در نمایشگاه صنعت ساختمان مطرح شد

نقش محوری ذوبآهن اصفهان در نهضت شتاب دهنده ساخت مسکن
رئیــس اتاق تعاون ایران جهت هر گونه همکاری با شــرکت های داخلی
و خارجی حاضر در بیســت و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
تهران در امور تولید و صادرات خدمات فنی ،مهندســی اعالم آمادگی نمود.
مهندس بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران و از دست اندر کاران سازمان
بورس کاالی کشور در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در بیست و دومین
نمایشگاه بین المللی ساختمان تهران در جریان تحوالت جاری  ،برنامه ها و

تولیدات متنوع این شرکت قرار گرفت.وی در گفتگو با خبرنگار آتشکار با اشاره
به اهمیت تولیدات ذوب آهن اصفهان در امر ساخت و ساز مسکن در کشور
گفت  :اتاق مذکور با کمک وزارت مسکن و شهرسازی در حال ساخت ۳۰۰
هزار واحد مســکونی در کشور بوده و همزمان در حال فراهم نمودن مصالح
ساختمانی با کیفیت و با قیمت مناسب برای  ۳۰۰هزار واحد مسکونی دیگر
در کشور است.عبدالهی اظهار داشت :این فرصت وجود دارد که از امکانات و

تولیدات متنوع ذوب آهن اصفهان جهت تامین مقاطع فوالدی این پروژه ها
استفاده شود وی تاکید کرد :باهمکاری متقابل بخش صنعت و شرکت های
دانش بنیان ،نهضت شتاب دهنده ساخت مسکن ارزان با مصالح مقاوم وسبک
می تواند ایجاد ،گسترش و ادامه یابد..در ادامه برگزاری نمایشگاه بین المللی
صنعت ساختمان تهران ،هئیت های تجاری خارجی از کشورهای مختلف از
جمله عراق و پاکستان از غرفه ذوب آهن اصفهان بازدید کردند.

 6شهرستان
اخبار کوتاه
دیدار مدیرعامل گاز گلستان با تعدادی
از مدیران و خبرنگاران استان

علی طالبی مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان به همراه سید
جالل ابوالقاســمی رئیس روابط عمومی به مناســبت گرامیداشت
 17مرداد بزرگداشــت روز خبرنگار با حضور در دفاتر خبرگزاری ها
،پایگاه های خبــری و مطبوعات با مدیر و خبرنگاران آنها دیدار و
گفتگو کردند.در این برنامه مدیرعامل شــرکت گاز استان بصورت
جداگانــه با حضور در دفتر خبرگزاری ایرنا ،تســنیم ،گلســتان ما ،
البرزگلســتان و نشــریات اعتدال ،تجارت و ...با مدیر و خبرنگاران
آن مجموعه دیدار نموده و ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و عرض
قبولی طاعات و عبادات در ایام ســوگواری سرور و ساالر شهیدان
ابا عبدا… .الحسین (ع) پیرامون پاسداشت ارزش های واالی این
ایام معنوی  ،و جایگاه ارزنــده حرفه خبرنگاری در جامعه مطالبی
ارایــه نمود .وی در این دیدارها با بیان این نکته که کربال در کربال
می ماند اگر زینب نبود  ،به اهداف بلند و بزرگ قیام امام حســین
(ع)  ،توســعه و ترویج فرهنگ عاشورایی و نقش برجسته رسانه
ها در این زمینه اشــاره کرد.طالبی در ادامه ضمن بیان اهمیتو نقش
انرژی گاز در زندگی مردم و اینکه  75درصد ســبد انرژی کشور را
گاز تشــکیل می دهد  ،بر همکاری و همراهی اصحاب رســانه در
زمینه ترویج و فرهنگ سازی مدیریت بهینه مصرف گاز و همچنین
اطالع رســانی و آگاه کردن مردم جهــت صرفه جویی در مصرف
تاکید نمود.مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با بیان روند چرخه
تولید ،استحصال و توزیع گاز در سطح کشور ،به ارائه توضیحاتی از
وضعیت گازرسانی در استان پرداخت و اظهار داشت :در حال حاضر
در استان گلستان  100درصد خانوار شهری و نزدیک به  99درصد
خانوار روســتایی از نعمت گاز برخوردارند و تــاش داریم تمامی
روســتاهای استان که قابلیت گازرســانی دارند در برنامه گازرسانی
شرکت قرار گیرند.

فرماندار شهرستان مراوه تپه پیگیر اجرای
گازرسانیبهروستاهایشهرستان

لقمان قربانی فرماندار شهرســتان مراوه تپه در نشست مشترک
خود با طالبی مدیرعامل شــرکت گاز گلســتان  ،میقانی مدیرکل
راهداری و حمل نقل جاده ای اســتان و رئیس شــبکه بهداشت
شهرســتان مراوه تپه ،از خدمات ارائه شــده به شهرستان مراه تپه
تقدیر کرد.در این جلســه علی طالبی مدیرعامل شرکت گازاستان
ضمن خوشــآمدگویی گزارشــی از وضعیت گازرســانی در سطح
شهرســتان مراوه تپه ارائه نموده و خواســتار همراهی و مساعدت
فرماندار و سایر دستگاه های ذیربط در زمینه کمک به اجرای پروژه
های گازرســانی شد.در ادامه فرماندار مراوه تپه با بیان اینکه ارائه
خدمات رفاهی بیشتر به مرزنشینان باعث تثبیت آنان در شهرستان
مرزی و جلوگیری از مهاجرت آنان خواهد شــد  ،خواهان تســریع
و ادامه اجرای پروژه گازرســانی به روســتاهای بیشک تپه و عرب
الله گون و همچنین گازرســانی به روستاهای شیخوله و گوگدره
شــد.قربانی افزود  :طبــق تفاهمنامه بین شــرکت گاز و اداره کل
راهداری مقرر گردید جاده مسیرخط گاز هرچه سریعتر آسفالت شود
تا تردد برای اهالی و مراجعه ضروری برای پرســنل شرکت گاز در
مواقع بروز مشکالت احتمالی تسریع گردد.

بازدید سرزده معاون سیاسی فرماندار،
بخشدار وشمگیر و رئیس بنیاد شهید از
اداره گاز آق قال

کاغذ لو معاون سیاســی فرماندارآق قال باهمراهی حسینی مهر
بخشــدار وشمگیر و رئیس بنیاد شــهید آق قال با حضور در اداره
گاز شهرســتان با رئیس و کارکنــان اداره دیدار و گفتگو کردند.در
این بازدید معاون سیاسی فرماندارآق قال ضمن بررسی بخشهای
مختلف اداره وعرض خداقوت وخســته نباشــید به همکاران  ،در
راستای خدمات رسانی شایسته و برتر درسطح شهرستان از مدیرت
و کاکنان اداره گاز شهرســتان آق قال تقدیر و تشکر نمودند.در این
بازدید همچنین از رئیس و کارکنان اداره گاز که در زمینه تبلیغات
میدانی و محیطی ماه محرم ایام عزاداری ســرور و ساالر شهیدان
حضرت امام حیســن (ع) در بین دســتگاهها رتبه برتر را کســب
نمودند و همچنین بابت ایجاد فضای ســبز در محوطه اداره تجلیل
بعمل آوردند
بررسی توسعه شبکه گاز بندر ترکمن؛

در نشست مدیرعامل گاز گلستان و
فرماندارشهرستان

بررسی وضعیت توسعه شبکه گاز شهر بندر ترکمن طی نشستی
با حضور علی طالبی مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان ،غراوی
فرماندار شهرســتان  ،شــهردار و رئیس اداره گاز بندرترکمن مورد
بررســی و ارزیابی قرار گرفت .در این جلسه شرایط گازرسانی به
حاشــیه شــهر بندر ترکمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و
مقرر گردید تا با همکاری فی مابین  ،روند گازرسانی به این بخش
شــهر مورد بررسی قرار گرفته تا پس از فراهم شدن شرایط الزم
،گازرسانی به این بخش در برنامه شرکت گاز قرار گیرد.
مدیرمخابراتمنطقهگلستان:

استفاده از تلفن ثابت ارزان ترین راه
برای برقراری تماس تلفنی

مدیر مخابرات منطقه گلســتان به اســتفاده از تلفن ثابت بعنوان
ارزان ترین راه برقراری تماس تلفنی توصیه داشت .دکتر غالمعلی
شهمرادی که در جلسه ارزیابی خدمات ادارات مخابرات شهرستان
ها سخن می گفت با اشــاره به وضعیت دایری تلفن ثابت اجرای
عملیــات های توســعه ای در مناطق فاقد امکانات را در دســتور
کار مخابرات شهرســتان هــا قرار داد و بر تســریع فعالیت های
توســعه ای تاکید کرد.وی استفاده از تلفن ثابت را ارزان ترین راه
برای برقراری تماس تلفنی دانســت و گفت  :عالوه بر این مورد
 ،تلفن ثابت بســتری برای دسترسی به اینترنت است و خدمات
و ســرویس های قابل ارائه بر روی تلفن ثابت بسیار متنوع است
و اگر مردم اســتان می خواهند از محصوالت و ســرویس های
مخابراتی بهره مند شــوند می بایســت انتیاز تلفن ثابت در اختیار
داشته باشند .مدیر مخابرات منطقه گلستان رفع خرابی ها در اسرع
وقت را خواستار شــد و گفت  :خدمات پس از فروش و پشتیبانی
مناسب الویت بوده و توجه به آن موجب رضایت مندی حداکثری
مردم خواهد شد .

دوشنبه  24مرداد  1401شماره 3496
سرپرست روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب:

لزوم تسریع در راه اندازی موزه اكتشاف ،حفاری و تولید نفت مسجدسلیمان

سرپرســت روابط عمومی شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
در بازدید از موزه اکتشــاف ،حفاری و تولید نفت مسجدسلیمان
بر اهمیــت ،نقش و جایگاه این پــروژه در تحوالت اجتماعی و
اقتصــادی منطقه و بر تســریع در راهاندازی ایــن پروژه تأکید
کرد.ســعید آتشــبار در بازدید از بخشهای مختلف پروژه موزه
نفت مسجدســلیمان اظهار داشــت :منابع و تجهیزات مناسبی
شــامل اسناد و اشــیای تاریخی صنعت نفت برای انتقال دانش
و تاریــخ تحوالت صنعت نفت گردآوری شــده و ضرورت دارد
با پیگیریهــای فوری و ضروری موزه مسجدســلیمان هر چه
سریعتر راه اندازی گردد.آتشــبار اذعان کرد مدیر عامل محترم،
مهندس دانشــی تاکید ویژه ای بر ســاماندهی فوری و تسریع
عملیات اجرایی پروژه دارند لذا بر همین اساس شیوه نامه تسریع
عملیات اجرایی تدوین خواهد شد و با همفکری کارشناسات موزه
در روابط عمومی مناطق نفتخیز و صاحب نظران ،سند راهبردی
مدیریت موزه های شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تدوین
خواهد شد.ابوذر شجاعی برجوئی مسئول موزه اکتشاف ،حفاری
و تولید نفت مسجدسلیمان نیز در این دیدار در خصوص وضعیت
ســاختمان اصلی ،اجزای تشکیل دهنده موزه ،گنجینهها ،اشیا و
تجهیزات موزهای جمعآوری شده توضیحاتی ارائه کرد.سرپرست
روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پیش از آن نیز
با حضور در اداره روابط عمومی شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز
مسجدسلیمان با رییس و کارکنان این اداره دیدار و گفتگو کرد.
آتشبار در این نشســت صمیمانه ضمن ابراز خرسندی از حضور
در شهر مسجدســلیمان اظهار داشت :روابط عمومی امروز یک
هنر و یک فن اســت که در جهت ایجاد تعامل و بهینهســازی
ارتباطات انســانی و اداری توسط متخصصان این حرفه صورت

میگیرد.وی بــا عنوان اینکــه هنر روابــط عمومیها ،معرفی
ظرفیتها ،داشتهها،خدمات وتوانمندی سازمان متبوع با استفاده
از ترفندهای مختلف رسانهای و ارتباطاتی میباشد ،بیان داشت:
ضرورت دارد مدیران محترم صنعت نفت ،نقش و اهمیت جایگاه
روابط عمومی در تقویت اعتماد آحاد عموم را بیشتر درک کرده و

مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق؛

اپلیکیشن «برق من» آسانترین و
راحتترین راه برای پرداخت

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان گیالن ،طی این دیدار به
گفتگو و تبادل نظر با جبارکوچکی نژاد نماینده مردم شــریف شهرستان های رشت و خمام
پرداخــت .جبار کوچکی نژاد در این دیدار ضمن تقدیر از تالشهای شــرکت توزیع نیروی
برق استان گیالن در مدیریت پیک بار شبکه وعدم اعمال خاموشی در دوماهه اخیر ،برخی
درخواســتهای مردمی و مطالبات عمومی در حوزه انتخابیه خود را مورد پیگیری قرار داد.
وی تاکید کرد :باتوجه به اهمیت و ضرورت وجود برق در زندگی مردم ،تامین رفاه و آسایش
شهروندان در گرو پایداری شبکههای برق است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
مجلس شورای اسالمی درادامه به تبیین برخی چالشهای صنعت برق کشور در سال جاری
پرداخت و ابــراز امیدواری کرد که با جذب اعتبارات الزم ،بتوان مشــکالت و کمبودهای
موجود در شرکت توزیع نیروی برق گیالن را از جمله نیاز به نوسازی شبکههای فرسوده را
برطرف ساخت .رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن اظهار داشت :ارائه
خدمات مطلوب به مردم منوط به پرداخت به موقع صورتحساب بهای برق مصرفی توسط
مشترکان است و هرگونه تاخیر در این موضوع شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن را با
محدودیت در خدماترســانی به مشترکان مواجه میکند .وی افزود :اپلیکیشن «برق من»
آســانترین و راحتترین راه برای پرداخت غیرحضوری بهای برق مصرفی است .مهدیزاده
گفت :هماستانیها میتوانند با نصب این نرمافزار از کافه بازار یا سایت شرکت توزیع نیروی
برق استان گیالن به نشانی  www.gilanpdc.irاز خدمات متنوع این شرکت بدون نیاز
به مراجعه حضوری به ادارات و امورهای توزیع برق بهرهمند شوند.

با ارایه اطالعات و اخبار مناسب از واحدهای زیرمجموعه ،روابط
عمومیها را در تدویــن گزارش عملکرد و اخبار از ارایه خدمات
صنعت نفت در حوزههای مختلف خصوص ًا مســئولیت اجتماعی،
بیــش از پیش حمایت نمایند .سرپرســت روابط عمومی مناطق
نفتخیز ،همچنین ضمن تأکید بر لزوم خلق ایدههای نو و تفکر

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان خبر داد:

آغاز پروژه جهاد تبیین در شركت
نفت و گاز اروندان

مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان در اولین نشست جهاد تبیین در شرکت نفت و گاز
اروندان که با حضور آیت اهلل حیدری نماینده مردم خوزســتان و مدیران این شرکت برگزار
شد ،گفت:حضور آیت اهلل حیدری با آن سوابق درخشان معنوی و علمی مزیت بسیار بزرگی
است که ما در آغاز راه جهاد تبیین واولین نشست برای تصمیم گیری های کلی جهاد تبیین
بهره مند شده ایم.عبداهلل عذاری اهوازی در خصوص عملکرد تولید این شرکت افزود :طی
ده ماه گذشــته به همت همکاران ســخت کوش مان توانستیم در میدان نفتی آزادگان 18
درصد افزایش تولید داشته باشیم و همچنین با اقدامی مثبت ،توانستیم در یک ماه اخیر 700
هزاردالر صرفه جویی ارزی داشــته باشیم که این افزایش منجر به صرفه جویی  8میلیون
دالری در سال خواهد شد که نمونه ای از یک موفقیت بزرگ است .در ادامه این نشست آیت
اهلل محســن حیدری عضو مجلس خبرگان رهبری ،به ضرورت اجرای جهاد تبیین ،مواضع
انقالب در اوضاع کنونی ،نقش خواص در تبیین این شاخص ها ،توجه ویژه و عمل به بیانات
مقام معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین پرداخت.وی تصریح کرد :در طول تاریخ جهان
اسالم شاهد آن بودیم که معاویه بارها در صدد حذف نام حضرت امام علی (علیه السالم) و
نشان دادن جلوه ای ناخوشایند از ایشان در دوران خود بود ،اما به امر خداوند هیچ گاه موفق
به انجام چنین کاری نشد و درعوض پیروان این امام بزرگوار و اسالم ناب محمدی روز به روز
در جهان در حال گســترش است.آیت اهلل حیدری همچنین به نقش شهدای مدافع حرم در
نابودی گروه های وهابی و تکفیری داعش اشاره و خاطر نشان کرد :آرامش و امنیت کنونی
جامعه اسالمی مرهون رشادت ها و جان فشانی های این شهیدان و در راس آنها فرماندهان
شهیدی همچون سردار حاج قاسم سلیمانی و سردار حاج حسین همدانی دانست.عضو مجلس
خبرگان رهبری با بیان اینکه پیام شهدای مدافع حرم استقامت در راه خدا ،مقابله با استکبار
جهانی و شهادت طلبی است ،افزود :شهدا و سرداران مدافع حرم حضرت زینب(س) این ها
را از نهضت عاشورا یاد گرفته و در راه آن قدم بر می دارند و مردم ما نیز پیروی همین مکتب
حسینی هستند و حضور میلیونی آنها در مراسم تشییع شهید سلیمانی گویای این موضوع می
باشد.وی با اشاره به جمله کل یوم عاشورا و کل ارض کربال گفت :قطعا مصیبتی که در روز
عاشــورا اتفاق افتاد در هیچ جای جهان چنین ظلم و واقعه ای تلخ رخ نداده است و در این
روز نهضت آزادی و مبارزه با اســتکبار به اوج خود رسید .حیدری در پایان به بیانات حضرت
امام خمینی(ره) در خصوص مردم خوزســتان اشاره کرد و افزود :امام خمینی (ره) در دوران
جنگ بارها فرمود :ایران هم کربالهای مکرر دارد و خوزستان کربالی ایران است ،چرا که
مردم خوزستان در مقابل ظلم و بی عدالتی ایستادند و پای اعتقاداتشان به شهادت رسیدند.

در روابط عمومیها گفــت :باید با ایجاد کارگروههای تخصصی
و دریافت ایدههای مختلف و راهگشا از عموم شهروندان اعم از
منتقد ،موافق و کارکنان ســازمان ،تالش کنیم تا نفت در نفت
محصور نباشــد و ویترین ارزشــمندی از خدمات ،توانمندیها و
ظرفیتهــای این صنعت بزرگ و خدمتگــزار به عموم خصوص ًا
نقش آفرینی در حوادث و بحرانهای بزرگ اجتماعی نظیر سیل،
زلزله و حادثه ای نظیر ریزش ساختمان متروپل باشیم.وی ادامه
داد :امکانات نرم افزاری و ســخت افزاری از حیث نیروی انسانی
تجهیزات و محدودیتهای ســاختار که بخشی از برخی قوانین
به جای مانده از دولت قبل امکان تحرک بیشــتر و انگیزه بیشتر
در راســتای فعالیــت بهتر روابط عمومیهــا در صنعت نفت را
کاهش داده اســت با این وجود انتظــارات زیادی از درون و هم
از برون ســازمان از روابط عمومیها وجود دارد.آتشــبار ،روابط
عمومیها را یک اداره یا دستگاه عملیاتی دانست و افزود :جنس
و ماهیت کار اینگونه اســت که میباید در ساعات غیر اداری نیز
بخشی از روابط عمومیها مشــغول به فعالیت باشند ،لذا انتقال
این حساسیت و سختیکار به مدیران ارشد و ایجاد درک متقابل
بخشــی از وظیفه ما میباشد.وی ارتباط جدی با ذینفعان بیرون
از ســازمان و اقناع افکار عمومــی ،مهم ارزیابی کرد و گفت :در
کنار ارتباط با خارج از سازمان ،تعامل جدی با مدیریتهای درون
سازمان جهت انعکاس عملکرد و معرفی جامع صنعت نفت یکی
از وظایف مهم روابط عمومیها می باشد.در ابتدای این نشست،
قاسم صالحی مورکانی رییس روابط عمومی شرکت بهره برداری
نفت و گاز مسجدســلیمان و متصدیان بخشهای مختلف این
اداره ،گزارشــی از اقدامات و برنامههای انجام شــده و در دست
اقدام ارایه نمودند.

مدیر آبفای شاهین شهرعنوان کرد ؛

اصالح و توسعه 7700متر از شبکه
فاضالبشهرهایشاهینشهروگرگاب

این پروژه ها در شهرهای شاهین شهر ،گز و گرگاب به طول  605متر و در روستاهای
بیدشک و کلهرود به طول  2200متر ،در قطرهای  90 ،110و  75میلی متر و با اعتباری
بالغ بر یک میلیارد و  370میلیون تومان انجام شــده اســت.مدیر آبفای شاهین شهر از
اصالح و توســعه  7700متر از خطوط انتقال و شــبکه جمع آوری فاضالب شهرهای
شاهین شهر و گرگاب در  4ماهه نخست سال جاری خبر داد.شاهرخ شریفی با بیان این
که پروژه های بخش فاضالب با اعتباری بالغ بر  22میلیارد تومان انجام شــده اســت،
اظهار داشــت :این پروژه ها با توجه به فرســودگی بخش هایی از شبکه فاضالب شهر
شاهین شهر و لزوم توسعه شبکه فاضالب شهر گرگاب در قطرهای 300 ،500 ،1400
و  250میلی متر انجام شده است.وی همچنین به اصالح و توسعه شبکه توزیع آب این
شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد :این پروژه ها در شهرهای شاهین شهر ،گز و گرگاب
به طول  605متر و در روســتاهای بیدشــک و کلهرود به طول  2200متر ،در قطرهای
 90 ،110و  75میلــی متر و بــا اعتباری بالغ بر یک میلیارد و  370میلیون تومان انجام
شــده است.مدیر آبفای شاهین شهر به تکمیل خط انتقال آبرسانی روستای جهاد آباد به
طول  12کیلومتر با مشــارکت بنیاد مســکن ،با اعتباری بالغ بر  15میلیارد تومان اشاره
و افزود :تکمیل ســامانه تله متری در  6ایســتگاه شامل پروژه آبرسانی شهرک صنعتی
و روســتای مورچه خورت ،شهر گرگاب ،روستای قلعه خواجه و منطقه گلدیس شاهین
شهر با اعتباری بالغ بر  600میلیون تومان از دیگر اقدامات انجام شده در  4ماهه ابتدای
سال جاری بوده است.

پیشگامی گیالن در طراحی شیوه نامه پرداخت تسهیالت مشاغل خانگی

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گیالن گفت:
بر اســاس تجربه و بررســی های انجام شده و با
هــدف بهبود عملکرد ،هدایت درســت منابع و به
حداقل رســاندن انحراف در پرداخت تسهیالت به
عنوان اولین استان در کشــور شیوه نامه پرداخت
تســهیالت مشــاغل خانگی را طراحی کردیم که
مــورد تایید وزارتخانه نیز قرار گرفت .پیشــگامی
گیالن در طراحی شــیوه نامه پرداخت تسهیالت
مشــاغل خانگی /رویکرد ما پرهیــز از آمارگرایی
اســت  .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی گیالن ،امروز جلسه ابالغ شیوه
نامه اجرایی تســهیالت مشاغل خانگی به ریاست
اولیایی مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری
اســتانداری و با حضور سیاوش آقاجانی مدیرکل و
رییس شــورای هماهنگی مدیران استان ،روسای
ادارات تابعه و دســتگاه های اجرایی شهرســتان
ها و نمایندگان نیروی انتظامــی و فرمانداری ها
در ســالن الغدیر اســتانداری برگزار شد .سیاوش
آقاجانی در این نشست از پیشگامی استان گیالن
در تدوین و طراحی شــیوه نامــه اجرایی پرداخت
تسهیالت مشــاغل خانگی خبر داد که مورد تایید
و اســتقبال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرار
گرفته اســت .وی در ادامه ضمن تشــریح شیوه
نامه اجرایی پرداخت تســهیالت مشــاغل خانگی
مــواردی نظیر،نقشآفرینی موثــر فرمانداریها و

ادارات شهرســتانی در اعطای تسهیالت مشاغل
خانگی ،امکان شناسایی دقیقتر افراد واجد شرایط
بهرهمندی از تسهیالت،اطالعرسانی گستردهتر به
جامعه هدف و توزیع مناسب فرصت بهرهمندی از
منابع و امکان ارزیابی و آسیبشناســی مناسبتر
مشــکالت جذب و ایجاد اشتغال را از اهم اهداف
این شــیوه نامه عنوان کــرد .آقاجانی همچنین بر
اطالع رســانی و معرفی ظرفیت های این بخش
تاکید کرد و از فرمانداران و دســتگاه های اجرایی
استان خواســت تا در شناســایی افراد و ظرفیت
های حوزه مشاغل خانگی پیش قدم بوده و صرفا
منتظر مراجعه متقاضی نباشــند .آقاجانی در ادامه
یادآور شــد :در حوزه مشاغل خانگی ایجاد تشکل
و شــرکت های تعاونی در دستور کار قرار دارد لذا
با توجه به نقشــی که این تشکالت در موضوعاتی
نظیر ،ترویج ،نظارت بر عملکرد ،بازاریابی و فروش
و برندینگ دارند روسای ادارات باید با بهره گیری
از ظرفیت های شهرســتان هرچه سریعتر نسبت
به تشکیل تعاونی های تخصصی مشاغل خانگی
اقــدام کنند .وی در ادامه با بیــان اینکه بازاریابی
و فروش تکمیل کننده زنجیر ارزش در مشــاغل
خانگی اســت از فرمانداران خواست تا زمینه ایجاد
بازارچــه هایی برای فروش محصوالت مشــاغل
خانگــی را فراهم کنند .ســیاوش آقاجانی با بیان
اینکه هدف از پرداخت تســهیالت مشاغل خانگی

ایجاد اشــتغال جدید و یا توســعه مشاغل موجود
اســت بر نظارت جدی جهت جلوگیری از انحراف
ایــن منابع تاکید کرد  .وی از ثبت  11هزار و 641
شــغل ثبت شده در سامانه رصد تاکنون خبر داد و
تاکیــد کرد :رویکرد ما پرهیز از آمارگرایی اســت.
آقاجانی با بیان این مطلب افزود :آمار ثبت شــده
در سامانه رصد همه شماری و صحت سنجی می
شود و از این حیث اســتان گیالن در جایگاه دوم
کشــوری قرار دارد و باید تــاش کنیم تا با ثبت
اشــتغال واقعی و عینی این جایگاه را حفظ کنیم و
ارتقا دهیم .وی در ادامه از بازدید و نظارت میدانی

از  260طرح اشــتغالزای روســتایی و عشایری با
تعهد اشــتغال برای  2208نفر توسط کمیته های
نظارت خبر داد .آقاجانی افزود :در این بخش نیز به
منظور جلوگیری از انحراف در پرداخت تسهیالت
و صحت سنجی اشــتغال تعهدی بازدید و نظارت
های الزم توسط کمیته های استانی و شهرستانی
انجام می شود .ســیاوش آقاجانی در بخش دیگر
ســخنان خود گشت بازرسی مشــترک به منظور
شناســایی اتباع خارجی را از اقدامات مهم و ویژه
در استان دانست .مدیرکل تاکید کرد :گشت های
مشــترک در شهرستان ها به صورت ماهانه دنبال

شــود .وی با بیان اینکه انتقال اتباع خارجی پس
از شناســایی به اقامتگاه های تعریف شده یکی از
چالش های موجود است خواستار تعامل فرمانداری
هــا و نیروی انتظامی در شهرســتان ها با ادارات
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شد .آقاجانی ادامه داد:
در تالش هستیم با تبیین اهمیت حفظ نیروی کار
ایرانی و تشــریح منفعت این امر برای تشکالت و
انجمن های صنفی از ظرفیت این تشکالت برای
شناســایی اتباع خارجی در اســتان استفاده کنیم.
وی در همین راســتا از انجام  21گشت مشترک
جهت شناســایی اتباع خارجی در ســالجاری خبر
داد .اولیایی نیز در این نشســت با تاکید بر اهمیت
شناسایی اتباع بیگانه از فرمانداران خواست تا پس
از شناســایی اقدامات مرتبط با انتقــال این افراد
به اردوگاه هــا را فراهم کننــد .وی همچنین در
خصوص تسهیالت مشاغل خانگی گفت :مشاغل
باید بر اساس ســند آمایش سرزمینی دسته بندی
شوند و تســهیالت نیز فقط در راســتای ایجاد و
توســعه مشاغل پرداخت شــوند .مدیرکل جذب و
حمایت از سرمایه گذاری اســتانداری با بیان این
مطلب بر دقت در انتخاب پشــتیبان های مشاغل
خانگی تاکید کرد .وی همچنین ضمن اســتقبال
از ایجاد فضا و بازارچــه های فروش محصوالت
مشــاغل خانگی از فرمانداران خواســت تا در این
زمینه اقدامات الزم را انجام دهند.

