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اخبار

 1116فقره جواز تاسیس طی چهار ماهه سال
 99در خراسان رضوی صادر شد

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
گفت :طی چهار ماهه سال  99تعداد  1116فقره جواز تاسیس
با سرمایه گذاری  57231میلیارد ریال و اشتغال  23766نفر در
استان صادر شده است.به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان رضوی ،محمدرضا مس فروش اظهارداشت:
طرح هاي صنعتي صادره استان در این مدت در مقايسه با مدت
مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 70درصد و از لحاظ سرمایه 98
درصد افزایش نشان مي دهد.وی افزود :در این مدت ،بیشترین
سهم سرمایه گذاری در طرح های استان خراسان رضوی ،مربوط
به بخش ساخت مواد و محصوالت شيميایي بوده که  8314میلیارد
ریال( 14.5درصد) از کل سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده
است.بیشترین اشتغال نیز در بخش مواد و محصوالت شیمیایی
بوده است که با  3381نفر 14.2 ( ،درصد) از اشتغال را به خود
اختصاص داده است .مس فروش اظهارداشت :در مجوزهای صادره
طی چهار ماهه سال  10 ،99درصد تعداد طرح ها 5 ،درصد سرمايه
گذاري كل كشور و  10درصد اشتغال طرح های صنعتي كشور
مربوط به استان خراسان رضوي بوده است.وی تصریح کرد :در حال
حاضر در استان خراسان رضوي  4203طرح صنعتي با سرمايه
گذاري  479هزار ميليارد ریال و اشتغال بیش از  121هزار و 500
نفر ،فعال می باشد.

رونق ورزش محالت با حمایت سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان

سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
گرگان از رونق ورزش در محالت شهر با حمایت های مادی و
معنوی این سازمان خبر داد.به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط
عمومی شهرداری گرگان ،حسن افروشه اظهار کرد :توسعه و ترویج
ورزش همگانی ،هویتبخشی به محالت شهری ،کاهش آسیبهای
اجتماعی ،ایجاد نشاط و شادابی در جامعه ،توسعه ورزش به منظور
حفظ سالمتی افراد جامعه و پیشگیری از بیماریهای روحی و
جسمی از مهمترین اهداف شهرداری گرگان در راستای توجه به
ورزش محالت به شمار میرود.وی افزود :در همین راستا سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان از مدت ها پیش
طرح گسترش و تقویت ورزش در محالت به ویژه محالت کم
برخوردار گرگان را آغاز کرده است.سرپرست سازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان خاطرنشان کرد :شهروندان
عزیز که معتمدین محله خود هستند به ما مراجعه میکنند ،نیازها
و مشکالت ورزشی محله خود را بازگو میکرده و ما نیز در حد توان
نسبت به رفع آن مشکالت اقدام می کنیم.افروشه ادامه داد :اهدای
تجهیزات ورزشی مانند راکت تنیس روی میز ،تیر دروازه ،حلقه
بسکتبال ،توپ و تور و خط کشی زمینهای ورزشی نظیر والیبال،
بسکتبال و گل کوچک از جمله وظایف و اقدامات ما به منظور
همگانی کردن ورزش محالت هستند.وی به توجه شهرداری به
ورزش افراد توانخواه اشاره کرد و گفت :سالن بهار واقع در شهرک
کیانشهر که یکی از سالنهای تحت پوشش شهرداری است به
تازگی برای جانبازان ،معلوالن و افراد دارای بیماریهای خاص
مناسب سازی شده و این عزیزان می توانند پس از گشایش اماکن
ورزشی از آن استفاده نمایند.افروشه در پایان یادآوری اهمیت
ورزش اظهار کرد :ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان تأمین
شادابی و سالمتی جسم و روح و نیز شاخص اصلی اجتماعی و
فرهنگی در زندگی امروز نقشی اساسی و بنیادی دارد و اثرات
مثبت آن نه تنها بر سالمت جسم ،بلکه بر روح و روان نیز به اثبات
رسیده است.

عرضه دام زنده در  4نقطه
به مناسبت عید قربان در گرگان

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از عرضه دام زنده در چهار
نقطه گرگان به مناسبت عید قربان خبر داد .موسیالرضا صفری اظهار
کرد :با توجه به نزدیک شدن عید سعید قربان به منظور هماهنگی و
رفاه حال شهروندان در عید سعید قربان ،جلسهای با حضور مسئوالن و
نمایندگان مناطق و روابط عمومی شهرداری مرکز برگزار شد.وی افزود:
این جلسه با هدف تامین سالمت ،ارائه خدمات و کنترل بهداشت ذبح
دام و کاهش اثرات آلودگی محیط زیست به خصوص با وجود بیماری
کرونا برگزار شد.معاون خدمات شهری شهرداری گرگان تصریح کرد :
مقرر شد عرضه دام در چهار مکان جرجان  ۱۵شرکت تعاونی دامداران،
جاده زنگیان جنب پل بعد از جایگاه پمپ گاز ،محل بازار هفتگی واقع
در ورودی جاده سعد آباد و ضلع غرب میدان باهنر انجام پذیرد.صفری
گفت :عرضه دام زنده در سایر مناطق و نواحی سطح شهر ممنوع است.
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چاپ نخستین کتاب
« انتشارات دانشگاه صنعتی قـــــم»

کتاب»برنـدسازی و مدیریت برند» به قلم دکتر
سیدبابک ابراهیمی ،دکتــر جالل رضـائینـور و نرگس
آقاخانی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی قم منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ کتاب برندسازی و
مدیریت برند در  ۲۲۸صفحه و  ۱۲فصل نگارش شدهاست
و به بررسی اصول و مفاهیم برندسازی و مدیریت برند
میپردازد .در فصل اول این کتاب به مفاهیم اولیه در حوزه
برند و مدیریت برند و برندسازی اشاره شده و فصل دوم آن
به معرفی ارزش ویژه برند اختصاص یافتهاست .ارتباط با
معماری برند و بررسی هویت و موقعیت برند از فصول سوم
و چهارم این کتاب است .نگارندگان این کتاب ارزشمند با بیان اهمیت ترویج برند در فصل پنجم ،به موضوع توسعه
استراتژیک برند در فصل ششم پرداختهاند .در فصول بعدی ،خوانندگان با برند همکاری ،بررسی عملکرد برند و مفهوم
ارزشگذاری برند آشنا میشوند .کارشناسان ،کارآفرینان و هنرمندان در فصل دوازدهم کتاب میتوانند با راهکارهای
برندسازی شخصی آشنا شده و در زمینه کاری خود ،صاحب اعتبـار شهرت و شخصیتی متمایز از دیگران شوند.
عالقمندان می توانند جهت تهیه «کتاب برندسازی و مدیریت برند» با ایمیل  press@qut.ac.irمکاتبه نمایند.

بررسي وضعيت آبرساني به شهرستان ساوه در ديدار
مديرعامل آب و فاضالب با فرماندار و نماينده مجلس

اراک – امیدی :در دو ديدار جداگانه مديرعامل
شركت آب و فاضالب استان مركزي با فرماندار شهرستان
شازند در محل فرمانداري اين شهرستان ونماينده مردم
شهرستان هاي ساوه و زرنديه در مجلس شوراي اسالمي
در دفترنماينده  ،موضوعات مربوط به حوزه آب و فاضالب
شهرستان ساوه طرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در اين ديدارها يوسف عرفاني نسب مديرعامل
شركت ضمن ارائه گزارشي از وضعيت آبرساني به شهرها و
روستاهاي شهرستان ساوه و اجراي طرح فاضالب در شهر
ساوه  ،پيرامون وضعيت پروژه هاي آبرساني در دست اجرا
با فرماندار و نماينده مردم شهرستان هاي ساوه و زرنديه در مجلس شوراي اسالمي گفتگو كرد.
در حاشيه اين ديدارها  ،ميرزايي فرماندار شهرستان ساوه و حجت االسالم سبزي نماينده مردم شهرستان
هاي ساوه و زرنديه در مجلس شوراي اسالمي به همراه عرفاني نسب مديرعامل شركت آب و فاضالب استان
مركزي با حضور در محل تصفيه خانه آب اين شهر ،از قسمت هاي مختلف تصفيه خانه و مراحل تصفيه آب
بازديد نمودند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی خبر داد؛

استقبال از طرح رایگان دوگانه سوز نمودن خودروهای عمومی باری و مسافری

آذربایجان شرقی – مجید مسلمی :مدیر شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه آذربایجان شرقی از استقبال مردم از طرح رایگان دوگانه
سوز نمودن خودروهای عمومی باری و مسافری استان خبر داد و گفت :این
منطقه بعنوان دومین استان بیشترین ثبت نام را با  ۱۱۶۹دستگاه خودرو به
خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی به نقل از روابط عمومی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی ،علی روح
اللهی با اشاره به اهمیت اجرای طرح رایگان دوگانه سوز نمودن خودروهای
عمومی باری و مسافری در کاهش آلودگی هوا و صرفه جویی در مصرف بنزین
گفت :از آغاز اجرای این طرح  ۱۱۶۹دستگاه خودرو در استان جهت تبدیل
گاز سی ان جی ثبت نام نموده اند که  ۲۸۴دستگاه روند تبدیل را طی کرده
و از خدمات سوخت رسانی گازطبیعی برخوردار شده اند.
به گفته روح اللهی ،منطقه آذربایجان شرقی دومین استان از لحاظ ثبت

نیاز
 1400میلیارد
تومان برای
طرح ملی
احیای مرغ الین

نام و تبدیل کارگاهی می باشد که نشان از استقبال مالکان خودروهای عمومی
باری و مسافری از این طرح دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در
حاشیه بازدید از بزرگترین مجتمع مرغداری استان در روستای
ازوار کاشان بر لزوم احیای مجدد مرغ الین یا نژاد آرین در
کشور تاکید کرد.
دکتر ساداتی نژاد با بیان اینکه برای احیای این طرح
نیاز به  1400میلیارد تومان میباشد گفت:متاسفانه مرغ الین
یا نژاد آرین به دالئل مختلف در کشور مورد غفلت و فراموشی
قرار گرفته است.
وی اظهار داشت :مرغ نژاد آرین به عنوان یک سرمایه ملی
باید دوباره احیا تا بتواند نقش خود را در بازار ایفا کند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی
تصریح کرد :بیشترین میزان تبدیل در این منطقه در خرداد ماه سال جاری
انجام گرفته که نشان از افزایش تدریجی میزان درخواست دارد که با پیگیری
مستمر ،عملیات دوگانه سوز نمودن خودروهای مذکور نیز سرعت بیشتری
را شاهد خواهد بود.
علی روح اللهی یادآور شد :با برنامه ریزی و هماهنگی بعمل آمده در
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تبدیل  ۱۴۶۴۰۰۰دستگاه
خودروی عمومی باری و مسافری به دوگانه سوز در سطح کشور انجام خواهد
گرفت.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی
خاطرنشان کرد :خودروهایی که تاکنون ثبت نام نکرده اند نیز می توانند به
سایت  GCR.niopdc.irمراجعه و نسبت به دریافت نوبت جهت دوگانه سوز
نمودن رایگان خودروی خود اقدام نمایند.

وی مطرح کرد :طرح احیای مرغ الین آرین  1400میلیارد
تومان اعتبار برای بازسازی و نوسازی الزم دارد و اگر حمایت
شود تولید آن قابل رقابت با کشورهای دیگر خواهد بود .االن
بحث این نیست که چرا اجداد از جاهای دیگر میآید ،بلکه بحث
به وجود آمدن فضای خالی در این عرصه است.
ساداتی نژاد اظهار داشت :یکی از موضوعات محوری که در
کمیسیون کشاورزی مدنظر است به عنوان اولویت اصلی بحث
امنیت غذایی است؛ یعنی بتوانیم حداکثر غذا مورد نیاز مردم را
در داخل تولید کنیم.
بزرگترین و مدرنترین مرغداری تخم گذار با حضور نماینده

مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدکل در مجلس شورای
اسالمی در کاشان به بهره برداری رسید.
نماینده مردم شهرهای کاشان و اران و بیدگل گفت :برای
این مجموعه که دارای بیش از  20هزار متر مربع مساحت و
افزون بر  7000متر مربع میباشد اشتغالزایی  25نفر فراهم
شده است
دکتر ساداتی نژادبا اشاره به اینکه برای این مجتمع که
با سرمایه گذاری بخش خصوصی و بدون تسهیالت بانکی به
بهره برداری رسید بیش از  200میلیارد ریال هزینه شده است
و روزانه 7تن تخم مرغ در این مجتمع تولید میشود.

افتتاح نخستین خط تولید تخصصی قرصهای جوشان کشور در قم

نخستین خط تولید تخصصی قرص جوشان کشور در قم طي مراسمي
توسط دکتر سرمست استاندار قم افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي استانداري قم دكتر بهرام سرمست استاندار
قم با حضور در شهرک صنعتی شکوهیه ضمن افتتاح خط تولید یک
شرکت سالمتمحور در تولید قرصهای جوشان ،از دو واحد تولید
تجهیزات ساختمانی و محصوالت شیمیایی بازدید و از نزدیک در جریان
مشکالت و ظرفیتهای تولیدی این سه واحد صنعتی قرار گرفت.
بهرام سرمست در حاشیه این افتتاح در جمع خبرنگاران با بيان
اينكه نخستین خط تولیدی تخصصی قرصهای جوشان در ایران افتتاح
شد اظهار كرد :اين شركت یک واحد تولیدی سالمتمحور در تولید انواع
قرص جوشان و بهصورت تخصصی در ایران است که در این ایام ،با تولید
محصوالت موردنیاز شهروندان در ارتباط است.
وی با اشاره به بازديد خود از واحد تولیدی تجهیزات ساختمانی

لزوم بهره مندی
از ظرفیت های
معنوی و فرهنگی
و آموزشی بقاع
متبرکه قم

و تولیدکننده داربستهای مورد نیاز در این صنعت ،ابتكار و خالقيت
در اين واحد صنعتي را مورد توجه قرار داد و افزود :بهطورکلی با
استفاده از ابتکار عمل و استفاده صحیح از قابلیتهای اقتصادی،
توسعه دستیافتنی است.
سرمست همچنين بازدید از واحد شیمیایی تولیدکننده محصوالت
بهداشتی را نيز مورد توجه قرار داد و تصريح كرد :با توجه به اینکه در
قم از نعمت دریاچه نمک برخوردار هستیم وجود این کارخانه در جوار
دریاچه میتواند فعالیتهاي آن را توسعه داده و به ايجاد ارزش افزوده
مناسب از منابع بومي كمك كند.
استاندار قم با اشاره به برخي مشكالت واحدهاي توليدي صنعتي
از جمله زمین مناسب یادآور شد :در رابطه با تسهیالت در گردش نیز
بانکهای عامل ،قول مساعد دادند که مشکل خاصی در روند اخذ وام
وجود ندارد.

معاون سواد آموزی قم خواستار استفاده از ظرفیت های
معنوی ،فرهنگی و آموزشی بقاع متبرکه به عنوان قطب فرهنگی در
برنامه های سوادآموزی شد.
محمد رضا قاسمی نیا در جلسه ای که با هدف همکاری های
دو جانبه معاونت سوادآموزی قم با حجت االسالم اسکندری مدیر
کل اوقاف و امور خیریه استان و کارشناسان سواد آموزی در دفتر
مدیر کل اوقاف و امور خیریه برگزار شد ضمن ارائه آخرین آمار از
وضیت با سوادی اظهار کرد :هدف از تشکیل این نشست ،تعیین

وی تأکید کرد :در این وضعیت اقتصادی و علیرغم مشکالتی که
وجود دارد ،مسئوالن و مدیران پشتیبان تولید و رفع موانع باشند.

تسهیالت و تشویق سواد آموزان است.
وی تصریح کرد :باید موقوفات ویژه علم آموزان وسوادآموزی
را احیا و شناسایی کرد و خیرین و واقفین نسبت به تشویق برای
گسترش و ترویج فرهنگ وقفیات و خیرات در راه علم آموزی و
سوادآموزی دعوت شوند.
معاون سواد آموزی قم استفاده از فضای فیزیکی بقاع متبرکه
و امام زادگان بزرگوار و عظیم الشان را برای تشکیل کالس های
سوادآموزی خواستار شد و افزود :ارتقای مبانی اعتقادی و دینی و

توحیدی سواد آموزان و آموزش دهندگان و اعضای خانواده آنان با
بهره مندی از برنامه های فرهنگی ؛معنوی و آموزشی بقاع متبرکه
در گسترش فرهنگ اسالمی از اهداف راهبردی نهضت سوادآموزی
می باشد.
قاسمی نیا تأکید کرد :بهره مندی سوادآموزان نیازمند مالی و
بیماران از محل عواید موقوفات برای حمایت و دریافت کمک های
مالی و درمانی و تحصیلی در نگهداشت و جذب سواد آموزان نقش
کاربردی دارد.

شماره گذاری ۵هزار دستگاه تاکسی گازسوز آغاز شد

درخواست ۱۱هزار راننده تهرانی برای نوسازی تاکسی

پیشنهاد شماره گذاری پنج هزار دستگاه تاکسی گازسوز با استاندارد
یورو ۴درهیئت وزیران به تصویب رسید .این درحالی است که تاکنون
۱۱هزار نفر راننده تهرانی برای نوسازی تاکسی فرسوده خود در سامانه
نوسازی درخواست دادهاند.
علیرضا قنادان ،مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران،
درباره صدور مجوز شمارهگذاری پنجهزار دستگاه تاکسی دوگانه سوز با
استاندارد یورو ۴درهیات وزیران ،توضیح داد :پیشنهاد ارسالی وزارت کشور به
دولت مبنی بر شماره گذاری پنج هزار دستگاه تاکسی دوگانه سوز با استاندارد

رئیس کمیسیون سالمت
شورای شهر تهران در
واکنش به حواشی ملک
جماران:

شهردار
تهران نمی
تواند از
تخلفات
چشم پوشی
کند

یورو ،۴مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است.
او ضمن اشاره به آغاز شماره گذاری تاکسیهای دوگانه سوز با
استاندارد یورو ،۴بیان کرد :مرحله اول کار مربوط به شماره گذاری
تاکسیهای پیش فروش شدهای است که از اواخر سال گذشته تولید
شده و در انتظار شمارهگذاری بود .همچنین در مصوبه هیات دولت سقف
مجاز تعداد تاکسیهای قابل شماره گذاری با استاندارد یورو ،۴پنج هزار
دستگاه خودرو است.
قنادان درباره سهم نوسازی تاکسیهای فرسوده شهر تهران ،بیان
کرد :این پنج هزار دستگاه تاکسی ،سهم کل کشور است .درحال حاضر
سهم معینی برای هیچ یک از شهرها مشخص نشده اما معموال با توجه به
تعداد بیشتر ناوگان تاکسیرانی تهران نسبت به سایر شهرها ،آمار نوسازی
پایتخت نیز از سایر شهرها بیشتر خواهد بود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظار بر تاکسیرانی تهران ،در ادامه
افزود :تسهیالت سازمان تاکسیرانی تهران برای نوسازی که از سال پیش
آغاز شده بود همچنان پابرجاست و به محض صدور پیش فاکتورهای
جدید از سوی ایران خودرو ،فهرست جدید متقاضیان تهرانی جهت
دریافت تسهیالت اعالم خواهد شد.
تولید خودروهای یورو ۵پس از تحویل ۵هزار دستگاه خودرو یورو۴
او با بیان اینکه هدف گذاری نوسازی تاکسی فرسوده برای امسال،

رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران گفت :اقدام
شهرداری تهران درباره جماران اقدام درستی است و انتظار می
رود ارگان های دولتی و نهاد ریاست جمهوری نیز با دریافت
مجوز های رسمی ساخت و ساز از قانون تبعیت کنند.
زهرا صدر اعظم نوری ،رئیس کمیسیون سالمت شورای
شهر تهران در گفتگو با خبرنگار شهر درباره اقدام شهرداری
تهران در جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز نهاد ریاست
جمهوری در منطقه جماران و همچنین حواشی پیش آمده
از جمله دعوت نشدن شهردار تهران در جلسات هیأت دولت
گفت :همه شهروندان در مقابل قانون یکسان هستند و هیچ
شهروندی از دیگری برتری ندارد بنابراین اگر در سطح
شهر غفلتی انجام شود باید از آن جلوگیری شود تا حقوق
شهروندان رعایت شود.
او درباره تخلف انجام شده در جماران گفت :تخلفی صورت
گرفت و شهرداری باید ورود و از ادامه کار جلوگیری می کرد
که این کار انجام شد .انتظار می رود دستگاه های مختلف بویژه
دولتی نیز در مقابل قانون بیشتر رعایت کنند چراکه می توانند

۱۵هزار دستگاه تاکسی است ،یادآور شد :درحال حاضر که بیش از چهار
ماه از سال جاری گذشته۱۱ ،هزار نفر برای نوسازی تاکسی فرسوده در
سامانه نوسازی ثبت درخواست کردهاند و تعداد متقاضیان با شروع فرآیند
تحویل خودروها قطعا بیشتر خواهد شد .طبیعی است که صدور مجوز
شماره گذاری پنجهزار دستگاه تاکسی ،پاسخگوی نیاز کشور و حتی شهر
تهران نباشد .البته این پنج هزار دستگاه خودرو دارای مجوز استاندارد
یورو ۴هستند .باتوجه به وعدههای خودروسازان و تعهداتی که پذیرفتهاند،
تاکسی دوگانه سوز پس از تکمیل تحویل این پنج هزار دستگاه خودرو ،با
استاندارد یورو  ۴تولید و تحویل خواهد شد.
قنادان در پاسخ به این پرسش که آیا تسهیالت به همان روند سال
گذشته ادامه خواهد داشت ،گفت :تسهیالت هیچ تغییری نکرده است.
هدف شهرداری تهران ،ادامه دادن عملیات نوسازی تاکسیهای فرسوده
است .تأمین منابع مالی برای ارائه تسهیالت وام نوسازی به تاکسیرانان
بسیار مشکل است و با توجه به شرایط اعتبار شهرداری تهران ،امسال
بسیار مشکلتر هم شده است .البته با مساعدت معاونت حمل و نقل و
ترافیک ،تأمین منابع مالی اولیه برای نوسازی این تعداد از تاکسیها انجام
شده اما جای خالی منابع دولتی برای این موضوع واقعا احساس میشود
چرا که شهرداریهای کشور قطعا به تنهایی و بدون کمک دولت از عهده
تأمین منابع مالی مورد نیاز نوسازی ناوگان تاکسیرانی بر نخواهند آمد.

برای جامعه الگو باشند و رفتارشان اثرگذار است.
نوری ادامه داد :در جماران ساخت و سازی انجام گرفته،
شهرداری منطقه اعالم کرده تا متوقف شود و نهایتا چون
تمکین نشده است ،شهرداری به ناچار ایستادگی و نسبت به
رفع خالف اقدام کرده است.
این عضو شورای شهر بیان کرد :حجم فعالیت و ساخت و
ساز در تهران زیاد است و انتظار از شهردار به عنوان کسی که
شهر تهران را اداره می کند این است که با تخلفات برخورد کند.
اگر در مواردی چشم پوشی شود ،هم شهردار زیر سوال می رود
و هم مردم به عنوان یک رفتار نادرست آن را مطالبه می کنند،
ضمن اینکه برخی ممکن است به سمت تخلف بروند.
نوری گفت :اقدام شهرداری تهران اقدام درستی است و
انتظار می رود ارگان های دولتی و نهاد ریاست جمهوری نیز با
دریافت مجوز های رسمی ساخت و ساز از قانون تبعیت کنند.
او درباره اقدام دولت در دعوت نکردن از شهردار تهران
برای حضور در جلسات هیأت دولت با بیان اینکه در این باره
نمی تواند ورود پیدا کند گفت :البته ظاهرا دعوت انجام می

شود و باید تالش کرد کدورت های احتمالی رفع شود و تعامل
میان شهردار و دولت برقرار شود چرا که حضور شهردار در
جلسات دولت هم برای دولت یک فرصت است و هم برای
شهرداری و شهروندان .تهران پایتخت است و مسائل زیادی
دارد که می تواند در اداره کشور اثر گذار باشد و حضور شهردار
تهران نیز الزم و اثرگذار است.

