شهرستان

روزنامهاخبار صنعت سه شنبه 9دی1399

بازدید مسئوالن شهرستان بروجن از شرکت ورق
خودرو چهارمحال و بختیاری

اصفهان – یحیی مرادیان :مســعود ملکی فرماندار و
اعضــای شـــورای تأمیــن شهرســتان بروجــن ،ضمــن
دیدار با وحید میرزائی ،مدیرعامل شرکت ورق خودرو
چهارمحال و بختیاری ،از خطوط تولید این شرکت بازدید
کردند.در این دیدار که اعضای شورای تأمین شهرستان
بروجن نیز در آن حضور داشتند ،راهکارهای تعامل هرچه
بیشتر بین صنعت و شهرستان مورد بررسی و تبادلنظر
قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو ،در
ابتدای این دیدار ،فرماندار شهرستان بروجن ضمن قدردانی
از زحمات فرزاد اسماعیلی ،مدیرعامل سابق این شرکت،
اظهار امیدواری کرد حضور وحید میرزایی بهعنوان مدیرعامل جدید این شرکت منشأ رشد و تعالی هرچه بیشتر
در شرکت ورق خودرو و صنعت استان گردد.فرماندار شهرستان بروجن در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی
ظرفیتهای شهرستان بروجن پرداخت و با بیان اینکه شرکت ورق خودرو نقش ویژهای در توسعۀ صنعت خودروسازی
کشور دارد ،از توجه ویژۀ این شرکت به مسئولیتهای اجتماعی در سالهای اخیر قدردانی کرد.
در ادامه ،وحید میرزایی مدیرعامل شرکت ورق خودرو نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در استان چهارمحال و
بختیاری و شرکت ورق خودرو تأکید کرد :مشارکت شرکت ورق خودرو در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی ادامه خواهد
یافت .امیدواریم در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید» مزین شده است ،با تعامل مثبت و
حمایتهای بیشتر دولت از بخش صنعت ،شاهد پیشرفت روزافزون واحدهای صنعتی در استان و کشور باشیم.

برگزاری دوره آموزشی
اصول و فنون مذاکره

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان قم از برگزاری
دوره آموزشی مقدماتی اصول و فنون مذاکره خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم ،سید
علی نوری با اشاره به اهمیت موضوع و لزوم برگزاری این
دوره گفت :دوره مذکور با رعایت پروتکلهای بهداشتی به
صورت حضوری برگزار میشود.
وی خاطر نشان کرد :این دوره توسط علیرضا نصیری
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان قم
تدریس خواهد شد.
وی افزود :دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره از تاریخ
هفتم دیماه آغاز شده و به صورت هفتگی به مدت  ۴هفته روزهای یکشنبه در سالن باقرالعلوم(ع) شرکت گاز استان از
ساعت  ۸تا  ۱۰صبح برگزار خواهد شد.
نوری تأکید کرد :این دوره ویژه کارکنان رسمی شرکت گاز استان میباشد که حضورشان در این کالس در سوابق
کاری آنها ثبت خواهد شد.
به گفته وی ،ارتقا سطح علمی ،مهارتی ،آموزشی و خدماتی از اهداف برگزاری دورههای آموزشی شرکت گاز استان
قم می باشد تا کارکنان بتوانند با به روز رسانی و افزایش توانمندی ها سطح خدمات خود به مشترکین را ارتقاء داده
و اهداف سازمانی را پیگیری و محقق نمایند.
وی در پایان افزود :در پایان دوره مقدماتی ،دوره های پیشرفته و تخصصی آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

