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 ســنندج-گالله فرهادی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مهندس فعلــه گــری مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
کردســتان:؛ بیش از ۱۳هزار کیلومتر شبکه گاز در استان 
در شش ماهه اول ســال جاری مورد نشت یابی قرار گرفته 

است.
مدیر عامل شرکت گاز کردستان در جلسه هیات رئیسه 
که در ســالن جلسات این شرکت برگزار شــد به اهمیت و 
حساسیت نشت یابی اشاره و آنرا مهمترین عامل در جهت 

جلوگیری از هدررفت منابع انرژی دانست .
مهندس احمد فعله گری با اعــالم این خبر افزود: برای 
نشت یابی خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز از ابتدای سال 
۱۴۰۱ برنامه ریزی مدونی تدوین گردیده و مطابق با برنامه 

ریزی مراحل انجام کار پیش رفته است .
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در ادامه گفت 
: برای نشــت یابی اصولــی و ایمن از پیشــرفته ترین نرم 
افزارهای نشت یابی از اوایل سال جاری مورد استفاده اکیپ 
های نشت یابی قرار گرفته که عالوه برسرعت بردقت انجام 

کار افزوده است.

وی در ادامه افزود : عملیات نشــت یابی بایستی با دقت 
و برنامه ریزی مدون صــورت پذیرد و توجه ویژه و پیگیری 
مداوم آن نشان از این است که شرکت گاز استان کردستان 
به موضــوع ایمنی نگاه ویژه ای داشــته و حساســیت در 
عملیات نشــت یابی در افزایش ضریب ایمنی انتقال گاز و 
پایداری خدمات گازرسانی به مشترکین محترم این استان 

با وسعت دید می نگرد.
مهندس فعلــه گری مدیر عامل شــرکت گازاســتان 
کردستان در ادامه ســخنانش تصریح کرد : با برنامه ریزی 
های بعمل آمده تا پایان شهریور ماه سال جاری ۱۳ هزار و 

۷۰۸ کیلومتر نشت یابی انجام گرفته است.
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان کردســتان در ادامه 
سخنانش به گزارش نشــتی ها گریزی هم داشتند و اعالم 
کردند : آمار و ارقام حاصل از نشــت یابی و اقدامات فوری 
رفع نشــتی های درجه یک بیانگر دقت باالی اکیپ های 
نشت یابی و و از ابتدای سال تا پایان مهر ماه تعداد ۳۳۴مورد 
نشتی درجه یک کشف شده و با اعالم فوری نسبت به رفع 
آنها اقدام شده است که این مهم در حذف نشتی و انتشار آن 

در محیط بطور جدی موثر بوده است .
وی در ادامه تعداد علمک های نشت یابی شده را ۳۲۰ 
هزار و ۶۵۲ مورد اعالم کرد و بیان داشت : فرآیند نشت یابی 
با هدف کاهش هدر رفت گاز ، کاهش آلودگی های زیست 
محیطی ، افزایش کیفیت ارایه خدمات و همچنین افزایش 
ضریب ایمنی شبکه ها و تاسیسات گازرسانی بطور مداوم 

در حال انجام است .
مدیر عامل شــرکت گاز استان کردســتان در پایان با 
تأکید بر جدی گرفتن نشت گاز ، به مشترکین عزیز توصیه 
کرد : به منظور حصول اطمینان از عدم وجود نشــت گاز، 
الزم است مشــترکین گاز خانگی سیستم های لوله کشی 

گاز داخلی منازل خود را بصورت مستمر نشت یابی کنند.

طی 6 ماه نخست سال جاری صورت گرفت؛

نشت یابی  بیش از ۱۳هزار کیلومتر شبکه گاز کردستان

کرمان- خبرنگار توسعه ایرانی-
-مراســم بزرگداشــت روز جهانی 
GIS با حضور مدیرکل دفتر فناوری 
اطالعات و آمار وزارت نیرو، مدیرکل 
دفتر هوشمندسازی و فن آوری های 
نوین شرکت توانیر، جمعی از مدیران، 
معاونان و کارشناســان وزارت نیرو، 
شرکت توانیر، دانشگاه های تهران، 
دامغان، شهید باهنر و هایتک کرمان، 
و همچنین مسئوالنی از استانداری 
و دیگــر ارگان های اســتان کرمان 

در ســالن آمفی تئاتر شرکت توزیع 
نیروی بــرق جنوب اســتان برگزار 

گردید.
در این مراسم که به صورت آنالین 
برای دیگر مســئوالن شرکت های 
توزیع در سراســر کشور پخش شد، 
آزرم دهستانی مدیرکل دفتر فناوری 
اطالعات و آمــار وزارت نیرو، ضمن 
تبریــک روز جهانــی GIS به همه 
تالشــگران صنعت آب و برق کشور، 
خدمات این صنعــت را مکان محور 

