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 تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
کارشناس فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان 
شرقی گفت: اگر بتوانیم فرهنگ و اندیشه وقف را از کودکی 

به دانش آموزان، تشریح کنیم، مسلما تاثیر و ماندگاری آن 
بیشــتر خواهد بود. به گزارش خبرنگار ما، معصومه معین 
فر، در حاشیه برگزاری نمایشگاه عملکرد سازمان اوقاف و 

امور خیریه اظهار داشت: هدف از برگزاری این نمایشگاه، 
نمایش عملکردهایی اســت که در حوزه وقف و در بخش 
های مختلف انجام شــده اســت و حتما برگزاری چنین 
نمایشگاهی، باید استمرار داشته باشد. وی در تشریح غرفه 
فرهنگی این نمایشگاه گفت: غرفه کودک، عفاف و حجاب 
و برنامه های جانبی فرهنگی، از جمله فعالیتهای معاونت 
فرهنگی در این نمایشگاه است که با توجه به محدوده سنی 
مراجعین و مخاطبین، از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. 

کارشــناس فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
گفت: شناســاندن وقف به خصوص وقف مشارکتی که در 
استان ما هنوز جا نیفتاده است، از مهمترین اهداف حوزه 
فرهنگی است. خانم معین فر ادامه داد: البته برای اولین بار 
با مشارکت و همراهی خود دانش آموزان ، یک دستگاه چاپ 
تهیه کرده ایم که این خود جز اولین وقف های مشــارکتی 
در استان محسوب میشود اما همانطور که گفتم، در حوزه 

وقف مشارکتی باید بهتر از این عمل کنیم.
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  کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیــر 
سازمان حمل و نقل مسافر شهر کرمانشاه با اشاره به افزوده 
شدن ۱۰۷ دستگاه اتوبوس جدید درون شهری از فعالیت 
۲۰۷ دستگاه اتوبوس درون شهری تا پایان سال جاری در 

کرمانشاه خبر داد.
محمد مهــدی احمدی با اشــاره به نوســازی ناوگان 
اتوبوسی کرمانشاه، اظهار کرد: به دلیل فرسودگی ناوگان 
اتوبوس برای جابه جایی مســافران درون شهری اقداماتی 
به منظور نوسازی و در اختیار گذاشتن اتوبوس های مجهز 

انجام گرفته است. وی با بیان اینکه برنامه نوسازی ناوگان 
اتوبوس شــهری کرمانشــاه چندین ماه اســت که دنبال 
می شود، افزود: برای ورود ۱۰۷ دستگاه اتوبوس جدید به 
خط درون شــهری قراردادهای الزم منعقد شده و با توجه 
به تعهدات داده شده از سوی شرکت های خودرو سازی تا 
پایان ســال جاری تعداد اتوبوس های خریداری شده وارد 

ناوگان اتوبوسرانی درون شهری کرمانشاه می شود.
مدیر ســازمان حمل و نقل مسافر شــهری کرمانشاه با 
تاکید بر واریز هزینه خرید ۱۰۷ اتوبــوس جدید، تصریح 

کرد: اگرچه برخی از این دســتگاه های موجود در خطوط 
مســافربری درون شــهری به لحاظ تجهیزات گرمایشی 
مشکلی نداشــتند اما این اقدام به طور جدی دنبال شده و 
تاکنون هفت دستگاه تحویل داده شده است که در مرحله 

شماره گذاری هستند.
احمدی با تاکید بر ورود تدریجی دستگاه های اتوبوس 
جدید در ناوگان شهری، خاطرنشــان کرد: طبق بررسی 
و برآوردهــای انجام شــده در حال حاضر ۱۰۰ دســتگاه 
اتوبوس در ناوگان مســافربری درون شــهری وجود دارد 

