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حفظ منابع آبوخاک منطقه
با احداث سازههای آبخیزداری

زنجان  /صحرا رضایی

news@ naslefarda.net

مازندران /الهه امیری :معاون مســکن و ســاختمان اداره كل راه و شهرســازي مازندران ،از برگزاري آزمون ورود به حرفه
مهندسان در روزهای سوم و چهارم مهرماه امسال در مازندران خبر داد و افزود  :آزمون مذكور همزمان در سراسر كشور برگزار
ميشود«.رهگشای» ضمن اعالم اين مطلب افزود :در اجراي آیين نامه اجرایي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ،آزمون
مقررات ملی ساختمان جهت ورود به حرفه و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی با حضور بیش از  14000نفر داوطلب در روزهای
سوم و چهارم مهرماه سال جاری همزمان با سراسر كشور در مازندران در چهار حوزه امتحانی ساری ،بابل ،بابلسر و چالوس برگزار
ميگردد .مهندس رهگشای اضافه نمود :سابقه كار حرفه اي مورد نياز براي اين آزمون مطابق با ماده  5آييننامه آجرايي قانون
نظام مهندسي ساختمان خواهد بود .

مرکزی /گروه استانها  :معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت :وضعیت همسایگان استان مرکزی خوب
نیست ،زنگ خطر کرونا به صدا درآمده است و باید رفتارها را تغییر داد .بهروز اکرمی ،در جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا در
استان مرکزی بیان کرد :دیگر نباید درگیر رنگها شد؛ شفاف و روشن باید گفت که وضعیت کل کشور قرمز است و بیم ابتالی
هر ایرانی به ویروس کرونا در صورت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی وجود دارد .در واقع همه در معرض آسیب هستند و
درخصوص رعایت اصول بهداشتی الزام وجود دارد .وی افزود :همسایگان ما در وضعیت مناسبی قرار ندارند و درواقع زنگ خطر
به صدا درآمده و باید رفتارها را تغییر دارد ،در شرایط کنونی چه ضرورتی دارد که خانوادهها هر پنجشنبه و جمعه در آرامستان
حاضر شوند و  دیگران را بیمار کنند؟
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شهردار منطقه ثامن گفت :طی سه سال اخیر بالغ
بر  ۴۵۶۰مترمربع فضای مذهبی جدید در منطقه
ثامن در دست انجام بوده که این رقم دو برابر کل
دوره اجــرای طرح است.حجتاالســام محمد
احمدزاده ،مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان
خراســان رضوی به همراه سیدمصطفی نعمتی
شهردارمنطقه ثامن مشــهد ،از برخی پروژههای
مذهبی و مساجد درحال ساخت و برخی رقبات
وقفی موجود در محدوده اجرایی طرح بهسازی
بافت پیرامون حــرم مطهر بازدیــد و به صورت
میدانــی در جریان روند پیشــرفت و اجرای این
پروژهها قرارگرفتند .نعمتی ،در جریان این بازدید
با اشاره به اینکه یکی از موارد مورد توجه در طرح
نوسازی و بهســازی بافت پیرامون حرم مطهر،
ایجاد و توسعه فضاهای فرهنگی و مذهبی است،
خاطرنشان کرد :پس از آغاز اجرای طرح نوسازی
بافت پیرامون حرم مطهر دو مسجد امام هادی(ع)
و امام خمینی (ره) واقع در قطاع ،۳محدوده بلوار
شهید شوشتری (شارستان قطاع )۳ساخته شده
است.وی با اشاره به اینکه مسجد امام صادق (ع)
در حاشیه بلوار رضوان ،مســجد صاحبالزمان
(عج) در حاشیه بلوار شهید حاجیحسنیکارگر،
مسجد ارشاد در محدوده شارستان ته پل محله و
مسجد حاج فرهاد در حاشیه کوچه مخابرات،در
حال ساخت هستند ،تصریح کرد :از ابتدای فعالیت
دوره پنجم مدیریت شهری و با توجه به تاکید بر
موضوع تسریع در گسترش امکانات رفاهی اطراف
حرم  به ویژه فضاهای با کاربری مذهبی و فرهنگی،
طی سه سال اخیر بالغ بر  ۴۵۶۰مترمربع فضای
مذهبی جدید در منطقه ثامن در دست انجام بوده
که این رقم دو برابر کل دوره اجرای طرح طی 25
سال گذشته است.وی افزود :نسبت به مساجد و
سایر اماکن و رقبات وقفی موجود در سطح منطقه
نیز تعامالت خوبی با اداره کل اوقاف و امور خیریه
استان داریم که از آن جمله میتوان به برگزاری
جلسات کارگروه اوقاف منطقه اشاره کرد.

naslfarda

 مديرعامل شركت انتقال گاز ايران:

Provinces

ظرفيت انتقال گاز ايران
به 870ميليون مترمكعب رسيد

تاثیری که کرونا بر بازار برنج گذاشته است

سردرگمی بازاربرنج

مازندران /گروه استانها :درحالیکه نرخ برنج
خارجی به دلیل عدم تخصیــص ارز نیمایی به آن
به دو برابر قیمت قبل رســیده و همچنین به دلیل
شــیوع کرونا تا حدی واردات برنج با معضل روبهرو
شده است ،حال شواهد نشان از آن دارد که با افزایش
قیمت شالیکوبیها برنج داخلی نیز با جهش قیمت
روبهروست و این یعنی اساسیترین کاالی مورد نیاز
جامعه ،دیگر برای اقشار مختلف به راحتی قابل خرید
نیست .شاهد آن بودیم که برنجهای یک کیلویی نیز
برای کسانی که توان مالی زیادی نداشتند وارد بازار
شده است .اگر با همین استراتژی جلو برویم نه تنها
مردم بلکه کشاورزان مازندرانی که کشت غالب آنها
برنج است نیز از چرخه تولید بازمیمانند زیرا قدرت
مالی مردم اجازه خرید برنــج به آنها نمیدهد و در
نتیجه برنج روی دست کشاورز میماند و انگیزه کشت
و تولید از کشاورز گرفته میشــود؛ در نتیجه تغییر
کاربری اراضی که میتواند قوت غالب کشور را تامین

کند رخ میدهد و به جای برنــج ،ویال از زمینهای
کشاورزی میروید.
ســیدتقی جعفریانامیــری ،رئیــس اتحادیــه
شالیکوبیداران مازندران ،علت اصلی افزایش قیمت
برنج در ماه اخیر را ســردرگمی بازار،اقتصاد بیمار ،
کوچک شدن سفره و وضعیت معیشتی مردم ،بسته
شدن تاالرها و رستوران ها  ،لغو مراسم و به دنبال آن
کاهش مصرف برنج برشمرد و اظهار کرد :دولت و تمام
متولیان امر باید در جهت تنظیم بازار هر چه سریعتر
اقدام کنند در غیر این صــورت روزبهروز این اوضاع
وخیمتر شده و در پی آن وضعیت معیشتی مردم رو
به زوال میرود.
وی افــزود :اگر روند بــه همین صــورت ادامه یابد
مصرفکننــدگان قــدرت خرید خود را از دســت
میدهنــد و ایــن عوامل ســبب کاهــش خرید و
عقبنشینی مصرف کننده شده و درادامه سبب روی
آوردن مصرفکنندگان به سمت برنجهای وارداتی  

میشود.رئیس اتحادیه شالیکوبیداران مازندران از
کیفیت بسیار پایین برخی برنجهای موجود در بازار
و وجود برنجهای تخلیط شده در سطح فروشگاهها
خبر داد و تاکیــد کرد :متولیان امر بایــد در ابتدا از
سالمت برنج و محصول اطالع حاصل کرده و بر اساس
آن قیمتگذاری انجام دهنــد .وی از گرایش مردم
به برنجهای خارجی خبر داد و خاطرنشان کرد :اگر
همین رویه قیمتی و کیفیتی در بازار ادامه پیدا کند
در آیندهای نه چندان دور و در سالیان نزدیک اکثر

