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اخبار

وصول  440میلیارد ریال مطالبات
توزیع برق مشهد در چهارمین مانور

مش��هد مق��دس س��یده زهرا حی��دری -چهارمین
مان��ور وصول مطالبات ش��رکت توزیع نیروی برق
شهرس��تان مش��هد از تاریخ  28لغایت 30تیر ماه
 1401برگزار شد .در این مانور که با بسیج همگانی
کارکنان ش��رکت و آژانس های خدمات مشترکین
و ب��ا ه��دف وصول مطالبات معوقه و افزایش درصد
وصول شرکت انجام شد ،حدود  440میلیارد تومان
از مطالبات ش��رکت بابت بهای انرژی از مشترکین
وصول ش��د که نس��بت به روزهای مشابه هفته قبل
رشد  330درصدی نشان می دهد .غفوری مجری
طرح پیاده س��ازی آژانس های خدمات مش��ترکین
در ای��ن خص��وص گفت :از مبلغ کل وصول ش��ده
 365میلیارد راال مربوط به مش��ترکین عادی بوده
و  75میلیارد رالب مربوط به مش��ترکین دیماندی
ثبت ش��ده اس��ت که برای اجرای این مانور حدودا
 540نفر از پرسنل مشارکت داشته اند .وی گفت در
مجموع با اجرای این مانور ش��اخص درصد وصول
توزیع برق مشهد تا پایان تیرماه سال جاری نسبت
به مدت مشابه سال قبل  5/6درصد بهبود را نشان
می دهد .وی همچنین افزود :به منظور حصول به
هدف  100درصدی وصول مطالبات تعیین ش��ده
توسط توانیر برای  6ماهه ابتدای سال ،این مانور به
صورت داخلی در  15روز ابتدای مردادماه و تا شروع
دوره جدید قرائت در ش��رکت ادامه خواهد داش��ت و
عملکرد امورها و آژانس های خدمات مش��ترکین
به صورت روزانه رصد خواهد شد.

استفاده از فناوری برای خلق ثروت
رویکرد دانشگاه فنی و حرفهای
گلستاناست

سرپرس��ت دانش��گاه فنی و حرفهای گلستان گفت:
توج��ه ب��ه اس��تفاده از فناوری ب��رای خلق ثروت از
طری��ق آموزش همزمان علم و مهارت ،کارآفرینی
و اش��تغالزایی رویکرد اصلی این مرکز اموزش��ی در
استان است .منصور غفاری در مراسم افتتاح مرکز
رش��د واحدهای فناور شهید طهرانی مقدم دانشگاه
فن��ی و حرفهای گلس��تان اف��زود :یکی از مهمترین
رویکردهای این دانشگاه حمایت از مراکز رشد است
که گام مهمی در راستای تجاریسازی علم به شمار
میرود.رییس دانشگاه فنی و حرفهای کشور هم در
این مراسم گفت :جهتگیری جدید دانشگاه فنی و
حرفهای حل مش��کالت بخش صنعت ،کارآفرینی،
اش��تغالزایی و حمایت از ش��رکتهای دانشبنیان
است.عرفان خسروانیان افزود :واحدهای رشد فناور
دانشگاه فنی و حرفهای باید محلی برای صنعتگران
و اف��راد داری ایدهه��ای خالقانه و نوآورانه باش��د و
تمام��ی مراحل تبدی��ل ایده به محصول و گامهای
بعد از آن مانند صادرات حمایت میشود.معاون امور
اقتصادی استانداری گلستان هم در این مراسم گفت:
مراکز رش��د واحدهای فناور و ش��رکت های دانش
بنیان در استان حمایت میشوند.سیدمحمد دهنوی
افزود :این مرکز باید در سایر شهرستان های استان
نیز فعالیت داشته باشد تا از ظرفیت افراد فناور در حوزه
صنایع خالق در گلس��تان بهرهگیری ش��ود .رییس
پارک علم و فناوری گلستان هم در این مراسم گفت:
تالقی فعالیت استارتاپهای کوچک با شرکتهای
مستقر در مراکز رشد و نوآوری از جمله کاربردهای
این مراکز هستند و این رویکرد سبب میشود برای
تولید محصوالت ش��رکت های دانش بنیان و تیم
های استارتاپی سرمایه گذاری صورت گیرد.

تقویت شبکه برق منطقهای خوزستان
با بهرهبرداری از  ۵پروژه

مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان از نصب
و راهاندازی پس��ت موبیل آهودش��ت در شهرستان
کرخه و  ۴پروژه دیگر با ارزش سرمایهگذاری بیش از
 ۲۳۲میلیارد رال در این شرکت خبر داد .به گزارش
روابط عمومی ش��رکت برق منطقهای خوزس��تان،
محمود دش��تبزرگ اظهارکرد :در راس��تای آماده
س��ازی و تقویت ش��بکه به منظور گذر از پیک بار
س��ال  ،۱۴۰۱این پروژهها در تیر ماه س��ال جاری
نصب و آماده بهرهبرداری شدهاند .وی تصریح کرد:
این  ۵پروژه شامل نصب و راه اندازی یک دستگاه
پس��ت موبیل  ۱۳۲به  ۳۳کیلوولت به ظرفیت ۱۲
مگاولت آمپر و یک فیدر خروجی در پست آهودشت،
تعوی��ض دو دس��تگاه کلی��د هوای��ی  ۳۳کیلوولت
خروجی ترانس��فورماتور در پست آهودشت ،نصب
و راه اندازی یک دستگاه فیدر  ۳۳کیلوولت در پست
عبدالخان ،نصب و راه اندازی دو دس��تگاه فیدر ۳۳
کیلوولت در پست مارون یک و نصب و راه اندازی
یک دس��تگاه بانک خازنی  ۳۳کیلوولت در پس��ت
اندیمشک اصلی به ظرفیت  ۴.۸مگاوار است.

درهشتمین
کنفرانسمنطقهای
سیرد

خــبرویـژه

مقاله کارشناسان شرکت برق منطقه ای سمنان در هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد پذیرفته و چاپ گردید .این مقاله با عنوان "روشی هوشمند مبتنی بر تجزیه حالت تجربی و – kنزدیکترین
همسایه جهت طبقه بندی منابع متعدد هارمونیکی" توسط دکتر امیر مرادی فر ،مهندس مهدی معینی و مهندس جواد رخشی از امور انتقال مرکز و غرب معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای
سمنان تالیف شد .دکتر امیر مرادی فر کارشناس نظارت رلیاژ معاونت امور انتقال مرکز وغرب ،هدف از ارائه این مقاله را شناسایی و طبقه بندی منابع متعدد هارمونیکی در شبکه با توجه به گسترش
بارهای غیرخطی در شبکه های قدرت عنوان کرد و گفت  :در این مقاله یک روش هوشمند مبتنی بر تجزیه حالت تجربی و شبکه عصبی جهت شناسایی منابع متعدد هارمونیکی ارائه گردید.

اخبار

معاون پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي سازمان بهریستی کشورخبر داد:

تصويب سند صيانت از كودكان در فضاي مجازي توسط شوراي عالي فضاي مجازي
مش�هد مقدس س�یده زهرا حی�دری -معاون
پيش��گيري از آس��يبهاي اجتماع��ي مركز
توس��عه پيشگيري سازمان بهزيستي گقت :
سند صيانت از كودكان در فضاي مجازي به
تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيده
است و در حال حاضر کارگروه های اجرایی با
محوریت مرکز ملی فضای مجازی با دستگاه
ها جهت اجرایی ش��دن بندهای سند در حال
شکل گیری است.
ب��ه گفت��ه آرزو ذکایی نتاي��ج برنامهي رصد
آس��يبهاي اجتماعي در س��طح استانها در
س��ال  ۱۴۰۰ض��رورت اج��راي برنامههاي
خودمراقبت��ي زن��ان و دختران در  ۱۴اس��تان
را در اولوي��ت ق��رار داد لیکن به دلیل اهمیت
جایگاه خودمراقبتی بعنوان یکی از ابزارهای
مصون سازی در برابر آسیبهای اجتماعی در
سالجاری کلیه استانها مجری برنامه خواهند
ب��ود .وي ادام��ه داد :يك��ي از اين اس��تانها
خراس��ان رضوي است كه اجراي برنامههاي
خودمراقبت��ي از ابت��داي س��ال جاري در اين
استان آغاز شده است.
ذکایی تأكيد كرد :برنامهي رصد آسيبهاي
اجتماعي با ه��دف اولويتبندي برنامههاي
مداخله در آس��يبها انجام ميش��ود به اين
صورت كه دادههاي سامانه رصد به ما نشان

ميده��د كه وضعيت آس��يبهاي اجتماعي
در اس��تانهاي مختلف به چه ترتيب اس��ت
و ما بر اس��اس وضعي��ت موجود ،برنامههاي
پيشگيرانه و مداخلهاي در سطح يك و دو را
در اين استانها طراحي و اجرا ميكنيم .وی
تقويت مشاركت اجتماعي ،اجراي برنامههاي
اجتماعمح��ور و توانمندس��ازي گروهه��اي
هدف توس��ط گروههاي داوطلب را از جمله
س��رفصلهاي اجراي��ي برنامههاي كاهش
آس��يب ه��ای اجتماعی عنوان ك��رد .معاون
پيش��گيري از آس��يبهاي اجتماعي سازمان
بهزيس��تي كش��ور با بيان اينكه برنامههاي

کنت��رل و كاهش آس��يب ه��ای اجتماعی در
هر اس��تان مطابق فرهنگ و بوم آن اس��تان
تدوين ميش��ود گفت :الگوهاي هر منطقه از
نظر فرهنگي ،تنوع آس��يبها ،شدت و عمق
آس��يب متفاوت است و از سويي ،برنامههاي
پيشگيري در هر استان بايد متناسب با ساختار
بومي و فرهنگي آن منطقه باشد.
ذکایی داوطلبان برنامه مش��اركت اجتماعي
در س��ال  ۱۴۰۰را ه��زار گ��روه  ۱۵تا  ۲۵نفره
ذكر كرد و گفت ۵۰۰ :تسهيلگر در اين طرح
با بهزيس��تي همكاري كردند و ارزشيابي كه
توس��ط بخشهاي تخصصي صورت گرفت

نش��ان داد كه اثربخش��ي آن بويژه در مناطق
كمبرخوردار بسيار زياد بوده است.
ويهمچنينخاطرنشانساخت:اگرنوجوانان
و جوانان و همچنين بانوان داوطلب بخواهند
دورههاي آموزشي مرتبط با مباحث سالمت
ف��ردی ،خانوادگ��ی و اجتماع��ی را بگذرانند
هزينههاي زيادي دارد در حالي كه بهزيستي
اين دورههاي  ۱۰جلس��هاي را كامال رايگان
برگزار ميكند و آنها را در جهت حمايتگيري
از جوامع محلي و اجراي پروژههاي متناسب
با بوم منطقه ،توانمند ميسازد.
ذکایی تأكيد كرد :دورههاي آموزش��ي عالوه
بر توانمندس��ازي ،عوام��ل محافظ همچون
خودباوري ،تابآوري و عزتنفس را در آنان
باال ميبرد تا در مقابل آس��يبهاي احتمالي
مصون بمانند.
معاون پيش��گيري از آس��يبهاي اجتماعي
س��ازمان بهزيستي كش��ور اظهار اميدواري
كرد كه اين س��امانه كه به صورت س��االنه،
آسيبهاي استانها را پيمايش و طبقهبندي
ميكند مورد توجه ساير دستگاهها قرار گيرد و
در كنار ظرفيت وزارت كشور بتواند به صورت
سيس��تماتيك ،موضوع آسيبها را بررسي و
برنامههاي مؤثر ،دقيق و كارآمد براي كاهش
آنها ارائه دهد.

تشکیلجلسهشورایفرعیمسکندراستانداریگلستان

مدیر کل راه و شهرس��ازی از تش��کیل جلس��ه
شورای فرعی مسکن در استانداری گلستان خبر
داد"مه��دی مل��ک " مدیر کل راه و شهرس��ازی
گلس��تانگفت :در این جلس��ه که به ریاس��ت سید
النگی معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار و
اعضای ش��ورای فرعی مس��کن در دفتر استاندار
محترم برگزارش��د گزارش��ی از پیش��رفت طرح
نهضت ملی مس��کن در اس��تان و بصورت ویژه
وضعی��ت نهض��ت ملی مس��کن در شهرس��تان
گنبدکاووس ارائه شد.وی ادامه داد ۱۲۲۲۹ :نفر
از ش��هروندان گنبدکاووس در س��امانه ثمن تبت
ن��ام نم��وده اند که بی��ش از  ۷۰درصد آنها تعیین
تکلی��ف ش��ده و ب��ا توجه به زمی��ن موجود۱۸۳ ،
نف��ر اق��دام به افتتاح حس��اب و از این میان ۱۰۸
نف��ر اق��دام به واریز بی��ش از  ۴۰میلیون کردهاند
.مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان با تاکید

مش��کل تامین زمین جهت س��اخت  ۲۳۵۴واحد
مس��کونی مطابق با برنامه س��االنه در شهرستان
گنب��دکاووس  ،در م��ورد روش��های تامین زمین
در قانون جهش تولید مسکن توضیح داد و افزود
 :از مح��ل اراض��ی م��ازاد دس��تگاه های دولتی و
از ظرفی��ت ماده  ۱۰قانون جهش تولید مس��کن
تاکن��ون صرف�� ًا میزان  ۲هکت��ار از اراضی متعلق
به س��ازمان جهاد کشاورزی در شهرگنبد تملک
گردیده است که تحویل اداره کل راه و شهرسازی
نش��ده اس��ت و در این جلس��ه مصوب شد عرصه
با قید فوریت از طرف س��ازمان جهاد کش��اورزی
استان رها سازی شده و در اختیار اداره کل راه و
شهرسازی استان قرار گیرد.ملک افزود :موضوع
عرص��ه  ۳۰۳هکتاری گنب��دکاووس با مالکیت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،واقع در
حریم شهرگنبد و تصرف سه دستگاه اجرایی از

دیگر موضوعات مورد بررس��ی در این جلسه بود
که پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی اختصاص
بخش قابل اس��تحصال عرصه مزبور (حداقل به
میزان  ۱۰۰هکتار) در راستای توافق با وزارت دفاع
و پش��تیبانی نیروهای مس��لح برای اجرای طرح
نهضت ملی مسکن در شهر گنبدکاووس مطرح
ش��دکه باتوجه به تصمیم جلس��ه انشاهلل بزودی
ش��اهد تحقق این امر خواهیم بود.وی ادامه داد:
اختصاص و انتقال سند مالکیت بخشی از عرصه
متعلق به کمیته امداد امام خمینی (ره) در ش��هر
گنبدکاووس در راستای تامین زمین جهت احداث
مسکن محرومین و وفق توافقنامه های موجود به
اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان از دیگر
مواردی بود که باهدف تامین زمین برای اجرای
طرح نهضت ملی مس��کن پیشنهاد شد.مدیرکل
راه و شهرس��ازی در خص��وص عرص��ه گدم آباد

توضی��ح داد :ای��ن عرصه به مس��احت ۴۸۵۹۱
متر مربع متعلق به س��ازمان ملی زمین و مس��کن
می باش��د که در محدوده روس��تای گدم آباد از
روستاهای داخل حریم شهر گنبدکاووس بوده و
با توجه به مصوبه ش��ورای مس��کن این عرصه در
قالب مسکن شهری بارگذاری خواهد شد.

در مناطق نفتخیز جنوب؛

اولینجلسه كارگروهساماندهیوارتقاءخدماترفاهیبرگزارشد

اولین جلسه کارگروه ساماندهی و ارتقاء خدمات
رفاهی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار
ش��د .به گزارش پایگاه اطالعرس��انی نفتخیز ،در
این جلس��ه که برگزار ش��د مدیرعامل ش��رکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب اظهار داش��ت :برنامه
و فعالیت اصلی این ش��رکت تولید و نگهداش��ت
تولی��د نف��ت و بحثهای مرتبط با آن اس��ت که
توسط نیروی انسانی انجام میشود.

مهندس علیرضا دانشی گفت :با توجه به نیروی
انسانی میتوانیم به تحقق اهداف دست پیدا کنیم
و در این راستا نیازمند یک همگرایی همهجانبه
در تمام شئونات و فعالیتها هستیم.
وی با بیان اینکه خدماتدهی در س��طح شرکت
نی��از ب��ه انس��جام بیش��تری دارد اف��زود :بر این
اس��اس تصمیم گرفته ش��د س��اماندهی و ارتقاء
خدمات رفاهی در قالب یک کارگروه در س��تاد و
شرکتهای تابعه پیگیری و به نتیجه برسد.
مهندس دانش��ی تاکید کرد :تمام تالش ما این
است که محیطهای کاری ارتقاء و تلطیف یافته
و برای پرس��نل جذاب باش��د و به استانداردهای
موجود برسد.
مدیرعامل ش��رکت مل��ی مناطق نفتخیز جنوب
گفت:دراینراستابایدجلساتمستمربانمایندگان
تاماالختی��ار ش��رکتها در جه��ت همگرای��ی
برگزارش��ود و نظامنامه و دستورالعملهای الزم

برای تحقق اهداف کارگروه س��اماندهی و ارتقاء
خدمات رفاهی تدوین گردد.
مهن��دس دانش��ی اف��زود :همچنین جلس��ات
تخصصی تش��کیل و ب��رای کارها هدف گذاری
ص��ورت پذی��رد و برنامهه��ا در قالب نقش��ه راه
اجرا ش��ود و فعالیتهای مجاهدانه ،ایثارگرانه و
رویههای اخالقمدارانه مدنظر قرار گیرد.
وی توجه به خانوادهها را مورد تاکید قرار داد و بیان
داشت :باید برای خانوادهها برنامههای آموزشی
اجرا ش��ود و در این زمینه قرار اس��ت در مجتمع
آموزش فنون اقداماتی صورت پذیرد.
در این نشست مشاور مدیرعامل در ارتقاء خدمات
رفاهی ،فرهنگی و اجتماعی گزارش��ی از فعالیت
کارگروه ساماندهی و ارتقاء خدمات رفاهی ارائه
داد.
به��زاد صالحبیگ��ی گفت :هدف ای��ن کارگروه
افزای��ش انگی��زه و تفک��ر ارزشمح��وری برای

رس��یدن به یک س��ازمان چابک و تولید پایدار با
همکاری واحدهای س��تادی و شرکتهای تابعه
اس��ت و در نظ��ر داریم با امکان��ات موجود ارتقاء
بهرهوری را محقق سازیم.
وی افزود :در کارگروه ساماندهی و ارتقاء خدمات
رفاهی تالش داریم در زمینه ایجاد رفاه نسبی در
حوزههای فضای سبز ،تفریح و انضباط کاری و
اجتماعی با حضور نمایندگان مدیریتها ،ادارات
و شرکتها برنامهریزی کنیم.
در ادام��ه مدیر منابعانس��انی ،مدیرعملیات غیر
صنعتی ،سرپرست روابط عمومی ،رئیس پژوهش
و فناوری و سرپرست مجتمع آموزش فنون اهواز
که در جلس��ه حضور داش��تند و همچنین مدیر
تعمی��ر ،تکمیل و خدم��ات فنی چاهها و مدیران
عامل ش��رکتهای نفت و گاز کارون ،آغاجاری
و گچساران که به صورت ویدئو کنفرانس حضور
داشتند به بیان دیدگاههای خود پرداختند.

با حضور آیت اهلل کریمی جهرمی صورت گرفت؛

آیینرونماییازکتاب«اصولالعقائدوجامعالفوائد»
تالیفحجتاالس�لاموالمس��لمینعلیموسوی
درچ��ه ای ب��ا حضور آی��ت اهلل کریمی جهرمی در
مدرسه علمیه المهدی(عج) قم برگزار شد .آیت اهلل
کریمی جهرمی در این مراسم ضمن بیان جایگاه
علم��اونق��شایش��اندرجهتتبیینمعارفدین
تصریح کرد :در روز قیامت خطاب می ش��ود یک
عالم دلس��وز و ناصح و خیرخواه بایس��تد و شفاعت
بکند و آنچه که در این جمله شاخص است عبارت
اس��ت از این که به عالم اذن ش��فاعت داده خواهد
شد و آن عالم با این مزیت می تواند از گناه کاران

رونمایی از کتاب «اصول العقائد و جامع الفوائد»

ش��فاعت کند و این عالم باید دارای ش��اخصه های
مهمیهمچوننگهباندینومعتقداتمردمباشد.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه ابراز داشت :گاهی در
جامعه شاهد اشخاصی هستیم که در حوزه مدارج
علمی آگاه است و درس را بخوبی خوانده است ،ولی
نقشی منفی را در جامعه ایفا می کند و اعمال و رفتار
و گفتار او مردم را در مسیر باطل قرار می دهد و راه
خودنمای��یوج��اهطلبیرابهجامعهارائهمینماید.
ویخاطرنشانساخت:عالمیکهیتیمانآلمحمد
صل��ی اهلل علی��ه و آله را کفایت می کند ،اعتقادات
مردم را حفظ می کند و در جهت تحکیم رفتارهای

دینی مردم است و طلبه درس خوان باید در همواره
در خوف داشته باشد که مبادا از او رفتاری سر بزند
موجب سوء اثر در رفتار مردم باشد ،لذا عالمان دینی
با تمام قوا در تالش باشند تا ایمان مردم را باال ببرند
وهموارهدرصددرفعش��بهاتوپاس��خگوییآنان
باشند .آیت اهلل کریمی جهرمی گفت :در اعتقادات
مردم کار بکنید ،چرا که خیلی موثر اس��ت مردم را
خ��دا ب��اور کنیم البته اول بای��د خودمان خدا باور و
قیامت باور باشیم و بدانیم که در حرکات و سکنات
و دوستی و دشمنی و زندگانی ظاهری باید خدا را
شاهدبدانیموخیلیدرحفظمعارفالهیمقیدباشید

نکند راه الهی را عوض کنیم و خودمان ندانیم که
در گمراهی قدم برمیداریم و مردم را حسین شناس
کنیم و در برابر مصائب صبر کنیم ،چرا که اینها در
قیام��ت ب��رای ما کمک حال خواهد بود و دعا کنید
خداوند این توفیق را بیشتر از هر زمان دیگه شامل
حالبندگانخودبکند.گفتنیاست،ایناثرارزشمند
که در موضوع خود کم نظیر است در اثبات حقانیت
و امامت و خالفت بالفصل سیدالموحدین آقا امیر
المومنین و ائمه معصومین علیهم السالم به همت
حجت االسالم والمسلمین علی موسوی درچه ای
نگاشته شده است.

مهندسطاهرزاده
سکاندار هدایت چادرملو شد

ب��ا عضوی��ت مهن��دس
امی��ر علی طاه��رزاده در
هی��ات مدی��ره چادرملو
بعن��وان نماین��ده حقوقی
شرکت س��رمایه گذاری
توس��عه مع��ادن و با رای
اعض��ای هیات مدی��ره چادرملو ،طاهر زاده بعنوان
مدی��ر عام��ل ش��رکت معدنی و صنعت��ی چادرملو
منصوب و جانش��ین مهندس ناصر تقی زاده ش��د .
وی پیش��تر ،مدیریت عامل ش��رکت تهیه و تولید
موادمعدنی ایران را بر عهده داشت .

بازدید مهندس یعقوبی شهردار
هشتگرد از بخش جنوبی شهرک کوثر

در پی درخواس��ت اهالی و س��اکنین بلوار ش��هید
حججی واقع در ش��هرک کوثر  ،یعقوبی ش��هردار
هش��تگرد به همراه معاونین و جمعی از مس��ئولین
واحده��ا با حضور در محل به بررس��ی مش��کالت
و درخواس��تهای ش��هروندان پرداختند .از جمله
موارد مطرح ش��ده توسط ساکنین محل عدم وجود
پارک و فضای تفریحی  ،الیروبی نامناس��ب انهار
و همچنین نظافت منطقه بوده اس��ت که با دس��تور
مهندس یعقوبی نواقص و مش��کالت استحصال و
رفع آنها در دستور کار قرار گرفت .یعقوبی عدالت
محوری در توزیع خدمات را رویه حاکم بر اقدامات
مدیریت ش��هری دانس��ت و دس��تور داد تا روند احیا
بوس��تان واقع در ضلع ش��مالی بلوار شهید رجایی را
که می تواند محلی برای تفریح و تجمع س��اکنین
و گذراندن اوقات فراغت باش��د تس��ریع گردد  .وی
گفت  :شهرداری با استفاده بهینه از اراضی موجود
در س��ال جاری نسبت به درختکاری  ،جدولگذاری
و ساماندهی این بوستان اقدام نموده و در ماههای
آتی تکمیل و به بهره برداری می رسد .

بازدید معاون برنامه ریزی شرکت
مهندسی آبفای کشور از پروژه های
فعال البرز

مهندس مسعود خشایی معاون برنامه ریزی و امور
اقتصادی ش��رکت مهندس��ی آبفای کشور از پروژه
های در حال احداث آبفای البرز بازدید و رهنمودهای
الزم را ارای��ه ک��رد .به گزارش روابط عمومی آبفای
البرز ،مهندس خشایی که ازصبح امروز  ۲مرداد به
عنوان ریاس��ت جلسه مجمع عادی صاحبان سهام
آبفای البرز میهمان آبفای البرزی ها بود ،در بازدید
های متعدد از تاسیسات در حال احداث و تازه احداث
ش��ده شامل مخزن ش��مال فردیس ،مخزن شمال
کرج ،مخزن ش��مال مهرش��هر ،مدول سوم تصفیه
خان��ه آب ش��ماره  ۲ک��رج و مرکز ارتباطات مردمی
 ۱۲۲بازدید کرد .وی با اشاره به رشد ساخت و ساز
مخازن در البرز افزود :عملکرد آبفای البرز در سال
 ۱۴۰۰رضایت بخش اس��ت و در س��طح مناس��بی
قرار دارد .وی افزود  :آبفای البرز قابلیت آن را دارد
ک��ه با توجه ب��ه نیروهای متخصص و کارآزموده و
توانمندی های نهفته آن بتواند به عنوان یک شرکت
مرجع در س��طح کش��ور معرفی ش��ده و حتی نمونه
کارهای آن به سایر شرکت ها معرفی شود .مهندس
خشایی ادامه داد :نهضت مخزن سازی در البرز آغاز
شده است و توصیه می شود با موافقت وزارتخانه از
منابع مالی جدیدی که با نظر شورای شهر انجام می
شود درآمدهای حاصله صرف احداث مخازن شود.
وی با حضور در مرکز  ۱۲۲آبفای البرز اظهار داشت:
 122در خط مقدم تماس با مشترکان قرار داشته و
ضروری اس��ت تکریم مردم به نحو احس��ن صورت
بگیرد و این کار بس��یار حس��اس و دش��وارکارکنان
 122قابل تقدیر است.

یکهزار و  ۱۵۰میلیارد ریال مطالبات
موسسات طرف قرارداد بیمه سالمت
استان مرکزی پرداخت شد

مدیر کل بیمه سالمت استان مرکزی گفت :یک هزار
و  ۱۵۰میلیارد رالز مطالبات موسسات طرف قرارداد
بیمه س�لامت اس��تان در س��ال جاری پرداخت شد.
«محمدرضا جیریایی» مدیر کل بیمه سالمت استان
مرکزی افزود :از این میزان مبلغ پرداختی رقمی بیش
از ۷۴میلیارد و ۸۹۰میلیون رالظ بابت بیمارستانهای
خصوصی استان  ،بیش از  ۱۴میلیارد و  ۵۳۰میلیون
رالس بابت پزشکان خانواده در طرح نظام ارجاع در
صندوق بیمه سالمت همگانی و بیش از  ۹۵میلیارد
و  ۵۷۰میلیون رال نیز بابت مطالبات داروخانههای
طرف قرارداد استان پرداخت شد .وی تاکید کرد :در
مجموع مبلغی بیش از ۱۱۲میلیارد و ۴۲۰میلیون رالغ
بابت سایر گروههای دیگر از موسسات طرف قرارداد
توس��ط بیمه س�لامت استاندر سال جاری پرداخت
ش��د .مدیرکل بیمه س�لامت استان اظهار داشت :در
راستای مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی اراک،
ساوه و خمین نیز رقمی بیش از  ۸۵۵میلیارد و ۱۴۰
میلیون رالز پرداخت شد.جیریایی تصریح کرد :برای
نخس��تین بار در طول تشکیل سازمان بیمه خدمات
درمانی سابق و سازمان بیمه سالمت ایران کنونی،
این سازمان با برنامهریزی و مدیریت منابع توانسته،
مطالبات موسسات خود را به روز رسانی کند.

