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کرمان-فرسنگی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-شــبکه برق مناطق سیل زده 
حوزه عملیاتی شرکت توزیع جنوب 
کرمان درحالــت پایدار و کامال تحت 
کنتــرل اســت. عبدالوحید مهدوی 
نیا مدیرعامل شــرکت توزیع جنوب 
کرمان، در تشــریح این خبــر بیان 
داشــت: وقوع ســیل در شهرستان 
های رودبار جنــوب، منوجان، بافت، 

ســیرجان، کهنوج، جیرفــت، قلعه 
گنج، عنبرآبــاد، ریــگان و ارزوئیه 
به تاسیســات برق مناطــق مذکور 

خساراتی وارد شد.
وی بیان کرد: خوشبختانه با وجود 
شدت این بارندگی ها، برق مشترکان 
در هیچ کــدام از مناطق حــوزه این 
شرکت در حال حاضر قطع نمی باشد.

مهدوی نیا ادامــه داد: همزمان با 

آغاز فعالیت سامانه مونسون در استان 
کرمــان تمام بخش های ســتادی و 
عملیاتی شــرکت به مدت یک هفته 
از تاریخ ســوم الی دهم مــرداد با لغو 
مرخصی ها، در آماده باش کامل قرار 

گرفتند.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق جنوب استان با اشاره به برگزاری 
جلســات اضطراری با اعضای ستاد 

بحران در مرکز استان و در شهرستان 
ها بــا حضــور مدیریت هــای برق 
در فرمانداری هــا افزود: بــا ادارات 
راهداری، شهرداری ها و فرمانداری 
ها هماهنگی های الزم صورت گرفت و 
ضمن تغییر مسیر سیالب ها وتقویت 
پایــه های برق در مســیر ســیل در 
۱۰ شهرســتان به صورت اورژانسی، 
ماشین آالت سنگین و تجهیزات مورد 

نیاز شبکه به مراکز در معرض حادثه، 
جهت آمادگی برای مقابله با ســیل 

گسیل داده شد.
وی در خصوص خســارات وارده 
به شبکه برق تصریح کرد: با توجه به 
سنگینی بارش ها که عمدتا با طوفان 
همراه بود تا کنون ۱۳۵ کیلومتر طول 
خط شبکه همراه با ۴۱۲ تیر و تعداد 
۱۷ دستگاه ترانســفور ماتور آسیب 

دیده است.
مهدوی نیا گفت: تعداد ۵۰ اکیپ 
با ۲۵۰ نیروی فنــی و راننده در ۱۰ 
شهرستان با ۶۷ خودروی سبک و ۵۵ 
خودروی سنگین درگیر سیل بوده و 
تعداد ۴۵ اکیپ با ۱۳۵ نیروی فنی و 
راننده تحت عنوان اکیپ های آماده 
باش در ۶ شهرستان باقیمانده حضور 

و در آماده باش می باشند .
ایشــان همچنیــن در خصوص 
روستاهای بی برق خاطرنشان کرد: 
تعداد روســتاهای بی برق که زیر ۳۰ 
دقیقه مشکلشان برطرف شده ۶۷۰ 
روســتا با تعداد ۱۰۰۵۰ مشترک و 
تعداد روســتاهای بی برقی که بین 
۳۰ دقیقه تا ۵ ســاعت مشکل شان 
برطرف شده ۴ روستا با ۲۸ مشترک 
بوده و علت تاخیر در عملیات بازسازی 
شبکه این روستاها نیز عمدتا به دلیل 
جاری بودن ســیالب در محل مورد 

نظر و بسته بودن مسیرهای ارتباطی 
به شبکه بوده است.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق جنوب استان کرمان در خصوص 
براورد مبلغ ریالی خسارت ها گفت: تا 
کنون در مجموع ۱۰۲ میلیارد ریال 
خسارت به شــبکه و تاسیسات برق 

در حوزه این شرکت وارد شده است.
عبدالوحید مهــدوی نیا در پایان 
به مقاوم سازی های انجام شده اشاره 
کرد و گفت: یکی از مهمترین دالیل 
کاهش خســارات مقاوم سازی بیش 
از ۲۱ هزار پایه با هزینه ای بالغ بر ۸۵ 
میلیارد ریال از سال ۹۳ تاکنون بوده 

است که کماکان ادامه دارد.

مهدوی نیا گفت: تعداد ۵۰ 
اکیپ با ۲۵۰ نیروی فنی و 
راننده در ۱۰ شهرستان با 
۶۷ خودروی سبک و ۵۵ 
خودروی سنگین درگیر 

سیل بوده و تعداد ۴۵ اکیپ 
با ۱۳۵ نیروی فنی و راننده 

تحت عنوان اکیپ های 
آماده باش در ۶ شهرستان 
باقیمانده حضور و در آماده 

باش می باشند .