لنجان

مصرف کنندگان به برنجهای وارداتی روی آورده و
این مسئله سبب رکود صنعت کشــاورزی و به تبع
آن سبب تعطیلی صنایع تبدیلی در کشور میشود.
جعفریان شایعه مخلوط کردن برنج ایرانی و خارجی
را کامال تکذیــب و اظهار کرد :ایــن کار حتی برای
سودجویان مقرون به صرفه نیست و توجیه اقتصادی
ندارد .وی افزد :در حال حاضر برنجهای پرمحصول
ازجمله ندا و شــیرودی با طارم مخلــوط و عرضه
میشود.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان:

رعایت استاندارد در فرآیند تولید ،رمز اعتماد مردم به مصرف کاالی داخلی است

لنجان  /محمدرضاشریفی
داخلی است .محمود فرمانی اظهار داشت  :امروزه
news@ naslefarda.net
ی در بازارهای رقابتی
آنگونــه واحدهای تولیــد 
مدیر کل استاندارد استان اصفهان در حاشیه بازدید حضور مستمر و موفقی دارند که به کوچکترین
از واحد تولیدی «لورچ» گفت :رعایت استاندارد در نیازهای مشتری توجه ویژه و دقیق داشته باشند
فرآیند تولید ،رمز اعتماد مــردم به مصرف کاالی و این مهم با انجام کارهای تحقیقاتی  و بهرهگیری

شهردار منطقه ثامن مشهد عنوان کرد:

توسعه  2برابری
فضاهای مذهبی اطراف حرم

naslefardanews

استانها

کوتاه از استانها

عکس  :همشهری آنالین

این روزها احداث سازههای آبخیزداری و  اجرای
پروژههــای آبخــوانداری در مناطــق بحرانی
اســتان زنجان یکی از راهکارهای مهم به منظور
حفظ منابع آب و خاک منطقه به شــمار میرود.
رئیس کنترل سیالب وآبخوانداری استان گفت:
با توجه به شرایط اقلیمی موجود خشک تا نیمه
خشک کشور مشکل کمبود بارندگی از یک طرف
و عدم توزیع زمانی و مکانی بارش ها از طرف دیگر
اهمیت و لزوم بهرهبرداری مناســب از منابع آب
موجود در نقاط مختلف کشور و کنترل فرسایش
خاک ،تغذیه ســفرههای آبهای زیرزمینی را با
روش کنترل ســیالبها  و روانآبهای سطحی
ضروری کرده است  .علی داداشی افزود :جلوگیری
از افت ســاالنه ســطح آب زیرزمینی دشت ابهر
و خرمدره در ســالهای اخیر حــدود  1.5متر و
تبعات منفی این موضوع و احتمال فرونشســت
ناحیهای دشــت در آینده ،پدیدهای که درتعداد
قابل توجهی از دشــتهای کشــور ایجاد شده،
مســئوالن اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
را  برآن داشت که به صورت جدی درجهت حفظ
منابع آب و خاک منطقه اقــدام کنند.وی ادامه
داد :معاونــت آبخیزداری ،حوزههای اســتان را
مورد بررسی  قرارداده و اقدامات موثری درجهت
کنترل سیالبها و تغذیه مصنوعی سفرههای آب
زیرزمینی ازجمله احداث سازههای آبخیزداری و  
اجرای پروژههای آبخوانداری انجام داده اســت
که یکی از  مهمترین این حوزههــا ،حوزه آبخیز
خراسانلو از توابع شهرستان ابهر است .به گفته این
مقام مســئول ،تاکنون در حوزه آبخیز خراسانلو
بندهای چند منظوره سنگمالت و خاکی با حجم
حدود 60هزارمترمکعب احداث شده است.

آزمون ورود به حرفه مهندسان در مازندران برگزار ميشود

زنگ خطرهای کرونایی به صدا درآمده است

از نیروهای متخصص امکان پذیر اســت .گفتنی
است واحد تولیدی لورچ  تولید کننده  محصوالت
پکیج،رادیاتور و کولر است  که ضمن حضور موفق
در بازهای داخلی توانسته تولیدات خود را به سایر
کشورها نیز صادر کند.