آزمایشگاه فوالد سنگان؛ اولین آزمایشگاه استاندارد گندلهسازی شرق کشور

اصفهان – یحیی مرادیان :آزمایشگاه فوالد سنگان با دریافت استاندارد
آزمایشگاهی  ISO 17025عنوان اولین آزمایشگاه استاندارد شرق کشور را به
خود اختصاص داد.
مدیر مهندسی کیفیت فوالد سنگان با اعالم این خبر گفت :استاندارد
 ISO 17025معیاری بینالمللی و تخصصی ویژۀ آزمایشگاههای آزمون و
کالیبراسیون است که به احراز صالحیت آزمایشگاهها میپردازد .این استاندارد
الزامات کلی جهت احراز صالحیت انجام آزمونها و همچنین نمونهبرداری را
مشخص میکند و دستورالعملهای آن برای همۀ سازمانهای مجری آزمون و
کالیبراسیون قابلاستفاده است.
امید قادری با بیان اینکه واحد مهندسی کیفیت فوالد سنگان مشتمل بر
دو بخش آزمایشگاه و کنترل کیفیت است ،افزود :وظیفه این واحد ارائۀ خدمات
آزمایشگاهی و مطلوب و کیفی بهمنظور بهبود مواد اولیه ،محصول ،قطعات یدکی
و بهینهسازی فرایندهاست.
وی درخصوص ضرورت و اهمیت اخذ این استاندارد در شرکتهای صنعتی
و معدنی افزود :سیستم کیفیت آزمایشگاه مذکور  ،با هدف ایجاد یک فرایند
مدیریتی مستقل و مبتنی بر کیفیت طراحی و مستقر شده تا با بهرهگیری از این
استاندارد ،آزمایشگاه بتواند خدماتی با بهترین کیفیت به مشتریان ارائه دهد و
همچنین کلیۀ فعالیتهای مدیریتی ،فنی و تخصصی خود را به بهترین نحو اداره

کند؛ ضمن اینکه با اخذ گواهینامهها و اعتبارنامههای ملی یا بینالمللی ،صالحیت
و شایستگی خود را به گیرندگان خدمات و گروههای ذینفع اثبات نماید.
مدیر مهندسی کیفیت فوالد سنگان ،به نقش استراتژیک دریافت این
استاندارد در فروش محصوالت تولیدی اشاره کرد و افزود :با دریافت استاندارد
 ISO 17025در شرکتها شاهد افزایش راندمان سیستمهای فروش ،بازاریابی،
مدیریت بهرهوری ،مدیریت استانداردهای ضروری و توسعۀ برندینگ خواهیم بود.
وی دریافت این گواهینامه را حاصل تالش شبانهروزی همکاران ،معاونان

و مدیران سازمان دانست و اعالم داشت :آزمایشگاه شرکت صنایع معدنی
فوالد سنگان در راستای افزایش سطح کیفی خدمات خود و اخذ اعتماد
مشتریان ،پس از تکمیل تجهیزات و ارتقای فعالیتهای آزمایشگاهی ،اقدامات
الزم جهت اخذ استاندارد تخصصی تأیید صالحیت آزمایشگاهها (ISO/
 )IEC17025را از اوایل سال  98شروع کرد .در تیرماه این سال ثبتنام
در مرکز ملی تأیید صالحیت صورت گرفت و در این حین فعالیتهایی چون
آموزشهای تخصصی ،استفاده از دانش فنی فوالد مبارکه ،انجام پیشممیزی
و ...نیز انجام شد.
قادری با بیان اینکه پس از پذیرش اولیۀ درخواست و تأیید صالحیت در
اوایل اسفند  ،98ممیزی آزمایشگاه فوالد سنگان توسط مرکز ملی تأیید صالحیت
به پژوهشگاه استاندارد کرج محول گردید ،ادامه داد :با توجه به تدوین استاندارد
جدید و برنامۀ مرکز ملی تأیید صالحیت مبنی بر انجام ممیزی بر اساس مدل
جدید از ابتدای سال  ،99آزمایشگاه فوالد سنگان جزو اولین آزمایشگاههای کشور
بود که بر اساس این استاندارد ممیزی شد و ازآنجاکه با تأیید کامل مدارک و
مستندات در آخرین مرحلۀ اخذ استاندارد ،نیاز به تأیید کمیتۀ فنی مرکز ملی
تأیید صالحیت بود ،خوشبختانه این مهم نیز درآبان ماه انجام و اعطای گواهینامۀ
 ISO 17025به آزمایشگاه شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان در خروجی سایت
مرکز ملی تأیید صالحیت ایران قرار گرفت.

