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مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

افزایش ۴۴ درصدی مصرف گاز در لرستان
خرم آباد-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل شرکت گاز لرستان از افزایش ۴۴ درصدی مصرف گاز در استان خبر داد.

کرم گودرزی اظهار کرد: شرایط مشابهی در سال های گذشته داشته ایم ولی به همت تالش و تعهد همکاران ما در مجموعه شرکت 
ملی گاز در بخش های پاالیش، انتقال و توزیع گاز توانسته ایم در مقابل مردم روسفید باشیم و امسال را نیز با روسفیدی و سالمتی 

پشت سر خواهیم گذاشت.
وی تصریح کرد: امسال نیز مانند سال های گذشته قطعاً برگ زرینی بر افتخارات همکاران در شرکت ملی گاز افزوده خواهد شد با 
توجه به شرایط جوی که در استان ایجاد و اطالعاتی که از اداره هواشناسی استان داشتیم تصمیمات الزم بحران در این راستا اتخاذ شد.
مدیرعامل شرکت گاز لرستان خاطرنشان کرد: با توجه به پراکندگی استان جلساتی به صورت وئدیوکنفراس برای آمادگی های 

الزم برگزار شد که در این راستا آمادگی کامل در زمان بحران برای ما مهم بود.
گودرزی اضافه کرد: با توجه به اینکه تجربه خوبی را سیل ۹۸ را نداشتیم مناطق استان به دو دسته تقسیم شدند که یکی از مناطق 

جاهای بودند که وجود سیل در آن ها وجود داشت.

وی بیان کرد: به طوری که یکی از بزرگراه ها به سمت پلدختر و اندیمشک براثر بارش 
قطع است و مناطق دیگر سردسیر و برف گیر هستند که در آن مناطق فشار گاز و تأمین 

گاز به عنوان آیتم مهم در دستور کار قرار داده شد.
مدیرعامل شرکت گاز لرستان ادامه داد: در این منطقه احتمال داشت به دلیل افت 
فشار قطعی گاز را داشته یا اینکه خطوط جدید دچار مشکل شوند که خطوط جایگزین 

برای آن ها در نظر گرفته شده بود.
گودرزی عنوان کرد: تاکنون بیش ۸۳۷ روستای استان جز مسیرها مسدود شده 

هستند که تعدادی از آن ها واجد شرایط گازرسانی بوده که گازرسانی انجام شده و هم اکنون از نعمت گاز بهره مند هستند.
وی اظهار کرد: مصرف گاز نسبت به روز مشابه در سال قبل ۴۴ درصد افزایش داشته که مهم طبیعی است چون که کمینه دما در 

بعضی نقاط به منفی ۵ درجه هم رسیده و عمالً در مدت مشابه سال قبل چنین دمای را نداشته ایم.
مدیرعامل شرکت گاز لرستان تصریح کرد: امروز به همت همکاران تالشگران که پایش انجام می دهند تاکنون هیچ گونه عدم 

انطباق همکاری را نداشته و با توجه به پیش بینی هواشناسی از امروز کمینه دما کمتر خواهد شد.
گودرزی خاطرنشان کرد: این همکاری را خواهیم داشت که خدمت رسانی مطلوبی را به مردم ارائه دهیم.

ن  جــا مر  - شــت ر
گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی- ما کان 
پدرام مدیر کل راه و شهرسازی استان با 
اعالم این خبرگفت: سرزمین ایران با توجه 
به موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی 
از جمله ده کشــور سانحه خیز جهان به 
شمار می آید و همواره بر اثر بروز سوانحی 
طبیعی خسارات جانی و مالی قابل توجهی 
به کشور وارد آمده اســت از اینرو نصب 
دستگاهای شتاب نگار به عنوان روشی 
برای تشــخیص به موقع رویدادهاحائز 

اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه افزایش بی رویه 
جمعیت، ساخت و ســازهای شهری و 
گســترش آن ها تا حاشیه شهرها بدون 
برنامه ریزی مناســب و در نظر گرفتن 
تمهیدات و قوانین الزم، وخامت اوضاع را 
دوچندان کرده است خاطر نشان ساخت: 
در چنین شرایطی و با توجه به آنکه مقدار 
زیادی از تولید ناخالص ملی کشور صرف 
جبران بالیای طبیعی می شود، مدیریت 
بحران و کاهش بالیــای طبیعی در آن 

اهمیت ویژه ای یافته است.
وی افرود: ابعاد وسیع خسارات و تلفات 

ناشی از پدیده زلزله در شهرها سبب شده 
است پژوهش های کاربردی گسترده ای 
در زمینه بهینه کردن ایمن سازی شهرها 
انجام گیرد. از سوی دیگر، روش های مقابله 
با بالیای طبیعی و ایمن سازی شهرها، 
افزایش کارایی روش های مقابله با بالیای 
طبیعی و ایمن سازی شهری را ضرورت 

بخشیده است.
مدیــرکل راه و شهرســازی گیالن 
کاهش مخاطــرات زلزله در شــهرها را 
بسیار ضروری برشمردوگفت: الزم است 
مطالعات و تحقیقات جامعی در ارتباط با 

شناخت اثرات زلزله در سطوح شهری و 
تشخیص مناطق با خطر پذیری باال انجام 
شودتا خسارات و مخاطرات ناشی از وقوع 

زلزله را کاهش یابد.
در این راستا اداره کل راه و شهرسازی 
استان، مدیریت بحران اســتانداری با 
همکاری و هماهنگی بعمل آمده با مرکز 
تحقیقات راه مسکن و شهرسازی توسعه 
فاز سوم توسعه شبکه شــتابنگاری را ، 
در دســتور کار کارگروه استان قرار داده 
اســت و با مطالعه لرزه زمین ساختی و 
زمین شناسی و با در نظر گرفتن ضوابط از 

پیش تعیین شده مانند لرزه زمین ساخت، 
زمین شناســی منطقه، زمین شناسی 
ساختگاهی، توپوگرافی، خطر پذیری، 
سازه های مهم، تراکم کم دستگاه ها در 
بعضی مناطق و امکانات محلی، ۹ محل 
انتخاب و دستگاه های شتاب نگار در این 
مناطق نصب می گردد که با توجه به آماده 
سازی زیر ساخت ایستگاه ماسال، دستگاه 
شتابنگار آنالین در این شهرستان نصب 
گردید. همچنین جهت پایش وسیعتر 
این شهرستان نیز یک دستگاه شتابنگار 

در شهر شاندرمن نصب شده بود.
پدرام با اشاره به این که دستگاه هاي 
جدیــد داراي امکانات و حساســیت 
بیش تري نسبت به دستگاه هاي نسل قبل 
هستند، تصریح کرد: دستگاه های نسل 
جدید قابلیت هاي نرم افزاري و سخت 
افزاري پیشــرفته اي دارند که مي تواند 
در تشخیص میزان خسارت و همچنین 
مدیریت بحران پس از وقوع زلزله کمک 
کند. داده هاي مخابره شده توسط دستگاه 
هاي مزبور مي تواند اطالعات مناسبي در 
خصوص میزان شتاب و محل خسارات 
وارد شــده پس از زمین لرزه در اختیار 

مدیریت بحران قرار دهد.
وی گفت: تکتونیکی شهرســتان 
ماسال و نواحی پیرامونی آن به نوار چین 
خورده آنتی کلینوریوم با محور شمالیـ  
جنوبی جزء نواحی لرزه خیز استان گیالن 
و کل کشور به شــمار می رود بطوریکه 
گسل بزرگ آستارا ـ تالش از طرف شمالی 

ـ جنوبی از این منطقه عبور می کند.