دانســت و گفت: با توجــه به وجود 
تاسیسات و زیرساخت های عظیم و 
همچنین عارضه های طبیعی مانند 
رودخانه ها، آب های زیرسطحی و ... 
در سطح کشــور، به مدیریتی دقیق 
نیاز اســت که به این منظــور باید با 
رویت پذیری، کنتــرل پذیری و در 
نهایت هوشمندســازی، در راستای 

خدمت رسانی به مردم گام برداریم.
وی خاطرنشــان کرد: از آنجا که 
هدف ما رســیدن به دولت هوشمند 

می باشد، برای ارتقا زیرساخت های 
هوشمندسازی و برطرف کردن نقاط 
ضعف، احتیاج بــه اطالعات مکانی 
داریم که خوشبختانه وزارت نیرو، در 
دو دهه اخیر، به صورت جدی به این 

موضوع پرداخته است.
دهستانی با اشــاره به تنش های 
آبی و چالش های پیک بــار برق در 
تابســتان گفت: برای ارتقا ســطح 
فعالیت هــا، مراحل بلــوغ به خوبی 
طی شده اند و خوشبختانه در حوزه 

برق، کاربردی سازی GIS به میزان 
قابل قبولی رســیده است. مدیرکل 
دفتر فناوری اطالعات و آمار وزارت 
نیرو با قدردانی از فعالیت های انجام 
شده در شــرکت توزیع نیروی برق 
جنوب اســتان کرمان در راســتای 
کاربردی سازی برنامه های عملیاتی 
GIS افــزود: عملکرد این شــرکت 
در خصوص مقاوم ســازی و طراحی 
ســامانه های نوین، باعث شــد رتبه 
استان که عملکرد مجموعه شرکت 
های استانی را شامل می شود، ارتقا 
یافته و استان کرمان در جمع استان 
های شاخص قرار گیرد. عبدالوحید 
مهــدوی نیــا، مدیرعامل شــرکت 
توزیع نیــروی برق جنوب اســتان 
کرمــان نیز با اشــاره بــه اینکه این 
شرکت با تکیه بر دانش و مسئولیت 
پذیــری کارکنان خــود و همچنین 
اســتفاده از زیر ســاخت های آماده 
شده از جمله ســامانه GIS توانسته 
بــه توفیقات چشــمگیری دســت 
یابد گفت: در راســتای دستیابی به 
اهداف استراتژیک شرکت و خدمت 
رسانی به مشــترکین بدون مراجعه 
حضوری، برنامه هــای گوناگونی در 
شــرکت توزیع نیروی بــرق جنوب 
اســتان کرمان طراحــی و به مردم 
عرضه شــده  اســت. وی افزود: در 
سطح شهرستان های تحت پوشش 
شرکت، تمامی خطوط فشار ضعیف 
و متوسط، پست های برق، کنتورها 

و اشــتراک هــای برق مشــترکین 
به صورت GIS برداشــت و بســتر 
اطالعاتی بســیار خوبی برای تعامل 
سازنده را با مشترکان را فراهم کرده 
ایم تا در دولت الکترونیک هر فرد که 
خواهان خرید اشــتراک است، دیگر 
نیازی به مراجعه حضوری نداشــته 
باشــد. مهدوی نیا خاطرنشان کرد: 
با کاربــردی ســازی GIS، پیش از 
وقوع بحران هــا، اطالعات مورد نیاز 
را دریافت کرده وبا اقدامات موثر در 
راســتای افزایش مقاوم سازی و تاب 
آوری شبکه و همچنین برطرف کردن 
نقاط ضعف و استقرار نیروی انسانی 
و ماشین آالت در محل مربوطه پیش 
از وقوع حادثه، توانســتیم عملکرد 
بســیار خوبی در راســتای پایداری 
شبکه و به حداقل رساندن خاموشی 

ها، ثبت کنیم.
در پایــان ایــن مراســم ضمن 
رونمایــی از اولین ســامانه تعاملی 
Mobile GIS با قابلیت کد کردن 
داده ها به صورت آفالین، از مدیران 
و مشاوران که با شــرکت توزیع برق 
جنوب استان کرمان در زمینه توسعه 
GIS همکاری داشتند، قدردانی شد.

 از آنجا که هدف ما رسیدن 
به دولت هوشمند می باشد، 

برای ارتقا زیرساخت های 
هوشمندسازی و برطرف 

کردن نقاط ضعف، احتیاج 
به اطالعات مکانی داریم 

که خوشبختانه وزارت 
نیرو، در دو دهه اخیر، به 

صورت جدی به این موضوع 
پرداخته است.

