید، از توزیع 

این بذور در استان خبر داد.
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز؛در گفتگو با 
خبرنــگاران با اعالم ایــن مطلب گفت: بذور 
اصالح شده برای افزایش میزان تولید و تطابق 
با شــرایط محیطی توســط محققان با اصالح 
ژنتیــک و مطالعه روی ارقــام محلی و تالقی 
آنها با هم و تحمیل سایر عوامل آزمایشگاهی 

بوجود آمده است.
وی با بیان اینکه استفاده از بذور اصالح شده 
باتوجه به شرایط اقلیمی خشک ونیمه خشک 
کشــور اهمیت خــود را بیشترنشــان می دهد 
افزود: اســتفاده از این نــوع بذور عملکرد در 
واحد ســطح را نســبت به ارقام محلی ۲ تا ۳ 

برابر افزایش داده است.
رئیس ســازمان جهادکشــاورزی استان ادامه 
داد: در حــال حاضــر نیاز بــذری گندم دیم 

استان ۷۵ هزار تن و درگندم آبی ۱۵ هزار تن 
اســت که با همکاری و هماهنگی با شــرکت  
های تولید کننده  بذر اســتان ۲۵ هزار تن بذر 
گندم اصالح شده  گواهی و هسته  های بذری 
با کود های بذرمال شــده تهیه و آماده  توزیع 

بین کشاورزان استان است.
مهندس فتحی بــا تاکید بر نقش ارقام اصالح 
شده محصوالت در افزایش تولید محصوالت 
کشــاورزی اضافه کرد: کشاورزان می توانند 
بــا مراجعه به مدیریت  های جهادکشــاورزی 
و مراکــز جهادکشــاورزی و تعاونــی  هــای 
روستایی برای تحویل بذر گندم اصالح شده 

خود اقدام کنند.
وی گفت: تولید بذور اصالح شده و گواهی 
توســط شــرکت  های تولید کننده بذر با عقد 
قرارداد با کشــاورزان پیشــرو و بــا قراردادن 
ارقام پایه در اختیار آنان انجام می شود که در 
همه مراحل تولید یعنی از کاشت تا برداشت، 
ایــن امر با نظــارت کامل کارشناســان مرکز 
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 تحقیقات اســتان و شــرکت  ها و با همکاری ســازمان 
جهادکشــاورزی استان انجام می شــود تا بذری که در 
اختیار کشاورزان قرار می گیرد عاری از هر مشکل در 

جهت تولید با عملکرد مطلوب باشد.
رئیس ســازمان جهادکشاورزی اســتان افزود: شرکت  
هــای تولیدکننــده پــس از خریــد تضمینــی بــذر از 
کشــاورزان طرف قــرارداد و انجام مراحــل فرآوری، 
آنالیز و ضدعفونی، کیســه گیــری و لیبل گذاری آنها 

را تحویل می دهند.
وی یادآور شــد: هــم اکنون در 
تولیدکننده   شــرکت   ۱۲ اســتان 
بذر فعالیــت دارند کــه با توجه 
بــه میکرواقلیم اســتان در مناطق 
مختلــف آذربایجــان شــرقی به 
تولیــد و اســتحصال بذور غالت 
مشغول هســتند که پس از تولید 
بــا اعالم برش شهرســتانی  بذر، 
به شهرســتانهای مقصــد حمل و 
توســط تعاونــی های مجــاز بین 
کشــاورزان منطقه توزیع می شود 
که هــم اکنون نیــز بــا توجه به 
قرارگرفتن در فصل کشــت این 

امر در حال انجام است.
مهندس فتحی گفت: اســتفاده از 
بذور اصالح شــده برای افزایش 
بهینــه  عملکرد بــوده و از مرحله 
کشــت تا پایان کیســه گیری که 

بــا نظارت کارشناســان فنــی انجام می گیــرد عاری از 
هرگونه بذر علف هرز و ســایر عوامــل کاهش دهنده  
عملکرد بوده و در صورتیکه مراحل کاشــت به خوبی 
انجام گیرد هر ســاله با افزایش عملکرد در واحد سطح 

مواجه خواهند بود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی 
به کشــاورزان توصیه نمــود با توجه به شــرایط حاکم 
و تولیــد بــذر مطلــوب از بذرهایی که شــرکت های 
تولیدکننــده در اختیار ایشــان قرار می دهند اســتفاده 

نمایند.
وی گفت: حدود ۴۵۰ هزار هکتار ســطح زیر کشــت 
گنــدم آبی و دیم در اســتان آذربایجان شــرقی وجود 
دارد که برای این میزان ســطح زیر کشــت، حدود ۷۵ 
هزار تــن بذر مورد نیاز می باشــد که در 
سنوات گذشته در اختیار کشاورزان قرار 
گرفتــه اســت و دیگــر نیازی نیســت که 
ســاالنه همین مقدار بذر تهیه و در اختیار 
ایشــان قرار گیرد و در ســالزراعی جاری 
۲۵ هزارتن بذر گواهی شــده و پرورشی 
توسط ۱۲شرکت تولید و تامین کننده بذر 
در استان تهیه شده و در اختیار کشاورزان 

قرار می گیرد.
رئیس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
افزود: کشــاورزان معموالً از بذر تولیدی 
خودشــان برای مصرف کشت بعدی نگه 
می دارند اما در سالزراعی جاری علیرغم 
توصیه های پیشین برای حفظ بذر تولیدی 
برای خودمصرفی به دلیل خشکســالی، با 
توجه به شرایط حاکم و تولید بذر مطلوب 
از کشــاورزان درخواســت می گردد از 
بذرهایــی که شــرکتهای تولیدکننده بذر 
در اختیار ایشــان قرار می دهند بیشــتر اســتفاده نمایند 
چراکه اســتفاده از بذر اصالح شــده عملکــرد را تا ۲ 
برابر افزایش می دهد و همچنین مقاومت این بذرها در 

مقابل شرایط نامساعد اقلیمی باالتر می باشد.

مهندس فتحی 
با تاکید بر نقش 

ارقام اصالح شده 
محصوالت در 
افزایش تولید 

محصوالت کشاورزی 
اضافه کرد: 

کشاورزان می توانند 
با مراجعه به مدیریت 
 های جهادکشاورزی 

و مراکز 
جهادکشاورزی و 

تعاونی  های روستایی 
برای تحویل بذر 
گندم اصالح شده 
خود اقدام کنند.



تبرزی کهن

اپییز ۱۴۰۰

12

برگزاری سه دوره بررسی انواع گلخانه و تجهیزات، پرورش قارچ خوراکی 
دکمه ای و کاربرد تنظیم و کالیبراسیون خطی کار توسط 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

به گــزارش روابــط عمومی مرکــز تحقیقات و 
آموزش کشــاورزی و منابع طبیعــی آذربایجان 
شرقی، در اجرای دستورالعمل تربیت نیروی ماهر 
گلخانه ،دوره بررسی انواع گلخانه و تجهیزات و 
سیســتم های آنها در شهرستان مرند برای گلخانه 
داران وکارشناســان پهنه شهرســتان بــا تدریس 

مهندس اصولی به مدت ۳روز برگزار شد.
همچنیــن در اجــرای آمــوزش مهارتــی زنــان 
روستایی دوره پرورش قارچ خوراکی دکمه ای 
در روســتای لیوار مرند به مدت ۲روز با تدریس 
دکترفخرایی برگزار شــد. دراین دوره فراگیران 

با روشــهای کشت قارچ خوراکی دکمه ای آشنا 
می شوند.