 دادستان عمومی و انقالب قزوین:
شناسنامه دار کردن مداحان در 

دستور کار قرار گیرد
قزوین -مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-دادستان عمومی و انقالب قزوین گفت: 
مداحان باید خــط قرمزها را رعایــت کنند، تا 
خدایی ناکرده ترویج مســائل دینی توسط آنها 

بازخورد عکس نداشته باشد.
حسین رجبی در جمع اعضاء کانون مداحان 
استان قزوین گفت: مدیحه سرایی قدمت دیرینه 
داشــته و تا به امروز ادامه دارد و فعالیت در این 
حوزه را نمی توان از بیان مســائل دینی و آموزه 
های اهل بیت )ع( جدا دانست و چنانچه خارج 
از این چارچوب عمل شــود و به برخی حواشی 
پرداخته شود، در ذهن شنونده نسبت به مسائل 
دینی و همچنین جامعه مداحــان افکار منفی 

شکل می گیرد.
وی افزود: مداحان باید خط قرمزها را رعایت 
کنند، تــا خدایی ناکرده ترویج مســائل دینی 
توسط آنها بازخورد عکس نداشته باشد و نباید 
مطالبی بیان شــود، که پذیرش آن برای مردم 
سخت باشد و می بایست بر اســاس روایات به 

حقایق پرداخت.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: 
مداحان با عشق به ائمه اطهار )ع( و اهل بیت)ع( 
وارد این عرصه شــده اند و باید از فرصت پیش 
آمده به عنوان یک مبلغ و مبشر مسائل دینی و 

فرهنگی استفاده کنند.
رجبی همچنین تاکید کرد: یکی از آســیب 
های این حوزه بحث بیان مســائل حاشــیه ای 
است و گاهاً با بدعت هایی مواجه هستیم که با آن 
مدیحه سرایی ناب فاصله دارد و برخی مداحی ها 
برای جامعه ای که با مســائل دینی و اعتقادی 

انس و الفت دارد، ایجاد حیرت می کند.
این مقام قضایی اســتان اذعان داشت: همه 
ما به عنوان عضــوی از جامعه در ارتقاء فرهنگ 
عمومی نقشــی برعهده داریــم و این نقش در 
مداحان به عنوان مبلغان فرهنگ دینی پررنگ 
تر است. لذا باید حواشــی این حوزه که گاهاً در 
شبکه های مجازی دســت به دست می شود، 

کاهش یابد.

استانها

دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفت: 
فعالیت شورا و شهرداری ســنندج در حوزه رفع معضالت 

اجتماعی در این دوره قابل تقدیر است.
محمود اهلل مرادی در دیدار شــهردار ســنندج با که با 
حضور اعضای شــورای شهر ســنندج صورت گرفت، به 
اهمیت اعتماد اجتماعی و ارتقای این اعتماد از سوی شورا و 
شهرداری ها اشاره کرد و افزود: شورای شهر باید با عملکرد 
مناســب اعتمادی را که با تک تک آرای مردم به آنها شده 

قدر بدانند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکالتی که امروز متاسفانه 
با آن مواجه هســتیم عدم صدافت در رفتار و گفتار برخی 

افرادی اســت که گاها به دلیل نبود صداقــت خدمات را 
نادیده می گیرند.

دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان تصریح 
کرد: همین حرکت باعث دلسرد شــدن مردم از خدمات 

نظام و تزریق ناامیدی می شود.
اهلل مرادی با بیان اینکه در موضوع مدیریت معتقدم که 
مدیر باید با عملکرد خود را به اثبات برســاند، خاطرنشان 
کرد: بر همین اســاس در هر نقطه که شروع به کار کرده ام 

توان و تالش خود را بر پرکردن خالء ها گذاشته ایم.
وی خطاب به اعضای شــورای اســالمی گفت: ما در 
استانی خدمت می کنیم که نقطه به نقطه آن با خون پاک 

شهدا آبیاری شده است.
دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان اضافه 
کرد: امنیت امروز کردستان به آسانی به دست نیامده است 
و حفظ این امنیت بزرگترین رســالت تک تک ما به عنوان 

امانتدار خون شهداست.
اهلل مرادی با بیان اینکه شورای شهر باید با عمل به وعده 
های تبلیغاتی که داده اند اعتماد از دســت رفته به شورا و 
شهرداری را که در دوره های گذشته شاهد بودیم بازیابی 
کنند، گفت: نحوه عملکرد تک تک شــوراهای اسالمی و 
خدمات رسانی شــهرداری به مردم در بازیابی این اعتماد 

نقش مهم و تعیین کننده ای دارد.