کارشناس ارشد شبکه شتابنگاری 
کشور نیز در این زمینه گفت: ارتقای روز 
افزون توان علمی و فنــاوری در جهان 
هر چند معضالتی را که ناشی از بعضی 
راهکارهای نادرست را در عرصه زندگی 
و محیــط پیرامون او در پی داشــته، اما 
موفقیتهای ناشی از این پیشرفت ها قابل 
کتمان نیســت و این توانایی در پیکار با 
حوادث ناگوار و زیانبــار طبیعی هر روز 
چشمگیرتر می شود.محمدرضا ابراهیم 
پور درک درســت وقایــع و پدیده های 
طبیعی منجربه پیش بینی، پیشگیری 
و تقابل منطقی و درست با آنهاعنوان کرد 
وافزود: به حداقل رسانیدن خطرات ناشی 
از رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی که گاه 
ساخته خود انسان و تحمیل او بر طبیعت 
و محیط پیرامون خویش است با انتخاب 

راهکارهای مؤثر ممکن می باشد .

مدیر کل راه وشهرسازی گیالن خبر داد:

اتصال شهرستان ماسال به شبکه شتابنگاری آنالین
مدیرکل راه و شهرسازی 
گیالن کاهش مخاطرات 
زلزله در شهرها را بسیار 
ضروری برشمردوگفت: 

الزم است مطالعات و 
تحقیقات جامعی در ارتباط 

با شناخت اثرات زلزله در 
سطوح شهری و تشخیص 
مناطق با خطر پذیری باال 

انجام شودتا خسارات و 
مخاطرات ناشی از وقوع 

زلزله را کاهش یابد.

 سنندج- خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق کردستان گفت: بر اساس آخرین بررسی های 
انجام شده، به دلیل بارش سنگین برف، برق هفت روستای 
استان همچنان قطع است که به  محض بازگشایی راه این 

روستاها، شبکه برق آنها برقرار می شود.
هیوا لیونیان  اظهار داشــت: به دلیل شدت بارش  برف و 
شکستن شاخ و برگ درختان بر روی شبکه برق و همچنین 
اتصالی های موجود، برق ۲۱۳ روستای استان قطع شد که با 
تالش اکیپ های واحدهای عملیات و اتفاقات برق، این تعداد 

روستا تا عصر دوشنبه به ۳۹ مورد کاهش یافت.
وی به تغییر مدام تعداد روستاهای بی برق بر اثر آب شدن 
برف ها و اتصالی های شبکه اشاره کرد و افزود: شامگاه گذشته 
با تالش ســیم بانان این شرکت و با وجود بســته بودن راه 
ارتباطی،)با استفاده از قاطر( برق روستای توکالن دیواندره 

وصل شد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق کردستان با بیان 
اینکه درحال حاضر شبکه برق ۲ روستای گورگوره علیا و قلعه 
گاه کامیاران قطع است، اضافه کرد: برق روستاهای بهرام آباد 
و بندول در شهرستان سروآباد و ۲ روستای بایوه و آسن آباد 
در شهرستان مریوان به دلیل مسدود بودن راه های ارتباطی 

قطع اســت و امکان حضور اکیپ های عملیاتی برای رفع 
خاموشی میسر نیست.

لهونیان اظهار داشت: برق روستای خانقاه در شهرستان 
سنندج نیز به دلیل مسدود بودن راه ارتباطی، قطع است که به  
محض بازگشایی محورهای مواصالتی شبکه برق این روستا 

نیز متصل می شود.
وی گفت: به دلیل حجم بارش هــا و یخبندان و متعاقباً 
مسدود بودن تعدادی از مســیرها و جاده های روستایی و 
اتصالی ایجاد شده در شبکه برق ناشی از سنگینی شاخ و برگ 
درختان و قرار گرفتن آنها برروی شبکه، تعداد روستاهای 

بدون برق درحال تغییر است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با تأکید 
بر اینکه درحال حاضر ۷۴ اکیپ عملیات و اتفاقات شهری 
و روستایی در سطح اســتان به صورت لحظه ای آماده رفع 
ناپایداری و یا خاموشی ها در کوتاه ترین زمان ممکن هستند، 
افزود: مشترکان تا رسیدن اکیپ های عملیاتی این شرکت از 
دستکاری تأسیسات و لوازم برقی که امکان برق گرفتگی و 

خطرات جانی برای آنان دارد خودداری کنند.
در حال حاضر ۷۰۵ هزار مشترک در کردستان از خدمات 

شرکت توزیع برق استان بهره مند هستند.