که با ۱۰۷ دســتگاه اتوبــوس خریداری شــده این تعداد 
افزایش یافته و به ۲۰۷ دستگاه خواهد رسید. وی در ادامه 
با اشاره به به کارگیری اتوبوس های جدید درون شهری در 
مناطق و شهرک های حاشــیه کرمانشاه، بیان کرد: با ورود 
اتوبوس های جدید تمامی شهرک های حاشیه در کرمانشاه 
به منظور ارائه خدمات به طور کامــل وارد ناوگان اتوبوس 

درون شهری خواهند شد.
مدیر ســازمان حمل و نقل مسافر شــهری کرمانشاه 
متذکر شــد: مدت زمان توقــف هر دســتگاه اتوبوس در 
جایگاه های مخصوص خــود برای جابه جایی مســافران 
حداکثر ۱۵ دقیقه اســت که از همشــهریان درخواست 
می شود در ســاعت و زمان مشخص شــده در جایگاه های 

اتوبوس حاضر شوند.

رشت -مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی- معاون 
بهره برداری و توسعه آب شــرکت آبفای گیالن اعالم کرد 
: عملیات ترمیم شکســتگی و رفع نشست آب از لوله خط 
انتقال آب شرب در خروجی تصفیه خانه بزرگ گیالن که از 
صبح دوشنبه هفته گذشته آغاز شده بود، به انجام رسیدو 

آب ۲۴ هزار مشترک دوباره برقرار شد.
 مازیار غالم پور گفت: در پی نشــت ایجاد شده در خط 
انتقال سایز ۱۲۰۰ میلی متری شــرق گیالن در خروجی 
تصفیه خانه بزرگ آب، بعد از هماهنگی های الزم شــامل 
انتخاب پیمانکار ذیصالح، آماده ســازی منابع رزرو برای 

تولید حداکثــری در هنگام اجــرای عملیــات، آبگیری 
تمام مخازن مناطق تحت تاثیر، اســتقرار ماشین آالت و 
تجهیزات پشتیبانی و اطالع رســانی به مشترکین، عوامل 
سیاســی و اجتماعی شــهرها اجرای عملیات رفع نشت 

آغاز شد.
وی عنوان کــرد: عملیــات از ســاعت۶:۳۰ صبح روز 
دوشنبه دوم آبانماه شــروع و پس از تخلیه آب داخل لوله 
که با توجه به قطر باال و طول خط و فشــار باالی آن، حجم 
قابل توجه ای بود، موضع نشت خشک و آماده جوشکاری 

و رفع نشت شد.

وی افزود: پس از اتمام کار جوشکاری و نصب شیر قطع 
وصل و شیر هوای مربوطه مدول اول تصفیه خانه وارد مدار 
بهره برداری شد و آب تصفیه خانه به سمت مخزن ذخیره 
ســراوان برای برخورداری شهرهای رشــت، خمام، انزلی 
و روســتاهای تحت پوشــش تصفیه خانه، جریان یافت؛ 
همچنین با آماده سازی مسیر شــرق ، مدول دوم تصفیه 
خانه وارد مدار بهره برداری شد و آب تصفیه خانه به سمت 
شهرهای ســیاهکل، الهیجان، رودبنه، آستانه، کیاشهر، 
لنگرود، شلمان، کومله، چاف و چمخاله و روستاهای تحت 

پوشش، جاری گردید.

وی در پایان از مشــترکین که با صبوری، شرکت آب و 
فاضالب استان را در رفع این نشت و جلوگیری از هدر رفت 

آب شرب، همراهی کردند قدردانی نمود.

    فعالیت ۲۰۷ دستگاه اتوبوس درون شهری در کرمانشاه

شکستگی لوله خط انتقال آب شرب تصفیه خانه بزرگ گیالن ترمیم شد

خبر

 اصفهان-مریم مومنی، خبرنگار 
توســعه ایرانی-مدیرمرکز مدیریت 
بحران ،پدافند و HSE  آبفای استان 
اصفهان لزوم اجرای طرح های پدافند 
غیرعامل در جهت سالمت و  پایداري 
سامانه آبرسانی را در استان اصفهان 

بیش از پیش ضروری دانست.
 ابراهیم محمدی گفت: باتوجه به 

شرایط حســاس کنونی در خصوص 
تأمین آب شرب و بهداشت بیش از ۵ 
میلیون نفر در ۲ استان اصفهان و یزد 
، باید طرح های پدافند غیرعامل در 
تاسیسات آبرسانی باهدف پایداري 
سامانه آبرســانی ســالم در استان 

اصفهان بیش از پیش  اجرایی شود.
 وی با بیــان اینکــه در یک دهه 

گذشــته مطالعات فراوانی در حوزه 
پدافند غیرعامــل و مدیریت بحران 
به منظور شناسایی تهدیدات ، آماده 
ســازی و ارتقای وضعیت حفاظتی 
ســامانه آبرســانی اصفهان بزرگ 
عملیاتی شــد اظهار داشت: در سال 
های اخیر بیش از ۷۰۰ نقطه شــامل 
تأسیســات و اماکن در آبفای استان 

اصفهان از لحــاظ پدافند غیر عامل و 
مدیریت بحران بررسی شد که نتایج 
حاصله از این امر ارائه راهکارهایی در 
جهت ارتقا و بهبــود وضعیت مراکز 

حساس در این صنعت بوده است.
محمــدی تصریــح کــرد: مرکز 
پدافند غیرعامــل و مدیریت بحران 
و HSE آبفای استان اصفهان  طرح 

جامع حفاظتی از محل تصفیه خانه 
آب باباشیخعلی تا چاههای فلمن را در 
راستای حفظ امنیت سامانه آبرسانی 
اصفهان بــزرگ تهیه و بــه صورت 

فازبندی عملیاتی نموده است.
مدیر مرکــز پدافنــد غیرعامل، 
مدیریت بحران و HSE آبفای استان 
اصفهان  به  اهمیت و تاثیر اجرای طرح 
های پدافندی در تاسیسات آبرسانی 
اصفهان بزرگ اشــاره کــرد و اظهار 
داشت: ازآنجائیکه آب شرب بیش از 
۵9 شهر و ۳8۰ روستا ازطریق سامانه 
آبرســانی اصفهان بزرگ تامین می 
شود بر این اســاس این سامانه یکی 
از تاسیســات اصلی و مهم آبرسانی 
درکشور به شــمار می آید و شرکت 
مهندسی آبفای کشور هم آن را از نظر 
پدافند غیرعامل داراي رده حفاظتی 

حساس اعالم نموده است.
     وی با اشاره به اینکه  تصفیه خانه 
باباشــیخعلی ســامانه اصلی تامین 
آب شرب استان اســت خاطر نشان 
ســاخت:  چنانچه به هــر دلیل این 
سامانه  از مدار بهره برداري خارج شود 
به هیچ وجه در کوتــاه مدت امکانی 
براي بازیابــی آن وجود نــدارد این 
درحالیســت که ظرفیت این سامانه 
دیگر پاسخگوی نیازآب شرب استان 

نمی باشــد، لذا در ســال های اخیر 
تالشهای فراوانی به منظور پیگیری 
اجرایی شدن سامانه دوم انجام گرفت 
که این اقدام یک گام اساسی در حوزه 
پدافند غیرعامل در بخش تأمین آب 

مطمئن و پایدار تلقی می شود.
محمدی  افزود: در تیرماه ۱۴۰۱  
بخشی از فاز اول سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان در مدار بهره بــرداری قرار 
گرفــت  و حــدود ۱ مترمکعــب به 
ظرفیت تولیدآب شرب  استان اضافه 
شــد و ضروری است توســعه آن با 

سرعت انجام گردد.

توسعه ایرانی-مدیرمرکز 
مدیریت بحران ،پدافند 

و HSE  آبفای استان 
اصفهان لزوم اجرای طرح 
های پدافند غیرعامل در 
جهت سالمت و  پایداري 

سامانه آبرسانی را در استان 
اصفهان بیش از پیش 

ضروری دانست.

 از ابتدای سال جاری تا کنون؛
۲ هزار و 54۷  دادخواست 

 کارگری و کارفرمایی 
در قزوین رسیدگی شد

قزوین -  مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیرکل تعــاون،کار و رفاه اجتماعی 
استان قزوین گفت: ۲ هزار و ۵۴۷ دادخواست 
کارگری و کارفرمایی از ابتدای سال جاری در 

هیات های تشخیص این اداره رسیدگی شد.
عین اهلل کشــاورز افزود: براساس اطالعات 
سامانه جامع روابط کار در این مدت همچنین 
تعداد 9۷۵ فقره دادخواست در هیات های حل 
اختالف اداره  کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان قزوین مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: 89 درصد این درخواســت 
ها به صدور رأی منجر شــده و خوشبختانه ۳۱ 

درصد آرای صادره نیز سازشی بوده است.
این مسوول افزود: اختالفات میان کارگر و 
کارفرما در مرحله اول از طریق سازش مستقیم 
بین آنها یا نمایندگانشــان در  شورای اسالمی 
کار و انجمن صنفی کارگران و کارفرمایان حل 
و  فصل می شــود و در صورت سازش نیافتن از 
طریق هیأت های تشخیص و حل اختالف مورد 

رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد.
کشاورز ترک اضافه کرد: بر اساس ماده ۲۲ 
آیین دادرســی کار، هریــک از طرفین پرونده 
می تواند برای خود یک نماینــده تام االختیار 
انتخاب و به مراجع معرفی کند تا برای پیگیری 
مطالبات آنها اقدام کنــد. وی گفت: با توجه به 
اهمیت این موضوع، اصالح آئین دادرسی کار 
با بازنگری ماده ۲۲ آن تاثیر به سزایی در روند 
رســیدگی عادالنه در مراجع مذکور و احقاق 

حقوق کارگران و کارفرمایان دارد.
       

۶۰کیلومتر از محورهای 
شهرستان گرمسار و آرادان 

نمایان سازی شد
 ســمنان -خبرنگارتوســعه ایرانی-رئیس 
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گرمسار و 
آرادان از خط کشی و نمایان سازی ۶۰ کیلومتر 
مســیر در این دو شهرســتان خبر داد و گفت: 

هدف این کار کاهش تصادفات است.
حمید میرآخورلی در جمــع خبرنگاران به 
میزبانی راهداری شهرســتان گرمسار، با بیان 
اینکه احیای خط کشــی بیش از ۶۰ کیلومتر 
از محورهای شــریانی آرادان و گرمسار انجام 
شد، ابراز کرد: افزایش ضریب ایمنی و تسریع و 
سهولت در تردد خودروها هدف این طرح بوده 
است. وی با بیان اینکه ۱۰ کیلومتر نیز اجرای 
خط کشــی جدید در گرمســار و آرادان اجرا 
خواهد شــد، تاکید کرد: مجموعاً ۷۰ کیلومتر 
مسیر آرادان و گرمسار در آینده نزدیک از خط 

کشی و نمایان سازی برخوردار خواهند شد.
رئیس راهــداری گرمســار و آرادان با بیان 
اینکه اجرای خط کشــی محورهای شریانی، 
محورهای روستایی ساروزن، رشمه، ملیجان، 
چهارقشــالق، محمدآباد و کــردوان از جمله 
اقدامــات این اداره بوده اســت، ابــراز کرد: از 
ابتدای آبان ماه این فعالیت آغاز شده و تاکنون 
نزدیک به ۲۰ کیلومتر از محورهای شــریانی 
حوزه استحفاظی شهرســتان های گرمسار و 
آرادان خط کشــی شده اســت. میرآخورلی با 
بیان اینکه اجرای خط کشی محورهای شریانی 
تا پایان حوزه اســتحفاظی ادامه دارد و با اتمام 
این عملیات بیــش از ۶۰ کیلومتــر از راه های 
شریانی از احیای خط کشی بهره مند خواهند 
شــد، ابراز کرد: یکی از عوامل اصلی در اجرای 
مناسب و مانایی خطوط و نقوش ترافیکی، عدم 
عبور وسایل نقلیه از روی خطوط بخصوص در 
ســاعات اولیه بعد از اجرا است، لذا از رانندگان 
تقاضا داریم تا نسبت به رعایت این مهم عنایت 
داشــته و در بین خطوط حرکــت کنند. وی 
افزود: اقدامات گســترده خط کشــی، تأمین 
روشنایی و رفع خاموشی، لکه گیری آسفالت، 
پاکسازی و زیباسازی حریم راه ها، شانه سازی، 
آشکارســازی نقاط پرحادثه، نصب انواع عالئم 
اخطاری قوس و نصب گاردریل، ســاماندهی و 
افزایش اثر بخشی عالئم در طول محورها تنها 
بخشی از اقدامات ایمن سازی این اداره در چند 

ماه اخیر بوده است.

استانها

 گرگان –مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان گفت : 
بارندگی شدید و اصابت صاعقه به تجهیزات و تاسیسات 
برقی در غروب روز چهارشنبه ۲۶/۰۷/۱۴۰۱ خسارت 
هایی به شــبکه هــای بــرق اســتان وارد نمودند که 
خوشبختانه خاموشی های ناشی از این خسارت با تالش 

بی وفقه همکاران رفع گردید.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق گلســتان 
گفت : بارندگی شــدید و اصابت صاعقه بــه تجهیزات و 
تاسیسات برقی در غروب روز سه شنبه ۲۶/۰۷/۱۴۰۱ 
خسارت هایی به شبکه های برق استان وارد نمودند که 
خوشبختانه خاموشی های ناشی از این خسارت با تالش 

بی وفقه همکاران رفع گردید.
سید احمد موسوی گفت : در پی طوفان و بارش باران 
شدید و رعد و برق در سطح استان ، اکیپ های عملیاتی 
این شــرکت در سرتاسر اســتان از اولین دقایق طوفان 
شــروع به خدمت رســانی و رفع خاموشــی های پیش 

آمده نمودند
در این بارندگی شــدید تعداد ۳۲ فیدر ۲۰ کیلوولت 
مورد خسارت و قطع گردید که تالشگران شرکت توزیع 
استان گلستان در قالب ۲۴ اکیپ بالغ بر ۲۵۰ نفر ساعت 
تالش توانستند نسبت به رفع خاموشــی های ناشی از 
قطعی فیدرهای برق اقدام نمایند که به دنبال تالشهای 
مستمر همکاران در ســاعت اعالم شــده کلیه فیدرها 

برقدار و نقاط دچارخاموشی همگی برقدار شدند.
موسوی افزود :این خاموشی ها ۴۵ مگاوات –ساعت 
انرژی توزیع نشده به شرکت تحمیل نمود و عمده موارد 
خسارت دیده شــده دررفتگی جمپر ،پارگی سیم ناشی 
از سقوط درختان بر روی شبکه های برق، رانش زمین و 

اشکال در سلول فیدر در پست kv ۲۰/۶۳ بودند.
موســوی اضافه کرد در کمترین زمان پس از شروع 
بارندگی ها کلیه خطوط شبکه های توزیع حالت پایدار 
داشته و در هیج جای استان خاموشــی ناشی از باران و 
طوفان نداریــم و همچنان کلیه همــکاران عملیاتی در 
سراسر استان جهت خدمت رســانی بهتر به هم استانی 

های گرامی در آماده باش کامل هستند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان خبرداد؛

۲5۰ نفر ساعت تالش بی وقفه برای رفع خاموشی ناشی از طوفان

 مدیرمرکز مدیریت بحران ،پدافند و  HSE آبفای اصفهان تاکید کرد؛

ضرورت اجرای طرح های پدافند غیرعامل  جهت سالمت و پايداري سامانه آبرسانی 

کارشناس فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی عنوان کرد؛

گسترش فرهنگ وقف و شناساندن وقف مشارکتی به دانش آموزان و کودکان 