افزایش  9درصدی مصرف گاز در استان اردبیل

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از افزایش  9درصدی مصرف گاز
مشترکین اردبیلی نسبت به سال گذشته  ،خبر داد و گفت :در استان اردبیل
مصرف گاز در طول سه روز گذشته ،به  31میلیون و  198هزار متر مکعب
رسیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ،سردار اسماعیلی
مدیر عامل این شرکت با اشاره به اینکه در  ۹ماهه اول سال گذشته بالغ بر
دو میلیارد متر مکعب گاز در استان مصرف شده است ،افزود :از ابتدای سال
جاری تا پایان آذرماه بیش از دو میلیارد و  102میلیون متر مکعب گاز توسط
مشترکین در استان مصرف گردیده که این موضوع باعث افزایش  9درصدی
مصرف گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است.
وی با توجه به ورود موج سرمای فراگیر و پایدار در بیشتر استانهای
کشور و افزایش بی سابقه مصرف گاز ،صرفه جویی سراسری برای عبور از
روزهای سرد زمستان را بیش از پیش ضروری برشمرد و اظهار داشت :در
بیشتر شهرهای استان دمای هوا حتی به منفی ده درجه نیز می رسد که در
صورت توجه نکردن مصرف کنندگان خانگی بر صرفه جویی هر چه بیشتر در
مصرف گاز ،علی رغم تالشهای صورت گرفته درخصوص پایداری شبکه توزیع
گاز طبیعی در استان ممکن است در پاره ای نقاط با کمبود گاز و کاهش افت
فشار مواجه شویم بنابراین از مشترکین گاز طبیعی خواستاریم تا در مصرف
این نعمت خدادادی صرفه جویی نمایند.

اسماعیلی اصالح الگوی مصرف را یکی از راهکارهای مهم در برون رفت
از هرگونه بحران احتمالی ناشی از مصرف بی رویه گاز طبیعی برشمرد و گفت:
استفاده از پوشش مناسب ،استفاده از پردههای ضخیم ،استفاده از شیرهای
ترموستاتیک و رعایت دمای رفاه (18تا 21درجه) و پوشش مناسب موتورخانهها و
تعمیرات الزم در آنها به عنوان بخشی از راههای مصرف بهینه گاز توصیه می شود.
این مقام مسئول اضافه کرد :در حال حاضر میانگین مصرف روزانه گاز
طبیعی استان اردبیل بیش از  10میلیون مترمکعب است که با توجه به بارش
برف و برودت هوای اکثر نقاط استان پیش بینی می شود طی ماههای آینده
این میزان مصرف افزایش یابد.
اسماعیلی در پایان ضمن توصیه به اصالح الگوی مصرف و رعایت دمای
رفاه در منزل و محل کار توسط مصرف کنندگان در استان اردبیل  ،اظهار
داشت :طی ده روز گذشته و در پی بارش برف و کوالک در اقصی نقاط استان
و حاکم بود هوای سرد خوشبختانه در سالجاری با توجه به پایداری شبکه
های توزیع و اقدامات صورت گرفته تا بحال هیچگونه قطعی گاز و کاهش افت
فشار در استان گزارش نشده است.

شهردار منطقه  4تهران در آیین نامگذاری خیابان شهید مظفری نیا:

شهید حاج قاسم سلیمانی تنها یک فرد نیست ،بلکه مکتب است

همزمان با فرارسیدن سالگرد شهادت افتخارآمیز «شهروز مظفری
نیا» همرزم سردار بزرگ اسالم سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یارانش ،آیین
نامگذاری خیابان سراج به نام این شهید واالمقام با حضور خانواده معزز ایشان
برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه « ،4محمد محمددوست»
شهردار منطقه  4در آیین نامگذاری خیابان سراج به نام همرزم شهید حاج
قاسم سلیمانی گفت :این مساله واضح و روشن است که شهدا نه تنها از دنیا
نرفته اند بلکه نام و یادشان زنده و پابرجاست و ما بسی مفتخریم که یکی از
بزرگترین معابر منطقه  4به نام این عزیز بزرگوار مزین شده است.
او افزود :شهید سردار حاج قاسم سلیمانی صرفا یک فرد نیست ،بلکه یک
مکتب ،روش ،منش و سلوک است که اینگونه نامگذاری ها فرهنگ ایثار و

