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شهرستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

کشاورزان کردستانی الیق دریافت بهترین
خدمات از جهاد کشاورزی هستند

جعفری گفت :کشاورزان کردستانی الیق دریافت بهترین
خدمات از جهاد کشاورزی هستند.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
استان کردستان ،خالد جعفری در بازدید از مرکزخدمات
جهادکشاورزی برده رشه شهرستان مریوان که با همراهی
،معاون تولیدات دامی ،مدیرآب وخاک ومدیرجهادکشاورزی این
شهرستان انجام شداظهار کرد:کارشناسان مراکزخدمات باید در
راستای کشتهای پاییزه همراه و همگام کشاورزان باشند.
وی تاکید کرد :کشاورزان کردستانی الیق دریافت بهترین
خدمات از جهاد کشاورزی هستند .در ادامه مسول وکارشناسان
مرکز از نحوه اجرای کشتهای پاییزه و توزیع کود گزارش خود
را بیان کردند.
مدیرعامل آبفای گیالن:

تحلیل و بررسی تماس های مردمی در
راستای ارائه خدمات مطلوب انجام شود

رشت-مهناز نوبری :به منظور ارتقاء کیفی خدمات
ارائه شده از سوی مرکز ارتباطات مردمی  122این شرکت
 ،دوره های آموزشی ویژه کاربران این سامانه برگزار شد که
مدیرعامل آبفای گیالن با حضور در جمع این عزیزان بر
تحلیل و بررسی تماس های مردمی در راستای ارائه خدمات
مطلوب تأکید کرد.سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و
مدیرعامل آبفای گیالن با بیان این مطلب که  122فقط یک
مرکز ارتباطات مردمی نیست افزود :به منظور ارائه خدمات
غیرحضوری تماس با سامانه  122باید یک فرهنگ شود و
رقابت سازنده و سالم با مراکز  122سطح کشور به منزله
ارتقاء خدمات آب و فاضالب به شهروندان باشد.مدیرعامل
آبفای گیالن در ادامه اظهار داشت :در سنوات گذشته جمع
آوری تماس های مشترکین امکانپذیر نبود و با ایجاد مرکز
ارتباطات مردمی  122تمامی تماس های مردم دریافت و پس
از دسته بندی به بخش های مربوطه انتقال داده می شود که
باید تحلیل درستی بر این تماسها جهت ارائه خدمات بهتر
داشته باشیم تا مشکل مشترکین در اسرع وقت برطرف شود.
وی مرکز  122را گنجینه ای از اطالعات دانست و افزود :این
مرکز به لحاظ سخت افزاری ،نرم افزاری و آموزش باید ارتقاء
یابد و با توجه به اینکه مصرف کننده نهایی خدمات شرکت آب
و فاضالب ،مردم هستند باید بتوانیم در این بخش رضایتمندی
ایجاد کنیم و با شنیدن صدای مشترک نسبت به رفع مشکل و
ارائه خدمت مناسب بکوشیم.
مدرس شرکت  Gppwسویس:

موفقیت در کشاورزی نیازمند بکارگیری
سیستمهای مختلف است

مدرس شرکت GPPWسویس گفت :برای مقابله با هر
تنشی در روند کشاورزی نمیتوان فقط یک راهحل پیشنهاد
کرد بلکه برای رسیدن به موفقیت باید سیستمهای مختلفی
را به کار برد.
جوزبه پیکتانا در کارگاه آموزشی راهکارهای مقابله با
خسارت سرمازدگی و سایر تنشهای محیطی درباغات که در
محل معاونت آموزشی مرکز تحقیقات و آموزشی کشاورزان و
منابع طبیعی سنندج برگزار شد ،اظهار داشت :هدف عمده
شرکت  GPPWاز برگزاری این کارگاه ،افزایش سطح علمی
کشاورزان و کارشناسان است.
وی افزایش عملکرد در عرصه کشاورزی را هدف نهایی
خود عنوان کرد و افزود :ارتباط کارشناسان مربوطه با کشاورزان
برای رسیدن به نتیجه مطلوب مهم است.
این مدرس شرکت سویسی به دیدگاه کلی تنشهای
گیاهان گریزی زد و گفت :تنشهای محیطی ،باد و دمای کم و
زیاد در سرمازدگی محصوالت نقش دارند.
پیکتانا تصریح کرد :خود عملیات کشاورزی مانند
هرس و انتقال ریشه و آفت و بیمار یهای گیاهان عملکرد
میوه را تحت تاثیر قرار داده و برای گیاه تنش محسوب
میشود .
وی برای مقابله با سرمازدگی چندین روش مقابلهای را
اعالم کرد و افزود :اولین راهکار مقابله با این مهم ،مولکول
شیمیایی است که پیشماده مورد نیاز گیاهان است.
این مدرس سویسی به  ۴عنصر مهم در جلوگیری از
سرمازدگی محصوالت کشاورزی پتانسیم ،کلسیم ،منگنز و
فسفر اشاره کرد و گفت :این عناصر هر کدام با تاثیر نقش خود
باعث مقاومت گیاه ،تولید بیشتر ،پرورش گیاه قوی ،افزایش
کیفیت میوه و رشد و رویش گیاه خواهد شد.
وی اظهار کرد :برای مقابله با هر تنشی در روند کشاورزی
نمیتوان فقط یک راهحل پیشنهاد کرد بلکه برای رسیدن به
موفقیت باید سیستمهای مختلفی را به کار برد.
پیکتانا در ادامه بیان کرد :مراکش مهمترین کشور
صادرکننده توتفرنگی به اروپا است ،اختالف دمای شب و روز،
دمای پایین و نگهداری دمای خاک و بر کیفیت مطلوب این
محصول در مراکش تاثیرگذار است.
وی عنوان کرد :از چندین جنبه تغذیهای با عناصر مختلف
و جنبه فیزیکی میتوان از سرمازدگی محصوالت جلوگیری کرد.

برگزاری کالسهای فرهنگی در اداره کل و
شعبات بنیاد مسکن استان گلستان

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان گلستان ،آقای میرکریمی ،دبیر شورای فرهنگی و ستاد
اقامه نماز بنیاد مسکن استان از برگزاری جلسات فرهنگی در
اداره کل و شعبات بنیاد مسکن استان خبر داد.ایشان با بیان
اینکه نماز جماعت هر روز بصورت جماعت در اداره کل و ۷
شعبه بنیاد در سطح استان برگزار می گردد ،ابراز داشت :رساله
آموزشی احکام بصورت روزانه و در بین دو نماز ظهر و عصر در
اداره کل توسط حجت االسالم والمسلمین حاج آقا قریشی،
قائم مقام محترم نماینده ولی فقیه و در شعبات نیز توسط
امامان جماعت تدریس می شود و کتاب انسان شناسی قرآنی
نیز روزهای  ۵شنبه بعد از قرائت هفتگی زیارت عاشورا توسط
آقا دکتر حکیمی ،استاد حوزه و دانشگاه برای همکاران تدریس
می شود.

جلسههماهنگیساختواحدهایمسکونی
شهری در قالب روستا – شهر در شهرستان گرگان

جلسه هماهنگی ساخت پروژه های مسکونی شهری در
قالب پروژه های روستا – شهر در شهرستان گرگان با حضور
معاون پشتیبانی  ،کارشناسان معاونت امور مسکن شهری و
مدیر بنیاد مسکن این شهرستان در معاونت پشتیبانی برگزار
گردید.آقای خسروی ،مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای گرگان
و آق قال در ابتدای این جلسه اقدامات صورت گرفته جهت
آغاز عملیات ساختمانی در پروژه های روستا – شهر در شهر
انبارالوم ،روستای جعفرآباد و تکمیل پروژه تاالر گرگان را
تشریح کردند.آقای حسینی ،معاون پشتیبانی بنیاد مسکن
استان نیز در این جلسه بر برنامه ریزی دقیق در ساخت و
تکمیل پروژه ها تاکید کردند.در این جلسه همچنین برنامه
زمانبندی و نقشه های اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار
گرفت.

برگزاری مانور پدافند غیر عامل
توسط شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و با هدف سنجش
سطح آمادگی مراکز و دستگاه های عملیاتی و حساس
استان مانور پدافند غیرعامل توسط شرکت توزیع نیروی
برق خوزستان برگزار شد .رضا غضنفری ،مدیر عامل شرکت
توزیع نیروی برق خوزستان گفت با توجه به لزوم ارتقاء
سطح آمادگی مراکز ،تاسیسات و دستگاه های عملیاتی و
حساس استان در زمان بروز حادثه و بحران ،این شرکت در
یک عملیات هماهنگ ،مانور پدافند غیر عامل را با قطع برق
این مراکز و دستگاه ها و استفاده از مولد های اضطراری
برگزار نمود.رضا غضنفری ،مدیر عامل شرکت توزیع برق
خوزستان بیان کرد :در مانوری که از مرکز کنترل دیسپاچینگ حوزه ستادی شرکت توزیع برق خوزستان مدیریت می
شد با قطع جریان برق به مدت  30دقیقه میزان آمادگی و سرعت عمل مراکز و دستگاه های عملیاتی و حساس در
استفاده از مولد های اضطراری مورد سنجش قرارگرفت.وی افزود انجام این مانور را موفق خواند و اظهار داشت عملیات
یاد شده بدون وجود هیچ گونه مشکل و یا وقفه در عملکرد مراکز و شرکت ها و سازمان های مربوطه با تامین برق به
وسیله مولد های اضطراری به پایان رسید.گفتنی است مانور پدافند غیر عامل با نظارت مدیریت بحران و پدافند غیر
عامل استانداری خوزستان و شرکت توانیر در سطح استان خوزستان صورت گرفت.

شستشوی تجهیزات برق منطقه ای خوزستان
در سال  97از نگاه آمار

در شش ماهه نخست سال  97تعداد  130پست انتقال
و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خوزستان شستشو و
 11پست پوشش سیلیکونی شد.
معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان
گفت :هم زمان با انجام اقدامات الزم برای عبور از تابستان
 ،97عملیات شستشوی پست ها ،دکل های خطوط،
تعویض زنجیره مقره و پوشش عایقی پست ها در شش
ماه نخست سال برای حفظ پایداری شبکه در مقابل گرد و
خاک در جریان بود.
مسعود قنوانی بیان کرد :تعداد  929زنجیر مقره
سیلیکونی به تفکیک شامل  606زنجیر مقره در بخش انتقال و  323زنجیر مقره در بخش فوق توزیع جایگزین زنجیر
مقره های موجود گردید.
وی ادامه داد 130 :پست انتقال و فوق توزیع در ناحیه های مختلف شرکت و  157دکل در بخش خطوط فوق
توزیع در این مدت شستشو شد.
معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد :در این بازه زمانی پوشش سیلیکونی  11پست
شامل هفت پست انتقال و چهار پست فوق توزیع نیز به اتمام رسید.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

امنیت در تمام حوزهها مهمترین مسئله کشور است

تبریز–اسد فالح :نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت :پدافند
غیرعامل یعنی جلوگیری از بحران و مدیریت اصولی آن است و نبود توجه
کافی به پدافند غیرعامل می تواند آسیب های جدی به زیرساخت های کشور
وارد کند .به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده
ولی فقیه درآذربایجان شرقی ،حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی آل
هاشم در دیدار اعضای شورای پدافند غیرعامل استان با بیان اینکه تحقق
برنامهها و راهبردهای پدافند غیرعامل در گرو شناسایی دقیق تهدیدها
و کسب آمادگی برای مقابله با آنها است ،گفت :امنیت در تمام حوزهها،
مهمترین مسئله کشور است بهویژه در حوزه فناوری اطالعات که امروزه حیات
هر کشوری وابسته به آن است .امام جمعه تبریز افزود :هرچه پدافند عامل را
تقویت کنیم به طور کامل تضمین کننده تحقق دفاع کامل یک کشور نیست
و باید در کنار آن روی پدافند غیرعامل نیز سرمایه گذاری کرد.
وی با بیان اینکه فرهنگسازی و آموزش ارکان مقابله با تهدیدات
دشمنان محسوب میشود ،گفت :آموزش و فرهنگسازی نیازمند نقشه راه
است .حجت االسالم والمسلمین آل هاشم فرهنگسازی و آموزش پدافند

غیرعامل را دو رکن اصلی برای مقابله با تهدیدات دشمنان برشمرد و گفت:
برای اشاعه فرهنگ خود مراقبتی و همچنین آموزش آن در جامعه نیازمند
عزم جدی هستیم.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه آموزش و

