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سال بیست و یکم

معاون عمرانی استاندار قزوین :

اختصاص بیش از  ۴۱۸میلیارد ریال برای طرح
بازآفرینی شهری در گلستان

گرگان-قهرمان
مدیرکل راه وشهرس��ازی اس��تان گلس��تان از اختصاص  ۴۱میلیارد و
 ۸۰۰میلیون توم��ان اعتبار به اجرای طرح برنامههای بازآفرینی ش��هری و
تسهیالت ساخت مسکن در محالت هدف استان گلستان خبر داد.
حس��ین محبوبی اظهارداش��ت :در اجرای برنامه ششم توسعه مبنی بر
تحرک بخش��یدن به برنامهه��ای بازآفرینی اعم از احیاء بافتهای فرس��وده
و س��اماندهی حاشیه ش��هرها از طریق بازآفرینی و نوسازی محالت هدف و
ساخت  2792واحد مسکن بیش از  41میلیارد و  800میلیون تومان اعتبار
جهت بازآفرینی شهری و  558میلیارد ریال وجوه اداره شده برای تسهیالت
ساخت مسکن در بافتهای هدف طرح به استان گلستان اختصاص یافت.
وی افزود:تسهیالت ساخت در نظر گرفته شده برای سازندگان واحدهای
مسکونی در استان به ازای هر واحد 40میلیون تومان با نرخ سود  9درصد
در سال جاری برای دوره مشارکت مدنی  2ساله ساخت است و عالوه بر آن،
تسهیالت تا سقف  70میلیون تومانی با نرخ سود  18درصد برای سازندگان
مسکن پرداخت میشود.
مدیر کل راه و شهرس��ازی استان گلستان به تسهیالت خرید هم اشاره
کرد و اظهار داشت :این تسهیالت از محل صندوق پسانداز مسکن یکم برای
متقاضیان خرید واحد مس��کونی در محدودهها و محالت هدف در شهرهای
بزرگ باالی  200هزار نفر جمعیت  60میلیون تومان و دیگر مناطق شهری
 40میلیون تومان با نرخ س��ود  6درصد با دوره بازپرداخت حداکثر  12سال
است.
محبوبی افزود :تسهیالت ودیعه اسکان موقت به صورت قرضالحسنه در
کالن ش��هرها  20میلیون تومان برای هر متقاضی واجد ش��رایط و در دیگر
شهرها  15میلیون تومان است.
دبیر ستاد بازآفرینی شهری استان گلستان ادامه داد :با اجرای این طرح
برآورد میش��ود که حداقل  5116فرصت ش��غلی در سطح استان به صورت
مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شود.
دبیر س��تاد بازآفرینی ش��هری اس��تان گلس��تان در ادامه ب��ه پرداخت
تس��هیالت برای احیای بافتهای فرسوده اش��اره کرد و اظهارداشت :از اول
سالجاری تاکنون برای ساخت  413واحد مسکونی متقاضیان به بانکهای
عامل معرفی و نسبت به تکمیل مدارک و اخذ وام اقدام کردند.
وی تصریح کرد :اولویت اجرای طرحهای بازآفرینی ش��هری در اس��تان
گلستان در شهرهای باالی  50هزار نفر بوده و در شهرهای کمتر از  50هزار
نفر به شرط تعریف و ارائه طرح امکانپذیر است.
مدیر کل استاندارد یزد:

آشنايي بیش از دو هزار دانشجو و دانش آموز با
مفاهیم استاندارد

يزد-خيرخواه
مدیر کل اداره استاندارد استان یزد گفت:از ابتدای امسال تا کنون،بیش
از دوهزاردانش جو و دانش آموز مقاطع پیش دبس��تان و دبستان مدارس و
دانشگاههای سراسر استان با مفاهیم استاندارد آشنا شدند.
محمد حس��ین ماجدی اردکانی در خصوص کلیات آشناس��ازی جامعه
هدف با مفاهیم اس��تاندارد افزود:آگاه س��ازی مخاطبان ب��ه دو طریق انجام
ش��ده اس��ت به این صورت که در روش اول بر اس��اس درخواست و برنامه
زمانبندی ایجادی ،متقاضیان در فواصل زمانی مختلف به اداره کل مراجعه،
وضمن بازدید از فضای عمومی اداره کل از طریق س��خنرانی  ،نمایش فیلم
و عکس ،طرح س��وال و مسابقه وایجاد چالش��های ذهنی ،دانش آموزان در
فضای استاندارد و استاندارد سازی قرار میگیرند.
وی ادامه داد:توس��عه و ترویج فرهنگ استاندارد از جمله وظایف اصلی
سازمان ملی استاندارد ایران میباشد که در سالهای اخیر بیش از گذشته در
کانون توجه قرار گرفته است ،بر این اساس دانش جویان رشتههای مختلف
فنی و مهندس��ی و برخی علوم پایه ضمن بازدید از آزمایش��گاههای صنایع
مختلف اداره کل از طریق کارشناسان و مدیران مرتبط با مفاهیم استاندارد،
بازرسی ،نمونهبرداری و آزمونهای میکروبی  ،فرآوردههای بهداشتی و صنایع
غذایی و غیره و نیزبا آیینهای کار و روشهای آزمون بر اساس استانداردهای
ملی و دیگر مشخصات فنی آشنا میشوند.
این مقام مس��ئول در توضیح روش دوم کلیات آشناسازی جامعه هدف
ب��ا مفاهیم اس��تاندارد ،افزود:تا کنون مراجعاتی به برخی دبس��تانها و مراکز
آموزشی شهرستانها و مناطق دور دست استان داشتهایم که ضمن صحبت با
دانش آموزان و پاسخ به سوالهای آنان نسبت به توزیع اقالم مختلف تبلیغی
ترویج فرهنگ استاندارد هم اقدام نمودهایم که بسیار موثر واقع شده است.
دبیر ش��ورای فرهنگ س��ازی حمایت از کاالی ایران��ی در پایان گفت:
درتمام��ی ای��ن برنامه ه��ا ،درب��اره عالمت اس��تاندارد ،دس��تهبندی انواع
استانداردها ،محصوالت مشمول اس��تاندارد اجباری ،استاندارد تشویقی،کد
ده رقم��ی زیر عالمت اس��تاندارد ،تلف��ن گویای  ،1517س��امانهی پیامکی
 10001517و چگونگی اس��تعالم تایید نش��ان اس��تاندارد برای گروههای
هدف صحبت میشود.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي زنجان :

تعيين تكليف  21قرارداد راكد در شهركهاي
صنعتي زنجان

زنجان-قربان زاده
مديرعامل ش��ركت شهركهاي صنعتي اس��تان زنجان گفت:با تشكيل
جلس��ه هيات حل اختالف و داوري در شركت ش��هركهاي صنعتي استان
زنجان  21فقره قرارداد راكد در ش��هركهاي صنعتي اس��تان زنجان تعيين
تكليف شد.
به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان زنجان ،ایرج
احمدی اظهار داش��ت:از تعداد  21پرونده مطروحه در اين جلس��ه  15فقره
قرارداد فس��خ قطعي و  5فقره اعط��ای مهلت گرديد و یکی از طرفین نیز
اقدام به انصراف از قرارداد نمود.
وي تصريح كرد:با فس��خ قراردادهاي اشاره ش��ده افزون بر  11هکتار از
زمينهاي ش��هركهاي صنعتي اس��تان آزاد و پس از طي مراحل قانوني و
قضايي به متقاضيان جديد واگذار خواهد شد.
احمدی در پايان خاطر نش��ان س��اخت:همانطور كه بارها اعالم ش��ده
است ،اولويت اصلي شركت شهركهاي صنعتي استان زنجان تعيين تكليف
قراردادهاي راكد و فسخ و آزاد سازي آنها ميباشد.
شايان ذكر است،جلسه مذكور دومین جلسه هيات حل اختالف و داوري
با حضور نماينده حقوقي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران
در سالجاري بود كه برگزار شد و برگزاري سه جلسه ديگر نيز تا پايان سال
 97جزء برنامههاي اين شركت ميباشد.

اجرای  ۳۰هزار هکتار طرح آبیاری مدرن
در قزوین

قزوين-خردمند
مع��اون عمران��ی اس��تاندار قزوی��ن گفت:اجرای
 ۳۰هزار هکت��ار طرح آبیاری مدرن از دس��تاوردهای
انقالب اسالمی در استان قزوین است.
عل��ی فرخزاد مع��اون عمرانی اس��تانداری قزوین
در جلس��ه ش��ورای اداری بخ��ش ش��ال یک��ی از
مهمترین مشکالت عمومی روس��تاها را طرح هادی و
درخواستهای الحاق به حریم قانونی روستا عنوان کرد
و اظهار داشت:با پیگیریهای صورت گرفته،این طرح در
ادارات ذیرب��ط تصویب و هم اکنون مراحل نهایی خود
را برای اجرا طی می کند.
وی با اش��اره ب��ه پروژهه��ای نیمه تمام ،اس��تخر
سرپوشیده شهر شال را یکی از این پروژههای مهم در

