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اخبار

به گزارش خبرنگار ما ،در شب شهادت بانوی
دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) طی برنامه
ای باهماهنگی فرماندهی سپاه ناحیه نجف آباد،
شهرداری ،دفترآستان قدس رضوی و یادمان
شهدای نجف آباد در کنار مقبره شهید حججی،
مردم همیشه در صحنه نجف آباد میزبان خانواده
شهید مرتضی غالمی بودند .شهید مرتضی غالمی
از یکی از روستاهای شهرستان گناوه به جبهه
های حق علیه باطل شتافته بود و  ۳۷سال پیش
به شهادت رسیده و در یادمان شهدای نجف آباد
تحت عنوان شهید گمنام به خاک سپرده شده
بود .پس از بررسی های پزشکی و آزمایشات
 DNAشهید غالمی شناسایی شد.
متاسفانه والدین این شهید بزرگوار در قید
حیات نیستند و مردم شهید پرور نجف آباد در
جوار مرقد شهید حججی میزبان خواهران و برادر
این شهید بزرگوار بودند.

هشتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و
بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور مسئوالن
دولتی ،قضایی ،بخش خصوصی و نمایندگان
مجلس شورای اسالمی در محل اتاق تبریز برگزار
شد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه گفت:
امیدواریم به زودی با سیاستی که دولت جدید
در پیش گرفته ،در زمینه تعامل با دنیا و ارتباط با
کشورهای خارجی بتوانیم چشم انداز جدیدی در
توسعه و رشد اقتصادی کشور داشته باشیم.
یونس ژائله افزود :در بودجه سال  ۱۴۰۱رشدی برای
کشور در نظر گرفته شده که در این زمینه باید برای
رشد استان نیز قدم هایی را برداریم .در این زمینه،
جلسه ای با حضور نمایندگان استان در محل اتاق
تبریز به منظور بررسی مشکالت بخش خصوصی
برگزار و مقرر شد جلسات کارشناسی با کارگروه های
صنعت و کشاورزی برگزار شده و روسای کمیسیون
های مربوطه کشاورزی و سایر تشکل ها نیز در این
جلسات حضور یابند.
وی ادامه داد :در بودجه سال آینده موضوعاتی که
مرتبط با بخش خصوصی در استان اجرا خواهد شد،
باید با همفکری و همدلی دولت و بخش خصوصی
نوشته شود تا نتیجه مثبت را شاهد باشیم.
رئیس اتاق تبریز با بیان این که در سه ماه گذشته
شاهد رشد صادراتی خوبی در استان بوده ایم ،اظهار
کرد :این آمار نشان می دهد که وضعیت صادرات
رو به بهبودی است ولی در کنار این موارد بخش
خصوصی مشکالت زیادی دارد البته برای پیگیری
مشکالت بخش صنعت از سوی معاونت امور
اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی ،اقدامات
خوبی انجام شده است.
ژائله گفت :مشکالت بخش خصوصی در حال
حاضر در دو حوزه وجود دارد .یک بخش جدی
مربوط به خارج از استان است که در این زمینه
مسائل مطرح شده در اختیار استان نیست .موضوع
تامین بعضی از نهاده ها و حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی به
صنایع استان آسیب جدی خواهد زد.
رئیس اتاق تبریز همچنین تاکید کرد :موضوع
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی تنش نابجایی در بازار ایجاد
کرده است و همچنین مشکالت جدی برای تامین
مواد اولیه واحدهای صنایع غذایی و تبدیلی به وجود
خواهد آورد که این مسایل در دست استان نیست
ولی در این زمینه این موارد باید در جلسات شورای

استاندارقزوین:

مرمت و بهسازی جاده روستایی
مناطق محروم و صعب العبور
روستایی شهرستان اندیكا انجام شد

آذربایجان شرقی  -فالح :هشتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در اتاق تبریز برگزار شد.

