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چند روايت از زندگي جانباز
قطع نخاع هم محلهای به
بهانه روز جانباز

-
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ميزان استفاده اهالي منطقه
از فرآوردههاي رستورانهاي
تهيهغذايفوري(فستفود)

از نیویورک
تا کردستان

چهارشنبه
 22خرداد 1392
شماره 460
 16صفحه
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هجوم غذاهاي چرب
به منطقه

محله های منطقه ما طرشت شهرک غرب سعادت آباد فرحزاد شهرآرا دریاننو نصر

عکس از حسین اینانلو

شهردار منطقه  2خبرداد

كارگران فصلي آزمون مهارت ميدهند

ش��هردار منطقه  2از شروع اجراي طرح ساماندهي
كارگران فصلي و ساختماني و انجام آزمون مهارتها در
منطقه خبر داد« .عابد ملكي» با اش��اره به تأثير اجراي
اين طرح گفت :طرح س��اماندهي كارگران فصلي براي
جلوگي��ري از اجتماع آنها در ميدانها ،پيش��گيري از
ناهنجاريها و حفظ زيبايي منظر ش��هري با مشاركت
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كارياب��ي ملككاران اجرا ميش��ود ».وي به برنامههاي
اجرا شده در اين طرح اشاره كرد وگفت« :در اين طرح،
بانك اطالعاتي از مش��خصات فردي و شغلي كارگران
تهيه و برهمين اساس كارگران فصلي و ساختماني براي
ش��ركت در آزمونهاي فني و حرفهاي و تعيين سطح
مه��ارت معرفي ميش��وند».ملكي در ادامه تأكيد كرد:

نماينده سازمان بهداشت جهاني در بازدید از بخشهاي مختلف منطقه

ی است
منطقه 2در حوزه سالمت الگوي خوب 

س��امانه كارگران فصلي با رويكرد حفظ هويت و شأن
اين كارگران ،افزايش امنيت شغلي و جلوگيري از تبعات
تجمع اين كارگران درمنطقه با اطالعرس��اني گسترده
سعي در ساماندهي هرچه بيشتر اين كارگران دارد».به
گفته شهردار ،كارگران منطقه ميتوانند براي ثبتنام،
تش��كيل پرونده و دريافت كارت اشتغال به نشاني بلوار
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فرحزادي پايينت��ر از ميدان كتاب ،س��امانه كارگران
فصلي و ساختماني مراجعه كنند و براي كسب اطالعات
بيش��تر با ش��ماره  22115670تماس بگيرند ».ملكي
تصريح كرد« :تالش داريم با ساماندهي كارگران فصلي
اين منطقه گامي مهم در كاهش معضالت اجتماعي و
فرهنگي ناشي از مشاغل فصلي برداريم».
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