و دوره آمــوزش کاربــرد تنظیم و کالیبراســیون 
خطــی کار درمدیریت جهاد کشــاورزی آبش 
احمد شهرســتان کلیبر با تدریس دکتر پوروثوق 
برگزار شــد. این دوره آموزشی بصورت عملی 
جهت افزایش مهارت کاربردی فراگیران برگزار 

گردیده است.
شایان ذکراست پس از پایان دوره ها و برگزاری 
آزمــون گواهی مهارتی پایان دوره صادر خواهد 

شد.
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ثبت هرباریوم مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان 
EAZH شرقی )تبریز( در نمایه بین المللی هرباریوم های دنیا با كد انحصاری

هرباریوم بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعي استان آذربایجان شرقی 
 )IH( در ایندکس جهانــی هرباریوم ها EAZH با نمایــه
  )http://sweetgum.nybg.org/science/ih(تارنمــاي

ثبت گردید.
این هرباریوم با قدمت بیش از ۳۰ ســال از هرباریوم های 
شاخص و مهم منطقه شمال غرب کشور محسوب مي-

شــود و داراي مساحتی حدود ۲۰۰ متر مربع، شامل اتاق 
کار محققان، مخزن، کتابخانه و اتاق فراوری نمونه های 
هرباریومی می باشــد؛ در حال حاضر ۹۱۰۰ نمونه گیاهی 
متعلــق به ۱۹۸۰ گونه گیاهی جنگلی، مرتعی، ماندابی و 
دارویی، در این هرباریوم نگهداری می شــود. در سال های 
اخیر نمونه های بی نظیری از گیاهان انحصاری ایران به آن 

افزوده شده است.
کتابخانــه تخصصي هرباریــوم تبریز شــامل: فلورهای 
ایران )فلــور ایرانیکا، فلور فارســی ایــران، فلور رنگی 
ایران، رســتنی های ایران، فلور پارســا(، فلور کشورهای 
همســایه ) فلور روسیه، فلور ترکیه، فلور ارمنستان، فلور 
آذربایجان، فلور عراق و فلور پاکستان( و مجموعه ای از 
دیگر کتاب  های گیاه شناسی می باشد و تاکنون ۲۵ پایان-

نامه دانشــجویی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در 
این هرباریوم اجرا شده است.  

الزم به ذکر اســت که محققان علــوم گیاهی می توانند 
به منظــور نگهــداری نمونه هــای گیاهي خــود در این 
هرباریوم، با ارســال آنها به این مرکــز، کد هرباریومی 
جهت درج در نوشــته های علمی و رفرنس دهی دریافت 

کنند.
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 مرکز رشــد مشــترک پارک علم و فناوری 
آذربایجان شــرقی و دانشــگاه آزاد اسالمی 
واحــد تبریز بــا محوریت تخصصــی چرم و 

کفش افتتاح شد.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛رییس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی در آیین افتتاح این مرکز رشد با اشاره 
به فعالیت ۶ هزار شرکت دانش بنیان در کشور 
گفت: شرکت های دانش بنیان در سال گذشته 
با اشــتغال زایی ۴۰۰ هزارنفری، توانسته اند از 
محل فــروش محصوالت دانش بنیان ۲۰ هزار 

میلیارد ریال درآمد کسب کنند.
دکتر علیرضا منادی بابیان اینکه با ابالغ قانون 
طرح جهــش تولید دانش بنیــان حمایت های 
فنــاور و  از شــرکت های  مــادی و معنــوی 
دانش بنیــان به میزان بســیار زیــادی افزایش 
خواهــد یافت اظهار کــرد: درآمد حاصل از 
تعرفــه ۵ درصــدی واردات ماشــین آالت به 
شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور اختصاص 

خواهد یافت.
نماینده مــردم تبریز، اســکو و آذرشــهر در 
مجلس شورای اســالمی با تأکید بر ضرورت 
تولیــد  در  فنــاوری  از  صنایــع  بهره منــدی 
بهره وری مقوله ای  افزایش  محصوالت خود، 
مهم عنوان کرد که واحدهای مختلف صنعتی 

باید به عنوان توجه بیشتری بکنند.
دکتــر منادی ادامــه داد: مشــکالت هرکدام 
از شهرســتان ها باید احصا و توســط فناوران 

مرتفع شود.
به گفته نماینده مردم تبریز، اســکو و آذرشهر 
در مجلس شــورای اســالمی، معاون علمی و 
فناوری رییس جمهور با تخصیص ۵۰ میلیارد 
ریــال اعتبار به این مرکز رشــد و ارائه مجوز 
کارگــزاری ارزیابــی فناوری در شــهر تبریز 

موافقت کرده است.
رییس کمیســیون آمــوزش تحقیقات مجلس 
شــورای اســالمی بــا اشــاره به رشــد کمی 
دانشگاه ها در سالیان ابتدایی ایجادشان گفت: 

افتتاح مركز رشد مشترک 
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و دانشگاه آزاد تبریز
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 بــا اســتقرار مراکــز فنــاوری و دانش بنیــان در واحدهای 
دانشگاهی ،این واحدها  در مرحله توسعه قرارگرفته اند.

رییس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی نیز از ایجاد ۵ 
مرکز رشد مشترک با دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان 
شرقی خبر داد و گفت: با حمایت های پارک علم و فناوری 
آذربایجان شرقی و مشارکت واحدهای دانشگاهی فضاهای 
مازاد آموزشی دانشگاه های استان در اختیار واحدهای فناور 

و دانش بنیان قرار می گیرد.
دکتر عبدالرضا واعظی افزود: همکاری خوبی توسط بخش 

دولتی، خصوصی و صنایع در اکوسیســتم فناوری 
استان شکل گرفته است.

وی تمرکززدایــی و ایجــاد مراکز 
تخصصی را از سیاســت های اصلی 
پارک علم و فناوری استان بیان کرد 
و گفــت: با افتتاح ایــن مرکز تعداد 
مراکز رشــد پارک علــم و فناوری 
آذربایجان شــرقی به ۱۷ مرکز رشد 
افزایش یافت که نســبت به سال ۹۷ 
تعداد این مراکز دو برابر شده است.

دکتر واعظی بــا قدردانی از رییس 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلس در خصوص تصویب طرح 
جهش تولیــد دانش بنیان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: قوانین خوبی 
در خصــوص حمایت از واحدهای 
مجلــس  در  دانش بنیــان  و  فنــاور 
تصویب شده است که امیدواریم در 

عمل نیز به خوبی اجرا شود.
وی با اشــاره به واگذاری ۱۴ قطعه 

زمین از اراضــی پارک علم و فناوری اســتان به واحدهای 
فناور و دانش بنیان برای ایجــاد کارگاه تولید صنعتی اظهار 
کرد: اراضی در اختیار پارک علم و فناوری اســتان بســیار 
محدود است و دانشگاه تبریز نیز به رغم توافق های انجام شده 
و مصوبه های هیات های امنا دانشــگاه تبریز و پارک علم و 

فناوری، ۲۰ هکتار زمین موردتوافق از ۳۲۰ هکتار از اراضی 
در اختیار خود را واگذار نمی کند.