وی گفت: کار ما مطالبه گری است، اما نه مطالبه گری 
غلط چرا که مطالبه گری غلط موجــب ایجاد ناامیدی در 

جامعه می شود.

   دبیرستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان:

فعالیت شهرداری سنندج در حوزه رفع معضالت اجتماعی قابل تقدیر است

مدیرعامل شرکت توزیع جنوب کرمان اعالم کرد؛

شبکه برق مناطق سیل زده درحالت پایدار و تحت کنترل است

با حضور دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر استان، 
مدیرعامل، معاون برنامه ریزی و بهبــود مدیریت و جمعی از 
مدیران و کارکنان شــرکت آب منطقه ای کردستان، از بانوان 

محجبه، تقدیر شد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان در این 
برنامه ضمن تقدیر از مدیریت و مجموعه شرکت آب منطقه ای 
کردستان اظهار داشت: این شرکت از لحاظ اقدامات فرهنگی، 
پوشش بانوان و عفاف آقایان بررسی شده و در رتبه خوبی قرار 
دارد و هیچ گزارش یا مشکلی که نیاز به تذکر داشته باشد، مشاهده 
نشده است. وی گفت: هدف از برگزاری جلسات فرهنگی این 
است که ما نه تنها در مسیر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب حرکت 
کنیم بلکه تالش می کنیم که از حیث امر به معروف و نهی از منکر 

نیز دیگران را از راه های اشتباه و مشکالت نهی کرده و ایشان را با 
ارشاد و اقناع دوستانه، راهنمایی کنیم.

اهلل مرادی با بیان اینکه که یکی از دالیل ترویج فرهنگ عفاف 
و حجاب مصون داشتن بانوان از تهدیدات است، گفت: در جامعه 
و مسیر راه بانوان مسائل و چالشهای زیادی قرار دارد، که حفظ 
حجاب برای یک بانوی ایرانی به معنــای پایبندی به اصول و 

ارزشهای انسانی و اسالمی و صیانت از کانون گرم خانواده است.
دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان، افزود: 
خواهش ما از تمامی مدیران دستگا ه های استان این است که 
زمینه ای را فراهم کنند تا بانوان شــاغل در سازمان ها و ادارات 
دولتی و خصوصی، در محیطی امن و با آرامش خیال بتوانند به 

فعالیت خود ادامه دهند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
کردستان، گفت: »ساختمان غیرمجاز مربوط به بیمه کارآفرینی 
امید که در محوطه و بافت تاریخی شهرستان سنندج احداث شده 
بود، پس از گذشت ۵ سال با حکم مراجع قضایی تخریب شد.« 
یعقوب گویلیان در این باره اظهار کرد: »این ساختمان حدود ۵ سال 
پیش با ارتفاعی بیشتر از حد  مجاز قانونی در محدوده بافت تاریخی 
سنندج و در حریم یکی از آثار ثبتی شاخص این شهر، احداث شد.« 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان، با 
اشاره به عدم توجه مالک ساختمان اداری بیمه کارآفرینی امید به 
تذکرها و اخطارهای مکرر، افزود: » پس از انجام تشریفات قانونی و 
اخذ دستور مرجع قضایی توسط واحد حقوقی، حکم تخریب طبقه 
آخر این ساختمان که برخالف ضوابط میراث فرهنگی در محدوده 
عمارت خسروآباد و بافت تاریخی سنندج ساخته شده بود، به اجرا 

درآمد.« او عنوان کرد: »براساس ضوابط اعالم شده، ارتفاع مجاز 
برای ساخت وساز در این محدوده تاریخی ۱۲ متر می باشد، که 
مالک این بنا حدود سه و نیم متر از این میزان تخطی نموده بود.« 
گویلیان، یادآور شد: »طبق قانون، قبل از صدور هر گونه مجوز 
در محدوده بافت های تاریخی، گرفتن استعالم های الزم از اداره 
میراث فرهنگی ضروری است، در غیر این صورت با ساخت و ساز 

غیرمجاز در حریم آثار تاریخی برخورد خواهد شد.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
کردستان، با تاکید بر همکاری تمام دستگاه های دولتی در زمینه 
حفاظت از آثار و بافت های تاریخی استان، عنوان کرد: »بافت های 
تاریخی، هویت عینی و ذهنی شهر را نشــان می دهند، لذا باید 
فعالیت هایی که در این حوزه انجام می شود بر معیارهای اصولی 

منطبق باشد.«

 تجلیل از بانوان محجبه شرکت آب منطقه ای کردستاناجرای حکم تخریب بنای غیرمجاز در محوطه تاریخی سنندج

خبرخبر

شهردار سنندج خبرداد؛
 انجام 130 هزار مترمربع آسفالت 

در شهر سنندج
شهردار سنندج گفت: نهضت آسفالت در شهر سنندج 
اتفاق افتاده و تا کنون بیش از ۱۳۰ هزار مترمربع آسفالت 

انجام شده است.
سیدانور رشــیدی در دیدار با دبیرستاد امر به معروف 
و نهی از منکر کردستان که با حضور اعضای شورای شهر 
صورت گرفت، اعتمادسازی در زیرمجموعه به عنوان یک 
اولویت مهم مورد توجه قرار گرفت، اظهار کرد: در همین 
راستا به روزرسانی پرداخت حقوق اقدام ارزشمندی برای 

ارتقای اعتمادسازی نیروها بود.
وی خاطرنشــان کرد: این حق خود پرسنل است که 
حاصل تالش و زحمت خود را به صــورت منظم دریافت 
کند در کنار این مهم شــهرداری سنندج در زمینه اعمال 
افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگری که وزارت کار اعالم 

کرد پیشتاز بوده است.
شهردار سنندج افزود: از بهمن ماه سال گذشته حقوق 
پرسنل بروز، مطالبات گذشــته پرداخت و حق بیمه نیز 

پرداخت می شود.
رشیدی با اشاره به بدهی ۴۱ میلیارد تومانی شهرداری 
ســنندج به تامین اجتماعی، اضافه کرد: مسائل رفاهی، 
پزشکی و فرهنگی پرسنل شــهرداری سنندج با تشکیل 
کمیته در همین راســتا به صورت ویژه مــورد توجه قرار 

گرفته است.
وی تصریح کرد: نیروهای خدمات شهری بیش از تمام 
پرســنل مورد توجه و اقدامات الزم برای افزایش اعتماد 
در بین آنها به منظور خدمات رسانی هرچه بهتر به مردم 
صورت گرفــت. وی با بیان اینکه شــهرداری الکترونیک 
به عنوان یک نیاز ضروری در جامعه امروز در شــهرداری 
سنندج دنبال و اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته 
اســت، گفت: خروج از وضعیت مدیریت سنتی به سمت 
الکترونیکی شــدن جراحی بزرگی است که در شهرداری 
ســنندج اتفاق افتــاده و امیدواریم هرچه زودتر شــاهد 

عملیاتی کردن کامل این مهم باشیم.
شهردار سنندج اظهار کرد: مردم در سال ۱۳۰۱ به چه 
صورت خدمات خود را از شهرداری در حوزه های مختلف 
گرفته اند تا به امروز به همین صورت بود، تغییر این رویه با 
توجه به امکانات و بسترهایی که در عصر امروز وجود دارد 
نیازی ضروری بود که در این دوره از مدیریت شهرداری با 

همراهی شوراهای شهر محقق خواهد شد.

سرپرست و خبرنگار: گالله فرهادیویژه استان کردستاناستان برگزیده

ایالم-اکرم چرخ انداز،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل 
ارتباطات و فناوری اطالعات ایالم از اجــرا، تامین و ابالغ 
اعتبار ۳۰۹ کیلومتر فیبر نوری روستایی در نقاط مختلف 

استان در سال جاری خبر داد.
عباس بیرامی در بازدید از مناطق روستایی استان اظهار 
داشــت: باتوجه به اینکه فیبرنوری به عنوان زیرســاخت 
حیاتی در توسعه خدمات حوزه فناوری اطالعات است، با 

تالش اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان در فاز 
نخست توسعه فیبرنوری روستایی به میزان ۱۷۵ کیلومتر 
فیبرنوری در سال گذشته تکمیل و مورد بهره برداری قرار 

گرفت.

وی ادامــه داد: در فــاز دوم پروژه توســعه فیبرنوری 
روســتایی ۳۰۹ کیلومتر طراحی و با تامین اعتبار از محل 
منابع توسعه روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

به شرکت مخابرات به عنوان مجری طرح ابالغ شده است.

مدیرکل ارتباطــات و فناوری اطالعات ایالم با اشــاره 
به ارتقاء کیفیت ارتباطی با اجرای این پروژه یادآور شــد: 
با اجرای پروژه ارتباطات روســتایی بر بســتر فیبرنوری، 
زیرســاخت ارتباطی برای ارتقاء بیش از ۲۷ ســایت تلفن 
همراه، ۱۹ مرکــز مخابراتی و بهبود دسترســی ارتباطی 
۵۴ روستای استان با بیش از ۶ هزار خانوار از خدمات نسل 
جدید تلفن همراه و اینترنت پرسرعت سیار فراهم می شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خبرداد؛
اجرای 30۹ کیلومتر فیبر نوری روستایی در ایالم 