  آمادگی کامل
 راهداری البرز برای اجرای 

طرح راهداری زمستانی 

کرج-خبرنــگار توســعه ایرانی-معــاون 
راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقل 

جاده ای البرزگفت :
امســال ۲۰۰ نیروی راهداری البرز در قالب 
۳۸ اکیپ برای اجرای طرح راهداری زمستانی 

در آماده باش کامل هستند.
حمید پرورشــی،  معاون راهداری اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز، گفت: این 
اداره کل برای اجرای طرح راهداری زمستانی در 

آمادگی کامل به سر می برد.
وی افزود: در طرح راهداری زمستانی امسال 
۲۰۰ نیروی انســانی در قالب ۳۸ اکیپ شامل 
اپراتورهای ماشــین آالت، راهداران و نیروهای 
پشتیبانی و نظارتی در آماده باش کامل هستند 
تا بهترین خدمات رســانی  به کاربران جاده ای 

ارائه شود.
این مســئول با بیان اینکه برای سال جاری 
۱۰۱ دســتگاه از ماشــین آالت راهداری برای 
عملیات راهداری زمستانی در آماده باش کامل 
هستند، افزود:  همه این ماشین آالت مورد نظر 
از اواخر تابستان ضمن اجرای عملیات راهداری 
محوری و خدمت رســانی در راســتای ارتقای 
ایمنی راه هــا درحال تعمیر و اورهــال بودند تا 

برای  زمستان آماده شوند.
پرورشی، همچنین از تامین و ذخیره سازی 
بیش از ۳۵۰۰ تن نمک و ۱۲ هزار تن شن و ماسه 
و دپوی آن ها در راهدارخانه های سراسر استان 
خبر داد و تصریح کرد: مصالح مــورد نیاز برای 
برفروبی و نمکپاشی و یخزدایی از سطح راه ها به 
میزان مورد نیاز تامین شــده است و مشکلی در 

این حوزه نداریم.
وی درباره چگونگی دسترســی به اطالعات 
هواشناســی نیز توضیــح داد: عالوه بــر اینکه 
اداره هواشناسی اســتان گزارشات هواشناسی 
را به طور مــداوم و مرتب در اختیــار اداره  کل 
راهداری می گذارد، از نرم افزارهای هواشناسی 
و دوربین های نظارت تصویــری نیز برای رصد 
استفاده می کنیم و تغییرات جوی را در لحظه به 
اطالع اکیپ های مستقر در جاده ها می رسانیم.

این مسئول درباره نقاط مهم و حساس استان 
در زمستان نیز اظهارکرد: اولویت خدمات رسانی 
در راهداری زمســتانی با بازنگه داشتن راه های 
اصلی و مناطق برف گیر و کوالک خیز اســت و 
پس از آن نوبت به برفروبی و بازگشایی راه های 
روستایی می رسد که البته با تمهیدات اندیشیده 
شده و استفاده از ظرفیت دهیاران و ماشین آالت 
راهداری برفروبی راه های روستایی نیز همسو با 

راه های اصلی انجام خواهد شد.
       

 مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
استان :

2۳ هزار فرصت شغلی جدید 
برای افراد دارای مهارت در 

بوشهر ایجاد شد
بوشهر -  خبرنگار توســعه ایرانی-مدیر کل 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره 
بهاجــرا طرح های اشــتغال زایی در بخش های 
مختلف کارآفرینی گفت: در سال جاری تاکنون 
۲۳ هزار فرصت شغلی برای افراد دارای مهارت 

و تخصص در استان بوشهر ایجاد شده است.
مصدق کشاورزی با بیان اینکه استان بوشهر 
در نظارت براشــتغال ایجاد شده در سال جاری 
پیشتاز است، اظهار داشت: ازابتدای سال جاری 
تاکنون افزون بر ۲۳ هزار و ۲۷۶ فرصت شــغلی 
برای کارجویانی که به یک مهارت تجهیز بودند 

ایجاد شده است.
وی آخرین نرخ بیکاری استان که به صورت 
فصلی اعــالم می شــود۷.۸ درصد دانســت و 
افزود: بیشترین مشکل اشتغال کشور،بیکاری 

فارغ التحصیالن دانشگاهی است.
کشاورزی با بیان اینکه موضوع مهارت آموزی 
برای تمامیرشــته های نظری یک امر ضروری 
اســت گفت: خانواده هــا باید باتغییــر نگاه به 
آموزش های مدرک گرا فرزندان خود را تشویق 
به انتخاب رشته های مهارت بر اساس مزیت های 
نسبی استان کنند واز مقاطع متوسطه در حوزه 
هنرســتان و مراکز فنــی و حرفــه ای اقدامبه 
اخذ مهارت کنند. مدیر کل تعــاون ، کار و رفاه 
اجتماعی استان بوشهر ظرفیت اشتغال استان 
بوشــهر در تمامی حوزه را مورد اشاره قرار داد 
وتصریح کرد: بر اســاس تفاهم نامه های ســه 
جانبه که به صورت مستمر با واحدهای کارگری 
منعقد می شــود موضــوع اشــتغال نیروهای 

توانمند استان پررنگ تر می شود.

