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افتتاح مجهزترین مرکز ضایعه نخاعی در کرمانشاه

منشأ اصلی ریزگردهای سیستان از نیمروز افغانستان است

کرمانشاه – نسلفردا :مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت :مجهزترین
مرکز نگهداری بیماران ضایعه نخاعی غرب کشور در استان کرمانشاه افتتاح شد.
دکتر «امید قادری» با اشاره به وجود  ۲۱ضایعه نخاعی در زلزله اخیر ،گفت :با
اقدامات درمانی و توانبخشی صورت گرفته از سوی بهزیستی ،به احتمال بسیار
قوی  ۱۶تن از این افراد به زندگی عادی برمیگردند .وی از اسکان معلوالن ضایعه
نخاعی زلزله اخیر توسط بهزیستی خبر داد و افزود :تاکنون پنج نفر از این افراد با
واگذاری منزل استیجاری و هزینه زندگی ساماندهی شدهاند .مدیرکل بهزیستی
استان کرمانشــاه ادامه داد :مرکز نگهداری بیماران ضایعه نخاعی در کرمانشاه
ظرفیت پذیرش  ۳۰تن از بیماران را دارد.

سیستانوبلوچستان -نسلفردا :فرماندار ویژه زابل گفت :شنهای روان در
کشور افغانســتان ،کانون بحران ریزگردها در سیستان محسوب میشود که این
مشکل باید از والیت نیمروز افغانستان که منشــأ آن است مهار شود« .هوشنگ
ناظری» گفت :ساالنه قسمت زیادی از آب چاه نیمهها تبخیر میشود که باید برای
برطرف کردن این مشکل چارهاندیشی شود که طرح آبرسانی با لوله در سیستان
تا حدودی از این مشــکل جلوگیری میکند .فرماندار ویژه زابل با اشاره به وجود
ریزگردها در منطقه سیستان و خشک شــدن تاالب هامون گفت :اجرایی شدن
طرح آبرسانی با لوله به 46هزار هکتار از اراضی دشت سیستان تا حدودی از تبخیر
قسمتی از آب چاهنیمهها جلوگیری میکند.

اخبارکوتاه
حضور مدیرعامل شرکت گاز
استان مرکزی در همایش
کارگروه CNG
مرکزی | نسلفردا

News.arak93@gmail.com

همزمان با دهمین روز دیماه سالجاری «جواد
مهندس» مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی
در همایش کارگروه  CNGکه با حضور مدیرعامل
شــرکت پخش فراوردههای نفتی استان و دیگر
مسئوالن استانی ،همچنین مالکان ایستگاههای
 CNGاستان در شرکت پخش فراوردههای نفتی
مرکزی برگزار شد ،بهعنوان یکی از سخنرانان این
همایش حضور یافت .برپایه این گزارش مدیرعامل
شرکت گاز اســتان مرکزی ضمن ارائه عملکرد
این شــرکت دراســتان ،درخصوص گازرسانی
به ایســتگاههای  CNGو همکاری جهت اتصال
تابلومانیتورینگ درایستگاها و عوامل تأثیرگذار در
عملکرد ایستگاه گاز جایگاهها از قبیل نصب مخزن
آرامش و شیر یکطرفه ،نصب تجهیزات مناسب
جهت جلوگیری انتقال لرزش به ایستگاه و آسیب
نرسیدن به میترینگ ایستگاه گاز و نصب درایر یا
خشککن جهت ایستگاه توضیحات کاملی داد
و در ادامه جلســه نسبت به ســؤالهای مالکان
جایگاهها ،مسئوالن پاسخ مناسبی ارائه کردند.