مقاومت را به نسل های آینده منتقل می کند و این همان فرهنگی است که
انقالب عزیز ما برآن اساس بنا شده است.
شهردار منطقه  4تهران ضمن تبریک به خانواده شهید مظفری نیا گفت:
شهید مظفری نیا مایه افتخار کشور و انقالب است و روحیه شما را می ستایم
که به داشتن چنین فرزندی مباهات کرده و مفتخر هستید ،و این یک حقیقت
است که شهدای عزیز ما گلچین شده خداوند هستند.
محمددوست در ادامه گفت :رشادت ها و ایثارگری های شهدایی چون
شهید مظفری نیا می تواند پایه های انقالب اسالمی را محکم تر ساخته و نهال
 40ساله انقالب را آبیاری کرده و به انقالب حضرت مهدی(عج) متصل کند.
در ادامه این مراسم پدر و مادر شهید شهروز مظفری نیا از این اقدام
ارزنده شهرداری منطقه  4تهران در نامگذاری معابر به نام شهدای واالمقام به

با حضور نیروهای شهرداری منطقه یک؛

بازگشایی مسیرهای کوهنوردی برای
امداد رسانی به حادثه دیدگان بی وقفه انجام شد

عملیات برف روبی و پخش شن مخصوص با هدف
بازگشایی مسیرهای کوهنوردی و حضور نیروهای امداد
و نجات هالل احمر برای کمک به حادثه دیدگان سقوط
بهمن و گرفتارشدگان در برف و کوالک ارتفاعات شمالی
تهران بی وقفه انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ،سید
مصطفی آقامیر شهردار ناحیه کوهستان با اعالم مطلب فوق
اظهار داشت :با حضور نیروهای برف روب شهرداری منطقه
یک ،نیروهای ناحیه کوهستان و اعزام ماشین آالت مورد
نیاز از جمعه شب –  ۵دی ماه  -عملیات بازگشایی معابر
کوهستانی برای کمک رسانی به آسیب دیدگان حادثه اخیر انجام و مسیر باز شد.
شهردار ناحیه کوهستان تصریح کرد :با ردیابی تلفن همراه گرفتار شدگان از طریق شرکت مخابرات ،تیم سازمان
امداد و نجات هالل احمر با بازگشایی مسیرها ،به آنان دسترسی پیدا کردند که به دلیل امکان سقوط مجدد بهمن در
محل و عدم حرکت بالگردها ،تیم های امداد و نجات هالل احمر به صورت زمینی برای جستجو اعزام شدند.
وی با بیان اینکه تعدادی از گرفتارشدگان نیز نجات داده شده و سالم به پایین بازگردانده شدند ،گفت :طبق اعالم
جمعیت هالل احمر که کسانی که احتمال میدهند اعضای خانواده آنها در این مناطق حضور داشته باشند این موضوع
را از طریق شماره  ۱۱۲به هالل احمر اعالم کنند ،تعدادی از این نجات یافتگان جزو مفقودی ها بودند که پیش از این
به جمعیت هالل احمر گزارش داده شده بودند.

از اجرای طرح رنگی
تانورپردازی
در فاز دوم بزرگراه
شهیدنجفی
رستگارمنطقه۱۵

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه  ۱۵همزمان با بهره
برداری آزمایشی فاز دوم بزرگراه شهید نجفی رستگار به تشریح اقدامات
اداره زیباسازی در آماده سازی این پروژه فرامنطقه ایی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  ،۱۵علیرضا جعفری با
اشاره به اینکه فاز دوم این بزرگراه از  ۲۰آذرماه به صورت آزمایشی
به بهره برداری رسید افزود :اداره زیبا سازی منطقه با هدف بهبود سیما
و منظر بزرگراه ،جلوه های بصری شهر و ارتقای روحیه نشاط و شادابی

ویژه این شهید دلیر قدردانی کردند.
گفتنی است؛ شهروز مظفری نیا در تیرماه سال  ۱۳۵۷در قم چشم به
جهان گشود و همراه با شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در تاریخ  ۱۳دی
 ۱۳۹۸در حادثه تروریستی فرودگاه بغداد به شهادت رسید.

