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برنامه ریزی منابع انسانی با رویکردی استراتژیک
از آنجا ک��ه امروزه منابع انس��انی با ارزش��ترین 
عام��ل تولی��د و مهمترین س��رمایه هر س��ازمان و 
منب��ع اصلی زاین��ده مزیت رقابت��ی و ایجادکننده 
قابلیتهای اساس��ی هر س��ازمان است، پس یکی از 
عمده تری�����ن برنامه ریزیهای س��ازمانی، برنامه 
ریزی منابع انس��انی اس��ت. عامل مهم برای وجود 
برنامه ریزی منابع انس��انی، برنامه ریزی جهت نیل 
به نیازهای مهارتی، آموزش��ی و درنهایت بهسازی 
منابع انسانی است. موثرترین راه دستیابی به مزیت 
رقابتی در ش��رایط فعل��ی کارآمدتر کردن کارکنان 
سازمانها از طریق بهبود و بهسازی آنان است و آنچه 
که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد این 
است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزشهای فنی 
و تخصصی حاصل نمی شود بلکه ازطرق متعدد به 

توسعه کارکنان پرداخت و این مهم جزء با اعمال مدیریت استراتژیک درقلمرو مدیریت منابع 
انسانی امکان پذیر نخواهدبود. باتوجه به اینکه منابع انسانی، منبع استراتژیک برای سازمانها 
محس��وب می ش��ود، جزء مهم و الینفک مباحث برنامه ریزی استراتژیک است و اکثر برنامه 
ریزیهای س��ازمانی و منابع انس��انی ماهیت راهبردی دارند. از عمده ترین عواملی که موجب 
نگرش جدید در برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شده است روند تغییرات و دگرگونیهای 
تکنولوژیک، اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمانهاس��ت که همواره با آن 
مواجه اند. اگر س��ازمانها می خواهند همس��و با این تغییرات باش��ند بایستی نگرش جامع و 
راهبردی داش��ته و الزامات گوناگونی را مدنظر قرار دهند. در عصر حاضر، اساسی ترین منبع 
رقابتی س��ازمانها، منابع انسانی کارآمد یا کارکنان دانشی هس��تند. درعین حال، بسیاری از 
س��ازمانها فاقد تخصص و مهارت الزم هستند که بتوانند به طور موثر برنامه های استراتژیک 

منابع انسانی را تهیه کنند.
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

ب��ه عقیده دوچینزو و رابینز)DECENZO ROBBINS(   برنامه ریزی منابع انس��انی 
فرآیندی اس��ت که به وسیله آن س��ازمان معین می کند که برای نیل به اهداف خود به چه 
تعداد کارمند، با چه تخصص و مهارتهایی برای چه مش��اغلی و درچه زمانی نیاز دارد. هدف 
برنامه ریزی منابع انس��انی تجزیه و بررس��ی تعادل عرضه و تقاضا با یک روش س��اختاریافته 
است، این امر با یک تصویر روشن و با حرکت سریع باتوجه به آین��ده آغاز می گردد و مقصود 
آن است که زمینه های عملی را به عنوان یک نتیجه، تجزیه وتحلیل و تعیین کرد. در برنامه 
ریزی منابع انس��انی ما به ش��ناخت اعضا و مهارتهای موردنیاز ب��رای انجام وظایف روزمره و 
تغییراتی که ممکن است ظرفیت کار را در آینده و حجم فعالیتهای تعهد شده را تغییر دهد 
نیازمندیم. این درک خوبی از اس��تراتژی و برنامه های تجاری جزئی تر را دربرمی گیرد. بعد 
از آن ما باید وضعیت عرضه نیروی انسانی را از نظر فهرست موجودی نیروی انسانی جاری و 
نیازهای آنان که چقدر باید تغییر کند را درنظر داشته باشیم. این موضوع بیانگر آن است که 

سازمانها نیاز به شناخت دقیق از اعضا و ویژگیها و روابط بین آنان با سازمان دارد.
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی فرآیندی است درجهت برقراری اهداف منابع انسانی 
و توس��عه استراتژی های منابع انس��انی برای نیل به اهداف، سیاستها ازطریق بسیج، توسعه 
و نگهداری منابع انس��انی. برنامه ریزی منابع انس��انی با مفاهیم محیط و عملیات سازمان در 
ارتباط بوده و ش��امل عوامل داخلی وخارجی می ش��ود. عوامل خارجی همچون فش��ارهای 
اقتصادی، تغییرات تکنولوژی، قوانین و مقررات، وضعیت سیاسی، بازار نیروی کار و آموزش، 
عوامل داخلی ش��امل هدف و مقاصد سازمان، فرهنگ، ساختار، منابع انسانی و ذینفعان می 

گردد. برنامه ریزی منابع انسانی ویژگیهای ممتاز و مشخصه ذیل را داراست:
• آگاهی: مفروضات روشن و آشکار را در مبحث منابع انسانی به وجود آورد؛

• تحلیلی: بر یک سری قضاوتها و واقعیات متکی است؛
• هدف گرایی:  ابزاری برای تصمیم گیری س��ازمانی درجهت نیل به اهداف منابع انس��انی 

بویژه مقاصد سازمانی است؛ 
• چشم انداز به آینده: مسائل منابع انسانی را پیش بینی و آینده نگری می کند؛

• اجتماعی یا جمع گرایی: بر گروهها توجه دارد نه به افراد؛
• کم���ی : به افراد و اعضای سازمان توجه می کند.

از آنجا که منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید ومنبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجادکننده 
قابلیتهای کلیدی هر سازمان است و عامل انسانی منبع راهبردی برای سازمانها محسوب شده لذا 
برنامه ریزی منابع انسانی جزء برنامه ریزی استراتژیک است و سنگ زیربنای برنامه ریزی منابع 
انسانی شناخت مفروضاتی است که تصمیمات در آن اتخ��اذ می شود و درصورت پیش بینی و 
قضاوت مناسب، اهداف موردانتظار تحقق می یابد. آنچه که در سالهای اخیر در برنامه ریزی منابع 
انسانی مورد نظر و توجه  قرار می گیرد و برای آن برنامه ریزی استراتژیک انجام می گیرد، شناخت 
از وضعیت موجود داخلی و خارجی موسسه به منظور مواجهه با آینده است، چرا که آن جنبه ای 
از برنامه ریزی موسسه است که به جای توجه به مسائل مالی یا دیگر منابع به نیروی انسانی توجه 
دارد و تجزیه وتحلیل قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدات باتوجه به عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار 
بر فعالیتهای موسس��ه صورت می گیرد. همچنین با افزایش رقابت و کمیابی پرسنل م���اهر با 
احتیاجات مناس��ب بازار، برنامه ریزی و مدیریت منابع، تالش بسیاری را در راستای برنامه ریزی 
منابع انسانی می طلبد. از این رو، بررسی الگوها و مدل های مختلف برنامه ریزی منابع انسانی و 
استفاده بهینه از آنها در موسسات و سازمانها جهت برنامه ریزی و بهسازی منابع انسانی مفید و 

ثمربخش خواهدبود. 

مقاله
در دیدار با استاندار اصفهان:

تأکید معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بر تسریع 
در عملیاتی سازی پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران

 عصرآزادی / سرپرستی اصفهان: معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه 
در دیدار با اس�تاندار اصفهان، بر بهره گی�ری از فاینانس خارجی و هماهنگی میان 
دس�تگاه های اجرایی جهت تسریع در عملیاتی سازی پروژه قطار سریع اصفهان- 

تهران تأکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، در دیدار روز سه شنبه 
دکتر مرتضوی استاندار اصفهان با مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه 
ک��ه در مح��ل وزارت امور خارجه برگزار ش��د، معاون وزیر امور خارجه با اش��اره به لزوم جذب و 
هدایت س��رمایه گذاری خارجی در اس��تان اصفهان و اهمیت پروژه قطار سریع اصفهان- تهران، 
براس��تفاده از فاینانس خارجی و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی جهت تسریع در عملیاتی 
سازی این پروژه تأکید کرد. در این دیدار، استاندار اصفهان ضمن بیان گزارش از آخرین وضعیت 
پروژه مزکور وچالش های پیش روی این پروژه، راهکارهایی جهت تسریع در پیشبرد طرح ونیز 
همکاری معاونت دیپلماسی اقتصادی در تامین اعتبار از طریق فاینانس خارجی را بیان کرد. معاون 
دیپلماس��ی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز ضمن اس��تقبال ازگسترش تعامالت خارجی استان 
اصفهان و اظهار تمایل جهت بازدید میدانی جهت آشنایی بیشتر با صنایع مطرح و فعاالن بخش 
خصوصی اصفهان، خواس��تار معرفی ظرفیت های دقیق استان اصفهان واحصاء کشورهای هدف 
همکاری جهت انعکاس به نمایندگی های ذیربط به منظور انجام هماهنگی های الزم و رفع موانع 

احتمالی همکاری فعاالن اقتصادی استان اصفهان با همتایان خارجی شد.

پایان آبگذاری کانال های کشاورزی از سد سفیدرود 
عصرآزادی / سرپرس�تی گیالن: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن از پایان 

آبگذاری کانال های کشاورزی از سد سفیدرود خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیالن؛ وحید خّرمی با اعالم این خبر گفت: 
بر اساس تقویم آبیاری تدوین شده، برنامه آبگذاری کانال های کشاورزی از سد سفیدرود به 
پایان رسید و پس از این چنانچه مناطقی نیاز به آب داشته باشند، بصورت موردی تأمین آب 
خواهند ش��د.  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن از کشاورزان عزیزی که تقویم آبیاری 
و به توصیه های س��ازمان جهاد کشاورزی و آب منطقه ای عمل نمودند، تقدیر و تشکر کرد.  
وی افزود: باتوجه به شرایط کمبود آورد آب سد سفیدرود و کمبود بارش ها در سالجاری، با 
تشکیل قرارگاه جهادی آب استان توسط استاندار، تجربه بسیار موفق و ارزشمندی را داشتیم 
و از استاندار گیالن و همچنن همکاری فرمانداران و سایر ادارات در همراهی با مجموعه آب 
منطقه ای در فصل آبیاری بس��یار تش��کر و قدردانی می نمایم.  خّرمی اظهار امیدواری کرد: 
آرزو می کنم که در سالهای آتی نیز با همین همبستگی بین مردم و مسئولین، بتوانیم فصل 

کشاورزی و تأمین آب را به خوبی پشت سر بگذاریم.
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مقاله

ام�ام جمعه موقت تبریز با تاکید بر نقش زنان 
در توسعه و سالمت روحی و روانی جامعه، گفت: 

تار و پود جامعه به کل در دستان زنان است.
حجت االس��ام احم��د مطه��ری اصل در مراس��م 
تجلیل از کارکنان ممتاز یگان های نزاجا مس��تقر در 
آذربایجان ش��رقی و اردبیل، با بی��ان اینکه موفقیت 
و ممت��از بودن نیاز ب��ه مولفه هایی تاثیرگذار دارد که 
یکی از اصلی ترین آن ها خانواده است، افزود: خانواده 
خوب و مطلوب اس��ام می  تواند یک فرد را به ترقی 
و پیش��رفت برساند و مس��یر موفقیت و دستیابی به 

اهداف بلند را هموار گرداند.
وی اظهار داشت: مشهور است که زنان نصف جامعه 
را تشکیل می دهند اما بنده معتقدم در حقیقت زنان 
کل ت��ار و پود جامعه را می بافند و جامعه به ش��دت 

تاثیرپذیر از رفتار و اخاق این قشر است. 
مطه��ری اصل ادامه داد: ام��ام خمینی )ره( به این 
موض��وع اعتقاد راس��خی داش��تند و از هم��ان اوایل 
انق��اب به مقوله زنان تاکید بس��یار می کردند، چون 
می دانس��تند اگر زن در جامع��ه مانع از جهاد مرد در 
میدان جن��گ و یا انقاب و در باقی زمینه ها ش��ود، 
کش��ور به هیچ جایگاه مهمی دس��ت نخواهد یافت و 
چه بس��ا آلت دست دشمنان در مس��یر دستیابی به 

اهداف شومشان شود. 
وی اضاف��ه کرد: امروز نیز دش��من و تمام بازوهای 
رس��انه ای و مزدورانش تاششان در همه زمینه ها را 
به مسئله زنان جامعه معطوف کرده اند و سعی دارند 
با اولویت س��ازی، مس��ائل و موضوعاتی که اصا" در 

متن جامع��ه ما وجود ندارد را به کمک رس��انه ها و 
هزینه ه��ای میلیون دالری ، به عنوان مس��ئله اصلی 
جامعه تلقی کنند و از این طریق بهره  برداری هایی را 

در مسیر مقاصد کثیف خود انجام دهند. 
مطهری اصل با اش��اره به اینک��ه در جامعه  ای که 
الگ��وی اکثریت قریب به اتفاق زنانش حضرت فاطمه 
)س(، حضرت زین��ب )س( و حضرت معصومه )س( 
هس��تند، بدحجابی و بی عفتی برای آن جامعه معنی 
ندارد، گفت: دش��من با هزینه های سنگین تبلیغاتی 

قص��د دارد رویدادهایی در موض��وع عفاف و حجاب 
ک��ه به ن��درت در جامعه ما رخ می ده��د را به عنوان 
روی��داد غالب ب��ه مردم معرفی کند ت��ا بتواند از این 
طریق تعدادی از م��ردم را فریب داده و در نتیجه به 
جای مقابله با ارتش و سپاه و پیشرفت های فداکاران 
و دلسوزان این نهادها در عرصه پهپاد و موشک، زنان 

را از گرد نظام اسامی دور سازد.
وی یادآور ش��د: اگر همدلی زنان در جامعه نبود و 
مانع از جهاد مردها در میدان جنگ و یا انقاب و در 

باقی زمینه ها می شدند، کشور به هیچ جایگاه مهمی 
دست نمی یافت.

مطه��ری اصل به اش��تباه محاس��باتی دش��منان 
درباره جمهوری اس��امی ایران اش��اره و اضافه کرد: 
آنها محاس��به نکرده اند که اسام و تشیع که یکی از 
ثمراتش حجاب مقدس اس��امی است، بیش از هزار 
سال در قلب و روح این ملت ریشه دوانیده  است و اگر 
مصرند که نتیجه تاش هایشان را ببینند، به تماشای 
ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان در روزهای آینده 
بنش��ینند تا برایشان ثابت شود اگر بخواهند ضربه ای 
از این جهت به نظام اس��امی وارد کنند باید حداقل 

هزاران سال بکوشند.
به گزارش ایرنا، جانش��ین فرمانده قرارگاه عملیاتی 
لش��کر ۲۱ حمزه سیدالشهدای آذربایجان نیز در این 
مراس��م برگزاری این تجلیل را در راستای طرح های 
۳۰گانه لبیک که مانند چراغ راه، هدایتگر ارتش و به 

خصوص نیروی زمینی است، عنوان کرد.
امیر س��رتیپ  دوم هرمز طبرخونی اظهار داشت: با 
مدنظ��ر قرار دادن مولفه هایی نظیر شایسته س��االری 
و عدالت  محوری، ۹۷ نفر از کارکنان ش��ریف ش��اغل 
در یگان های تابعه عملیاتی و آموزش��ی مس��تقر در 
آذربایجان شرقی و اردبیل شناسایی و تجلیل شدند.

ب��ه گفت��ه وی طرح های لبیک و تجلی��ل از نفرات 
ممت��از یگان ها، از عوام��ل ایجاد و ارتق��ای انگیزه و 
روحیه خدمتی، پویایی و نش��اط در کارکنان اس��ت 
که ثم��ره آن تقویت توان رزمی یگان ها جهت انجام 

ماموریت های محوله است.

   عصرآزادی / سرپرس�تی بوشهر: به گزارش 
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در بوشهر، 
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در آیین 
آغاز عملیات اجرای�ی ۲۲۵۲ واحد نهضت ملی 
جهش تولید مسکن اظهار داشت : از این تعداد 
س�هم شهرس�تان ج�م ۵۰۰ واحد، شهرس�تان 
دیل�م ۵۰۰ واحد ، شهرس�تن گن�اوه ۴۰۰ واحد، 
شهرس�تان دشتس�تان ۶۰۰ واحد و شهرستان 

کنگان ۲۵۲ واحد است .
دستغیبی چشم انداز جمعیت استان بوشهر ۲ میلیون 
نفر دانست و افزود: برای اسکان، اشتغال و ایجاد امکانات 
رفاهی و تغذیه ای این میزان جمعیت در فراهم ش��دن 
زیرس��اخت های الزم هستیم. مدیر کل راه و شهرسازی 
استان بوشهر گفت : ۵۳ هزار نفر برای طرح نهضت ملی 
مس��کن استان بوش��هر ثبت نام کردند که از این شمار 
۱۱ هزار و ۲۸۰ نفر واجد شرایط الزم شناخته شده اند. 

سید محمود دستغیبی بیان کرد : همچنین تاکنون هفت 
هزار نفر از واجد شرایط نهضت ملی جهش تولید مسکن 
در اس��تان بوشهر سهم آورده اولیه برای ساخت خانه را 
واریز کرده اند. مدیر کل راه و شهرس��ازی استان بوشهر 
اضاف��ه کرد: تاکنون زمین الزم برای س��اخت ۲۴  هزار 
واحد مس��کونی نهضت ملی جهش تولید در این استان 

تامین شده  است.

عصرآزادی / سرپرستی اصفهان: در جلسه ای 
که با حضور نمایندگان هیات های مذهبی شهر 
اصفهان، مس�ئوالن س�ازمان تبلیغات اسالمی 
و دفت�ر ایمنی ش�رکت توزیع ب�رق اصفهان در 
گلس�تان شهدا برگزار ش�د، دستور العمل های 
ایمنی به صورت مش�روح مطرح و آموزش های 
الزم درب�اره هرچ�ه بهتر و ایم�ن برگزار کردن 

مراسم عزاداری در سطح شهر ارائه شد.
س��ید مجتبی باطنی مدیر روابط عمومی ش��رکت 
توزیع برق اصفهان  گفت: همه س��اله با فرا رس��یدن 
ماه محرم مراس��م عزاداری و س��وگواری حضرت ابا 
عبدا... الحسین )ع( در سراسر کشور برگزار می شود و 
بسیاری از هموطنان اقدام به آماده سازی اماکن مذهبی، 
تکایا و هیات های مذهبی می کنند اما باید توجه کنند 
که رعایت اصول ایمنی بسیار حایز اهمیت می باشد و 
ب��ی احتیاطی می تواند جان اف��راد را به خطر بیندازد. 

وی تصریح کرد: در این نشس��ت بر مشارکت بسیاری 
از س��ازمانها از جمله آتش نشانی تاکید و شرکت توزیع 
برق به عنوان یک س��ازمان موثر در برق رس��انی پایدار 
و مطمئن مطرح ش��د. وی افزود: برگزاری این جلسات 
موجب ش��ده که روش های غیر استاندارد و ناایمن در 
تامی��ن ب��رق در هیات ها به کمترین میزان رس��یده و 
همچنین موجب ش��ده خطرات جانی و خسارات مالی 
کاهش یابد. مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق 
اصفهان خاطر نشان کرد: آشنایی هیات های مذهبی با 
خطراتی از جمله برق گرفتگی و آتش س��وزی و... می 
تواند ایمنی بیشتر را برای عزاداران رقم بزند. باطنی ابراز 
داشت: در این نشست بر مدیریت مصرف؛ حفظ سرمایه 
ملی، محیط زیس��ت و ترویج فرهنگ بهینه انرژی برق 
اش��اره شد و  توصیه ش��د برای تامین روشنایی محل 
های برپایی مراس��م به جای المپ های پر مصرف از 

المپ های کم مصرف یا ال ای دی استفاده شود.