مدیرعاملسازمانمدیریتپسماند
شهرداریسمنانتأکیدکرد:

رفاه پاکبانان و رضایت
شهروندان هدف سازمان
مدیریت پسماند است
سمنان | نسلفردا:

sanaye_77_66@yahoo.com

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری
سمنان از نشست خود با پاکبان سمنانی خبرداد.
«حمیدرضا پیوندی» درنشست با پاکبانان سه
ناحیه گفت :ارتقای ســامت و رفاه پاکبانان از
اهداف سازمان است که در این خصوص هر شش
ماهبهصورتمرتبلباسکار،بادگیر،کفش،ماسک
و دستکش تهیه و در اختیار آنان قرار میگیرد و در
سال جدید نیز برای کارگران شب لباس مخصوص
که دارای شبرنگ باشد نیز خریداری شده است و
در آزمایشهایصحت سالمتکهبهصورت ساالنه
انجام میشود ،خردادماه  174پاکبان سمنانی
تســت ســامت دادند .وی یکی از دیگر اهداف
سازمان را رضایت شهروندان از خدماتدهی عنوان
و در این نشست اشاره کرد :پاکبانان جهت تحقق
این هدف سازمانی موظف هستند عالوه بر رفت
و روب کامل مسیر خود ،قوانینی چون ممنوعیت
کشیدنسیگاردرزمانکار،برخوردخوبومناسب
با همشهریان ،حضور به موقع در محل کار ،نظافت
عمومی وپوشش لباس فرم ســازمانی را رعایت
کنند .پیوندی ،پاکبانان را امین شــهر یاد کرد و
بیان داشت :اگر در زمان کار مورد مشکوکی را در
محلهها مشاهده کردند ،بدون درگیری به پلیس
 110اطالعرسانی کنند و اشیایی که بالصاحب
در معابر و خیابان رها هســتند را بهعنوان اشیای
گمشــده به واحد روابط عمومی سازمان تحویل
دهندتاازراههایقانونیوصحیحبهدستصاحبان
اموال برسد .این مقام مسئول در پایان خاطرنشان
کرد :در شهر سمنان  174پاکبان در سه ناحیه
تقسیمبندی شــده و فعال هستند که پاکسازی
مکانهای مربوطه را برعهده دارند و ساعت کاری
این نیروهای خدوم از  6صبح لغایت  13:30ظهر
در نوبت اول رفت و روب میادین و معابر و گروهی
دیگر عصر ســاعت  19تا  3بامداد مشغول جمع
آوری زبالههاهستند؛ لذا همشهریاننیز با گذاشتن
زبالههای خود از ساعت 7الی 8شب در سطلهای
مخصوص جمعآوری زباله میتوانند یاریگر این
زحمتکشاندرپاکیزگی شهرباشند.

امروز برندها جایگاه کشورها را تعیین میکند

شیراز – نسلفردا :معاون توســع ه صادرات کاال و خدمــات سازمان توسعه
تجارت ایران اعتقــاد دارد که امروز برندها جایگاه کشــورها را تعیین میکند.
«محمدرضامولودی» در نخستین جشــنواره تخصصی توانمندیهای صنایع
غذایی و آشامیدنی و دارویی استان فارس ،با اشاره به اهمیت برند ،به عوامل مؤثر
بر آن و تأثیر برندسازی در فعالیتهای اقتصادی پرداخت .وی با بیان اینکه طبق
مصوب ه دولت ،سازمان توسع ه تجارت تنها سازمان مسئول در موضوع برند است،
گفت :امروز مرغوبیت جای خود را به محبوبیت داده و محبوبیت تنها بخشی از
هویت کاال را شامل میشود .مولودی تأکیدکرد:ساختار تجاری دنیا در حال تغییر
است.
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فرماندار «اسالمشهر» عنوان کرد:

سرمایهگذاری 1500میلیاردتومانی
در اسالمشهر

اسالمشهر -نسلفردا
فرماندار اسالمشهر
news@ naslefarda.net
گفت ۱۵۰۰ :میلیارد
ل گذشته
تومان سرمایهگذاری در اسالمشــهر طی چهارسا 
توسط بخشهای دولتیوخصوصی صورت گرفته و پروژههای
عمرانیبااعتبار 1140میلیاردتوماندرشهرستانبهبهرهبرداری
رسیده اســت« .امیرال ه حقیقی» در جلسه مشترک شورای
برنامهریزی اســتان تهران با کمیته برنامهریزی شهرستان
اسالمشهرکهبهریاست«محمدحسینمقیمی»استاندارتهران