امیدواریم
به زودی با
سیاستی که
دولت جدید در
پیش گرفته،
در زمینه تعامل
با دنیا و ارتباط
با کشورهای
خارجی بتوانیم
چشم انداز
جدیدی در
توسعه و رشد
اقتصادی
کشور داشته
باشیم
گفت و گو مطرح شود تا در قالب نامه ای به تهران
فرستاده شود.
استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به مزایای
ورود صنایع به بورس گفت :زمانی که محصوالت
کارخانه های مادر در بورس عرضه می شود به
صورت طبیعی دست دالالن و واسطه ها قطع می
شود که در این میان نارضایتی برخی از صنایع از این
موضوع برای ما مقداری ابهام دارد.
عابدین خرم به ذخایر گندم نیز اشاره ای داشته و
گفت :در حال حاضر ذخایر گندم کشور خوب است
و در این زمینه واردات نیز انجام می شود.
وی با بیان این که یکی از چالش های استان تامین
انرژی به ویژه در حوزه برق و گاز است ،تاکید کرد:
غفلت بزرگی در  ۱۰سال گذشته اتفاق افتاده است
یعنی ما یک عقب افتادگی در حوزه برق داریم.
خرم افزود :باید به صورت ویژه در استان جلسات

اختصاصی داشته باشیم و ببینیم چه اقداماتی می
توانیم برای حل مشکالت این صنعت داشته باشیم.
وی ادامه داد :سن افرادی که در این صنعت کار
میکنند بسیار باال رفته و جوانان دیگر رغبت فعالیت
در این حوزه را ندارند .باید در این زمینه چاره اندیشی
شود.
فعال شدن مرکز پژوهش های اتاق تبریز اتفاق
مبارکی است
استاندار آذربایجان شرقی همچنین ضمن تبریک
برای کسب رتبه برتر شورای گفت و گوی دولت و
بخش خصوصی در کشور گفت :اخبار اتاق را به
دقت پیگیری می کنیم که فعال شدن مرکز پژوهش
های اتاق اتفاق بسیار مبارکی است .اتاق قرارگاه
اقتصادی است و اگر بخواهیم یک پایه اساسی برای
رونق و رشد اقتصادی باشد ،این موضوع با حرف
انجام نمیشود ،باید ببینیم چه اقداماتی را در این

زمینه باید انجام دهیم.
خرم افزود :این قرارگاه اقتصادی باید یک مرکز
بالندگی ،پویایی و رشد اقتصادی در استان باشد به
طوری که باید در بسیاری از حوزه های اقتصادی
مانند فرش ،صنایع دانش بنیان و گردشگری فعال
شویم.
وی با اشاره ای به بخش مسکن نیز گفت :در
بخش مسکن ،طرح جهش مسکن فرصت طالیی
ایجاد شده به طوری که سرمایه گذاران خیلی خوبی
نیز پای کار آمدند که عمدتا از بخش خصوصی
هستند .در این میان دولت نیز عزم خود را جزم کرده
که بازار مسکن را از حالت سرمایه ای خارج کند.
خرم افزود :در حال حاضر در اثر اقداماتی که
دولت سیزدهم انجام داده به یک مرحله پایدار
رسیده ایم که امیدواریم این وضعیت به جایی برسد
که زندگی عادی و طبیعی ادامه داشته باشد.

استاندار قزوین با بیان اینکه جریان خاصی به ما مشاوره نمیدهد
و از مراجع و دستگاههای مختلفی مشاوره میگیریم اظهار کرد :برای
انتصابات بر روی لیست واحدی تمرکز نداریم.
محمدمهدی اعالیی در جمع مدیران رسانههای استان قزوین که
در سالن جلسات باغستانهای استان قزوین برگزار شد اظهار کرد:
همه ما رسالتی بر دوش داریم و باید در جهت بهبود سطح زندگی
مردم و ارتقا استان قزوین تالش کنیم.
وی افزود :بخشی از مشکالت اقتصادی رسانه باید با اقدامات
حمایتی توسط دستگاههای زیربط و دستگاههای حاکمیتی رفع شود
و با برنامه ریزی در مسیر پیگیری قرار بگیرد.
استاندار قزوین بیان کرد :ما در فضایی زیست و فعالیت میکنیم
که سرعت تغییر و تحول در آن سرعت باالیی دارد و هر مجموعهای
که از این تغییرات عقب بماند قطعا ًمتضرر خواهد شد.
وی اضافه کرد :برداشت من در بدو ورود به استان قزوین این
بود که رسانههای مکتوب قزوین رسانههای موفقی هستند و این
طبیعی است که هزینه باالی فعالیت برای این دست از رسانهها
محدودیتهایی ایجاد کرده است.
اعالیی تاکید کرد :در فضای مجازی در مقایسه با استانهای
همجوار فعالیت رسانههای استان به نظر میرسد باید افزایش یابد و
نیاز است حضور رسانهها در این بستر با توجه به اینکه هزینههای
آن کمتر و راندمان بهتری دارد افزایش یابد.
وی عنوان کرد :خوشبختانه استان پیشینه و ریشه قوی در حوزه
رسانه دارد و حتی خیلی از رسانههای ما جز اولینها در حوزه
تاریخی هستند و این نشانه عشق و عالقه و همچنین تدبیر است
که این فضا حفظ شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان :

فرهنگ مزیت مطلق استان قزوین است
استاندار قزوین با بیان اینکه همه ما یک رسالت و فصل مشترکی
در حوزه توجه ویژه به ظرفیتهای استان قزوین داریم بیان کرد:
همه ما در یک محیط جغرافیایی مشترک در حال زندگی هستیم
و یک رسالت مشترکی در خصوص عواقب مترتب بر این محیط
جغرافیایی مشترک دنبال میکنیم و هر چقدر در این مسیر همگرا
تر باشیم توفیقات مشترک ما افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه آنچه از قزوین در بیرون از استان نمود پیدا
کرده خیلی کمتر از داشتههای آن است ،عنوان کرد :مزیت مطلق
قزوین را فرهنگ قزوین می دانم یعنی در کنار مزیتهای متعددی
که قزوین دارد ،مزیت مطلق آن مزیت فرهنگی است و این بستر
همه موارد توسعهای است.
اعالیی تصریح کرد :همه ما باید در شناساندن داشتههای بالقوه
و بالفعل که میتواند ظرفیت توانمندسازی منطقه و محیط را فراهم
کند تالش کنیم.
وی ادامه داد :تشکلهای صنفی حوزه رسانه عالوه بر پیگیری
مسائل و مشکالت صنفی ،موضوعات و حوزههایی که همه رسانهها
میتوانند به صورت همگرا پیگیری کنند را احصاء کنند.
استاندار قزوین با بیان اینکه نگاه ما به رسانهها مطالبه گری جدی
از سوی آنها است ،تاکید کرد :از سویی انتظار داریم قضاوت در مورد
افراد در رسانهها نیز مبتنی بر واقع گرایی باشد تا باعث بی انگیزگی
و آسیب دیدن روحیه زحمتکشان نباشد.
وی اضافه کرد :در حال حاضر به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی
هستیم و هیچکس نافی ضرورت اصالح وضع موجود نیست و همه
باید بر این تالش کنیم.
اعالیی ادامه داد :یکی از موضوعاتی که باید مد نظر داشته باشیم
کمک به افزایش اعتماد مردم به فعالیتهای مورد نظر در مسیر
رشد و اصالح است.
وی با بیان اینکه در هر رویه فکر و اعتقاد سیاسی هستیم باید
با انصاف اقدامات مثبت را افزایش دهیم ،خاطرنشان کرد :دولت
تالش میکند با تدبیر و برنامه ریزی های متکی بر مطالعات،
آسیبهای موجود را جبران کند و روند ثبات گونه شاخصهای
اقتصادی بخشی از این اقدامات است.
باید ضریب تبدیل آب به درآمد در استان را ارتقا دهیم
استاندار قزوین یادآور شد :برخی تصمیمات سختی را دولت در
دستور کار قرار دارد تا رویههایی که منافع مردم را دنبال نمیکرد

عملیات بهسازی و مرمت جاده روستاهای
محروم و صعب العبور « آرام » واقع در بخش
چِلُو شهرستان زلزله زده اندیکا به همت شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب انجام شد و عملیات
بهسازی و مرمت جاده روستای « آهنگری »
واقع در بخش مرکزی این شهرستان در حال
انجام است .
عملیات بهسازی و مرمت جاده روستاهای
محروم و صعب العبور « آرام » واقع در بخش
چِلُو شهرستان زلزله زده اندیکا به همت شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب انجام شد و عملیات
بهسازی و مرمت جاده روستای « آهنگری »
واقع در بخش مرکزی این شهرستان در حال
انجام است .
طی این عملیات  ،حدود  12000متر راه
دسترسی دست کم  170خانوار ساکن مسیر
روستاهای « آرام » و «آهنگری» که راه دسترسی
آنها فاقد استانداردهای مربوطه بود با حضور
یک دستگاه بیل مکانیکی،یک دستگاه بلدوزر
و  3دستگاه کامیون کمپرسی و انجام عملیات
کوه ب ُری،خاکبرداری  ،حمل و ریختن کوپال و
مصالح رودخانه ای اصالح و عبور و مرور اهالی
این روستا تسهیل گردید .
این اقدام در راستای عمل به مسئولیت های
اجتماعی صنعت نفت و با دستور مهندس
دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب و مهندس هیهاوند مدیرعامل شرکت بهره
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و همکاری
شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران ،
مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب در اعزام ماشین آالت
راهسازی این شرکت ها به شرکت بهره برداری
نفت و گاز مسجدسلیمان به عنوان شرکت
معین در روند خدمت رسانی به شهرستان زلزله
زده اندیکا و با نظارت نماینده شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب انجام شد .

نصب  20هزار علمک گاز در استان
کرمان

برای انتصاب مدیران روی لیست واحدی تمرکز نداریم

رئیس سازمان آبخیزداری کشور از
نقشآفرینان پویش ایران سبز ،هر
ایرانی یک درخت تقدیر و تشکر کرد
مسعود منصور طی پیامی از کلیه نقشآفرینان
و مشارکتکنندگان در پویش "ایران سرسبز-ایران
قوی؛ هر ایرانی یک درخت" تشکر و قدردانی کرد.
متن این پیام بدین شرح است:
بسمه تعالی
سنت حسنه درختکاری ریشه در دین و فرهنگ
مردمان طبیعتدوست ایران دارد و همچنان این
اقدام خداپسندانه و ارزشمند مورد توجه بسیاری
از عالقمندان به پایداری و سرسبزی میهن
ن است .خداوند متعال را شاکریم که
اسالمیما 
فرصتی دست داد تا با همکاری تعداد زیادی
از دستگاههای اجرایی کشور و نهادهای مردمی
اعم از تشکلها ،گروههای جهادی و جوامع
محلی زمینه اجرای پویش "ایران سرسبز؛ ایران
قوی-هر ایرانی یک درخت" فراهم آمد تا با
مشارکت اقشار مختلف مردم بصورت مستمر
و طی  14سال آینده به یاد هر شهید هزار نهال
در عرصههای منابعطبیعی کشور کاشته شود و
شاهد ایرانی قویتر باشیم .اینجانب به نوبه خود
از کلیه نقشآفرینان این رویداد بزرگ در حوزه
برنامهریزی و اجرای این پویش گسترده مردمی و
همچنین حضور موثر اقشار مختلف مردم که با
بذرکاری و نهالکاری در عرصههای منابعطبیعی
باعث حفظ و احیای این منابع ارزشمند خدادادی
خواهند شد کمال تشکر و قدردانی را دارم
و امیدوارم به فضل الهی ثمره این همدلی و
همیاری ،سرسبزی روزافزون میهن اسالمی و
باقیات صالحات مشارکتکنندگان باشد.

خدمتی دیگر از صنعت نفت ؛

افزایش میزان صادرات آذربایجان شرقی

سرپرست معاونت خدمات مشترکین
و درآمد شرکت آب و فاضالب
کردستان منصوب شد

یکی از شهدای گمنام که در یادمان
شهدای نجف آباد آرام گرفته بود
شناسایی شد

اخبار

رئیس اتاق بازرگانی تبریز اعالم کرد

طی حکمی از سوی مدیرعامل

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان طی حکمی
جمشید مرادی را به عنوان معاون خدمات
مشترکین و درآمد شرکت منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
استان کردستان مراسم معارفه معاون جدید
خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا شنبه 18
دی ماه با حضور مدیرعامل ،معاونین و همکاران
حوزه مشترکین آبفا کردستان برگزار گردید.
در این مراسم مدیرعامل آبفا کردستان ضمن
تقدیر از تالش های صابر اسعدپناه معاون
قبلی این حوزه که به افتخار بازنشستگی نائل
آمده است ،جمشید مرادی را به عنوان معاون
جدید خدمات مشترکین و درآمد آبفا کردستان
منصوب کرد .تخت شاهی در این جلسه تاکید
کرد :از معاونت جدید خدمات مشترکین شرکت
انتظار می رود تا به کمک سایر واحدها نسبت
به ارتقای جایگاه آبفا در این بخش اقدام نماید.
وی بر ضرورت شناسایی و احیای درآمدهای پنهان
تاکید کرد و افزود :این معاونت به نوعی ویترین
خدمات شرکت محسوب می شود و لذا باید زمینه
رضایتمندی مردم و مشترکان را بیش از گذشته
فراهم کند .جمشید مرادی از نیروهای باسابقه
شرکت می باشد که پیش از این و در دوران آب
و فاضالب روستایی سمت معاون مالی و مدیر
شهرستان کامیاران را داشته است و پس از ادغام
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی نیز
تاکنون به عنوان مدیر دفتر حقوقی و قراردادهای
شرکت آبفا کردستان فعالیت می کرد.

دوشنبه  20 /دی  / 1400شماره 5008

اصالح شود.
وی با بیان اینکه در مورد مشکالت استان از جمله آب باید اولویت
گذاریهایی انجام شود ،تاکید کرد :ما باید ضریب تبدیل آب به
درآمد در استان را ارتقا میدهیم.
اعالیی با تاکید بر اینکه در حوزه افزایش راندمان آب و افزایش
ارزش افزوده محصوالت آب بر برنامه ریزی داشته باشیم ،ادامه
داد :در حوزه توسعه اقتصادی باید به سمت افزایش ارزش افزوده و
ارتقا بهره وری حرکت کنیم.
وی بیان کرد :استان قزوین از حیث گردشگری دارای مزیتهای
فوق العاده اما بکر است و نیاز است با کمک اصحاب رسانه،
افقهای نگاه در استان تغییر کند.
 ۶۰درصد افراد پیشنهادی در لیستها مشترک هستند
مقام عالی دولت در قزوین با اشاره به تغییرات مدیران در استان
قزوین نیز گفت :در حوزه انتصابات بنای ما این است که تا حد
ممکن اصل بر کارآمدی و خروجی تصمیمات مستقر در فضای
مدیریتی باشد تا فضاهای پس از انتصاب فضاهای بهتری برای ارتقا
خدمات به مردم باشد.
وی با بیان اینکه جریان خاصی به ما مشاوره نمیدهد و از مراجع
و دستگاههای مختلفی مشاوره میگیریم اظهار کرد :برای انتصابات
بر روی لیست واحدی تمرکز نداریم و مبنای تصمیم گیری های ما
یک لیست خاص نیست.
استاندار قزوین افزود :افراد بیش از  ۶۰درصد لیستهای ارائه
شده ،مشترک هستند و این نشان دهنده این است که یک نگاه
همگرایی برای توسعه استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه دولت یک دولت صرفا ًسیاسی نیست و به دنبال
توسعه است ،تاکید کرد :ما در فضای نخبگانی نیاز به استفاده از
نخبگان داریم و ضرورتی برای نگاه جریانی و سیاسی به نخبگان
وجود دارد و حداقل ترین نگاه به آنها سیاسی است.
اعالیی تصریح کرد :نیاز است ریسک پذیری مدیران در استان
افزایش یابد و از دستگاه نظارتی هم خواهش کردم که فرصت
ریسک پذیری به مدیران را بدهند ،اگر دست و پای مدیران برای
تصمیمات سخت بلرزد هرگز نمیتوانیم تصمیمات بزرگ منجر به
توسعه را بگیریم.
استاندار قزوین در پایان یادآور شد :هرکسی بخواهد فضای استان
را به سمت فرعی کردن موضوعات و حاشیه دار کردن توسعه ببرد
در مسیر خدمت به مردم حرکت نمیکند.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان از نصب
 20هزار انشعاب گاز در سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان
کرمان ،منوچهر فالح با اعالم این خبر ،افزود :از
ابتدای سال جاری تاکنون  20هزار انشعاب گاز
جدید نیز در سطح استان نصب شده که از این
تعداد 10 ،هزار و  360علمک در شهرها و  9هزار
و  640علمک انشعاب گاز طبیعی در روستاها
بوده است.
به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان
تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان
کرمان با احتساب تعداد علمکهای نصب شده
در سالجاری ،به بیش از  473هزار انشعاب
رسیده است.
وی در ادامه گفت :همچنین از ابتدای سال
جاری تا پایان شهریور ماه قریب به هزار کیلومتر
شبکه گاز به شبکه های گازرسانی استان اضافه
شده است که با این وجود ،میزان شبکه گذاری
از ابتدای تأسیس شرکت تا به امروز قریب به 21
هزار کیلومتر رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان در پایان
با تاکید بر رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز
طبیعی ،بیان کرد :از تمامی همشهریان و
مشترکین شرکت گاز استان تقاضا دارم نسبت
به رعایت موارد ایمنی ،توجهی خاص و دقیق
داشته باشند تا در آینده شاهد حوادث ناشی از
مصرف ناایمن گاز طبیعی نباشیم.