شهر شال عنوان کرد،که با تامین بخشی از اعتبار مورد
نیاز در سال جاری و بخشی هم در سال آتی ،این پروژه
بهره برداری خواهد شد.
وی اج��رای پ��روژه تح��ت فش��ار در اراض��ی
کش��اورزی اس��تان را یکی از رویکرده��ای مهم جهاد
کش��اورزی بر ش��مرد و گفت :تا کنون  ۳۰هزار هکتار
از اراض��ی کش��اورزی اس��تان تحت پوش��ش آبیاری
تحت فش��ار میباش��ند و این در حالی اس��ت که قبل
از انق�لاب اصال از این سیس��تم اس��تفاده نمیش��د و
ای��ن یکی از دس��تاوردهای مهم انقالب میباش��د که
ت��ا حدود زی��ادی از ه��در رفت آب جلوگی��ری کرده
است.
وی برداش��ت غیر مجاز از چاههای آب را تهدیدی

برای استان دانست و گفت:برداشتهای غیر مجاز باعث
فرونشس��ت دش��ت قزوین ش��ده و تمام زیر ساختها،
تاسیس��ات برقی و منازل مس��کونی را تهدید میکند،
اما خوشبختانه با نصب کنتورهای هوشمند و اقدامات
موثر دیگر ش��ورای حفاظ��ت آب تا ح��دود زیادی از
ای��ن برداش��تها جلوگیری ش��ده به طوری که تا س��ه
س��ال گذش��ته در هر س��ال یک متر و  ۹۰سانتی متر
کاهش آب داش��تیم که این مقدار اکن��ون به کمتر از
 ۹۰سانتی متر رسیده است.
فرخ��زاد پروژه انتق��ال آب طالقان را از پروژه های
مهم اس��تان برشمرد و خاطرنش��ان کرد :با اجرای این
پروژه تقریبا  ۱۹شهر و بیش از  ۴۰۰روستای استان از
آب طالقان بهره مند می شوند.

استاندار البرز:

تردد آسان و امن يکي از مصداق هاي حقوق
شهروندي است

کرج-خاکپور
نماينده عالي دولت در اس��تان البرز گفت :تکاليف
دس��تگاهها در راس��تاي صيانت از حقوق ش��هروندي
مش��خص اس��ت از اين رو بايد اقدام��ات الزم را انجام
دهيم و بر اس��اس شاخصهاي تعيين شده ،عملکردها
مورد بررسي قرار گيرد.
به گ��زارش خبرن��گار آفرينش به نق��ل از پايگاه
اطالع رساني استانداري البرز ،دکتر شهبازي در جلسه
ستاد صيانت از حقوق شهروندي با بيان اينکه موضوع
اين نشست ،عام و ارزشمند است ،افزود :بر اين اساس
نظام سياس��ي بس��تري را فراهم ميکند ک��ه افرادي
را که در محدوده اين س��رزمين هس��تند ب��ا آرامش،
حوصل��ه و ش��کيبايي با ماموران دولتي تعامل داش��ته
باشند.
وي با اش��اره به اينکه قوانين حقوق شهروندي در
نظام اس�لامي جامع و کامل اس��ت ،ادامه داد:دولتها
موظف هستند که آرامش و امنيت را حاکم کنند و در
مقابل نيز ش��هروندان با تمکين ب��ه قوانين اين روند را

حمايت ميکنند.
دکتر شهبازي با بيان اينکه البرز داراي شهرونداني
دلس��وز و وفادار به نظام جمهوري اسالمي است ،گفت:
نظام جمهوري اسالمي گامهاي ارزشمندي در صيانت
از حقوق شهروندي برداشته و دولت نيز با نشستهاي
مس��تمر و منظ��م در اين راس��تا اقدامات بس��ياري را
برنامهريزي و اجرايي کرده است.
وي اف��زود :تحق��ق س��هم  30درص��دي بانوان از
پستهاي مديريتي کشور در راستاي صيانت از حقوق
شهروندي است.
اس��تاندار البرز اضافه کرد:با توجه به قوانين حاکم
در نظام و سياس��تهاي دولت ،حقوق ش��هروندي در
خصوص هر کس از هر طيف ،قش��ر ،نگرش و جناحي
يکسان تعريف شده است.
دکتر ش��هبازي افزود :ما بهعنوان کارگزاران مردم
در هر دس��تگاه و ادارهاي بايد با آگاهي کامل از حوزه
وظايف خود ،اقدامات الزم را انجام دهيم.
وي عنوان کرد :با توجه به اهميت صيانت از حقوق

ش��هروندي مس��ئوالن هر  3قوه پاي کار آمدهاند تا با
رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص اجراي اين
امر مهم گام بردارند.
اس��تاندار البرز گفت :مردم از م��ا انتظار دارند که
بهعن��وان خدمتگزاران نظام به وظايف خود آگاه بوده و
در جهت اجراي اهداف و مس��ئوليتهاي خود با قدرت
اقدام کنيم.
وي افزود :تردد آس��ان و امن يکي از مصداقهاي
حق��وق ش��هروندي اس��ت از اي��ن رو باي��د مدي��ران
دس��تگاههاي مربوط��ه ب��ا تدابي��ري وي��ژه ،وظاي��ف
خ��ود را دنب��ال کنن��د ت��ا م��ردم الب��رز در ترافيک
راهه��اي درون ش��هري و ب��رون ش��هري گرفت��ار
نشوند.
دکتر شهبازي خاطرنشان کرد :تکاليف دستگاهها
در راس��تاي صيانت از حقوق شهروندي مشخص است
از اين رو بايد اقدامات الزم را انجام دهيم و بر اس��اس
ش��اخصهاي تعيين شده ،عملکردها مورد بررسي قرار
گيرد.

مدیر عامل شرکت آب وفاضالب شهری آذربایجان غربی:

بهرهبرداري از تصفیه خانه فاضالب گلمان ارومیه
در دهه فجر

ارومیه -یزدان پناه
مدی��ر عامل ش��رکت آب وفاضالب
ش��هری آذربایج��ان غرب��ی گف��ت:
تصفیه خانه فاضالب گلمان ارومیه ۹۵
درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
اکبری در جلس��ه ش��ورای تامین
مس��کن آذربایجان غربی ک��ه درمحل

استانداری برگزارش��د با اشاره به اینکه
برای اتمام  ۱۶پروژه فعال آب و فاضالب
استان ۲۳میلیارد تومان اعتبار نیازاست
خاطرنش��ان کرد:سامانه فاضالب استان
با ۸۰درصد پیش��رفت در مراحل پایانی
ق��رار دارد و برای اتم��ام آن ۵۴میلیارد
تومان اعتبار نیاز است.

مدی��ر عامل ش��رکت آب وفاضالب
شهری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه
به دلی��ل تحریم ها ورود دس��تگاههای
فاض�لاب گلمان بامش��کل روبرو ش��د
اظه��ار کرد:تصفیه خانه فاضالب گلمان
ارومی��ه با ۹۵درصد پیش��رفت فیزیکی
وص��رف اعتبار  ۳۵میلی��ارد تومان دهه

فجر امسال افتتاح خواهد شد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ۴۰
درصد شهرس��تان میان��دواب فاضالب
ن��دارد تاکید ک��رد ۱۵:میلی��ارد تومان
اعتب��ار ب��رای تجهی��ز مناطق��ی که به
ش��بکه فاض�لاب متصل نیس��تند نیاز
است.

شهردار تبریز:

آمادگی کامل شهرداری تبریز براي همكاري با
نهادهاي كارگري و بازنشستگی

تبریز-توفیقی
شهردار تبریز در جشن شب یلدای ویژه کارگران و
بازنشس��تگان گفت:شب یلدا بهانهای برای باهم بودن و
احیای سنتهای حسنه گذشته است.
مهندس ایرج ش��هین باهر ش��هردار تبریز در ویژه
برنامهای که به مناس��بت ش��ب یلدا ب��رای کارگران و
بازشستگان خانه کارگر اس��تان در فرهنگسرای بزرگ
الغدیر برگزار ش��ده بود گفت:شب یلدا دقیقهای بیشتر
و طوالنیتر از دیگر شبهاس��ت ولی همین دلیل بهانه

است برای در کنار هم بودن ،با هم بودن ،برای همراهی
بیشتر؛ اما باید توجه داشت  ،این شب که زمانی بهانهای
ب��ود برای با هم بودن ،دلیلی برای دور ش��دن از هم و
بهانهای برای فخرفروش��یها و چش��م و هم چشمی ها
نشود.
وی افزود:م��ردم تبریز همیش��ه در ط��ول تاریخ
احیاگ��ر و مروج ارزشها و س��نتهای گذش��ته بوده و
هس��تند که امیدوارم ما مس��ئولین شهری نیز با همت
مضاعف ،تالش کنیم تا توفیق خدمت روزافزون را برای

شما مردم عزیز کسب نمائیم.
شهردار تبریز از آمادگی کامل شهرداری تبریز برای
همکاری صمیمانه با خانه کارگر استان و سایر نهاد های
کارگری و بازنشستگی خبر داد و افزود:شهرداری تبریز
با تمام امکانات در تمامی حوزهها آماده خدمترس��انی
به قشر زحمتکش کارگری است.
وی در انته��ا از اهتم��ام ش��هرداری تبری��ز برای
تخصیص بودجه مورد نیاز برای کارت منزلت سالمندی
در سال آینده خبر داد.
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در استان
ديدار شهردار تبريز با رئيس جديد دانشگاه تبريز؛

استفاده از ظرفيت علمي دانشگاه تبريز در
مباحث مديريت شهري

تبريز-توفيقي
ش��هردار تبريز به اس��تفاده از ظرفيت علمي دانش��گاه تبريز در مباحث
مديريت ش��هري اشاره کرد و گفت :بسياري از مشکالت و مباحث شهري با
تکيه بر علوم دانشگاهيان قابل حل است.
ايرج ش��هين باهر در ديدار با رئيس جديد دانشگاه تبريز گفت :دانشگاه
تبريز ظرفيت ها و پتانس��يل هاي علمي بااليي دارد و بايد از اين قابليت ها
در مديريت شهري استفاده کرد.
وي با اش��اره به جايگاه دانشگاه تبريز در بين مراکز آموزش عالي کشور
تصريح کرد :تفاهم نامه هايي با دانش��گاه تبري��ز در خصوص موارد مختلف
امضا کرده ايم که در دوره جديد و با حضور رئيس جديد دانشگاه تبريز نيز
تداوم يافته و عملياتي مي شود.
در اين ديدار که تعدادي از اعضاي ش��وراي ش��هر نيز حضور داشتند بر
همکاري بيشتر ميان دانشگاه و شهرداري تبريز تاکيد شد.
در اين نشس��ت همکاري ها و طرح هاي مش��ترک در دس��ت اجرا بين
ش��هرداري و دانش��گاه ،از جمله پيگيري تکميل عمليات س��اماندهي پارک
خلعت پوشان ،اجراي طرح جمعآوري آب قنات و ايجاد مسيرهاي دسترسي
بررسي شد.
شهردار تبريز تاکيد کرد:

ضرورت اهتمام دستگاهها براي رفع مشکالت
ورزشگاه يادگار امام تبريز

تبريز-توفيقي
ش��هردار تبريز گفت :مشکالت ورزشگاه يادگار امام تبريز بايد با همت
و تالش همه دس��تگاهها و نهادهاي مس��ئول حل و فصل ش��ود چراکه اين
ورزشگاه ويتريني براي استان است.
ايرج شهين باهر در جلس��ه هماهنگي رفع مشکالت و نواقص ورزشگاه
يادگار ام��ام تبريز که با حضور رحمتي معاون عمراني اس��تاندار آذربايجان
ش��رقي برگزار شد گفت :ورزش��گاه يادگار امام از اهميت ويژه اي در استان
برخوردار اس��ت چراکه حداقل هر دو هفته يکبار جمع کثيري از شهروندان
براي تماشاي ديدارهاي تيم محبوب تراکتورسازي در آن حضور مي يابند و
به واسطه آن ،تصاوير اين حضور پرشور ،در کل کشور منعکس ميشود.
وي س��پس گفت :اين ورزش��گاه ويتريني براي تبريز و استان است و با
توجه به اينکه از اس��تانهاي مختلف کش��ور نيز براي حضور در ورزش��گاه به
تبريز ميآيند ،بايد تمام مشکالت و نواقص اين ورزشگاه سريع مرتفع شود.
ايرج ش��هين باهر با تاکيد بر اينکه نبايد براي تکميل نواقص ورزش��گاه
منتظ��ر رديف ه��اي بودجهاي باش��يم ،گفت:بايد همه دس��تگاهها و ادارات
مختلف دست به دست هم دهند تا مشکالت ورزشگاه برطرف شود.
وي گفت:به واسطه تيم فوتبال تراکتورسازي فضاي نشاط و شادابي در
کالن شهر تبريز بين شهروندان فراهم شده است.
ش��هردار تبريز در خصوص مسير جديد دسترسي هواداران به ورزشگاه
ي��ادگار امام نيز گفت:زيرس��ازي راه دسترس��ي جديد به ورزش��گاه يادگار
امام (ره) از ضلع غربي به پايان رس��يده و طي روزهاي آتي کل اين مس��ير
آسفالت ميشود.