استانها

 بندرعبــاس - ســامیه طهورنیان،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیرکل راهــداری و حمل ونقــل هرمزگان از 
اتمام برخی از پروژه های مهم این ســازمان در پنج ماهه 
گذشــته خبر داد و در خصــوص اقدامــات پیش روی 

سازمان راهداری برای جلوگیری از بحران های راهداری 
زمستانی، اورهال کردن ماشــین آالت راهداری تنقیه و 

الیروبی پل ها و کانال های آبرو نام برد.
»عباس شــرفی« از اتمام برخــی از پروژه های مهم 

راهداری و حمل ونقل هرمزگان خبر داد و گفت: »روکش 
آســفالت در محورهای مختلف- لکه گیری هــا   ایجاد 
شیب شیروانی و شــانه ســازی- الیروبی دهانه پل ها، 
بازدیــد دوره ای از ابنیه فنی راه هــا، پیگیری جهت رفع 
آسیب دیدگی پل ها که در سیل سال گذشته آسیب دیده 
بود«. وی افزود: »خط کشی راه های اصلی و بزرگ راه ها، 
احداث راه های روســتایی، اصالح روشــنایی در نقاط 
موردنیاز، ایجاد پد خاکی، نصب تابلوها و عالئم موردنیاز، 
بازدید مستمر شــرکت های حمل ونقل کاال و مسافر نیز 

انجام شده است«.
. مدیرکل راهداری و حمل ونقل هرمزگان با اشــاره 
به مشــکالت راهداری و حمل ونقل اســتان، بیان کرد: 
»مشــکالت معموالً به حوزه اعتبــاری برمی گردد. نیاز 
بیشــتر به ارتقا آزادراه از ۳۴ کیلومتر و ایجاد تقاطع های 
غیر هم ســطح در نقاط مختلف که مشــکالت ترافیکی 
وجود دارد. بخصوص غرب بندرعباس و محور بندرعباس 
سیرجان، وجود سوخت برهایی که در برخی از جاده های 
امنیت کاربران جاده ای را به خطر انداخته اســت«. وی 
افزود: »فرصت های متنوع و مختلفی در بخش حمل ونقل 

کاال و مسافر وجود دارد؛ ازجمله ایجاد یک پایانه مسافر 
دیگر همان طور که در باال اشاره شــد، افزایش آزادراه ها 
و اخذ عوارض که کمک شــایانی به درآمدهای سازمان 
می کند. تعریض و بهســازی مسیرهای شــریانی که در 

برخی از مسیرها نیاز شدید به کندرو وجود دارد«.
وی در خصوص وضعیت رویه آسفالت و بناهای فنی و 
نگهداری و تعمیر اظهار داشت: »رویه آسفالت در برخی از 
محورهای اصلی تاکنون با عملیات مختلف آسفالت سرد 
یا میکرو سرفیســینگ و یا روش های موجود سعی شده 
است که انجام شده است. ابنیه فنی هم برخی در سیل های 
سال گذشته آســیب دیده بود در حال تعمیر است و در 

نگه داری آن نیز راهداران تالش خوبی دارند«.
عباس شرفی با توجه به نزدیکی فصل سرما و اقدامات 
این ســازمان برای راهداری زمســتانی تشــریح کرد: 
»معموالً در اســتان هرمزگان بارندگی هــای مقطعی و 
سیل آسا اتفاق می افتد که شهرستان بندرعباس نیز از آن 
مستثنا نیست«. وی افزود: »اورهال کردن ماشین آالت 
راهداری تنقیه و الیروبی پل هــا و کانال های آبرو، ایجاد 
درواســیون، آماده نمودن آسفالت سرد جهت لکه گیری 
احتمالی محورهای آسیب دیده، شناسایی نقاط آسیب و 
استقرار ماشین آالت در آن نقاط، تأمین سوخت و قطعات 
ماشــین آالت راهداری و ســایر اقدامات که می تواند در 

اتفاقات فصل زمستان مؤثر باشد«.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خبرداد؛

 اقدامات پیشگیرانه برای راهداری زمستانی درهرمزگان

 GIS بزرگداشت روز جهانی   

در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان


