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واگذاری  2425پنل خورشیدی قابلحمل به عشایر

اعالم آخرین وضعیت اجرای پروژه باند دوم محالت-دلیجان

مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم از واگذاری  2425پنل خورشیدی به عشایر
استان ایالم خبر داد.مهندس هادی شیرخانی افزود:متاسفانه به دالیل گوناگون
تحویل این ســامانه ها به طول انجامید ولی در نهایت با همکاری شرکت توانیر
پنلهای خورشیدی به دست ما رسید و در بین عشایر محترم استان توزیع شد.وی
تصریح کرد :عشــایر محترم فقط  15درصد قیمت تمام شــده این محصول را
پرداختهاند و  85درصد آن توسط وزارت نیرو تامین شده است.مدیرعامل شرکت
توزیع برق استان بیان کرد :سامانه قابل حمل خورشیدی به گونه طراحی شده که
حمل آن به ویژه برای عشایر کوچ رو بسیار ساده باشد و با شارژ کامل دستگاه ذخیره
این سامانه توسط تابش آفتاب می تواند تا ده ساعت 2المپ LEDرا روشن کند.

مرکزی -نسل فردا :اصغر حمزه لویی مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه
وشهرسازی استان مرکزی گفت:یکی از برنامه های عمرانی این اداره کل،احداث باند
دوم محور37کیلومتری محالت-دلیجان به دلیل حجم باالی تردد مسافر و ترانزیت
کاال از این محور است .در سالهای اخیر 24/5کیلومتر از این محور به بهرهبرداری
رســیده و تالش میکنیم در ســال  1397کل پروژه را به اتمام رسانده و تحویل
دهیم.وی افزود :عملیات احداث باند دوم این محور حدفاصل باقر آباد-حاجیآباد
درمجموع به طول 11کیلومتر است که 4/5کیلومتر آن در حال بهره برداری است،
ادامه این مسیر به طول 7/5کیلومتر در حال اجرای عملیات خاکی،زیر اساس و ابنیه
فنی وبقیه مسیر به طول 5کیومتر فاقد قرارداد است.

اخبارکوتاه
 انتصاب در شرکت گاز مرکزی

مرکزی -نســل فردا :با صدور احکامی از سوی
جواد مهندس مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی
دو انتصاب جدید در این شرکت صورت گرفت.طی
احکامی از ســوی مدیر عامل این شرکت حسین
صالحیبهعنوانمعاونتمالیوپشتیبانیواحمدرضا
مظاهریبهعنوانرئیسامورمالیشرکتگازاستان
مرکزی منصوب شــدند.در احکام صادره توسط
مدیر عامل این شــرکت چنین آمده:با عنایت به
تجربه،تعهدوتخصصجنابعالی،بدینوسیلهبهعنوان
معاونت مالی و پشتیبانی و رئیس امور مالی منصوب
میشوید،امید اســت با اتکال به خداوند متعال در
ایفایمسئولیتها موفق باشید.

مهندسبیدخام،سخنگویشرکت
مخابراتایران

تمام کدهای خدماتی مخابرات
تجمیع و یکپارچه شد

ســخنگوی شــرکت مخابرات ایران با اشــاره به
اجماع و یکپارچگی کدهای خدماتی تمام مناطق
مخابراتی کشور اظهار داشت :اجماع و یکپارچگی
کدهای خدماتی در تمام مناطق مخابراتی کشور
با هدف یکســان ســازی خدمات مخابراتی انجام
میشــود .مهندس بیدخام افزود:مشترکانی که از
کدهای قدیمی استفاده میکنند،پیامکی مبنی بر
تغییر در وضعیت کدهای مخابراتی آنها ارســال
میشود .وی گفت:کدهای  2020برای مشترکان
اینترنت خانگی ،کد  2010برای مشترکان تجاری
و فیبرنوری مخابرات ایران ،کد  2000برای تمامی
خدمات پرداختی،کد 2021برای ارتباطات مردمی
و 20117برای خرابی تلفن در نظر گرفته شده است.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با تاکید بر ثابت
ماندنتعرفههایتلفنگفت:براساسابالغیهسازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،تعرفه تلفن و
ارتباطات رادیویی همانند سابق است.

تأمین امنیت زائران در اربعین
کارنامه درخشانی
از نیروی انتظامی

موسوی-نسل فردا :فرمانده انتظامی استان ایالم
گفت:تأمینامنیتزائرانحسینیدراربعینکارنامه
درخشانی از نیروی انتظامی بر جای گذاشت .سردار
نورعلی یاری در نشستی که با حضور معاون نیروی
انسانی ستاد کل نیروهای مسلح کشور برگزار شد،
اظهار داشت :در اربعین سال گذشته نیروی انتظامی
امنیت ۲میلیون و ۲۳۰هزار زائر حسینی را به خوبی
تأمین کرد .وی اظهار داشــت :در استان ایالم برابر
شاخصهای تعیین شده اقدامات موثری در حوزه
کاهش جرائم ،کشفیات و از همه مهمتر اجرای طرح
ارتقاء امنیت اجتماعی انجام گرفته و یا در حال انجام
است .یاری افزود :در کنار امنیت موجود بعضی اوقات
حاشیههایی بهوجود میآید که بالفاصله با مشارکت
مردم و استفاده از ظرفیت معتمدان و ریش سفیدان
که از سالهای اول انقالب با آنها در ارتباط هستیم
خوشبختانه این حوادث فروکش میکند .فرمانده
انتظامی اســتان ایالم یاد آور شد :یکی از مطالبات
جدی مقام معظم رهبری و ائمه جمعه و جماعات
بحثارتقاءامنیتاجتماعیاستکهمادرایناستان
به لحاظ خودباوری و اعتقادات مذهبی مردم شاهد
کمترین پلشتیها و زشتیها هستیم .وی افزود :در
حوزه تصادفات جادهای و انسانی که باز مورد تأکید
معظم له بود،کمترین تلفات را نسبت به سالهای
گذشته داریم.

انعقاد قرارداد پژوهشی
درشرکت آبفار بوشهر

بوشهر-نسلفردا :قرارداد طرح پژوهشی با عنوان
«طراحی و ساخت انواع جدیدی از آب شیرین کنها
بر مبنای فرآیند الکترولیز» در شرکت آب و فاضالب
روستایی استان بوشهر منعقد شد.به گفته رئیس
اداره تحقیقات ،بهرهوری و تحول اداری این قرارداد
سهجانبهمیانشرکتآبوفاضالبروستاییاستان
بوشهروشرکتآبوفاضالبشهریاستانبهعنوان
کارفرما با دانشــگاه خلیجفارس به عنوان مجری
طرح جمعاً بــه ارزش  1099میلیون ریال منعقد
شده که سهم آب و فاضالب روستایی بوشهر از این
پروژه  605میلیون ریال است .بر اساس این قرارداد
مجری متعهد شد این طرح پژوهشی را تا پایان سال
 97به پایان رساند.با توجه به خشکسالی های اخیر،
میتوان گفت آب دریا یکی از گزینه های مناسب
برای تأمین آب جوامع به ویژه مناطق ساحل نشین
است ،امروزه از روشهای مختلفی برای نمک زدایی
آبدریااستفادهمیشود.درهمینراستااینپژوهش
با هدف بومیسازی روش الکترودیالیز معکوس در
شیرینســازی آب دریا در دستور کار شرکتهای
متولی تأمین آب استان بوشهر قرار گرفته است.

شهری

افزوده شدن  7500متر مکعب به ظرفیت تولید آب بوشهر

بوشهر -نسل فردا:مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر
گفت :با اجرای طرح آبشیرینکن روستایی در منطقه باشی تنگستان با
ســرمایه گذاری  18میلیارد تومان  7هزار و  500متر مکعب درشبانه روز
به ظرفیت تولید آب شهری و روســتایی افزوده میشود.مهندس مسعود
نصوری ،با اشــاره به اینکه بخش عمدهای از آب روستایی استان بوشهر از
منابع زیرزمینی تامین میشود ،افزود :بیش از 90درصد آب آشامیدنی استان
بوشهر از دیگر استانها و بخش اندکی هم از منابع زیرزمینی استان بوشهر
تامین میشود .وی گفت :بسیاری از روستاهای استان بوشهر دچار بحران
کمآبی شده اند.
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شهردار شهرقدس خبر داد:

اجرایی شدن سند چشم انداز
 5ساله با تصویب شورا
سحر مصطفوی آرام
نسل فردا

سند چشم انداز  5ساله شهر قدس با به کارگیری متخصصین در حال تدوین است و با تصویب شورای اسالمی شهر از
سال آینده اجرایی میشود .به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و شهرداری قدس؛محمد صادق کولیوند در دیدار
مردمی که با حضور فرماندار و سایر مسئولین شهرستان بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد جامع شهر قدس برگزار شد ،اظهار
داشت :شهرداری یکی از نهادهای شهری است که به لحاظ قانونی نزدیک به دویست وظیفه بر عهده دارد و ما به عنوان متولیان
آن در شهر قدس با تمام توان تالش کردهایم که با وجود همه مشکالت ،بهترین خدمات را به شهروندان ارائه دهیم.
وی افزود:برخی خدمات شــهرداری را همه
عموم لمــس نمیکنند،امــا اقداماتی را که
عموم مردم بیشتر با آن ســر و کار دارند،در
حوزههای عمرانی،خدمات شهر و مجموعه
سازمانهای شــهرداری اســت که در این
راســتا نیز طی ســالهای اخیر تالش شده
در ابتدا کاستیها و در ادامه نیازهای حال و
آینده شهر به خوبی پیگیری و در جهت آن
اقدامات مقتضی انجام شود.شــهردار قدس
در ادامه سخنان خود به موضوع پل ورودی
شهر اشــاره کرد و گفت :شهرداری قدس به
خاطر رفاه مردم و اتمام این پروژه تا هم اکنون
در حدود  8میلیارد تومان بــرای این پروژه
هزینه کرده تا مردم بتواننــد به خوبی از آن

بهره ببرند؛البته با افتتاح این پروژه و به واسطه
حجم باالی ورود وســائط نقلیه بار ترافیکی
در بلوار  45متری انقالب افزایش می یابد که
در این خصوص نیــز برنامه ریزیهایی برای
ایجاد تقاطع غیر همسطح در بلوار  45متری
انقالب ابتدای خیابان امام خمینی (ره) انجام
شده است.
تالش برای افزایش تعداد ورودی
و خروجیهای شهر قدس
کولیوند تصریح کرد :تقاطع غیر هم ســطح
هم در محل انتخابی با تأیید شــورا پیگیری
خواهد شد و میتواند ترافیک ورودی شهر را
به خوبی مدیریت کند و همچنین در تالشیم
تا تعدادی ورودی و خروجیهای شهر قدس

را افزایش دهیم که تعــدادی از آنها با فراهم
شدن نیازهای مالی تا پایان سال به سرانجام
خواهد رسید .مدیریت شهری قدس یادآور
شد :در حوزه فضای ســبز در سال گذشته با
پیگیریها و تصمیم اعضا شورای شهر برآن
شدیم تا باغ  47هکتاری که در دل شهر قرار
دارد،خریداری شــده و به سرانه فضای سبز
افزوده شــود و تفرجگاهی برای شهروندان
باشــد که این فضا خریداری شد و با قوت در
جهت همتراز کــردن آن با نیازهای عمومی
شهروندان حرکت خواهیم کرد.وی بیان کرد:
در خصوص موارد مرتبط با بحث زیرساختها
و بهبود آن در شــهر نیز برنامههای ویژه در
نظر گرفته شــده که در همین خصوص بعد

از تصویب شــورا سند پنج ســاله شهر را در
حدود شــش ماه با به کارگیری متخصصین
در حال آماده سازی داریم و امیدواریم تا یک
ماه آینده تنظیم و تکمیل شــود تا بر اساس
این سند چشم انداز هر سال بودجه مرتبط
با برنامهها را تعیین و در مسیر آن اقدام کنیم
و به طور قطع این سند با تصویب شورا از سال
آینده اجرایی میشود .شهردار قدس عنوان
کرد :همه حاضرین در جلسه این را میدانند
که من جزو همین شهر هســتم و هر روز در
تمام نقاط شهر گشت میزنم تا مشکالت را
احصا کرده و به دنبال رفع آن هستم و در این
رابطه به جهت نیازی که در حوزه روشنایی
بود،هماهنگیهایی با اداره برق صورت گرفته

و بودجههــای مربوطه نیز دیده شــده تا در
خصوص روشنایی معابردرمناطق مورد نیاز
مانند سی متری شورا و شهرک عزیزی و دیگر
نقاط شهر اقدامات پیگیری شود.
در دستور کار قرار گرفتن احداث
چهار پایگاه اورژانس
کولیوند تصریح کرد :در بخش پایگاه اورژانس
در سطح شهر نیز با توجه به اینکه این مورد
جزو وظایف ما نیست ،اما به جهت نیاز شهر
و شهروندان احداث چهار پایگاه در دستور کار
قرار گرفت که دو پایگاه آماده و بعدی تا آذر ماه
و آخرین پایگاه ابتدای سال آینده به سرانجام
میرســد .شــهردار قدس گفت :در رابطه با
پارکینگ طبقاتی نیز بخش نامهای صادر شد

تا بدون تأمین پارکینگ برای ساختمانی مجوز
صادر نشود،مگر اینکه از لحاظ فنی نتواند تأمین
پارکینگ کند .در کنار ایــن ابالغ،طرحهای
تشــویقی دیگری نیز برای شهروندان در نظر
گرفتهایم که بر این اســاس مالکانی که اقدام
به تأمین پارکینگ برای ساختمان خود کنند،
بدون عوارض قانونی و با اعطاء مجوز احداث 10
درصد بنا به عنوان ملک تجاری به آنها ارائه
دهیم .وی گفت :در خصوص صنوف مزاحم نیز
به جهت نیازهای شهر،شهرداری خدمات خود
را انجام داده و بحث آســفالت هم به خوبی در
حال انجام است و امیدواریم به زودی با مدیریت
مورد نیاز صنوف مزاحم ،جابهجاییشــان به
محل مربوطه در خیابان مامزاده صورت گیرد.

دولت یازدهم به معنی واقعی
اقتصاد مقاومتی را در کشور
اجرایی کرد

چالش هــای زیادی مواجه کرد،کار بســیار
ارزشمند و شایستهای بود که با تدبیر دکتر
روحانی در کشور انجام شد.وی اظهار داشت:
در نظام جمهوری اسالمی همواره دولتهایی
که به پایان کار خود نزدیک می شوند،درصدد
هستند تا با بهترین شکل ممکن ،دولت را به
منتخب مردم در انتخابات ریاست جمهوری
تحویل دهند،اما دکتر روحانی کشــور را با

بسیاری از چالش های اقتصادی و تورم بیش
از  45درصدی تحویل گرفت .وی اظهارداشت:
دکتر روحانی زمانی که کشــور را در دست
گرفت ،در ســیلوهای ذخیــره گندم فقط
برای چند هفته گندم ذخیره شــده بود ،اما
بعد از گذشت چهار ســال ایران اسالمی به
صادرکننده گندم در منطقه تبدیل شــده.
استاندارسمنان خاطرنشــان کرد  :به فرجام

رسیدن برجام کار بسیار بزرگی در کشور بود
که دولت های قبل توان رسیدن به یک برنامه
مشــترک برای رفع تحریم ها را نداشتند،اما
دکتر روحانی با اقتــدار و کاردانی برای رفع
این چالش مهم بین المللی اقدام کرد.خباز
تصریــح کرد :برجــام فرصت ارزشــمندی
برای کاهش نرخ بیکاری در کشــور بوده و با
اجرای دقیق منویــات رهبر انقالب در بحث

اقتصاد مقاومتی و فراهم کردن زیرســاخت
ســرمایهگذاری ،میتوان رونق اقتصادی و
توسعه آبادانی بیشتری را برای این مرزوبوم به
ارمغان آورد.وی ارائه بیش از  16هزارمیلیارد
تومان تســهیالت رونق تولید به واحدهای
صنعتی نیمه فعال کشــور را در سال  95از
دستاوردهای مهم و ارزشــمند دولت تدبیر
و امید برای رفع مشــکالت کشور برشمرد و

گفت :این برنامه های جامع و اشتغال آفرین
برای سال96ادامه می یابد .استاندار سمنان
بیان داشت :اتحاد و وحدت مسئوالن و اجرای
دقیق منویات رهبر انقالب در بحث اقتصاد
مقاومتی می تواند کشور را از بحران بیکاری
نجات دهد و دولت دوازدهم با ارائه برنامه های
راهبری بــرای رونق تولید در کشــور تالش
می کند.