رییس کل دادگستری گیالن:

میزان مصرف کودهای یارانهای در کشور دچار ٌپرمصرفی نبوده است

برنامه ریزی استراتژیک مهم ترین رکن در نیل به بهره وری است

دستگاه قضایی اجازه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را نخواهد داد

مسعود الماسی _ به گزارش خبرنگار ابتکار همدان مدیر شرکت خدمات
حمایتی کشاورزی استان همدان گفت :میزان مصرف کودهای یارانهای
ازته ،فسفاته و پتاسه طی سالهای اخیر به استناد آمار و اطالعات
موثق ،هیچگاه دچار پ ٌرمصرفی نبوده و مقادیر مصرف شده همواره
ک وآب
کمتر از میزان توصیه شده توسط مؤسسه تحقیقات خا 
کشور بوده است .وی اظهار کرد :همه ساله در ابتدای سال،
ک و آب ،نیاز کشور به انواع کودهای ازته،
مؤسسه تحقیقات خا 
فسفاته و پتاسه را به وزارت جهاد کشاورزی اعالم و وزارتخانه نیز
کودهای مورد نیاز و مقادیر آنها را در همین چارچوب به شرکت خدمات
حمایتی کشاورزی ابالغ مینماید .الیاسی میزان نیاز کشور به کودهای ازته،
فسفاته و پتاسه را وفق ابالغ مؤسسه تحقیقات خاکو آب کشور بطور متوسط چهار و نیم میلیون تن
در سال اعالم داشت و اعالم نمود که طی یک دهه اخیر مصرف کودهای مذکور سالیانه هیچگاه به
 3میلیون تن نرسیده است .مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در ادامه عنوان
کرد که علیرغم مصرف پایین کودهای فسفاته و پتاسه در کشور در سالهای گذشته ،با  5برابر شدن
قیمت کودهای مذکور از ابتدای سال  1399به علت تغییر نرخ ارز تخصیصی از رسمی به نیمایی،
میزان مصرف این دو نوع کود مجددا ً کاهش یافته و با مقادیر توصیه شده توسط مراکز تحقیقاتی
فاصله بیشتری پیدا نمودهاند و با عنایت به نقش و تأثیر بیبدیل کودهای مذکور در کیفیت و کمیت
محصوالت کشاورزی وارتقاء سطح سالمت جامعه ،هم اکنون کم مصرفی در کودهای فسفاته و پتاسه
به یکی از دغدغههای مهم کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی تبدیل شده است .در خصوص کود
اوره نیز وی بیان داشت که میزان ازت توصیه شده توسط مؤسسه تحقیقات خاکو آب کشور سالیانه
بین دو و نیم تا دو هفت دهم میلیون تن میباشد.