اردبیل

زنجان

مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل خبرداد:

مدیر عامل شرکت آبوفاضالب استان زنجان خبر داد:

آسفالت  20کیلومتر از راههای روستایی شهرستان «گرمی»
اردبیل /مینا مرادزاد :مدیــرکل راهداری
و حملونقل جادهای اســتان اردبیل گفت :تا
پایان سال مالی  20کیلومتر از راههای روستایی
شهرستان «گرمی» با مشــارکت بنیاد علوی
آسفالت خواهد شــد« .کلیماله وثوقی» که در
جلسه بررسی مسائل و مشکالت حوزه راهداری
و حمل ونقل جادهای گرمی در ســالن جلسات
راهداری ســخن میگفت افزود :درقالب طرح
ملی ابرار 11کیلومتر از محورهای روســتایی
این شهرســتان آســفالت شــد .عضو شورای
اداری اســتان اردبیل با بیان اینکه  52درصد از
راههای روستایی شهرســتان گرمی از آسفالت
برخوردار هستند ،تصریح کرد :شهرستان گرمی
655کیلومتر راه روستایی دارد که از این میزان
 346کیلومتر آسفالته اســت .دبیر کمیسیون
مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان اردبیل
افزود:احداث راهدارخانه مرکزی شهرســتان
گرمــی و راهدارخانه «لــگان» از اولویتهای
کاری اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای

ترمیم لوله هزارمیلیمتری برای نخستینبار در کشور بدون قطعی آب

استان اردبیل اســت .وثوقی بر ایجاد بسترها و
زیرساختهای الزم در حوزه راهداری و حمل
ونقل جــادهای باهدف خدماترســانی هرچه
شایستهتر به مردم تاکید کرد و از آماده افتتاح
بودن ســاختمان پاســگاه پلیس راه گرمی به
بیلهسوار خبر داد .مدیرکل راهداری و حملونقل
جادهای استان اردبیل ایمنسازی محورها،نصب
تابلو و عالیــم ،تجدید خطکشــی محورهای
مواصالتی و اقدامات مستمر راهداری در حوزه
شهرستان گرمی را خاطرنشان کرد.

زنجان  /گروه استانها :مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب استان زنجان گفت :کارکنان این
شرکت برای نخستین بار در کشور موفق شدند
لوله هزارمیلیمتری بتنی آسیبدیده را بدون
قطعی آب ،ترمیم و بازسازی کنند.
«علیرضا جزءقاســمی» اظهار کرد :طی حادثه
رخ داده در خط انتقال آب اصلی شهر زنجان ،در
کوی ساواالن شهر زنجان و ایجاد شکستگی در
لوله هزار میلیمتری بتنی ،کارکنان شرکت آب
و فاضالب جهت پیشگیری از قطعی آب گسترده
و طوالنیمدت جریان آب آشامیدنی در سطح
شهر ،با اقدامی بدیع توانســتند این خدمت را
ماندگار کنند.
وی افزود :شکستگیها و حوادث خطوط انتقال
در سایز بزرگ ،همیشه با قطع خدمات فراگیر
برای شهروندان و ایجاد مشــکالت اساسی در
روند زندگی روزانه همراه بود که اکنون شرکت
آب و فاضالب اســتان زنجان توانســته است با
تکیه بر سرمایه تجربه و دانش کافی این معضل

را به طور کامل رفع کند .جزءقاســمی گفت :با
اجرای این طرح هزینههای رفع حادثه با کاهش
85درصدی از یک میلیارد ریال به  150میلیون
ریال رسیده است.
وی با تشــریح رونــد کار در ایــن روش گفت:
قالبهای طراحی شده از جنس فایبرگالس به
ابعاد مورد نظر تهیه و با تزریق فوم پلی یورتان
به روش خاصی در محل حادثه دیده بدون نیاز
به برش و ترمیم اساسی روی خط انتقال ،حادثه
رفع می شود.