ســیده خدیجه حسینی-نسل فردا:
محمدرضا خباز بیان داشت:لغو تحریم هایی
که در چند ســال متوالی اقتصاد کشور را با

 اتمام عملیات جابهجایی خط انتقال آب
 ٤٠٠میلیمتری در شهریار

شهریار -نسل فردا:مدیر امور آب و فاضالب
شهرستان شهریار،از اتمام عملیات جابهجایی
خط انتقال ٤٠٠میلیمتری همزمان با پروژه در
حال اجرای تقاطع غیر همســطح شهید صیاد
شــیرازی خبر داد.به گــزارش روابط عمومی
امور آبفای شهرستان شــهریار ،ناصر محرمی
در خصوص اجرای این عملیات اظهار داشــت:
پروژه بزرگ تقاطع غیر همسطح شهید صیاد شــیرازی،یکی از بزرگترین و مهمترین
طرح هایی است که توسط شهرداری شهریار در یکی از محورهای حیاتی و پرتردد در حال
احداث است.اجرا و تکمیل این پروژه منوط به جابهجایی یکی از خطوط اصلی انتقال آب
شرب بودکه بنا به درخواست شهردار محترم در دستور کار امور آبفای شهریار قرار گرفت.
محرمی در ادامه افزود:عملیات جابهجایی خط مذکور که از پیچیدگی خاصی برخوردار
بود با طراحی همکاران فنی بهصورت سیفونی و بدون اختالل در شبکه توزیع آب شرب
شهروندان در کوتاه ترین زمان و صرف کمترین هزینه با موفقیت کامل اجرا شد.ضمنا تمام
تست های هیدرولیکی الزم در حین اجرا و اتمام کار انجام شد.مدیر امور آب و فاضالب
شهریار در پایان خاطرنشان کرد:مجموعه همکاران این امور با تالش مضاعف و با اجرای
طرح های آبرسانی،نسبت به تامین آب شرب پایدار و با کیفیت شهروندان می کوشند تا
آب شرب شهروندان دچار قطع و یا افت فشار نشود .لذا با توجه به محدودیت در منابع تامین
آب ،از مردم در خواست می شود در مصرف صحیح بیش از پیش کوشا باشند.

ایجاد شغل جدید با رفع کمبود آب
در استان سمنان

سمنان -نسل فردا:علی اصغر جمعه ای بیان
داشت:بحران آب مانعی بزرگ برای ورود فعاالن
اقتصادی به سمنان برای سرمایه گذاری است و
مسئوالن امر برای رفع این چالش مهم در کمترین
زمان ممکن اقدام کنند.وی اظهارداشــت:برای
راهاندازی صنایع تبدیلی بخش معادن و افزایش
اشتغال در استان سمنان ،چارهای جز تامین آب
نیست و تهیه طرح های کارشناسی در این زمینه ضروری اســت .وی اضافه کرد  :بازیافت
فاضالب های شهری و احداث تصفیه خانه های آب برای بازگشت دوباره آب به چرخه صنعت
و تولید باید در دستور کار صاحبان واحدهای صنعتی و دستگاههای اجرایی استان سمنان
قرار گیرد.جمعه ای کمبود آب را یکی از دالیل عمده تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی در
شهرک های صنعتی استان برشمرد و گفت 40:نوع مواد معدنی در این استان وجود دارد که
می توان با رفع کمبود آب برای جلوگیری از خام فروشی این مواد ارزشمند اقدام کرد.رئیس
اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی استان سمنان تصریح کرد :انتقال آب دریای خزر به
سمنان می تواند بسیاری از نابسامانیهای اقتصادی را در این استان کاهش دهد و مسئوالن
امر برای عملیاتی شدن این طرح اقدام کنند.استان سمنان  9.7میلیون هکتار وسعت702 ،
هزار نفر جمعیت ،حدود هزار و  800واحد دارای پروانه بهره برداری در بخش صنعت است
که سال  95موفق به صادرات بیش از  323هزار تن کاال با ارزآوری  143میلیون و  405هزار
و  816دالر شدند.

دکترمنتظری،رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتگیالن:

کارخانه سیمان دیلمان،آلودگی زیست محیطی ندارد
مریم معبدی -نسل فردا:رئیس سازمان
صنعت و معدن و تجــارت گیالن در جمع
اصحاب رسانه ،اظهار داشت:کارخانه سیمان
دیلمان ،آلودگی زیســت محیطی ایجاد
نکرده اســت.دکتر منتظری پس از بازدید
خبرنگاران رسانههای گیالن از دو کارخانه
ایــران برک و پارس شــهاب رشــت،طی
نشست خبری،ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد
منطقه دیلمان با احداث کارخانه سیمان
رونق گرفته،افزود:دیلمــان در خاورمیانه
نمونه اســت.وی با بیان اینکه این کارخانه
دور از بافت روســتایی احداث شده،یادآور

شد:سیمان تولیدشده گیالن از مرغوبترین
سیمان در خاورمیانه است.وی همچنین در
خصوص مشــکالت جاده دیلمان گفت:به
کمک اســتاندار درصدد تعریض این جاده
هستیم.دکتر منتظری اســتان گیالن را
قطب صنایع ســلولزی کشور عنوان کرد و
افزود:صنایع سلولزی جزو صنایع مادر کشور
محسوب میشود که صنایع پایین دستی و
کوچک را نیز در پی خواهد داشت که این به
اشتغال استان کمک بسیاری میکند.رئیس
صنعت،تجارت و معدن گیالن با تاکید بر
اینکه صنعت استان پویا نیست،خاطرنشان

کرد:گیالن قطب صنعت فوالد کشور بوده و
زنجیره تولیدات فوالدی افزایش یافته است.
همچنین در صنایع دارویی و بهداشــتی و
فرآوردههای مسی جزو استانهای مطرح
کشــور هســتیم.دکتر منتظری دریافت
تســهیالت متعدد ،معوقات بانکی،مشکل
مدیریتی و عدم توانایی رقابت در بازار را از
جملهمشکالتبرخیازصنایعنیمهتعطیل
و تعطیل استان عنوان کرد و افزود:ما با حفظ
شــرایط موجود این کارخانهها ،بهدنبال
سرمایهگذار جدید برای احیای این واحدها
هستیم .البته بهدلیل قرار گرفتن برخی از
این واحدها در شهر،زمینشان ارزش افزوده
یافته که با حضور سرمایه گذار به آنها کمک
میشــود .وی با بیان اینکه گیالن یکی از

رئیسکلدادگستریفارس:

خودروی شخصی در صورت رعایت مسائل قانونی،حریم خصوصی است
شیراز -نسل فردا :رئیس کل دادگستری
فارس گفت :خودروی شخصی اگر در آن اعمال
خالف قانــون انجام نشــود،حریم خصوصی
اســت.علی القاصی مهر در نشســت خبری
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ سوالی

مبنی بر مشخص شدن وضعیت خودروهای
شخصی و موضوع حریم خصوصی گفت:اماکن
و اشــیاء جزو حریم خصوصی افراد هستند و
برای ورود به آنها حکم قضایی نیاز اســت.وی
ادامه داد :در مواردی که وسیله نقلیه عمومی

باشد و گروه های مختلف در آن حضور داشته
باشــند،مانند اتوبوس و دیگر وســایل نقلیه،
مورد حریم شــخصی مطرح نیســت.رئیس
کل دادگســتری فارس تاکید کرد:در بحث
وسیله نقلیه شخصی نیز اگر مورد خالف قانون