رییس پــارک علم و فنــاوری آذربایجان شــرقی با تأکید 
بر ضــرورت افزایش فرهنــگ توجه به فنــاوری در جامعه 
خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه ها باید بجای توجــه صرف به 
مقاله نویســی و پایان نامه، به طرح هــای فناورانه توجه کنند 
و اجــرای پروژه هــای ارتباط با صنعت یکــی از اصل ترین 

معیارهای ارتقا اعضای هیات علمی باشد.
رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی  هم توجه به 
مقوله فناوری را رویکرد اصلی این دانشــگاه 
عنوان و خاطرنشــان کرد: این دانشگاه در پی 
تغییر مأموریت آموزشی دانشگاه به پژوهش 

و فناوری است.
دکتــر جوان پــور با اشــاره بــه ظرفیت های 
موجود در دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان و 
فضای فیزیکی گسترده دانشگاه در شهرهای 
مختلف استان گفت: این دانشگاه آماده است 
ساختمان واحدهای دانشگاه در شهرستان های 
مختلف اســتان را به حوزه فناوری اختصاص 

دهد.
وی ایجاد ســراهای نــوآوری در حوزه های 
کفش و چرم، علوم اجتماعی، نســل چهارم 
دانشــگاهی، کشــاورزی، رباتیــک فــوالد، 
قطعه ســازی و ســرامیک و مدرسه های عالی 
مهارتی تخصصی را از اصلی ترین برنامه های 

این دانشگاه عنوان کرد.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی 
ضمن تشکر از همراهی پارک علم و فناوری 
اســتان  برای توســعه فناوری در این دانشگاه 
یادآور شد: بر اساس تفاهم انجام یافته با پارک علم و فناوری 
قدم های مشــترک خوبی درزمینه ی رشد واحدهای فناور و 
دانش بنیان در حال برداشــته شــدن اســت و به زودی مراکز 
رشد مشترک در شهرســتان های مرند، سراب و آذرشهر به 

بهره برداری خواهد رسید.

به گفته نماینده 
مردم تبریز، اسکو و 
آذرشهر در مجلس 
شورای اسالمی، 
معاون علمی و 
فناوری رییس 

جمهور با تخصیص 
5۰ میلیارد ریال 

اعتبار به این مرکز 
رشد و ارائه مجوز 
کارگزاری ارزیابی 

فناوری در شهر 
تبریز موافقت 

کرده است.
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توسط همکاران برق تبریز صورت گرفت؛

شناسایی و کشف ۵۸ دستگاه اتریوم از واحد صنعتی در غرب تبریز

توزیــع  شــرکت  مدیرعامــل 
نیروی برق تبریز از شناســایی 
و کشف ۵۸ دستگاه اتریوم از 
یــک واحد صنعتــی در غرب 

تبریز خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
شــرکت توزیــع نیــروی برق 
تبریز، عــادل کاظمــی با بیان 
این مطلب گفت: در راســتای 
کاهــش پیــک بــار شــبکه و 
جلوگیری از خاموشی به سایر 
مشــترکان و همچنین مقابله با 
انشــعابات غیرمجاز، همکاران 

با گــزارش  مــا موفق شــدند 
مردمــی و بــا حضــور عوامل 
محترم پلیــس امنیت اقتصادی 
و جرائــم آگاهــی یک مرکز 
بزرگ استخراج غیرمجاز رمز 
ارز را شناسایی و کشف کنند.

وی بــا بیــان اینکــه در ایــن 
 ۵۸ تعــداد  موفــق،  عملیــات 
دســتگاه اتریوم در محدوده ی 
امور برق قراملک شناســایی و 
کشــف شــد، افزود: طی سال 
۹۸، تعداد ۳۲۵۹ دســتگاه، در 
تعداد ۳۱۶۳ دستگاه  سال ۹۹، 

و طــی ســال جــاری نزدیک 
بــه ۳۰۰۰ دســتگاه اســتخراج 
رمز ارز غیرمجاز توســط برق 
تبریز کشــف و شناســایی شد 
و مجمــوع کشــفیات تــا این 
لحظه به بیش از ۹۰۰۰ دستگاه 

رسیده است.

 مدیــر شــرکت ملــی پخش 
فــرآورده هــای نفتــی منطقه 
از رفــع  آذربایجــان شــرقی 
جایگاههای  در  فنــی  اختالل 

سوختگیری استان خبر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار ما در 
با  اللهــی گفت:  تبریــز؛روح 
تالشهای شبانه روزی در یک 
هفته گذشــته، پایداری کامل 
ســامانه هوشــمند سوخت در 
تمامی جایگاههای آذربایجان 
برقرار  امروز  از صبح  شــرقی 

شد.

 وی افــزود: هم اکنــون همه 
گیری  ســوخت  جایگاه   ۱۷۱
اســتان بــه ســامانه هوشــمند 
ســوخت متصل شده اند و هم 

اســتانی های می توانند بنزین 
و گازوئیــل دو نرخی از آنها 

دریافت کنند.
ســامانه هوشــمند سوخت در 
آذربایجان شــرقی از ســاعت 
۱۱ صبح سه شنبه هفته گذشته 
همزمان با سراسر کشور دچار 

اختالل شده بود.
 روزانــه ســه میلیــون و ۲۰۰ 
هزار لیتر بنزین و ســه میلیون 
و ۶۰۰ هــزار لیتر گازوئیل در 
مصرف  شــرقی  آذربایجــان 

می شود.

 مدیرکل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی:

اتصال همه جایگاههای آذربایجان شرقی به سامانه سوخت
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مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی خبر داد:

دستیابی به نرخ مشارکت ۷۰ درصدی کارکنان در امور شرکت

مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان آذربایجان شرقی گفت:بر اساس 
آمار سـامانه مکانیزه نظام پیشـنهادات شـرکت گاز اسـتان، نرخ 
مشـارکت جویـی کارکنـان در ۶ ماهـه ابتدایی سـال جـاری، به 

۷۰ درصـد افزایش یافته اسـت.
در  خبرنگارمـا  گـزارش  بـه 
تبریز؛مدیرعامل این شرکت 
در مراسـم تقدیـر از برتریـن 
حـوزه   ۱۳۹۹ سـال  هـای 
نظام پیشـنهادات افـزود: نظام 
پیشـنهادات سیسـتمی مبتنـی 
بر مدیریت مشـارکتی اسـت 
کـه از طریـق آن می تـوان به 
یافتـه هـای ذهنـی و اندیشـه 
سـرمایه هـای انسـانی در حل 
مسـایل و راه حـل های بهینه، 

در نیـل بـه اهداف سـازمانی و بهبود مسـتمر امور اجرایی دسـت 
یافت.

سـیّدرضا رهنمـای توحیـدی بـا اشـاره به رونـد رو به رشـد نظام 
پیشـنهادات در شـرکت تصریح کرد: مقایسـه آمار ۵ سـاله نظام 
پیشـنهادات از سـال ۹۴ تا ۹۹ حاکی از روند مطلوب مشـارکت 

کارکنـان در امـور اجرایی می باشـد.
وی بـا تأکیـد بـر لـزوم ارتقـای همـه جانبه نظـام پیشـنهادات در 
حوزه های مشـارکت جویی، سـرانه پیشـنهاد، مـوارد مصوب و 
اجرایی نمودن آن ها، اظهار داشـت: تأکید بر کیفیت پیشـنهاد و 

هدایـت کارکنـان به تغییر روش های اجرایـی و بکارگیری ایده 
هـای نـو در امـور محولـه، زمینـه سـاز ترویج و جلب مشـارکت 

جویـی و نهایتـاً ارتقای بهـره وری سـازمانی خواهد بود.
توحیـدی تصریـح کرد: نظام پیشـنهادات این شـرکت، موفقیت 
عرصـه  در  چشـمگیری  هـای 
اسـتانی  سـطح  و  گاز  صنعـت 
داشـته کـه امیـد دارد ایـن رونـد 
بـا بهبـود مسـتمر، بیـش از پیـش 

باشـد. داشـته  تـداوم 
مراسـم  در  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
نظـام  هـای  برتریـن  از  تقدیـر 
بـا  پیشـنهادات شـرکت گاز کـه 
حضـور تنـی چنـد از نماینـدگان 
کمیتـه هـای تخصصی و پیشـنهاد 
دهندگان برتـر با رعایت پروتکل 
های بهداشـتی برگـزار گردید، ضمن بررسـی گزارش عملکرد 
ایـن حـوزه و نقاط قوت و قابل پیشـرفت، بر اجـرای دقیق برنامه 
هـای پیـش بینـی شـده در سـال ۱۴۰۰  و نیـل به اهـداف مربوطه 