ارزيابي  164جايگاه سوخت  CNGلرستان

خرم آباد-خبرنگار آفرينش
مديرکل اس��تاندارد لرس��تان گفت:صحت عملکرد  164نازل س��وخت
 CNGاين استان مورد بررسي قرار گرفت.
مرضي��ه قنبريان افزود :تاکنون  82درصد جايگاههاي  CNGلرس��تان
يعني  41جايگاه موفق به رفع عدم انطباقهاي موارد بحراني شدند.
وي اظهار داشت :در راستاي استانداردسازي جايگاه هاي  CNGاستان،
تاکنون  41جايگاه موارد بحراني را رفع کرده و در ارتباط با تخصيص10درصد
کارمزد خدماتي آنها ،مکاتبات الزم با ش��رکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
منطقه لرستان انجام گرفته است.
قنبريان گفت :بازرس��ي ادواري از جايگاهها به منظور اس��تمرار شرايط
انطباق با استانداردهاي مربوطه نيز در دستور کار کميته استاني قرار دارد.
مديرکل اس��تاندارد اس��تان ادامه داد :در خصوص طرح آزمون دورهاي
پخ��ش کنندههاي گاز  ، CNGجاي��گاه هاي  CNGنيز اقدامات خوبي در
تمام شهرس��تانها انجام ش��د و از مجموع  51جايگاه ،نازلهاي  44جايگاه
آزمون دورهاي شد.
وي گفت:اين طرح که با همکاري ش��رکت پخش استان و توان شرکت
بازرسي تاييد صالحيت شده انجام شد.
مديرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان تهران:

ساماندهي اتباع بيگانه در دماوند با طرح آمايش

دماوند-ايرج صادقعلي
مدي��رکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي اس��تان تهران ب��ا بيان اينکه نرخ
بيکاري در شهرس��تان دماوند  8درصد است ،گفت :شرکت تکاپ اتصال در
ناحيه صنعتي آيينه ورزان دماوند از عملکرد خوبي برخوردار ميباشد.
توگو با خبرنگار آفرينش ضمن اش��اره به نشستي
پروانه رضايي در گف 
با مس��ئوالن شهرس��تان دماوند در بازديد از شرکت تکاپ اتصال و مجموعه
ورزش��ي کارگران اظهار کرد :اشتغالزايي در س��طح شهرستان دماوند بسيار
خ��وب بوده و نرخ بيکاري آن  8درصد اس��ت که چندان زياد نيس��ت که با
هماهنگي و تعامل با فرماندار ،نماينده مجلس و مس��ئوالن استاني ميتوان
برخي مشکالت را حل و فصل کرد.
وي افزود :در اين راس��تا مقرر شد به مشکالت حوزه ورزش ،تعاونيها و
اشتغال بيشتر توجه و تمرکز شود و اين حوزهها فعالتر شوند.
مدي��رکل تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعي اس��تان تهران بي��ان کرد :نرخ
بيکاري در س��طح اس��تان تهران طبق آمار اس��تاني  11درصد اعالم ش��ده
اس��ت ،تس��هيالت پرداخت ش��ده بيش��تر در زمينه مش��اغل خانگي بوده
اس��ت اما پروندههاي بسياري در زمينه تس��هيالت ديگر در بانکها موجود
است.
رضايي در خصوص بازديد از واحد توليدي شرکت تکاپ اتصال در ناحيه
صنعت��ي آيينهورزان دماوند گفت :عملک��رد کارفرماي اين واحد صنعتي در
موضوعات صنعتي و اقدامات انجام ش��ده و تعامل با کارگران رضايت بخش
بود.
وي اف��زود :هرچه عملکرد و تعامل کارفرمايان رضايت بخش تر باش��د
شاهد رشد و توسعه آن واحد صنعتي و رشد در ديگر زمينهها خواهيم بود.
مديرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي اس��تان تهران در پايان تاکيد کرد:
اتباع بيگانه در برخي مناطق شهرس��تان دماوند جمعيت بيشتري را به خود
اختصاص دادهاند ،تدابير و تصميماتي در اين زمينه گرفته شده است که اگر
آمايش صورت گيرد وضعيت آنها ساماندهي ميشود.