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه  14خبرداد:

آغاز پویش «ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی»
در دارالمومنین

«ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی» با شعار «هم سایه هم»
در دارالمومنین آغاز شده است.به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه ،۱۴سعید تیموری ،معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه در
این باره گفت :با توجه به اینکه بیش از  ۸۷درصد از خانواده های
پایتخت در آپارتمان سکونت دارند ،که این اعداد نشان دهنده غلبه
سبک زندگی آپارتمانی به صورت فراگیر در شهر تهران است .و با
توجه به رواج زندگی آپارتمان نشینی طی دهه های اخیر در منطقه
 ۱۴که از این قاعده مستثنی نیست ،ارتقای فرهنگ آپارتمان
نشینی حائز اهمیت است ،در این راستا پویش ارتقای فرهنگ
آپارتمان نشینی توسط اداره آموزش های شهروندی منطقه و با
تشکیل گروه های تخصصی از روانشناسان و جامعه شناسان گرفته تا شهرسازان و مدیران فعال منطقه ۱۴آغاز به کار کرده است.
تیموری با تاکید بر اینکه شهروندی نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ای از آگاهی های
حقوقی ،فردی و اجتماعی است و شهروندان در قبال یکدیگر و در قبال شهر و محله زندگی شان مسئولیت دارند ،افزود :این پویش در
سه محور قوانین و حریم خصوصی ،همسایگی ،مشارکت و محیط زیست و کاهش پسماند از دیماه آغاز شده و تا شهریور ۱۴۰۰ادامه
خواهد داشت تا به بستر سازی در زمینه ارتقای این فرهنگ کمک کند.معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه در پایان در خصوص شعار
پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی که «هم سایه هم» نام دارد ،نیز گفت :همسایگی قصه درختانی است که سایه های آنها سر به
هم آوردند ،از هم جدا هستند اما یک پیوند آشکار دارند و در باالترین نقطه به هم می رسند .تهران به نو شدن همسایگی هاست که
جوان تر ،پرنشاط و دارای انظباط شهری بیشتری می شود.

شهروندان پیش از بهره برداری اقدامات متنوعی را به اجرا درآورد.
او در ادامه به تشریح این فعالیتها در زیر گذر شورایاری که با
هدف تسهیل در تردد ساکنان قسمت جنوبی محله مشیریه احداث
شد پرداخت و گفت :طرح رنگی این زیر گذر به مساحت  ۸۵۰مترمربع
انجام و نورپردازی این مسیربه طول  ۲۵۰مترطول اجرایی شده است.
جعفری اضافه کرد :اجرای طرح نقاشی دیواری تمثال شهید
نجفی رستگار در ابعاد  ۱۲۰مترمربع ،اجرای نقاشی دیواری ذکر صلوات

به مساحت  ۱۳۰مترمربع ،نما سازی جداره کارخانه سیمان با همکاری
سازمان زیباسازی به مساحت  ۶هزار مترمربع ،امحاء و پاکسازی جداره
شهری بزرگراه شهید نجفی رستگار با انجام رنگ پوششی به مساحت
 ۳هزار و  ۵۰۰مترمربع و نورپردازی زیرگذر سپاه ،پل سواره شهید
مزینانی و پلهای تقاطع امام علی(ع) به طول  ۲هزار و  ۵۰۰متر از دیگر
اقدامات اداره زیبا سازی در ورودی ،طول و حاشیه برزگراه شهید نحفی
رستگار است که به انجام رسیده است.
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تامین بخشی از مسکن فرهنگیان
فاقد مسکن در قالب طرح اقدام ملی

رشت -زینب قلیپور :جلسه تامین مسکن فرهنگیان ثبت نامی
در طرح اقدام ملی مسکن با حضور نمایندگان آموزش وپرورش استان
گیالن ،نمایندگان شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان ،انجمن انبوه سازان
استان ،مدیرکل راه وشهرسازی گیالن  ،معاونین وکارشناسان مربوطه
در اداره کل راه وشهرسازی گیالن برگزار شد.در این جلسه تسهیل
شرایط واگذاری پروژه های نیمه تمام انبوه ساز(خودمالک) در طرح
اقدام ملی به متقاضیان فرهنگیان ثبت نامی بررسی شد.