تأکیـد گردیـد.
خاطرنشـان مـی گـردد برترین هـای نظـام پیشـنهادات در حوزه 
هـای: کمیتـه هـای برتر سـتادی، مناطق و شهرسـتان هـا، دبیران 
برتـر از حیـث پیشـنهادهای کمـی،  برتـر، پیشـنهاد دهنـدگان 
کیفـی و تعداد پیشـنهادات مصـوب، معرفی و مـورد تقدیر قرار 

گرفتند.
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دادستان عمومی و انقالب مرکز استان آذربایجان شرقی در نشستی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان :

پیشگیری بهتر از تخریب است چرا كه از هدر رفت
 سرمایه های اجتماعی جلوگیری می كند

دادســتان عمومــی و انقــالب مرکز اســتان 
آذربایجان شــرقی گفــت: بایــد برنامه هایی 
تدوین و پیاده سازی شود که از تغییر کاربری 
قبل از لزوم بــر تخریب جلوگیری گردد چرا 
که برخورد و مقابله همواره هزینه زا می باشد 
و در سرمایه های اجتماعی تاثیرگذار خواهد 

بود.
به گزارش خبرنــگار ما در تبریز، دکتر بابک 
محبــوب علیلو در نشســتی با رئیس ســازمان 
جهاد کشاورزی استان و مدیران امور اراضی 
و جهادکشــاورزی شهرســتانها در ارتبــاط با 
هماهنگــی، همفکری و ایجــاد همگرایی بین 
مدیران گفت: جهاد کشاورزی یا همان جهاد 
ســازندگی ســابق از اوایل پیروزی انقالب و 
دوران دفاع مقدس همواره به نیکی یاد شــده 

چرا که از همان دوران، مدیرانی ایثارگر و از 
جان گذشته و خدمتگزار مردم در آن خدمت 

می کردند.
وی افزود: خوشــبختانه این سازمان و دستگاه 
دولتــی در حال حاضــر نیز توســط مدیرانی 
دلســوز ، ایثارگر و خدمتگزار مردم اداره می 
شود و از این حیث جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با اشاره به ویژگیهای مهندس اکبر فتحی 
ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: 
داشــتن صداقت، ســالمت و برخورداری از 
صراحت بیــان برای ابراز مشــکالت و موانع 
موجود و ترســیم اوضاع و احــوال موجود و 
ارائــه راهکارهــای قابل اجرا بــرای حل این 
موانع به دلیل داشتن دانش موردنیاز در حیطه 
کاری مرتبط از خصوصیات اصلی ایشان بوده 



تبرزی کهن

اپییز ۱۴۰۰

19

و اگر این دو ویژگی در هر مدیری باشد می تواند سازمان 
و مجموعه را به درستی راهبری و هدایت کند.

دکتر علیلو به اهمیت و حساسیت حوزه کشاورزی تاکید 
کرد و افزود: به دلیل اهمیت زیاد حوزه کشــاورزی و به 
تبع آن سازمان جهاد کشاورزی استان،الزم است با توجه 
بیشتری رصد و پایش شود و انتظارات و مطالبات بررسی 

گردد.
وی بــه دالیــل اهمیت این حوزه اشــاره کــرد و گفت: 
بخــش زیادی از مواد غذایی و مصرفی کشــور از طریق 
محصوالت کشــاورزی و دامداری تامین می شــود و به 

اقتصاد روستایی مربوط می شود.
وی افــزود: باید با توجه ویژه و با برنامه های جامع از این 
اقتصاد پشــتیبانی شود و این در حیطه مدیران حوزه های 

مختلف سازمان جهاد کشاورزی می باشد.
دادســتان مرکز اســتان آذربایجان شــرقی با بیــان اینکه 
وضعیت معیشتی عشایر و روستاییان دشوار است، افزود: 
نبایــد منابع و مراتع این قشــر ضعیف از بین برود چرا که 
اقتصاد عشایر و روستاییان از طریق کشاورزی و دامداری 
در مراتع تامین می شــود و مدیران برای توســعه اقتصاد 
روســتایی بایــد بتوانند ارتباط ســازنده و موثــری با این 
جوامع داشته باشــند که آن هم نیازمند مطالعات، آسیب 

شناسی و بازنگری وضعیت فعلی این بخش است.
وی بــا تاکید بــر اهمیت اقتصاد روســتایی و تاثیر آن در 
اقتصــاد کالن کشــور گفــت: توســعه و بهبــود اقتصاد 
روســتایی مــی تواند از مهاجرت روســتاییان به شــهرها 
کاسته و باعث مهاجرت معکوس شود که این شرایط می 
تواند کشــاورزی و دامپروری را توسعه، تولید را افزایش 

و اقتصاد کالن را بهبود بخشد.
دکتر علیلو با اشــاره به امنیت غذایی و تاکید مقام معظم 
رهبــری به اهمیــت تامین امنیــت غذایی گفــت: امنیت 
غذایــی در جامعه تحقق نخواهــد یافت مگر اینکه برنامه 

ریزیهای دقیق با استفاده از روشهای علمی و تجربی باهم 
درآمیخته شده باشــد و اقدامات مناسب برای این هدف 

عملیاتی شود.
وی تاکیــد کرد: عوامــل دیگر در عدم تحقــق این امر، 
ســودجویی و فرصت طلبی برخی افراد اســت که باید با 
کوتاه کردن دســت این افراد به سرمایه های موجود، از 

امنیت غذایی کشور دفاع کرد.
وی با بیــان اینکه یکی از این ســرمایه ها اراضی زراعی 
و باغی اســت، گفت: متاســفانه هر روز شاهد این ماجرا 
هســتیم که این منابع و ســرمایه ها توسط افراد سودجو و 
فرصت طلب مورد تعرض قــرار می گیرد و برخی افراد 

دیگر به این تعرض و فســاد کمک 
می کنند.

وی از مدیران ســازمان 
کشــاورزی  جهــاد 
خواســت تا با قاطعیت، 
قــدرت و قوت و بدون 
هیــچ مالحظه ای از هر 
فردی و هر مسئولی در 
کنند  عمــل  حوزه  این 
دادســتانی  افــزود:  و 
استان آذربایجان شرقی 
همــواره در کنــار این 

مدیران خواهد بود.
برنامه  بــه  دکتــر علیلو 

هایــی جهــت پیشــگیری از تغییر 
کاربری اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: باید برنامه 
هایی تدوین و پیاده ســازی شود که از تغییر کاربری قبل 
از لــزوم بر تخریــب جلوگیری گردد چــرا که برخورد 
و مقابلــه همــواره هزینه زا می باشــد و در ســرمایه های 

اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود.

 دلیل اهمیت زیاد 
حوزه کشاورزی و 
به تبع آن سازمان 
جهاد کشاورزی 
استان،الزم است 
با توجه بیشتری 

رصد و پایش شود و 
انتظارات و مطالبات 

بررسی گردد.
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مدیرکل پست آذربایجان شرقی:

جا به جایی روزانه ۴۰ هزار مرسوله پستی در آذربایجان شرقی

مدیرکل پست آذربایجان شرقی گفت: روزانه ۴۰ 
هزار مرســوله پستی داخلی و خارجی توسط ۲۱۰ 
نامه رسان این استان در ۶ ماهه اول امسال جا به جا 
شده است و در واقع با ۲۵درصد جمعیت استان در 

ارتباط هستیم.
محمد پوربــزرگ در نشســت با خبرنــگاران به 
مناسبت روز جهانی پســت، اظهار کرد: بیشترین 
مبادالت خارجی پست آذربایجان شرقی در مدت 
یاد شــده به ترتیب با کشــورهای آلمان، استرالیا، 

انگلیس و کانادا بوده است.
وی افزود: شــرکت پســت جمهوری اسالمی 
ایــران بــا ۱۹۲ کشــور جهــان 
مبادالت پستی دارد و آذربایجان 
شــرقی نیز از این قاعده مستثنی 
نیســت و می تواند این مبادالت 

را انجام دهد.
پوربــزرگ ادامــه داد: روزانــه 
توسط ۱۰۷خط مبادله از یکهزار 
و ۲۰۰ نقطه خدمات پستی ارایه 
و مرسوالت ارسال می شود و بر 
این اســاس ۲هزار نفر در پست 
ارایه  آذربایجان شرقی خدمات 

می دهند.
وی با اشــاره به اینکه پســت آذربایجان شرقی در 
شــاخص های توســعه و کیفیت رتبه هــای اول 
کشور را کسب کرده اســت، گفت: ۹۷.۵درصد 
توزیع موفق مرسوالت را در ۲سال گذشته داشتیم 
و ۲.۵درصد باقی مانده مرســوالت به علت اشتباه 
نوشته شدن آدرس ها یا نقل مکان کردن صاحب 

نامه برگشتی بوده است.
مدیرکل پست آذربایجان شرقی همچنین با اشاره 
به اینکه شاخص درآمدی این اداره کل در استان 
۴۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، 
اظهــار کــرد: در تجارت الکترونیــک ۴۰درصد 
افزایش داشتیم و با ۷۰۰ فروشگاه در این خصوص 

قرارداد مستقیم داریم.
پوربزرگ با اشــاره به اینکه در دوران کرونا یک 
روز تعطیل نداشــتیم، گفت: ۴۰درصد همکاران 

پست مبتال به کرونا شدند.
وی با اعالم اینکه به طور متوســط هر نامه رســان 
۱۵۰ مرسوله را روزانه توزیع می کند، از مسووالن 
خواست تا طرح سختی کار همکاران نامه رسان را 
پــی گیری کنند تا در مجلس معطل نماند و مورد 

تصویب نمایندگان قرار گیرد.

 بیشترین مبادالت 
خارجی پست 

آذربایجان شرقی 
در مدت یاد شده به 
ترتیب با کشورهای 

آلمان، استرالیا، انگلیس 
و کانادا بوده است.
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فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی :
تشکیل ۱۶۸ پرونده در زمینه جرائم اقتصادی در نیمه نخست امسال

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی گفت:  ۱۶۸ پرونده 
جرائم اقتصادی در نیمه نخســت امســال در آذربایجانشرقی 

تشکل یافته است .
 سردار حسین عبدی در نشست مطبوعاتی که به مناسبت هفته 
ناجا درمحل ستاد فرماندهی آذربایجانشرقی برگزار شده بود 
افزود: طی سال جاری  پرونده های مختلفی درحوزه جرائم 
اقتصادی شــکل گرفته که از جمله می توان ، اخالل درنظام 

اقتصادی، پولشویی ،سوء استفاده از تسهیالت
غیرمجاز بانکی، اختالس، ارتشا، تبانی رباخواری،  تعدی به 
اموال دولتی، فرار مالیاتــی، زمین خواری،و غیره عنوان کرد 

که در مجموع  ۱۶۸  پرونده  را در بر می گیرد.
وی همچنین از کشــف ۴ تــن و ۴۷۹ کیلوگــرم انواع مواد 
مخدر توسط سبزپوشان این نیرو داد و اضافه نمود؛ این ارقام 

درشش ماه  اول رخ داده است .
سردار حسین عبدی تاکید کرد؛با تالش این نیرو امسال بالغ 
بر ۴ تن و ۴۷۹کیلوگرم انواع مواد مخدر در اســتان کشف و 
ضبط و تعداد ۳ هزار و۲۸۷ توزیع کننده مواد مخدر دستگیر 
و به محاکــم قضایی برای بازدارندگی و غیره معرفی شــده 
اند . فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شــرقی از کشف ۸۹ 
درصدی کالهبرداری ها در استان خبر داد و گفت: در حوزه 
کالهبرداری نیز۲ هزار و ۳۰۲ پرونده تشکیل شده و متاسفانه 
میزان وقوع کالهبرداری در اســتان ما نسبت به سال قبل دو 

درصد بیشتر از میانگین کشوری می باشد.
ســردار عبدی یاد آور شد: نیروی انتظامی بر اساس وظایف 
تعریف شــده در امورات محوله خود؛ مســئول ایجاد نظم، 
امنیــت و آرامــش در جامعه و حفظ دســتاوردهای انقالب 
اســالمی بوده  و در زمره ســازمان هایی اســت که بیشترین 

ارتباط با ارکان جامعه و حفظ شئونات آن دارد .

وی اظهار داشــت: با عنایت به اینکه شعار امسال هفته نیروی 
انتظامی “پلیس هوشــمند، امنیت پایدار” است لذا به تناسب 
این شــعار در سال های اخیر هوشمندسازی و تجهیز پلیس از 
سرعت و توسعه مورد قبول ارتقال یافته و ا عتقاد بر این هست 
که با روش ســنتی نمی توان در پیشــگیری و کشف جرایم 
نقش مهمی ایفا کرد .ســردار عبدی در ادامه اشــاره ای هم 
به  ارزش ریالی  پرونده های اقتصادی کرد و عنوان داشــت 
:  ۱۶۸ پرونــده به ارزش ۴۰۳ میلیارد تومان در این خصوص 
تشکیل شده و ۲۱۹ متهم اقتصادی درگیر این پرونده هستند .

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی ؛ درخصوص امنیت 
مرزها هم تصریح کرد: خوشبختانه با دستیابی به فناوری های 
بــه روز کنترل مرزها به صورت اوپتیکی بود و دراین راســتا 
داشتن مرزهای امن ازدستاورد هوشمندسازی نیروی انتظامی 
می باشد. این مقام عالی پلیس آذربایجان شرقی در ارتباط با 
جرائم خشــن در این استان اظهار داشت؛با فرهنگ سازی و 
همکاری همراهی همه جانبه مردم شاهد کاهش جرایم خشن 
هستیم و در مقایسه با سایر استانها از آمار پایین برخورداریم 
که این توفیق در ســایه  فرهنگ غنــی مردم و وجود علمای 

دینی در استان است.
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مدیر کل بهزیستی آذربایجانشرقی خبرداد:

ارایه خدمات رایگان با هدف بهبود سالمت روان مردم به 
مناسبت هفته سالمت روان

 پس ازبروز ویروس کرونا در کشــور شــاهد آن 
هســتیم که؛ انزوا، ترس، عدم اطمینان ، آشفتگی 
اقتصادی و مشکالت مختلف در خانواده ها  تقریبا 
رو به افزایــش بوده و جامعه هدف مــا نیز از این 
قاعده مستثنی نیست، این مطلبی بود که مدیرکل 
بهزیستی آذربایجان شرقی در آستانه هفته سالمت 

روان عنوان نمود.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛ دکتر فرگل صحاف 
در یک نشســت مطبوعاتی در جمــع خبرنگاران 
ضمن گزارش برنامه های هفته سالمت روان طی 
سخنانی گفت: تشــخیص افراد دارای معلولیت و 
بیماران روانی از جمله  وظایف ICF است که در 
این راستا  ۳۳۴ نفر بیمار روانی در ۶ ماه سال جاری 

تایید شده است.
وی افزود:در زمان های گذشــته فقــدان بیماری 
و حالت رفاه جســمی و روانی جزوی از سالمت 
تعریف می شد ولی اکنون این تعریف دامنه وسیع 
به خود گرفته و سالمت روان و نبوداختالالت روان 
شــامل خوب بــودن ذهن،خودمختاری،کفایت، 

ادراک خــودکار، اســتقالل، خودشــکوفایی و 
توانایی های فردی است.