فرهنگسازی باید به معنای واقعی در دستور کار دولتمردان و نهادهای عضو
ستاد پدافند غیرعامل قرار گیرد ،افزود :با ارتقای خود مراقبتی و پدافند
غیرعامل میتوانیم در برابر تهدیدات دشمنان بایستیم.
امام جمعه تبریز داشتن نقشه راه را در مقوله پدافند غیرعامل بسیار مهم
دانست و تصریح کرد :حفاظت از سرمایههای انسانی کشور یکی از اهداف
اصلی پدافند غیرعامل محسوب میشود .وی در ادامه و با بیان اینکه برای مهار
کینهتوزی دشمنان در ابعاد مختلف جنگ سایبری ،امکانات نهادهای مختلف
اجرایی بسیج شود ،تأکید کرد :رویارویی استکبار جهانی پس از ناامیدیهای
فراوان ،از رویکرد نظامی به رویکرد هیجانی و سایبری تغییر یافته و لذا شکل
ایستادگی و مقابله ما نیز باید به همین نسبت تغییر کند .حجت االسالم
والمسلمین آل هاشم تیزهوشی و درایت آحاد مردم و مسئوالن ،در کنار
برنامهریزی ،آموزش و ترویج پدافند غیرعامل را از عوامل مؤثر در مقابله
با دشمنان دانست و بیان کرد :پدافند غیرعامل یکی از رکنهای توسعه در
کشور محسوب میشود که بهجز همراهی مردم و مسئوالن و داشتن اهتمام و
احساس مسئولیت ،محقق نمی شود.

با همکاری کانون استان قم و پایگاه بسیج حمزه سیدالشهدا صورت گرفت:

برپایی موکب «بیتالرقیه» در مسیر راهپیمایی اربعین

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم و پایگاه بسیج
حمزه سیدالشهدا در قالب موکب «بیتالرقیه» در مسیر راهپیمایی اربعین

و بینالحرمین اقدام به فعالیتهای فرهنگیهنری برای زائران و کودکان و
نوجوانان کردند.
بیتالرقیه عنوان موکب و کاروانی متشکل از  ۱۴نفر از همکاران ستادی
و مربیان فرهنگیهنری و ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
بود که با همکاری پایگاه بسیج حمزه سیدالشهدا در قالب موکب در عمود
 ۲۹۹و بینالحرمین ،برای اولین بار و با توجه به مغفول ماندن فعالیتهای
فرهنگی ،به زائران بزرگسال ،کودکان و نوجوانان در مسیر راهپیمایی اربعین
خدمات فرهنگیهنری ارائه کردند.
مربیان و عوامل اجرایی «بیتالرقیه» از روز دوم آبان  ۱۳۹۷به سمت
محل موکبهای از پیش تعیین شده اعزام شدند و تا دهم آبان  ۱۳۹۷به
ارائه فعالیتهایی از قبیل :ساخت کاردستی ،اوریگامی (کاغذ و تا) ،چاپ
روی پارچه (سربند و لباس و کولهپشتی) ،ساخت نمادهای مذهبی ،سفالگری
(با هدف ساخت مهر تربت) ،تهیه و توزیع بروشورهایی با موضوع پیادهروی

اربعین و … پرداختند.
همچنین یک دستگاه خودرو مینیبوس کانون استان قم نیز به عنوان
«بیتالرقیه» آماده سازی شده بود و به کودکان و نوجوانان زائر اربعین خدمات
مذهبی ارایه میکرد.
فعالیت مربیان در این موکبها از ساعت  ۹صبح آغاز و ایشان تا پاسی
از شب در خیل مشتاقان کودک و نوجوان ایرانی و عراقی به فعالیت خود
ادامه میدادند.
از دیگر فعالیتهای کاروان «بیتالرقیه» هدیهدادن «دستسازه»هایی
بود که مراکز دهگانهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم
برای تقدیم به زائران کودک و نوجوان پیادهروی اربعین آماده کرده بودند که
در این مسیر به آنان هدیه شد.
این فعالیتها به هدف وحدت بیشتر میان مسلمانان و کودکان و
نوجوانان ایرانی و عراقی صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم خبر داد؛

تجهیز سیستم آبرسانی شهرهای استان به سامانه پایش آلودگی بیولوژیکی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم از تجهیز سیستم آبرسانی
تمام شهرهای استان به سامانه پایش آلودگی بیولوژیکی و سموم خبر داد.
دکتر علی جان صادق پور همزمان با هفته پدافند غیرعامل به
ارائه گزارشی از اقدامات شرکت آب و فاضالب استان قم در این زمینه
پرداخت و با اشاره به اهمیت و ضرورت حفظ آمادگی به منظور مواجه
با هر گونه تهدید ناشی از حمالت بیوتروریسمی در همه ابعاد ،از انجام
مطالعات طر حهای پدافند غیرعامل در تأسیسات در حال بهر هبرداری،
چگونگی تأمین آب اضطراری و تاب آوری بخشی از تأسیسات فاضالب
خبر داد.
وی خاطرنشان کرد :در همین راستا تمام تأسیسات آب و فاضالب به
مولدهای برق اضطراری و حفظ سطح آمادگی آنها برای تأمین برق در مواقع
اضطراری مجهز شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با بیان اینکه برنامه جامع
واکنش در برابر شرایط اضطراری به ویژه در حوزه مالی و پشتیبانی به
منظور اطمینان از تأمین کاال در مواقع اضطراری و بحران تدوین شده است،
خاطرنشان کرد :اقدامات الزم نیز در خصوص ایجاد انبار بحران به منظور

اطمینان از آمادگی کامل تجهیزات برای تعمیرات شبکه در حال انجام است.
دکتر صادق پور برگزاری دورههای آموزشی عمومی و تخصصی در
حوزه بحران پدافند غیرعامل در تمام سطوح مدیریتی کارشناسی و کارکنان
مجموعه ،تشکیل جلسات هماهنگی داخل دستگاهی و برون دستگاهی به
منظور کنترل و جلوگیری از ایجاد مشکل در ارائه خدمت مستمر به مشترکین
و آمادگی منابع تأمین آب در اختیار شرکت و برنامه منظم تعمیر و نگهداری
آنها را از دیگر اقدامات شرکت آب و فاضالب در راستای پدافند غیرعامل
برشمرد.
وی با اشاره به استفاده از فناوریهای تأمین برق به منظور بومیسازی
تأمین برق و افزایش تاب آوری مجموعه در تأمین برق تأسیسات اظهار
داشت :طرح ارتقاءسطح حفاظت فیزیکی برخی از تأسیسات به منظور مراقبت
بیشتراز تأسیسات شرکت نیز به اجرا درآمده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم خاطرنشان کرد :سطح تله
متری و تله کنترل تأسیسات و دریافت آنالین اطالعات کمی و کیفی تصفیه و
خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و تحلیل اطالعات به منظور اطمینان از توزیع
عادالنه آب وپیش بینی نیاز مشترکین نیز ارتقا یافته است.

دکتر صادق پور در پایان از اختصاص مبلغی بالغ بر  15میلیارد ریال از
محل منابع عمرانی وجاری به منظور تکمیل پروژههای پدافند غیرعامل خبر
داد و ابراز داشت :تمام اقدامات صورت گرفته در راستای پدافند غیرعامل،
به منظور تاب آوری بیشتر وکسب آمادگی الزم برای رویارویی با بحرانهای
احتمالی و کاهش آثار ناشی از این حوادث است.

برگزاری جلسه نکوداشت هفته پدافند غیرعامل در شرکت گاز استان قم

جلسه نکوداشت هفته پدافند غیرعامل
با حضور مدیرعامل ،مدیران ارشد و جمعی
از پرسنل شرکت گاز استان قم در سالن
آموزش باقرالعلوم (ع) این شرکت برگزار
گردید.
در این جلسه رئیس امور  HSEو پدافند
غیرعامل ،آقای مهندس صالحی¬پرور،
گزارشی از عملکرد شرکت در حوزه پدافند
غیرعامل و مدیریت بحران از ابتدای سال
 ۱۳۹۶تاکنون را ارائه نمودند.
ایشان افزود :با توجه به وجود خطوط
لوله گاز و استقرار تأسیسات و تجهیزات

مختلف در نقاط شهری و روستایی نیاز است
جهت ایجاد ایمنی و حراست بیشتر اصول و
مقررات پدافند غیرعامل به دقت مورد توجه
قرار گیرد.
در ادامه آقای نصیری مدیرعامل
شرکت ،ضمن تسلیت ایام سوگواری اربعین
حسینی ،سخنانی در باب اهمیت مقوله
پدافند غیرعامل و به ویژه اهمیت آن در
صنعت گاز کشور ایراد نمودند.
ایشان گازرسانی را یکی از دستاوردهای
انقالب اسالمی نام برد و افزود :اصل پدافند
غیرعامل در مقابل تهدیدات دشمن پایه ریزی

شده است .پیشگیری ،شناسایی ،رصد و پایش
در مقابل تهدیدات و آسیب پذیری ها اصل مهم
پدافند غیرعامل است که الزم است در جهت
مصون سازی ،بازدارندگی و پایداری بیشتر
تأسیسات زیر بنایی و خدمات رسان تالش
مضاعفی انجام گیرد.
وی به اهمیت و ضرورت رعایت الزامات
و اصول پدافند غیرعامل جهت مقابله با
تهدیدات و آسیب پذیری ها بر پیش بینی و
پیشگیری های الزم در تداوم خدمات رسانی
در طول سال تأکید کرد.
آقای نصیری بر برنامه های مختلف

در جهت تاب آوری با موضوع  HSEو
پدافند غیرعامل در حوزه گازرسانی
تأکید کرد و افزود :رعایت اصول و
مقررات پدافند غیر عامل در سطح
شرکت گاز از اولویت های ایمنی و
استحکام زیر ساخت ها و اماکن این
حوزه می باشد که به این موضوع بیش
از پیش باید اهمیت داده شود.
همچنین در این جلسه از ده نفر از
پرسنل شرکت که در حوزه پدافند غیرعامل
و مدیریت بحران که اهتمام ویژه داشتهاند،
تقدیر به عمل آمد.

خراسان رضوی می تواند درکشور به عنوان پیشران درحوزه صادرات عمل کند

وزیرصنعت ،معدن و تجارت گفت :چند نقطه در کشور می توانند به عنوان
مناطق هدایت کننده و پیشران در حوزه صادرات عمل کنند که خراسان رضوی از
جمله آنهاست .رضا رحمانی که عصر جمعه وارد مشهد شد ،دردیداری با استاندار
خراسان رضوی ،رییس ومعاونان سازمان صنعت معدن وتجارت استان و فعاالن
اقتصادی استان در محل پاویون فرودگاه شهید هاشمی نژاد اظهارداشت :چند
نقطه در کشور می تواند به عنوان مناطق هدایت کننده و پیشران در حوزه صادرات
عمل کنند خراسان رضوی از جمله آنهاست و ظرفیت بازارچه های مرزی نیز می
تواند به کمک بیاید.به گفته وی ،خراسان رضوی همسایگانی چون کشورهای
آسیای میانه و افغانستان را در کنار خود دارد و ظرفیت صادراتی خوبی از این
محل ایجاد شده است.
رحمانی تاکید کرد :استفاده از این ظرفیت نیازمند آن است که ما به ظرفیت

های استانی و توان مدیریتی و استانداران اعتماد کرده و این فضا و شرایط را با
افزایش و ارائه اختیارات برای فعالیت و تصمیم گیری و اقدامات شان فراهم کنیم.
وزیر صنعت با بیان اینکه خراسان رضوی و مشهد ،دارای فعاالن اقتصادی و
واحدهای توانمند و تشکل های قوی صادراتی ،تولیدی و  ...است ،تصریح کرد :نیاز
است این استان در یک زمان کوتاه ضمن ارزیابی شرایط خود ،راهکارها و راه حل
های مقابله با این شرایط و تسهیل فرآیندها و تقویت تولید و صادرات را ارائه کند.
وی با بیان اینکه هنوز برخی بخش ها و دستگاه ها که از نظر قانونی
وظایفی دارند  ،شرایط کنونی را درک نکرده اند که بدین منظور باید تالش کنیم
این حساسیت را همه درک کرده و بدانند که شرایط عادی نیست ومتناسب با
این وضعیت غیر عادی اقدامات رویکردها و راهکارهای الزم را تدبیر کرده و در
پیش بگیرند.

وزیر صنعت  ،معدن وتجارت ادامه داد  :امروز نمی توان با فرمول های جاری
و عادی  ،فضای خاص موجود را مدیریت کرد و باید مدیریت ما هم به تناسب این
شرایط ،خاص و تسهیل کننده باشد.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی و مشهد  ،دارای فعاالن اقتصادی و
واحدهای توانمند و تشکل های قوی صادراتی  ،تولیدی و غیره است نیاز است در
یک زمان کوتاه ضمن ارزیابی شرایط خود ،راهکارها و راه حل های مقابله با این
شرایط و تسهیل فرآیندها و تقویت تولید و صادرات را ارائه کند.
وزیر صنعت  ،معدن و تجارت بعدازظهرجمعه در سفر غیر رسمی به منظور
زیارت بارگاه منور رضوی وارد مشهد شد و پس از استقبال استاندار خراسان رضوی
و جمعی از مدیران و فعاالن اقتصادی در فرودگاه این شهر ،به زیارت حرم امام رضا
(ع) رفت و سپس بامداد شنبه مشهد را ترک کرد.