کرمانشاه
کرمانشاه  /گروه اســتانها :رئیس دانشگاه
رازی کرمانشــاه گفت :ســال تحصیلی جدید با
توجه به تداوم شــیوع بیماری کرونا در هر ســه
مقطع کارشناســی ،ارشــد و دکتری در دانشگاه
رازی به شــکل غیرحضوری برگزار میشود.دکتر
محمدابراهیم اعلمیآلآقا ،در نشستی خبری که
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاهها
برگزار شد ،بااشاره به تاثیرات شیوع بیماری کرونا بر
حوزه فعالیتهای آموزشی دانشگاهها ،اظهارکرد:
این بیماری درحالی اواخر ســال گذشــته شیوع
پیدا کرد که تنها یکی دوهفته از شــروع نیمسال
دوم تحصیلی دانشگاه گذشته بود ،لذا برای حفظ

رئیس دانشگاه رازی:

تداوم آموزشهای مجازی در دانشگاه
سالمت دانشجویان دانشگاه را تعطیل کردیم.وی
تصریح کرد :از آنجایی که پیشبینی میشد این
بیماری ادامهدار خواهد بــود ،برای همین باتوجه
به زیرســاختهای خوبی که در حــوزه فناوری
اطالعات در دانشــگاه داشتیم ،به سرعت آموزش
در بســتر فضای مجازی را برای دانشــجویانمان
آغاز کردیم تا اختاللی در زمینه تداوم فعالیتهای
آموزشی دانشــگاه اتفاق نیفتد .همچنین تقویت
سرورها و زیرســاختهای فناوری دانشگاه را نیز

آﮔﻬـﻰﺗﺠﺪﯾـﺪﻣﺰاﯾـﺪهﻋﻤﻮﻣـﻰ

دستور کار قرار دادیم.وی در ادامه بااشاره به آغاز
سال تحصیلی جدید دانشگا ه از روز ( 29شهریور)
اظهارکرد :در ابتدا مبنا را برایــن قرار داده بودیم
که کالسهای دانشــجویان مقطع کارشناســی
همچنان بهصورت مجازی باشد و برای دانشجویان
تحصیالت تکمیلی(ارشــد و دکتری) کالسها را
بهصورت حضوری برگزار کنیــم؛ اما طبق اعالم
ســتاد ملی مقابله با کرونا دانشگاهها کالسهای
مقطع تحصیــات تکمیلی را هم باید به شــکل

غیرحضوری برگــزار کنند.اعلمیآلآقا ،با تاکید
براینکه زیرســاختهای مورد نیاز برای برگزاری
کالسهای مجازی در دانشگاه رازی فراهم شده
اعالم کرد :طی نزدیک به هفت سال گذشته تعداد
نزدیک به  200سامانه را در دانشگاه رازی بهوجود
آوردیم تا بتوانیم بخشی از  240فرآیند کاری که
در دانشگاه وجود دارد را در این بستر انجام دهیم
و شاخص های ارائه خدمات در دانشگاه ارتقا پیدا
کند ،براین اساس اکنون هم این ظرفیت را داریم که
کالسها را به شکل مجازی برگزار کنیم،همانگونه
که طی ترم گذشته کالسهای  1500عنوان درس
را به این شیوه برگزار کردیم.

عکس خبر

ﻧﻮﺑ

ﺖ
دوم

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﻌﺪاد دو ﻗﻄﻌﻪ
زﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ در روﺳﺘﺎى اﺷﮑﺎوﻧﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮاى ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  99/6/30ﺑﻪ
آدس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ  www.bonyadmaskan-isf.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اداره ﮐﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

روند احداث فرودگاه سقز
فرودگاه سقز در سال  ۱۳۸۴با اعتباری معادل  ۱۵۰۰۰میلیون
ریال (از محل اعتبارات توسعه و توازن منطقهای) درضلع جنوب
شرقی شهر سقز جاده مریوان با وسعت  ۱۷۰هکتار شروع شده
است.اتمام فرودگاه سقز از مطالبه های اصلی مردم و دولت تدبیر
و امید است و شرکت فرودگاه های کشور اعتبار الزم برای این
پروژه را تامین کرده است.
سیدمصلح پیرخضرانیان /ایرنا