فرماندار اسالمشــهر گفت :در چهار ســال
گذشــته بیــش از  ۱۵۰۰میلیاردتومــان،
بخش خصوصی و دولتی در این شهرستان
ســرمایهگذاری کردهانــد و پروژههــای
عمرانی متعددی در آن اجرا شده و در سفر
رئیسجمهور به اسالمشــهر  ۶۵۰میلیارد
تومان اعتبار به این شهرســتان تخصیص
داده شده اســت .حقیقی ،عملکرد مالی سه
شهرداری اسالمشهر ،چهاردانگه و احمدآباد
مســتوفی در چهارسال گذشــته را ۱۱۸۴
میلیارد تومان دانست و گفت ۶۵ :درصد این
میزان کمک دولت بوده است.
وی با بیان اینکه جمعیت فعال اسالمشــهر

وباحضور«نجفی»نمایندهحوزهانتخابیهتهران،ری،شمیرانات
و پردیس و «میرزائی» نماینده دماوند و فیروزکوه و مدیران کل
استانیبرگزارشد،اظهارداشت:شهرستاناسالمشهر،پیشانی
استانتهرانوخواستگاه ۹۰۰شهیدگلگونکفنوشهرحافظان
قرآن است ،اسالمشهر ۳بخش و ۳نقطه شهری دارد ،که ۸۵الی
 ۹۰درصد جمعیت شهری است؛ همجواری با حرم حضرت امام
(ره) و نزدیکی با آزادراههای تهران-ساوه ،تهران -قم و فرودگاه
امام (ره) و مهرآباد از ظرفیتهای ویژه اسالمشهر است...

 ۱۸۳هزار نفر و جمعیت شــاغل شهرستان
 ۱۶۴هزار نفر و نرخ بیکاری آن  ۱۰.۱درصد
اســت ،افزود :بیش از  ۲۰واحد فعال باالی
 ۱۰۰پرســنل در اسالمشهر فعال هستند و
 ۱۰۴واحد صنعتی فعال زیر  ۱۰۰پرسنل و
 ۳۱واحد نیمه فعال و  ۲۲هزار و  ۲۰۳واحد
صنفی و خدماتی داریم که نزدیک به ۱۲۰
هزار نفر در واحدهای صنفی و  ۴۰هزار نفر
در واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند و
برای بیش از یازده هزار نفر شغل در چهارسال
دولت یازدهم ایجاد شده است .نماینده عالی
دولت در شهرستان اسالمشــهر با اشاره به
ســرمایهگذاریهای صنعتی و کشاورزی،

گفت :در صورت به بهرهبرداری رسیدن این
واحدها سرمایهگذاری شده ،قریب به ده هزار
شغل ایجاد میشود.
نبود شهرک صنعتی مصوب از
مشکلهای اسالمشهر است
وی یکی از مشکلهای اسالمشهر را فقدان
شــهرک صنعتی مصوب دانســت و گفت:
تنها شــهرک صنعتی خصوصی و مصوب
اسالمشــهر ،صنایع چــوب در احمدآباد
مستوفی وجود دارد و مابقی مناطق لکههای
صنعتی هستند .فرماندار اسالمشهر با بیان
اینکه پیش از این در ســالهای گذشته در
جلسه شــورای برنامهریزی استان شهرک

شروع عملیات آسفالت میدان امامخمینی (ره) «رباطکریم»
رباطکریم | نسلفردا

news@ naslefarda.net

شــهردار رباطکریم از پایان عملیات زیرســازی
میدان حضرت امام (ره) و شــروع پخش آسفالت
این میــدان با هدف بهســازی اصولــی خبر داد.
«سیدمحمدمیرزمانی» با اشــاره به نقش میدان
حضرتامــام (ره) بهعنوان یکــی از ورودیهای

بسیار مهم در معرفی هویت این شهر و لزوم توجه
به زیباســازی مدخلهای ورودی در گفتوگویی
اظهار داشت :رباط کریم یک شهر تاریخی و بااصالت
است و از این رو ساالنه پذیرای گردشگران داخلی
و خارجی اســت که به این منطقه وارد میشوند؛
این امر اهمیت رسیدگی و زیباسازی مدخلهای
ورودی شــهر را دو چندان میکند .وی به اجرای