خشکسالی،سمنان را در درازمدت به کانون گرد وغبار
تبدیل می کند

سمنان  -نســل فردا :علینقی حیدریان
بیان داشت 29 :کانون فرســایش بادی در
ســمنان فعال اســت که اگر رویه اصولی و
دقیق برای رفع این بحــران صورت نگیرد
در آینده شــاهد افزایش بیابانزایی و کاهش
اراضی حاصلخیز در منطقــه خواهیم بود.
وی تصریــح کرد:هم اکنــون بیابانزایی در
برخی مناطق سمنان در دراز مدت ،نسبت به  30سال گذشته بیش از  2برابر شده،
اما باید برای رفع این چالش گام های مهمی برداشــته شود.وی یادآور شد:افزایش
پوشش گیاهی در اراضی بیابانی سمنان مناســب ترین راه حل برای جلوگیری از
بحران افزایش ریزگردها در برخی مناطق این اســتان پهناور ایران است.مدیرکل
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان ســمنان اضافه کرد :با وجــود افزایش نیروی
انسانی برای مراقبت از تاغزارهای ســمنان ،اما همچنان شاهد قاچاق بی رویه این
گونه ارزشمند در برخی مناطق بیابانی استان هســتیم که برای رفع آن همکاری
گسترده ای با دســتگاه قضایی استان انجام شــود.حیدریان اظهارداشت :مناطق
مختلف استان سمنان به دلیل شــرایط ویژه اقلیمی،بادهای ویرانگر،نبود پوشش
گیاهی مناسب از این بالی طبیعی در امان نبوده و فرسایش خاک در برخی مناطق
به تدریج بر مناطق بیابانی افزوده و خاک های مســتعد و حاصلخیز آن را کاهش
می دهد.

تولید کنندگان فرش کشور است،تصریح
کرد:بسیاری از واحدهای نساجی در حال
فعالیت هســتند .برخی نیز که وابسته به
دولت بودند ،دچار رکود شدند که معوقات
کارگران از جمله کارخانــه ایران برک،در
کمیسیون جلسه کارگری در حال پیگیری
است.
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
گیالن،یکی از عوامل موفقیت صنعت استان
را ایجاد کارگروه رفع موانع تولید با همکاری
تمامی واحدها و پیگیری استاندار دانست و
یادآور شد:در سال گذشته گیالن به لحاظ
پرداخت تسهیالت و تعداد واحدهای تحت
پوشش،جزو سومین اســتان کشور بوده.
وی همچنین از تشکیل کارگروه بازرسی

مشهود در داخل خودرو مشاهده شود،برخورد
با آن نیز احتیاج به حکم قضایی ندارد و حریم
شخصی محسوب نمی شود،اما اگر خودروی
شخصی تمامی مسائل قانونی را رعایت کرده
باشد و جرمی مشهود نباشــد،به طور کامل
حریم شــخصی محسوب می شــود.القاصی
مهر در بحث حقوق بشر نیز گفت :معیارهای
حقوق بشــر بر اســاس موازین و شرع اسالم
تعریف شــده که خوشــبختانه در این موارد

دریافت تسهیالت کارخانجات در طی چهار
ماه اخیر خبر داد و افزود:رسانهها همیشه
همیار صنعت استان بودهاند و امیدواریم در
این راستا نیز ما را یاری دهند.
دکتر منتظری از تشکیل بیش از  ۱۵هزار
مــورد پرونده تخلفــات واحدهای صنفی
ســخن گفت و اظهار داشــت:عدم وجود
نظام مهندسی صنعت در سازمان ،یکی از
عوامل مشــکالت کنترل وکیفیت تولید و
بازار است .رئیس سازمان صنعت،معدن و
تجارت استان گیالن،حمایت از برندهای با
کیفیت،حفظ و ایجاد صنایع بزرگ و حمایت
از برنامههای با کیفیت،گســترش صنایع
سلولزی ،دارویی ،غذایی و ایجاد اشتغال را از
برنامههای مهم سال  ۹۶عنوان کرد.

قوه قضائیه پیشگام اســت .قوانین ما در مورد
انسان و رفتارهای انسانی برگرفته از دین اسالم
متناســب با آموزه های دینی است و دستگاه
قضایی مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در
جامعه اســت.رئیس کل دادگســتری فارس
یادآور شــد :موضوع رعایت حقوق انسانی در
مراحل دادرسی به طور کامل رعایت می شود
و بسیار مهم اســت و متناسب با شرع مقدس
اسالم اجرایی می شود.