وی خاطر نشان شد؛ این رخ دادها باعث گردیده 
تا با افزایش ساعت مشاوره به صورت حضوری و 
آنالین نســبت به ارایه خدمات به اقشار مختلف و 

جامعه هدف باشیم .
مدیرکل بهزیســتی آذربایجان شــرقی در ادامه با 
اشــاره به نگهداری بیماران روانی مزمن در مراکز 
شبانه روزی و روزانه ی بهزیستی، اظهار داشت:هم 
اینک ۵۱۷۹ پرونده ی بیمار روانی مزمن در استان 
داریم کــه ۶۲ درصد آن ها مســتمری بگیر ثابت 

بهزیستی استان را تشکیل می دهند .
مدیرکل بهزیستی آذربایجانشرقی با تاکید بر اینکه 
بهداشت روان از نیاز های ضروری همه افراد جامعه 
محســوب می گردد تصریح کرد؛ اگر این مقوله 
فرا گیر نباشــد چارچوب جامعه با اختالل روبه رو 
خواهد شد و در همین اثنا بیماری های افسردگی، 
اســکیزوفرنی، دو قطبی و مصرف الکل از جمله 
شــایع ترین بیماری های بهداشــت روان است که 
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متاسفانه در کشورما نیز  افسردگی و اضطراب از شیوع بیشتری 
برخوردار بوده است .دکتر صحاف ادامه  داد: با اقداماتی که 
به عمل آمده یک معاونت پیشگیری و اجتماعی  ایجاد شده  
کــه با ۳۵۷ روانشــناس و ۶۰۹ مرکز فعال دولتی و غیردولتی 
۱۷۰ مرکز مثبت زندگــی در طی دراز مدت و میان مدت و 

کوتاه مدت  ارایه خدمان می دهند.
مدیرکل بهزیستی آذربایجانشرقی ؛اشاره ای هم به فعالیت ۶۰۰ 
مرکز فعال دولتی و غیردولتی در حوزه ی پیشگیری بهزیستی 
و ۱۷۰ مرکز مثبت زندگی در آذربایجان شرقی،کرد و اضافه 
نمود: بهزیستی از سال ۷۵ انجام مشاوره های تلفنی و حضوری 
را  اجرایــی کرده و  در حال حاضر ۱۷۱ مرک مشــاوره در 
اســتان وجود دارد که ۱۵۱ آن غیر دولتی و ۲۰ مرکز دولتی 
را دربر دارد. وی خاطر نشــان شد: طی یکسال گذشته بیش 
از ۹۷ هزار نفر از مراکز مشاوره ی بهزیستی به صورت تلفنی 
و حضوری خدمات مشــاوره دریافت  نموده اند و همچنین 
سال گذشــته آموزش مهارت های زندگی و پیش از ازدواج 
بــه طور مجازی به ۳۳ هزار نفر ارائه گردیده که این اقدامات 
شــامل برنامه ریزی و آموزش الزم برای جلوگیری از طالق 
در پنج سال اول زندگی بوده است؛ چرا که بر اساس آمارها 
بیشــترین میزان طالق متاســفانه در پنج ســال اول زندگی به 
وقوع می پیوندد . این مقام عالی در بهزیستی آذربایجانشرقی 
عنوان کرد: خوشبختانه آموزش ها در این مراکز عمدتاً منتج 
به نتیجه می گردد و درطول یکسال گذشته، ۴۰۲  هزار مورد 
مشاوره طالق انجام شده است که باعث شده میزان سازش ها 

در زمینه طالق توافقی به ۵/۱۵ درصدبرسد.
وی اشــاه ای هم به آمار بیماران روانی کرد و عنوان داشت: 
در حال حاضر بیش از پنج هزار و ۱۷۸ پرونده افراد با بیماری 

روانی در این مرکز به ثبت رسید هاست .
مدیرکل بهزیستی استان با تاکید بر اینکه بیماری اوتیسم یک  
شاخص اساسی و شناخته شده در ایجاد بیماری روانی مزمن 
اســت که اگر پنج سال طالیی کودک عبور کند شود شاید 

بهبودی آنبا روند سخت  مواجه می گردد .

وی همچنیــن با اشــاره بر اینکــه در کنار مراکــز نگهداری 
بیماران روانی مزمن خانه های یک چهارم راه و یک دوم راه 
نیز وجود دارد، خاطر نشــان شد: بیماران روانی بعد از بهبود 
نســبی که بتوانند یک  چهارم کارهای خود را انجام دهند به 
مرکز یک چهارم راه منتقل می شوند و اگر بتوانند ۵۰درصد 
کارهای شــخصی را انجام دهند به مراکز یک دوم راه انتقال 
می یابند .صحاف با بیان این که مشــاوره ها در چندین سطح 
عمومی و تخصصی سالمت روان انجام طبقه بندی می گردد 
اظهار داشت: خط ۱۴۸۰ خط دولتی بوده و به صورت رایگان 
از ســاعت ۸ صب تا ۱۲ شــب اقدام به مشاوره  مختلف می 
نماید. مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی با اشاره به ارتباط 
تلفنی مشــاوران با خط ۱۲۳ در مواقــع بحران با افراد،متذکر 
شد؛افرادی که دچار بحران هایی از جمله کودک همسری، 
همســر آزاری، خودکشــی و غیــره می شــوند می توانند با 
خط ۱۲۳ تماس بگیرند و مشــکالت خود را به ســمع و نظر 
کارشناسان برسانند و در این اثنا طی یکسال گذشته، ۱۵ هزار 
تمــاس با خط ۱۲۳ در خصوص بحران هــا از جمله کودک 

همسری، خودکشی و  سایر اتفاقات تلخ ضبط شده است.
 مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی با بیان این که یک مرکز 
موقت نگهداری هم برای طیف اوتیسم پیش بینی گردیده و 
عمده هدف،از آن نگهداری کودکان اوتیسم در خانه است 
ولی خانواده ها برای انجام کارهای خود به تجدید قوا و تنفس 
نیاز دارند لذا  کودکان در خانه های اقامت موقت نیز به طور 

روزانه نگهداری می شود تا تنفسی برای والدینشان باشد .
  وی ادامه داد : از بهمن ماه سال ۹۸ سامانه غربالگری سالمت 
روان به طور عمومی راه اندازی شده اگر فردی دچار استرس  
و یا احساس نیاز به مشاوره داشته باشدمی تواند از این سامانه 
مشــاوره بگیرد.وی  یاد آور شد ؛ در حال حاضر ۱۷۱ مرکز 
مشــاوره وجود دارد که طی یکسال گذشــته ۹۸ هزار و ۸۰۲ 
مورد خدمات مشاوره انجام داده اند و از این آمار ۳۵ هزار و 
۸۲۴  مورد حضــوری و ۶۱ هزار و ۹۷۰ مورد از طریق تلفن 

بوده است .
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مراسم تجلیل از بازنشستگان بخش تحقیقاتی نهال و بذر مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در ایستگاه تحقیقاتی سهند