زلزله زدگان رامیان ۲۱میلیارد ریال
کمک هزینه اسکان موقت دریافت کردند

فرماندار رامیان گفت :مبلغ  ۱۰میلیون تومان کمک بالعوض
اسکان موقت به زلزله زدگان رامیانی تعلق گرفت که در حال حاضر
این مبلغ به حساب همه افراد واریز شده است.جواد صادقلو در خصوص
آخرین وضعیت ساخت و سازهای روستاهای زلزله زده اظهارکرد :بعد
از زلزله  ۱۷شهریور امسال که تاکنون  ۹۷روز از آن می گذرد هشت
واحد مسکونی بازسازی و مورد بهره برداری زلزله زدگان قرار گرفته
است.وی افزود :بر اثر زلزله شهریور ماه سال جاری تعداد  ۲۱۱واحد
مسکونی در سطح  ۱۰روستای کوهستانی بخش مرکزی تخریب و
بالفاصله در دستور کار بازسازی قرار گرفت که خوشبختانه تاکنون
برای  ۲۰۰واحد پروانه ساختمانی صادر شده و  ۱۹۶پرونده به بانک
عامل معرفی شده است.صادقلو بیان کرد :در حال حاضر  ۵۹واحد در
مرحله فونداسیون ۳۵ ،واحد در مرحله احداث ستون ۲۹ ،واحد در
مرحله احداث سقف ۲۱ ،واحد در مرحله دیوار چینی و شیب بندی و
نصب درب و پنجره هستند که هشت واحد هم تاکنون به اتمام رسیده
و در حال بهره برداری است.فرماندار رامیان در خصوص وضعیت اسکان
موقت اهالی زلزله زده هم توضیح داد :با عنایت به زمان وقوع زلزله که
در آستانه فصل سرما در مناطق کوهستانی شهرستان به وقوع پیوست
و لزوم مدیریت و اسکان موقت مردم روستاهای زلزله زده ،پیگیر دریافت
کمک بالعوض اسکان موقت از طریق بنیادمسکن استان و تهران بودیم
که با پیگیری های استاندار و مدیرکل بنیادمسکن انقالب اسالمی استان
مبلغ  ۱۰میلیون تومان کمک بالعوض اسکان موقت به زلزله زدگان تعلق
گرفت که در حال حاضر این مبلغ به حساب همه افراد واریز شده است.وی
ادامه داد :با همکاری و مدیریت شوراها و دهیاران بویژه در روستاهای ویرو
و قورچای که بیشترین خسارت را دیده اند ،تقریباً همه زلزله زدگان نسبت
به اسکان موقت ساماندهی شدند و برخی در منازل اقوام و فامیل و برخی
در روستاهای همجوار اسکان یافتند تا در زمستان خانواده این عزیزان در
چادر نباشند.صادقلو تأکید کرد :عملیات ساخت و ساز هم با قوت و قدرت و
همکاری همه مسئولین اجرایی در حال انجام است.

شهروندان داوطلب فعال اجتماعی منطقه۳
تقدیر شدند

طی مراسمی با حضور رییس دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی
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از شهروندان برگزیده داوطلب فعال اجتماعی محالت این منطقه در
زمان شیوع بیماری کووید ( 19کرونا ) تقدير و تشکر شد.کمالی نسب
در این مراسم با اشاره به فعالیت های دلسوزانه و داوطلبانه شهروندان
فعال منطقه در زمینه مبارزه با شیوع ویروس کرونا گفت :بی تردید
کار داوطلبانه همیشه مورد قبول و ستایش همگان بوده است.افزود :این
افراد از همان روزهای آغازین شیوع این بیماری اقدامات گسترده ای
در راستای فرهنگ سازی ،و آگاهی بخشی به شهروندان جهت کاهش
اضطراب ناشی از بیماری کرونا و کاهش آسیب های اجتماعی این
ویروس انجام داده اند .معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه تاكيد
كرد :توسعه فرهنگ کار داوطلبانه با بهره مندی از ظرفیت و توانمندی
های مردمی در اولویت برنامه های اجتماعی و فرهنگی محالت قرار
دارد.در اين مراسم شیرزاد رئیس دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی
ساماندهی مدیریت محله نیز از تالش های داوطلبان فعال اجتماعی در
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تقدیر و تشکر نمود.
در قالب مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه ها و سازمان ها انجام شد