 تسهیالت صفر درصدی برای پروژههای نیمهتمام
خراسانجنوبی

بیرجند-نسلفردا :استاندار خراسانجنوبی
از پیشبینی طرحی برای ارائه تسهیالت صفر
درصدی به سرمایهگذاران پروژههای نیمه تمام
استان خبر داد و گفت :ســود این تسهیالت را
استانداری پرداخت خواهد کرد« .محمدمهدی
مروجالشریعه» در نشســت خبری استانداران
ادواری خراســان جنوبــی بیان کــرد :حضور
استانداران ادواری در استان ،دستاوردهای زیادی داشته است .وی ادامه داد :انتقال آب از
سه مسیر به خراسانجنوبی از مهمترین دستاوردهای این نشست بود .مروج الشریعه اظهار
کرد :انتقال آب از ساحل مکران از آبهای اقیانوسی یکی از راهحلهای تأمین آب مورد نیاز
استان است .وی با اشاره به پروژههای نیمه تمام در خراسان جنوبی و سایر استانها بیان
کرد :بیش از  72هزار پروژه نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که انجام آنها نیازمند
اعتبار زیادی است .وی با بیان اینکه برای اجرایی کردن پروژههای نیمه تمام در خراسان
جنوبی ،آنها را به دو دسته تقسیم کردهایم ،گفت :برای آن دسته از پروژههای عمرانی
نیمه تمام که متقاضی سرمایهگذاری است ،طرحی ارائه کردهایم .مروج الشریعه ادامه داد:
براساس این طرح ،اعتبار موردنیاز پروژه به بانک داده میشود .وی ادامه داد :سرمایه گذار
نیز از بانک تسهیالت مورد نیاز را صفر درصد اخد میکند و استانداری سود آن را پرداخت
میکند .وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح تنها اجازه الزم داریم ،اظهار کرد :لیست
پروژههای نیمهتمام را که امکان عملیاتی شدن وجود دارد آماده کردهایم.

صنعتی شهرستان به تصویب رسیده است،
گفت :بــا توجه به اینکه منابــع طبیعی در
اسالمشهر فاقد زمین اســت ،تا امروز تهیه
زمین مناسب برای شهرک صنعتی مصوب
شهرســتان انجام نشــده اســت .حقیقی
ادامه داد ۲۳۴ :واحد دامــداری ۳۱ ،واحد
مرغداری ۲۶ ،واحد پرورش ماهی ۱۵ ،واحد
گلخانهای و چهار واحد پرورش قارچ و پنج
واحد زنبورداری ،ده واحد سردخانه و صنایع
تبدیلی و ده واحد تشــکلهای تعاونی در
اسالمشهر فعال هستند .اسالمشهر از گذشته
از شهرستانهای سبز تهران بود ،اما امروزه به
دلیل تغییر کاربریها و مشکالت آب ،دوازده

پروژه بهسازی و آسفالت میدان بزرگ حضرت امام
(ره) بهعنوان یکی از ورودیهای بسیار مهم اشاره
کرد و اذعان داشت :با توجه به عدمزیرسازی اصولی
این میدان در گذشــته و نشســتهای نامتعارف
آسفالت این محور ،عملیات خاکبرداری و زیرسازی
میدان کلید خورد که پــس از تخریب بخشهای
زیادی از میدان و زیرسازی محور هم اکنون آماده
پخش آسفالت شده اســت .میرزمانی ادامه داد:
عملیات پخش آسفالت از دیروز در الین غربی آغاز