بــه گزارش روابط عمومــی مرکز تحقیقات و 
آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 
شــرقی، در یک حرکتی خودجوش، دوستانه 
و صمیمانــه کارکنان بخــش نهال و بذر مرکز 
با همیــاری و همکاری هم، طی مراســمی که 
بــا حضور دکتر احمد بایبــوردی رئیس مرکز 
تحقیقــات  و آمــوزش کشــاورزی و منابــع 
طبیعی آذربایجان شرقی در ایستگاه تحقیقاتی 
ســهند برگزار شد از همکاران بازنشسته بخش 

قدردانی به عمل آمد .
در حاشــیه این مراسم رئیس مرکز تحقیقات و 
آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 
شــرقی ضمن آرزوی سالمتی و موفقیت برای 
همــکاران بازنشســته در کنار خانــواده اظهار 

داشــت: این نوع مراســم هــای خودجوش و 
ابتــکاری محبــت بین همــکاران را افزون می 
نماید و همکار بازنشسته بعد از ۳۰ سال تالش 
صادقانــه باز هم خود را عضــوی از مرکز می 
دانــد و این گونه حرکت ها برای همیشــه در 

ذهنها ماندگار خواهد بود.
دکتر احمد بایبوردی اظهار داشــت: امیدوارم 
تمامی بخش ها برای همکاران بازنشسته چنین 
مراســم هایی که هیچ گونه بار مالی هم برای 
مرکز نــدارد و همه هزینه هــا برعهده خود ما 
و همکاران بخش می باشــد  برگزار نمایند تا 
همکاران بازنشســته با دلی خوش و قلبی مملو 
از احترام و مهر و محبت همکاران، بازنشســته 

گردند.
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اداره كل سالمت واموراجتماعی شهرداری تبریزپیشگام در
عرصه خدمات رسانی به بیماران  پیوند اعضا

مدیرعامــل مرکزنیکوکاری پیوند اعضا آذربایجانشــرقی 
ومدیر کل سالمت شهرداری تبریز درراستای مساعدت به 

بیماران پیوند اعضا دیدار وبه تبادل نظر پرداختند .
به گزارش خبرنگار ما؛ عمده محور این دیدارجلب اعتماد 
عمومی، خیرین ومرتفع نمودن مشکالت بیماران پیوندی  
و ســایر مشــکات این عزیزان بــود که مــورد تاکید قرار 

گرفت.
بر اســاس این گزارش مدیرکل ســالمت وامور اجتماعی 
ضمــن گرامیداشــت یاد و 
دکتر  شهید  خاطره 
زاده  زارع  رســول 
مدیــر فقیــد ایــن 
اعضاء  پیوند  مرکز 
ایثار  داشت:  اظهار 
و ازجان گذشتگی 
دکتر زارع زاده که 
درحیــن بیماری و 
علیرغم مشــکالت 
در  و  جســمی 
بحرانــی  شــرایط 
کرونــا در اذهــان 
خواهــد  مانــدگار 
بود.حسن زاده افزود: بی شـک و دعای خیر بیماران توشـه 
آخرت آن فقید بوده و اجـر و منـزلت اخروی نصیب وی 

خواهد گردید.
وی تاکید کرد: از جمله موارد مهم، تثبیت و اســتقرار این 

مرکــز نیکوکاری با رویکرد ارائه خدمــات بهینه و کافی 
برای بیماران پیوندی و جامع بودن حوزه فعالیت از نکته نظر 
اداری و رفع این موانع در جهت افزایش مشارکت عمومی 
و ســازمانهای مردم نهاد، اولویت اول می باشد.مدیر کل 
سالمت وامور اجتماعی تصریح کرد : یکی ازوظایف این 
اداره کل با توجه به رســالت اجتماعی، حمایت از سازمان 
هــای مردم نهاد و مخصوصا مراکــز خیریه فعال در حوزه 
ســالمت می باشد که بر این اســاس پیش از این اقدامات 
موثر و چشم گیری انجام داده و آماده توسعه بیش از پیش 

این همکاری ها هستیم.
درپایــان این دیداریوســفی مدیرمرکز نیکــوکاری پیوند 
اعضا استان ازحمایت مستمر و بی شائبه مدیر کل سالمت 
وامــور اجتماعی تقدیروقدردانی نمــود و گفت؛ از اینکه 
مدیر کل ســالمت واموراجتماعی شهرداری تبریز تصمیم 
گیرفتند یک محل و اتاق جداگانه در این مرکز در اختیار 
ما برای ارایه خدمات بیشتر به بیماران پیوند اعضا قراردهند 

مجددا قدردان زحمات  و مساعدت آنان هستیم .

از جمله موارد مهم، 
تثبیت و استقرار این مرکز 
نیکوکاری با رویکرد ارائه 

خدمات بهینه و کافی 
برای بیماران پیوندی و 

جامع بودن حوزه فعالیت 
از نکته نظر اداری و 

رفع این موانع در جهت 
افزایش مشارکت عمومی 
و سازمانهای مردم نهاد، 

اولویت اول می باشد
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برگزاری اولین جلسه شورای تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان شرقی در سال 1400؛
دکتر احمد بایبوردی: نمایشگاه نوآوري و فنـاوري ربع رشـیدي فرصتی برای 

نمایش توانمندیهای سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه است

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و  جلسه 
شــورای تحقیقات کشــاورزی اســتان با حضور 
مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان، دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات 
و آموزش کشــاورزی و منابــع طبیعی آذربایجان 
شــرقی و اعضای شــورای تحقیقات کشــاورزی 
اســتان در اتاق جلســه ســازمان جهاد کشاورزی 

استان برگزار شد.
دکتــر احمد بایبوردی دبیر شــورای تحقیقـــات 
کشاورزی اســتان ضمن تبریک ایام ربیع االول و 
پر خیر و برکت بودن این ایام برای همه و آرزوی 
صحت و سالمتی برای اعضای شورای تحقیقات، 
در خصوص دســتور جلســه اظهار داشت: اولین 
دســتور اطــالع رســـانی درخصــوص برگزاري 
نهمین نمایشـگاه نوآوري و فنـاوري ربع رشـیدي 
)رینوتکس ۲۰۲۱ ( و مســـئولیت زون کشاورزي 
و صنایــع تبدیلی بــا مرکز تحقیقــات و آموزش 
کشاورزي و منابع طبیعی استان  می باشد نمایشگاه 
از مورخه ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ الی ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ برگزار 
می شــود و متن اصلی ســازمان جهاد کشاورزی 

اســت و ما دبیر آن هســتیم و فرصت خوبی است 
که ســازمان، مرکز و ادارات تابعــه توانمندیهای 
خود را به نمایش بگذارند. و دومین دستور جلسه 
آبیاري تکمیلی راهــکاري براي افزایش پایداري 
تولید گندم و کاهش مصـــرف آب )ارائه دهنده: 
موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور(می باشد 
و دســتور جلســه آخری آبخوانداري و نقش آن 
در مدیریــت ســیالب و تعادل بخشــی منابع آب 
زیرمینی)ارائــه دهنده: بخــش تحقیقات حفاظت 

خاک و آبخیزداري مرکز تحقیقات( است.
در ادامه جلسه دکتر احد حبیب زاده رئیس بخش 
تحقیقات آبخیــزداری مرکز آبخوانداري و نقش 
آن در مدیریت ســیالب و تعادل بخشی منابع آب 
زیرمینی و کارهای انجام شــده در ایســتگاههای 
تحقیقاتی مرکز را تشــریح نمود و در ادامه  دکتر 
علیزاده رئیس موسســه تحقیقات کشاورزی دیم 
کشــور، آبیاري تکمیلی راهــکاري براي افزایش 
پایــداري تولید گنــدم و کاهش مصـــرف آب 
و اقدامات انجام شــده توســط موسسه تحقیقات 