کاشت  ۲۲۰۰اصله نهال در بوستان چیتگر

در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی و با هماهنگی شهرداری
منطقه  ،۲۲حدود  ۲۲۰۰اصله نهال توسط یکی از شرکت های فعال
در این منطقه در ضلع شرقی بوستان چیتگر کاشته شد.غالمحسین
ادب ،معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  ۲۲در این
مراسم به خبرنگار شهر گفت :در راستای افزایش فضای سبز ،یکی از
شرکت های منطقه در قالب مسئولیت پذیری اجتماعی تصمیم گرفته
در فضای پارک جنگلی چیتگر اقدام به کاشت دو هزار و  ۲۰۰اصله نهال
به تناسب وضعیت اقلیمی بوستان جنگلی چیتگر کند.او با بیان اینکه
شهرداری منطقه  ۲۲همواره به دنبال جذب مشارکتهای اجتماعی به
ویژه در موضوعات زیست محیطی است ،افزود :امیدواریم با کمک همه
ذینفعان مرتبط با محیط زیست در منطقه بتوانیم وضعیت این حوزه
را بهبود بخشیم و این قبیل اقدامات را ادامه دهیم .به گفته معاون
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  ،۲۲مسئولیت اجتماعی که
سازمانهای بزرگ و بنگاههای اقتصادی امروزه به عنوان یک وظیفه و
مسئولیت به آن نگاه میکنند موضوعی با اهمیت است که با کمک این
بنگاهها می توان خدمات مناسب تری به شهروندان ارائه کرد.حسین
صادقی ،سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه  ۲۲نیز به
خبرنگار شهر گفت :بیش از دو هزار اصله نهال شامل توت ،نرک سرو و
کاج سازگار با آب و هوا و گونه های گیاهی چیتگر با حضور شهروندان
و یکی از شرکت های فعال در منطقه در طرح اجرای کاشت نهال
در قالب مسئولیت پذیری اجتماعی در بوستان جنگلی چیتگر کاشته
شد.سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه  ۲۲عنوان کرد:
این اقدام در راستای ایجاد مشارکت شهروندی و ارتقای دانش کیفی و
آشنایی بیشترشهروندان و همچنین به منظور افزایش بهره وری و ایجاد
فضای سبز جهت کاهش آالینده های جوی و افزایش سرانه فضای سبز
انجام شده است.علیرضا تایل مدیرعامل شرکت جهاد بتن که مسئولیت
تهیه و کاشت این نهال ها را عهده دار بود نیز در این مراسم در گفتگو
با خبرنگار شهر بیان کرد :در راستای مسئولیت اجتماعی بیش از دو
هزار درخت به مردم منطقه تقدیم شد و این درختان به وسیله ۱۱۰
نفر از اعضای مجموعه کاشته شد .اقدامی که اولین گامی در راستای
مسئولیت اجتماعی این شرکت بود و در ادامه این کار کاشت حدود پنج
هزار نهال دیگر تا پایان امسال و سال آینده انجام خواهد شد.

هنوز امکان افتتاح  ۳ایستگاه و  ۵ورودی جدید
در خط  ۷مترو تا پایان سال جاری وجود دارد

مجری خط  ۷مترو تهران ،از امکان افتتاح  ۳ایستگاه و  ۵ورودی
جدید در این خط تا پایان سال  ۱۳۹۹خبر داد.به گزارش روابط عمومی و
امور بینالملل شرکت راهآهن شهری تهران و حومه (مترو) محمود یوسفی
مجری خط  ۷مترو تهران گفت :در در صورت تامین نقدینگی مورد نیاز
و رسیدن پول اوراق مشارکت سال  ،۱۳۹۸هنوز هم امکان بهرهبرداری
از ایستگاههای شهید محالتی ،باقرخان و میدان قیام تا پایان سال جاری
وجود دارد .مجری خط  ۷در ادامه به پیگیری افتتاح ورودیهای جدید
در ایستگاههای بسیج ،رودکی ،کمیل ،شهید نواب صفوی و مولوی اشاره و
عنوان کرد :با بهرهبرداری از ورودیهای جدید ،دسترسی شهروندان به مترو
تسهیل میشود.او در پایان گفت :ضمناً برای دسترسی بهتر شهروندان و
همچنین افراد کمتوان جسمی و حرکتی ،در کلیه ایستگاههای جدید،
امکانات مرتبط همچون رمپ معلوالن ،آسانسور و خطوط بساوایی نصب
میشود؛ البته بهرهبرداری از ایستگاههای فوقالذکر همه به شرطی است
که سهم مترو از پول اوراق مشارکت سال  ۱۳۹۸حداکثر تا نیمه نخست
دی ماه وصول شود تا بتوان کارهای باقی مانده را که عمدتاً مربوط به
تهیه و نصب تجهیزات است ،به سرانجام رساند.