تشکلهای مردمنهاد برای کارآفرینی حمایت
میشوند

یزد – نســلفردا :معاون ســاماندهی
امور جوانــان وزارت ورزشوجوانان گفت:
تشکلهای مردم نهاد مرتبط با حوزه جوانان
برای اجرای طرحهــای کارآفرینی بیش از
گذشــته فعالیت کنند که در این ارتباط از
سوی دولت حمایت میشوند« .محمدمهدی
تندگویان» در مراســم اختتامیه ششمین
گردهمایی مسئوالن امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استانها در یزد با بیان
اینکه دولت برای کار آفرینان تسهیالتی قائل شد ،افزود :نسبت به معرفی تشکلهای
مردم نهاد برای اجرای طرحهای کارآفرینی اقدام میشود .وی ادامه داد :برای ورود
تشکلهای مردمنهاد به طرحهای کارآفرینی باید در کشور مدیران کل ورزشوجوانان
پیگیریهای الزم را انجام دهند و برای حوزه جوانان اهمیت قائل شوند .این مسئول
تصریح کرد :فعالکردن جوانان در قالب تشــکلهای مردم نهاد و خدمت به آنها،
وظیفه مهمی است .باید نسبت به ارتقای برنامهها و فعالیتها اقدام کرد .تندگویان
تصریح کرد :فعال کردن تشکلهای مردم نهاد در اصل فعال کردن جوانان جامعه
اسالمی است که دارای ظرفیتهای خوبی در بخشهای مختلف هستند .همچنین
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری یزد گفت :این استان از دیرباز در
موضوع جوانان پیشــگام و در حوزههای مختلف فعال بود و در زمینه تشکلهای
جوانان نیز عملکرد مناسبی داشته است.

برگزاری نخستین جلسه شورای راهبردی فرهنگسرای امید خانواده سمنان
حسینبابامحمدی|نسلفردا

sanaye_77_66@yahoo.com

سرپرست ســازمان فرهنگی،اجتماعی و
ورزشی شهرداری سمنان گفت :نخستین
جلسه شورای راهبردی فرهنگسرای امید
خانواده به ریاست «امیر بینایی» مدیرکل
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری
سمنان و با حضور «عباس بابایی» سرپرست
ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی
شــهرداری ســمنان ،مدیر مرکز آموزش
شــهروندی و دفتر مطالعات برنامهریزی
ســازمان فرهنگی ،کارشــناس معاونت

اردبیل | نسلفردا
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پیشگیری دادگستری ،رئیس گروه سالمت
روانــی ،اجتماعی و اعتیاد علوم پزشــکی،
کارشناس مشــاوره اداره کل کمیته امداد،
کارشناس اجتماعیوفرهنگی ،رئیس اداره
سیاســیاجتماعی ،رئیس اداره مشــاوره
آموزش و پرورش استان ،معاون اجتماعی
فرماندهی انتظامی اســتان ،رئیس مرکز
مشــاوره نیــروی انتظامی ،رئیــس مرکز
مشــاوره دانشآموزی ،معاون جوانان اداره
کل ورزشوجوانان ،مدیرکل بهزیســتی،
مدیرکل دفتر اموراجتماعی در فرهنگسرای
امید خانواده برگزار شــد« .عباس بابایی»

رشد  20درصدی صادرات صنایعغذایی کشور
شیراز -نسلفردا

news@ naslefarda.net

مدیرکل دفتــر صنایعغذایی ،داروییوبهداشــتی
وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت گفــت :صادرات
صنایعغذایی کشور در هشــت ماهه نخست امسال
نسبت به مدت مشــابه پارســال  20درصد افزایش

یافت« .مهدیصادقینیارکی» افزود :ارزش صادرات
محصوالت غذایی کشور در هشت ماهه نخست امسال
حدود دو میلیارد دالر بوده اســت؛ این در حالی است
که در مدت مشابه سال قبل حدود یک میلیارد و 600
میلیون دالر صادرات ایــن محصوالت صورت گرفته
بود .وی اظهار کرد :پارســال در مجموع دو میلیارد و

اظهارداشــت :مباحث مختلفــی در این
جلســه مدنظر قرار گرفت و خاطرنشــان
کــرد :مهمترین هدف اصلــی از ایجاد این
فرهنگســرا ،ارتقای کیفیت خانواد ه ایرانی
است ،همچنین بهبود کیفیت زندگی ،تهیه
بانک اطالعات خانوادههای نوبنیاد شــهر،
نظاممندکردن خدمــات و رصد وضعیت
زوجهای جوان ،استمرار خدمات آموزشی
و توانمندســازیهای زوجهــا ،حمایت از
زوجهای جوان و توانمندسازی آنان در تأمین
هزینههای زندگی و ترویج ســبک زندگی
اســامی ،ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب

 500میلیون دالر محصــوالت صنایع غذایی ایران به
خارج صادر شد و امسال در صدد ارتقای این رقم به سه
میلیارد دالر هستیم .این مقام وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ادامه داد :صــادرات محصوالت صنایع غذایی
کشــور از نظر حجم  3.1درصد و از نظر ارزش هفت
درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل میدهد .وی
بیان کرد :این وضعیت نشان میدهد که در این صنعت،
خامفروشــی صورت نمیگیرد و پس از ایجاد ارزش
افزوده ،محصول نهایی صادر میشود .صادقینیارکی

هزار هکتار زمین کشاورزی داریم که ده هزار
و  ۲۴۰در این بخش مشغول به کار هستند.
امیراله حقیقی در بخش دیگری از سخنان
خود اظهار داشــت :دولت محتــرم اعتبار
 400میلیارد تومانی جهــت احداث قطار
شهری چهارخطه جهت انتقال شهروندان
ســه شهرســتان رباط کریم ،بهارستان و
اسالمشهربه شهر تهران اختصاص داده که
این قطارشــهری در چهار ایستگاه متروی
تهران نیز امکان تخلیه مسافر خواهد داشت
و در حال حاضر احداث هفت کیلومتر از این
پروژه در شهرستان اسالمشــهر آغاز شده
است .وی درباره آخرین وضعیت بیمارستان

و بخشی از میدان انجام شد که بهدلیل شرایط جوی
نامناسب بهطورموقت متوقف شده است و بالفاصله
پس از مساعدشدن شرایط آب و هوایی ،این پروژه
اجرا خواهد شد .شهردار رباط کریم ضمن پوزش از
اختالل بهوجود آمده در تردد شهروندان ادامه داد:
رفع معضل آسفالت شهری نیازمند اولویتبندی
براساس حجم تردد و درخواست شهروندان است و
معابری که با ترافیک تردد مواجه است ،در اولویت
قرارمیگیرد.

باهدفارتقایکیفیتزندگیخانوادههایایرانیصورتگرفت:

افزایش  ۱۲درصدی زندانیان
در اردبیل

مدیرکل زندانهای استان اردبیل از افزایش ۱۲
درصدی زندانیان این اســتان در سالجاری به
نسبت سال گذشــته خبر داد« .مراد فتحی» در
حاشیه بازدید از زندان اردبیل تصریح کرد :افزایش
زندانیان موجب شده در تمام زندانها چهار برابر
ظرفیتزندانینگ هداریشود.ویافزود:دروضعیت
فعلی در شهرهای خلخال ،مشگینشهر ،گرمی
و اردبیل زندان دایر اســت؛ اما بــه دلیل افزایش
زندانی ایــن تعداد کفــاف نمیکنــد و احداث
زندان جدید خلخال در دســتور کار قرار گرفته
است.

اقتصاد

 400تختخوابی گفت :این بیمارســتان
که یکی از پروژههای مصوب ســفر استانی
ریاست محترم جمهوری به شهرستان است
و  70میلیارد تومان اعتبارجهت تکمیل آن
مصوب شده ،بر اساس آخرین استانداردهای
سازمان جهانی بهداشــت در حال ساخت
اســت و امیدواریم با تکمیــل و تجهیز آن،
ساکنان شهرســتان از خدمات درمانی آن
بهرهمند شوند .حقیقی ،با بیان اینکه تاکنون
احداث این بیمارستان  56درصد پیشرفت
فیزیکی داشته افزود :براساس اعالم مسئوالن
مربوطه ،این بیمارستان تا پایان سال  97به
بهرهبرداری خواهد رسید.

.