کشاورزی دیم کشور را تشریح کرد.
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مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان آذربایجان شرقی از 
ارائه ۲۷ هزار و ۲۸۶ نفر دوره آموزشهای مهارتی در دو بخش 
دولتی و خصوصی در شش ماهه نخست سال جاری در استان 

خبر داد.
رضا اختیار وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
آذربایجان شرقی از ارائه ۲۷ هزار و ۲۸۶ نفر دوره آموزشهای 
فنی و مهارتی در دو بخش دولتی و خصوصی در شش ماهه 

اول سال جاری در استان خبر داد.
رضا اختیار وکالتی همچنین افزود: آموزشهای فنی و حرفه ای 
در حوزه های مختلفی چون؛ خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر 

وکشاورزی توسط بخش دولتی ارائه می شوند.
وکالتــی در ادامه افزود: خدمات آموزشــی در بخش دولتی 
شامل؛ ســکونت گاههای غیر رسمی)حاشیه نشینی شهرها(، 
کارگاههای ثابت شهری و ســیّار، زندان ها، صنایع، عشایر، 
مهارت آموزی در محیط کار واقعی و مرکز مدیرت مهارت 

آموزی و مشاوره شغلی ارائه می شود.
وکالتی خاطر نشــان کرد: از مجموع این آموزشها؛ در بخش 
دولتی تعداد ۱۰ هزار و ۹۲۶ نفر دوره که شــامل؛ مراکز ثابت 
و سیّار شهری با ارائه ۵ هزار و ۶۰ نفر، روستاها و عشایر ۴۲۸، 
پــادگان ۲ هــزار و ۴۷۲، زندان ۱هــزار و ۷۳۳، صنایع ۳۷۵، 
ســکونتگاههای غیر رســمی ۱۹۳، کارگاه مهــارت آموزی 
در محیــط کار واقعی ۳۲۳، مرکــز مدیریت مهارت آموزی 
و مشاوره شــغلی ۳۳۶ نفر دوره و در بخش خصوصی تعداد 
۱۶ هزار و ۳۶۱ نفر دوره توســط آموزشگاههای فنی و حرفه 
ای آزاد ارائه شــده اســت. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
آذربایجان شــرقی افزود: از مجموع آموزشهای مهارتی ارائه 

شــده در دو بخش دولتی و خصوصی ۹هزار و ۹۶۷ نفر دوره 
بانوان و ۱۷هزار و ۳۱۹ نفر دوره آقایان از این آموزشــها بهره 

مند شده اند.
وکالتی اظهار داشــت: آموزشهای فنی و حرفه ای در خوشه 
های صنعت به تعداد ۱۰هزار و ۸۱۳ نفر، فرهنگ و هنر ۱۴۴۰ 
نفر، خدمات ۱۴ هزار و ۱۲۷ نفر و کشــاورزی ۹۰۶ نفر دوره 
می باشد. وکالتی خاطرنشان کرد: عملکرد آموزش های ارائه 
شده این اداره کل در شش ماهه اول سال جاری بر اساس نفر- 
ســاعت، ۶ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۶۱۹ نفر- ساعت بوده است.

وی در ادامه با اشــاره به برگــزاری آزمونهای مهارت افزود: 
تعداد ۶۴ هزار و ۵۲۵ نفــر در آزمونهای مهارت؛ هماهنگ، 
آنالین، صنعت ساختمان، تفاهم نامه و ادواری شرکت کرده 
اند و تعداد ۳۵ هزار و ۹۹۲ فقره گواهینامه مهارت برای قبولین 

در آزمونهای مهارت صادر گردیده است.
الزم به توضیح اســت؛ در کلیه کارگاههای آموزشی جهت 
پیشــگیری از بیماری کووید ۱۹، حفــظ فاصله گذاری های 
اجتماعی و رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی همچنان ادامه 

دارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی خبر داد:

بهره مندی بیش از ۲۷ هزار نفر از آموزش های مهارتی در نیمه نخست سال 1400
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برگزاری جلسه بررسی نتایج ارزیابی عملکرد سال 1399مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

مرکــز  عمومــی  روابــط  گـــــزارش  بــه 
تحقیقـــــــــــات و آمــوزش کشــاورزی و 
منابع طبیعی آذربایجان شرقی،جلســه گزارش 
نتـــایج ارزیابی عملکرد مرکز در سال ۱۳۹۹با 
حضور دکتــر احمد بایبــوردی رئیس مرکز، 
معاونیــن و رئیــس واحد نظارت و ارزشــیابی 
مرکز و مسئول امور اداری مرکزدر اتاق جلسه 

مرکز خسروشاه برگزارشد.
مهندس ســیام الدین نصیری با اشاره به دستور 
جلســه که گزارش نتایــج ارزیابــی عملکرد 
اختصاصی، عمومی و مدیران و تصمیم گیري 
در خصوص برنامه آتی ارزیابی عمومی اظهار 
داشــت: دســتگاههای دولتــی در ســه محور 
اختصاصی, عمومی و مدیران ارزیابی می شوند 
که مرکز در سال ۱۳۹۹ در ارزیابی اختصاصی 
عالی اســت و از نمره ۱۰۰۰ امتیاز ۹۳۹/۵۱ را 
اخذ کرده اســت و ارزیابی اختصاصی در دو 
محــور آمــوزش و تحقیقات صــورت گرفته 
اســت و در بخش آموزش از نمره ۴۰۰ امتیاز 

۴۰۰ و در بخــش تحقیقات از نمره ۶۰۰ امتیاز 
۵۳۹/۵۱ را اخذ نموده است.

رئیس واحد نظارت و ارزشیابی مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 
شرقی افزود: شاخص های اختصاصی در بخش 
آموزش در سه محور بهره برداران، کارکنان و 
آموزشهای رســمی صورت گرفته است و در 
بخش تحقیقات  در سه محور اجرای طرحهای 
تحقیقاتــی، پشــتیبانی علمــی محققین بخش 
کشــاورزی و کنترل و نظارت بر مزارع تولید 

بذر انجام شده است.
وی ادامه داد: در ارزیابی عمومی از نمره ۱۰۰۰ 
امتیاز۳۸۰ کسب کرده ایم و محورهای ارزیابی 
عمومی، اصالح ساختار سازمانی، توسعه دولت 
الکترونیک، مدیریت ســرمایه انسانی، ارتقای 
سالمت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی 

و محور مدیریت عملکرد می باشد.
مهندس ســیام الدین نصیری در پایان گزارش 

ارزیابی مدیران مرکز را نیز تشریح نمود.
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رئیس مرکــز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع 
طبیعی آذربایجان شــرقی ضمن قدردانــی از زحمات 
همکاران اظهار داشــت: در طول دوسال مدیریت بنده 
، تنها دغدغه من مطالبات همکاران بوده اســت و بنده 
بــرای هیچ یــک از مجموعــه های خود ریالــی هزینه 
نکــرده ام و همه باید در هــر کاری اول منافع مرکز را 

در نظر بگیریم.
دکتر احمد بایبوردی در بحــث ارزیابی مدیران مرکز 

بیان داشــت: از مدیرانی قدردانی شــود کــه واقعا کار 
کرده اند نه از مدیرانی که امتیاز به دســت آورده اند.

وی از رئیس واحد نظارت و ارزشــیابی خواست جلسه 
جداگانه ای با حضور معاون پژوهش و روءسای بخش 
های تحقیقاتی و معاون برنامه ریزی و نیروی انســانی و 
مدیران اداری برگزار نماید و مســائل و چالشهایی که 
در ارزیابــی عمومی وجود دارد مورد بحث و بررســی 

قرار گیرد.
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 صاحب امتیاز و مدیر مسؤول: احمد بایبوردی
 سردبیر:  محمدرضا ایازی         