تبریز  /روحاله عبدالعلیزاده
news@ naslefarda.net

مدير عامل شركت انتقال گاز ايران ،از افزايش
ظرفيت روزانه انتقال گاز به  870ميليون متر
مكعب با احتساب ارتقای 12درصدي انتقال گاز
شيرين در پنج ماه نخست سالجاري خبر داد.
مهدی جمشیدیدانا گفت :هماکنون ۳۷هزار
و ۴۰۰کیلومتر خطوط انتقال فشــار قوی در
کشــور وجود دارد كه از نظر ردهبندی جهانی
در این بخش ،جایگاه چهارم را در اختیار داریم.
وی با اشاره به منحصر به فرد بودن گستردگی
خطوط انتقال گاز در اقلیمهای مختلف کشور
افزود :برای مجموع خطوط انتقال گاز فشــار
قوی ۸۶ ،تاسیسات تقویت فشار نیز وجود دارد
که هر کدام از سه ،چهار یا پنج توربوکمپرسور
تشکیل شده که در مجموع  ۳۱۶توربوکمپرسور
می تواند در مدار ســرویس قرار گیرد که این
اتفاق گاها در فصل زمســتان رخ می دهد که
حتی واحدهای یدک نیز در جهت فشار افزایی
بهکار گرفته میشود.مدیرعامل شرکت انتقال
گاز تصریح کرد :برای حفاظت از شــریانهای
انتقال گاز و حضور بهموقع نیروهای عملیاتی
در شرایط ضروری  61مرکز بهرهبرداری مجهز
به تجهیزات و ماشــینآالت سنگین در حوزه
استحفاظی فعال است ،همچنین از نظر آماری
و مقایسهای که برای مخاطب قابل تصور باشد،
میتوان گفت تعــداد  ۳۱۶توربین موجود در
ســطح شــرکت انتقال گاز ،معادل ۷۵درصد
ناوگان هواپیمایی کشور اســت که این نشان
از اهمیت موضوع و لزوم هوشــیاری و فعالیت
شــبانهروزی همکاران عملیاتــی دارد .وی به
میزان گاز انتقالی سال  98اشــاره کرد و بیان
داشت :درسال گذشته  موفق شدیم نزدیک به
 ۸۱۶میلیون مترمکعب گاز شیرین به مبادی
مصرف منتقل کنیم که پیشبینی میشــود
در ســالجاری با توجه به عملیاتی شدن خط
نهم سراســری و افزايش روزانــه  ۵۰میلیون
مترمکعب گاز ،میزان انتقال گاز کشور نزدیک
به  ۸۵۰تــا  ۸۷۰میلیــون مترمکعب افزایش
یابد.جمشیدیدانا با اشــاره به لزوم صیانت از
سرمایههای ملی اظهار کرد :بهمنظور جلوگیری
از خطرات و افزایش ضریب ایمنی و اطمینان از
پایداری انتقــال گاز ،حریمهایی برای خطوط
فشار قوی نظر گرفته شده که متراژ آن نسبت
به قطر و فشار موجود متغیر است و این حریم
که حریم قانونی شرکت انتقال گاز بوده ،نزدیک
به 14هزار و 101کیلومتر مربع از مساحت کل
کشور و برابر با یک درصد آن است.
امامجمعه گرگان:

قیمت کاالها رها شده است

گرگان  /گروه استانها :امامجمعه گرگان
با اشاره به تورم افسارگســیخته در بازار گفت:
دولــت ،مجلــس و قــوه قضائیه بــا اجماع و
وحدتنظر باید قاطعانه با عوامل گرانی و فساد
اقتصادی در جامعه در هر سطحی مقابله کنند.
آیتاله ســیدکاظم نورمفیدی اظهار داشت:
پیشــرفتهای نظامی -دفاعی کشور نتیجه
مقاومت و ایثارگریهای ملت در برابر دشمنان
طی هشت سال دفاع مقدس است .برگزاری این
مانور در فضای تحریم نشان از قدرت جمهوری
اسالمی ایران در منطقه دارد .امامجمعه گرگان
گفت :گرانی شدیدی در جامعه وجود به وجود
آمده و انگار قیمتهای کاالها رها شده است.