هدر روی  9میلیارد مترمکعب آب بر اثر ضایعات
درکشور

مشهد -نســلفردا :معاون امور باغبانی
وزیر جهادکشــاورزی گفت :بر اثر ضایعات
محصوالت و موادغذایی در کشور ،معادل نه
میلیارد مترمکعب آب هدر میرود .مهندس
«محمدعلی طهماسبی» در آیین تجلیل از
تولیدکنندگان و کشاورزان برتر ملی استان
خراسان رضوی در مشهد افزود 80 :درصد
کشاورزی در دنیا بر پایه تولید محصوالت از طریق دیم انجام میشود درحالیکه این
رقم در کشور ما تنها  10درصد است .وی با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و
تکمیلی در کشور بیان کرد :ظرفیت تولید این بخش از  32میلیون تن در سالهای
گذشــته به  50میلیون تن افزایش یافته اســت .وی با بیان اینکه پارسال مجموع
تولیدات کشاورزی کشــور معادل  97میلیون تن بوده است ،افزود :میزان رشد در
بخش زراعت  24درصد ،باغبانی  28درصد ،شیالت  17درصد و دام و طیور  14درصد
بوده است .طهماسبی با اشاره به حوادث غیرمترقبه و تأثیر آن بر کشاورزی کشور
گفت :میانگین بارش در  48سال گذشته  242میلی متر و در  17سال گذشته 219
میلی متر بوده است که طی نه سال گذشته به  107میلی متر کاهش یافته است .وی
با اشاره به باال بودن میزان تبخیر در کشور ،اظهار کرد 70 :درصد بارشها نیز در کشور
تبخیر میشود و طبق اعالم رسمی وزارت نیرو امسال کشور خشکترین سال در 47
سال گذشته را تجربه خواهد کرد.

سبک زندگی غربی از اهداف تخصصی این
فرهنگسراست .وی در ادامه به تعامل همه
دستگاههای همسو اشاره کرد و افزود :تالش
میکنیم این تعامل حفظ شود و با جلوگیری
از پراکندگی و موازیکاری فعالیتها برای
تداوم و شکلگیری فرهنگسرا انجام شود و
با برنامهها و نقشههای راهبردی بتوانیم این
مرکز را به قوت و قدرت خود برسانیم؛ چراکه
این کار به سود شــهروندان و شهر اخالق
خواهد بود .بابایی تأکیــد کرد :بهطورحتم
تعامل و ارتباط بین مدیران و کارشناســان
نهادهــای مســئول در زمینــه فرهنگ و
کارآفرینی و ایجاد فعالیت گروهی منجر به
دستیابی به نتایج بهتر در این زمینه خواهد
شد .سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری سمنان مأموریتهای این

که برای شــرکت در نخستین جشــنواره تخصصی
توانمندیهای صنایع غذایی ،آشامیدنی و دارویی استان
فارس به شیراز سفر کرده ،افزود :بیشترین صادرات در
حوزه محصوالت غذایی کشور مربوط به فرآوردههای
لبنیوبستنیاستو جایگاهبعدینیزدراختیار صنعت
شیرینیوشــکالت قــراردارد .صادقینیارکی اظهار
کرد 59 :درصد صادرات کشــور در زمینه محصوالت
غذاییوآشامیدنی به کشــور عراق و  40درصد نیز به
افغانستان بوده اســت .ویگفت :طبق آمار سال ،95

سازمان را تولید و بازتولید دانش و مفاهیم
معطوف به اعتالی جایگاه خانواده در ابعاد
فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،با
بهکارگیری ابزارهای مناسب ،توانمندسازی
زوجهــای جــوان از طریق دســتگاههای
مرجع ،پشتیبانی از مطالعات ،تولید محتوا
و پژوهشهای حوزه خانواده ،ارائه خدمات
کارشناسی استاندارد به جامعه هدف عنوان
کرد .عباس بابایی گفت :این فرهنگســرا،
هفت مرکز به نامهای مرکز ارتقای کیفیت
زندگی خانوادگی ،مرکز آموزش و مشاوره
قبل از ازدواج ،مرکز سالمت خانواده و ازدواج،
مرکز گسترش سبک زندگی اسالمی ،مرکز
ریحانه (ترویج عفافوحجاب) ،مرکز توسعه
کارآفرینی خانواده و مرکز مطالعات خانواده
را شامل میشود.

صنایع غذایی ســهم  15درصدی در اشتغال کشور را
به خود اختصاص داده بود .به گفته این مقام 12 ،درصد
صنایع کشور نیز در حوزه صنایع غذایی فعال هستند.
مدیرکل دفتر صنایع غذایی دارویی و بهداشتی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت اظهار کرد :صنعت محصوالت
غذایی دنیا از حدود هفتهزارمیلیارددالر گردش مالی
برخوردار اســت و تنها ده نشان تجاری جهانی معتبر
بیش از نیمی از این رقم را به خود اختصاص داده که این
نشان دهنده لزوم برندسازی در این حوزه است.