 آغاز عملیات اجرایی
  ۲۲۵۲ واحد نهضت ملی مسکن 

در استان بوشهر

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان مطرح کرد:

 ضرورت مدیریت مصرف برق بعنوان سرمایه ملی
و نکات ابمنی در هیات های مذهبی

اس�تاندار آذربایجان ش�رقی با بیان اینکه دولت سیزدهم برای 
احیا و جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه اقدامات مناسبی 
را برنامه ریزی و آغاز کرده است، گفت: طرح انتقال پساب تصفیه 

خانه فاضالب تبریز از اقدامات موثر در این راستا است.
ب��ه گزارش ایرنا، عابدین خرم در آیین راه اندازی پروژه انتقال پس��اب 
تصفی��ه خانه فاضاب تبریز اظهار کرد: دریاچ��ه ارومیه عامل مهمی در 
حفظ محیط زیست منطقه است که وضعیت آن نگرانی هایی را به دنبال 
داش��ت در واقع اگر به س��مت خشک ش��دن پیش می رفت استان های 

شمال غرب کشور را دچار حادثه غم انگیز زیست محیطی می کرد.
وی افزود: پیش از این نیز تاش هایی برای احیای دریاچه ارومیه انجام 

شده و بخش مهمی از آن نیز در حال اجرا می باشد.
خ��رم یادآور ش��د: زود بازده تری��ن طرح در کوتاه م��دت برای احیای 
دریاچه ارومیه الیروبی رودخانه ها، اصاح الگوی کش��ت، پایدارس��ازی 
حوضه دریاچه ارومیه به لحاظ جلوگیری از از طوفان های شنی می باشد 
که البته باید فکر مبنایی بر این اس��اس صورت گیرد، بارندگی ها از سال 
۱۳۸۰ رو به کاهش بوده و یکی از اصلی ترین مش��کات خش��ک شدن 

دریاچه ارومیه این موضوع است.
اس��تاندار آذربایجان ش��رقی یادآور شد: آذربایجان ش��رقی ۱۱ درصد 
س��هم احیای دریاچه ارومیه را برعهده دارد و متعهد ش��ده است، بر این 
اساس رهاسازی آب از سدها که از ابتدای امسال نیز انجام شده از جمله 
دیگر اقدامات اس��تانی اس��ت که برای احیا انجام ش��ده و امسال تاکنون 
۱۲ میلیون مترمکعب از س��د قلعه چای عجب ش��یر ب��ه دریاچه ارومیه 

رهاسازی شده است.
خ��رم تاکید کرد: بخش مهمی از طرح احیای دریاچه ارومیه مربوط به 
تصفیه خانه تبریز و انتقال پس��اب  این کانشهر به دریاچه ارومیه است 
که تصفیه خانه سهند و آذرشهر نیز جزو این طرح به حساب آمده بر این 
اس��اس باید از سرعت باالیی نیز برخوردار شود تا پساب آنها موجب احیا 

شود که در سال ۱۴۰۲ محقق می شود. وی یادآور شد: از ۱۲۳ میلیون 
مترمکعب تصفیه خانه تبری��ز اکنون با این طرح ۷۰ میلیون متر مکعب 

محقق شده و به دریاچه ارومیه می رسد.
استاندار آذربایجان شرقی یادآور شد: بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان برای 
این پروژه هزینه شده است که در تحقق آن مسئولین استان نمایندگان 
مجل��س کارکنان آب منطقه ای و آب و فاضاب تاثیرگذاری داش��تند و 

نقش خود را ایفا کردند.
وی با اش��اره به اینکه گرمای هوا در تابس��تان اکنون به حداکثر خود 
در این ماه رس��یده اس��ت، گفت: با این وجود با اقداماتی که انجام ش��ده 
تاکنون قطعی آب در تبریز نداشتیم و مدیریت آب در حوزه های مختلف 
مدیریت س��دها، پایاب سد ها و آب ش��رب توسط آب منطقه ای موجب 

شده تا وقفه ای در این موضوع مهم ایجاد نشود.
وی همچنین گفت: تا پایان سال جاری چندین طرح پایاب و مدیریت 

سدها نیز در استان افتتاح می شود.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز در این مراسم 
گفت: پروژه انتقال پس��اب تصفیه خان��ه فاضاب تبریز به دریاچه ارومیه 
مرحله اول آن ۷۰ کیلومتر بوده و ۱۰ کیلومتر آن توس��ط لوله انجام می 

شود که ظرفیت آن تا ۱۲۰ میلیون متر مکعب افزایش می یابد .
یوسف غفارزاده تاکید کرد: برای اینکه این افزایش محقق شود و پساب 
کانشهر به طور کامل به دل دریاچه برسد مدول دوم تصفیه خانه تبریز 
باید تحویل داده شود.  وی افزود: پروژه انتقال پساب تصفیه شده تبریز به 
دریاچه ارومیه شامل چهار پروژه تاسیسات پرداخت و جمع آوری پساب 
در ابت��دای خط انتقال خط لوله به طول ۱۰ کیلومتر و ش��یر خانه های 
واقع در مس��یر خط لوله به تعداد ۲۶ حوضچه و همچنین تخلیه تحتانی 

و حوضچه آرامش در انتهای خط لوله می باشد.
وی همچنی��ن گفت: این طرح ابزاری برای مدیریت آب می باش��د که 
از برداش��ت های غیرمجاز جلوگیری کرده البته در ماه های گذشته برای 
مدیریت آب اس��تان س��ردهنه سازی و مدیریت توس��ط دریچه ها برای 
کنترل آب انجام شده که این طرح ها نیز جزئی از ابزارهای مدیریتی به 

حساب می آید.
غفارزاده ادامه داد: طرح یاد ش��ده باید ادام��ه یابد تا در فازهای بعدی 
هم به دریاچه ارومیه آب بیشتری برسد البته در ادامه باید مقطع خاکی 
برای این طرح ایجاد ش��ود تا آب به طور کامل به دریاچه برسد و از هدر 
رفت آن جلوگیری ش��ود بر این اس��اس امیدوارم با این طرح ها حق آبی 

دریاچه ارومیه احیا شود.
وی اعام کرد:  بر این اساس ۲۴۱ کیلومتر مسیر رودخانه های استان 
ک��ه ب��ه دریاچه ارومیه ختم می ش��ود را الیروبی کردیم ت��ا آب به طور 

مستقیم به دریاچه برسد.
 مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای آذربایجان ش��رقی خاطرنشان کرد: 
این طرح اولین طرح دولت س��یزدهم در آذربایجان ش��رقی است که در 

راستای احیای دریاچه ارومیه انجام می شود.
به گزارش ایرنا به عقیده بس��یاری از کارشناس��ان، اس��تفاده از پساب 
تصفیه ش��ده در راستای احیای دریاچه ارومیه، کمک شایانی به افزایش 

تراز آبی این دریاچه می کند و بسیار موثر است.

استاندار آذربایجان شرقی:

طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب تبریز در احیای دریاچه ارومیه موثر است

عصرآزادی / سرپرس�تی الب�رز: مدیرکل اوق�اف و امور خیریه 
اس�تان البرز از حمایت شرکت های دانش بنیان استان خبر داد و 
گفت: پروژه بزرگ کاش�ت میسکانتوس به عنوان الگوی کشوری 

یکی از مشارکت های بزرگ ما در حوزه کشاورزی بود.
حجت االس��الم علی دشتکی، در نشست خبری که در آستانه محرم و 
برگزاری مراسم این ماه برگزاد شد، اظهار داشت: در بیش از ۵۰  امامزاده 
در ط��ول ده��ه اول و دوم و ماه صف��ر برنامه و س��خنرانی و عزاداری به 
مناس��بت ایام محرم خواهیم داشت و اجرای این برنامه ها در مساجدی 

که دارای موقوفات هستند نیز برگزار می شود.
دشتکی با اشاره به اجرای برنامه های بصیرت عاشورایی در ۱۰۰ نقطه 
از استان البرز، افزود: اوقاف در برنامه محرم و صفر توجه به تشکل سازی 

اجتماعی با محوریت هیئات مذهبی و امامزادگان را اهمیت خواهد داد.
وی گفت: در بیش از ۷۰ درصد از موقوفات استان در مراسم و مناسبت 
ه��ای دینی به ویژه محرم از دهه اول تا پایان صفر این برنامه ها با توجه 

به نیت واقفین  اجرا می شود.
حجت االس��الم علی دشتکی در پاسخ به سئوال ایلنا مبنی بر حمایت 
اوقاف اس��تان البرز از تولید و اش��تغال و شرکت های دانش بنیان، اظهار 
داش��ت: حمایت اوقاف البرز به صورت عملیاتی دنبال می شود و در این 
ارتباط ش��رکت های دانش بنیان که در حوزه الکترونیک فعالیت دارند، 

طرح های جدیدی ارائه ش��ده که می تواند سرمایه قابل توجهی به البرز 
وارد کن��د. وی اف��زود: در حال حاضر اش��تغال ح��دود ۲۵۰ نفر از فارغ 
التحصیالن دانش��گاهی که اکث��ر آنها تحصیالت تکمیل��ی دارند در این 
ش��رکت های الکترونیک ایجاد شده است که تا اشتغال ۳۰۰ نفر افزایش 

خواهد داشت.

این مسئول به حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی 
اش��اره و تصریح کرد: در اش��تهارد حدود ۱۰۰ هکتار از عملیات اجرایی 
پروژه بزرگ کاشت میسکانتوس اجرا شد که عملیات اجرایی این طرح به 

عنوان الگوی کشوری با مشارکت اوقاف و امور خیریه دنبال شد.
حجت االس��الم دش��تکی تصریح کرد: از مزایای اجرا و بهره برداری از 
این طرح، می توان به جلوگیری از ریزگردهای دشت اشتهارد و همچنین 

تولید خمیر کاغذ نام برد.
وی ب��ا عنوان اینکه این گونه طرح ها به دلیل مهم بودن قابل توس��عه 
اس��ت، گفت: کاشت میس��کانتوس طرحی جدید است که در کشورهای 
پیش��رفته به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گرفته است چراکه این گیاه، 

آب بری بسیار پایینی دارد.
 مدی��رکل اوقاف و امور خیریه اس��تان الب��رز از حمایت اوقاف البرز در 
توس��عه باغات طالقان یاد کرد و اظهار داش��ت: این شهرستان با توجه به 
موقعیت خاص خود شرایط فعالیت شرکت های دانش بنیان را ندارد اما 
اوقاف بدون هیاهوی خبری ش��رکت های دانش بنیان را به شهرس��تان 
طالق��ان هدای��ت کرد که آث��ار و نتایج فعالیت این ش��رکت ها در آینده 

مشخص خواهد شد.
وی گفت: برای به روز کردن س��رمایه ها خیلی فاصله داریم اما نسبت 

به گذشته فعالیت قابل مالحظه ای داشتیم.

عزاداری ماه محرم و صفر در ۵۰ امامزاده البرز

نقش زنان در سالمت روحی جامعه پررنگ است
امام جمعه موقت تبریز:

تهیه و تنظیم : حمید زمانی