آذربایجان شرقی  -فالح :مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
در جلسه کارگروه توسعه مدیریت این شرکت گاز گفت :برنامه ریزی
استراتژیک و تدوین نقشه راه ،مهم ترین رکن در نیل به بهره وری
است .سیدرضا راهنمای توحیدی در این جلسه که با حضور فتح
زاده ،معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و
برنامه ریزی ،حجت االسالم بابایی معاون ستاد اقامه نماز استان و
اعضای کارگروه توسعه مدیریت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار
شد ،افزود :طرح ریزی اهداف استراتژیک و تدوین نقشه فرآیندهای
اجرایی ،با ارتقای سطح بلوغ سازمانی زمینه همگامی با تغییرات محیطی
و تکنولوژیکی در حوزه صنعت توزیع گاز را فراهم می نماید .توحیدی در این
جلسه ضمن اشاره به حوزه های مهّم مدیریت عملکرد و مدیریت دانش در شرکت گاز اظهار داشت:
ایجاد بستر مناسب برای یادگیری و ارتقای دانش و بهره وری ،یکی از مهم ترین اهداف استراتژیک
شرکت گاز استان است .سیّدرضا رهنمای توحیدی با اشاره به اینکه ارزیابی عملکرد و ارائه بازخورد در
سطح دستگاه های اجرایی زمینه شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود را فراهم می نماید ،تصریح کرد :مهم
ترین عامل در ارزیابی ها ،همسوسازی شاخص های سنجش ارزیابی عملکرد با ماموریت سازمانها و
دستگاههای اجرایی است .الزم به ذکر است معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت
و برنامه ریزی در این جلسه ،اشتراک گذاری دانش در بین دستگاههای اجرایی را از اهداف برنامه
ارزیابی عملکرد بیان کرد و ادامه داد :با توجه به عملکرد مطلوب شرکت گاز در حوزه مدیریت دانش
و خصوصی سازی خدمات ،ماتریس مشارکت راهبردی بر مبنای کارت های امتیازی متوازن (،)BSC
توسعه زیرساخت ادارات گازرسانی و طرح ریزی اهداف استراتژیک ،اشتراک گذاری این توانمندی ها با
سایر دستگاههای اجرایی منجر به ارتقاء بهره وری در استان خواهد گردید.

حجت االسالم و المسلمین طباطبائی نژاد نماینده ولی فقیه در سازمان
جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور با حجت االسالم و المسلمین حمزه
خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیالن دیدار کرد
به گزارش روابط عمومی دادگستری گیالن ،حجت االسالم و
المسلمین طباطبائی نژاد نماینده ولی فقیه در سازمان جنگل ها،
مراتع و آبخیز داری کشور با حجت االسالم و المسلمین حمزه
خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیالن دیدار کرد.
حجت االسالم و المسلمین طباطبائی نژاد نماینده ولی فقیه در
سازمان جنگل ها با بیان اهمیت درخت و جنگل ها و لزوم صیانت و
حفاظت از انفال و منابع طبیعی ،حفظ ،احیا ،توسعه و بهره وری از آن را از
وظایف سازمان جنگلها بر شمرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سیاست سازمان جنگلها قلع و قمع و تخریب نبوده بلکه رفع تصرف
اراضی ملی می باشد از قضات دادگستری خواست تا قبل از صدور آراء مرتبط با منابع طبیعی ،در محل
مربوطه حضور میدانی داشته باشند تا هرچه بیشتر با حساسیت و اهمیت موضوع پرونده آشنا شوند
و رای صحیح و متقن صادر نمایند.
حجت االسالم و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیالن نیز با بیان این که استان
گیالن استانی گردشگری است و دارای مناطق بکر و زیبایی می باشد تصریح کرد :جلوه گری طبیعت
موجب سودجویی و سوء استفاده فرصت طلبان می شود.
وی عدم پایبندی به وظایف قانونی برخی مدیران را عامل ایجاد مشکالت در حوزه منابع طبیعی
دانست و خاطر نشان کرد :دستگاه قضایی به هیچ عنوان اجازه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ملی
را نخواهد داد و با متخلفان و متصرفان برخورد قانونی صورت می گیرد.