ایالم -خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل شرکت گاز ایالم 
گفت: طرح پایش مصرف گاز در سطح ادارات این استان از 

مرز چهار هزار مورد عبور کرده است.
 عباس شــمس اللهی  افزود: براساس بخشنامه ابالغی 
صرفه جویی در مصرف گاز از سوی معان اول رئیس جمهور، 
تشکیل جلسات مرتبط در استانداری، مکاتبه و ابالغ به کلیه 
ادارات و نهادهای دولتی در جهت رعایت حداکثر صرفه جویی 
در مصرف گاز، شرکت گاز ایالم اقدام به تشکیل گشت های 

پایش مصرف گاز ادارات و ارگانهای دولتی نموده است.
وی با بیان اینکه از شــروع این طرح تاکنون ۵۰۵ مورد 
اخطار به ادارات و ارگانهای دولتی استان که نسبت به رعایت 
الگوی مصرف اقدام نکرده اند ابالغ شده است، بیان  کرد: پیرو 
اخطارهای صادره، متاُسفانه برخی از دوایر دولتی نه تنها در 
جهت رعایت الگوی مصرف اقدامی نکرده اند بلکه افزایش 
مصرف نیز داشته اند که به ناچار نسبت به قطع گاز آنها اقدام 

شده است.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم با بیان اینکه تاکنون گاز ۷ 
ارگان دولتی در سطح اســتان قطع شده است، یادآور شد: 
با برودت هوا و افزایش مصرف گاز، اخیراً تعداد ۲۰ دستگاه 
دولتی دیگر مشمول قطع گاز می باشند که لیست آنها به 
استانداری اعالم گردیده و در صورت عدم اصالح فوری در 

روند مصرف خود، گاز این دستگاه ها نیز قطع خواهد شد. 
شمس اللهی بر ضرورت صرفه جویی مشترکین خانگی 
و اداری در مصرف گاز تاُکید کرد و اظهار داشــت: به منظور 
صرفه جویی و مدیریت انرژی، از مسئوالن ادارات درخواست 
شده بود که وسایل گرمایشی سازمان ها را یک ساعت قبل از 
اتمام ساعت کاری و نیز در تعطیالت آخر هفته خاموش کنند. 
وی با اشاره به اینکه این شرکت در انجام رسالت سازمانی و 

مســئولیت اجتماعی خود با مشــارکت نیروهای امداد و 
بسیجی حوزه گاز، دمای محیط ادارات استان را رصد کرده 
و از نزدیک مورد پایش قرار می دهد، گفت: در طول این دوره 
بازرسی ها، به آن دسته از ادارات و نهادهایی که موضوع صرفه 
جویی یا دمای رفاه را رعایت نکردند در مرحله اول، اخطار 

کتبی ابالغ شده است.
شمس اللهی با بیان اینکه این گشت ها به صورت مستمر 
در ســاعات کاری ایام هفته و نیز در تعطیالت پایان هفته 
مصرف گاز و رعایت دمای رفاه در ادارات و ســاختمان های 
دولتی را پایــش می کنند، افزود: در صــورت عدم رعایت 
صرفه جویی و دمای رفاه، در مرحلــه اول اخطار کتبی به 
این ادارات ابالغ می شــود و در صورت عدم اصالح مصرف، 
در مرحله بعد لیست ادارات متخلف به استانداری اعالم که 
در صورت عدم توجه به اخطارها یا عدم اصالح رویه مصرف 

گاز، برابر قوانین و مقررات مربوطه، گاز آنها قطع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم در خصوص پایداری جریان 
گاز در این فصل از ســال تاُکید کرد: با بسترسازی و تقویت 
زیرساخت های خطوط انتقال و شبکه های گازرسانی، روند 
تداوم خدمت رسانی به مردم اســتان از وضعیت مطلوبی 
برخوردار بوده و امیدواریم امسال و با اجرای تمهیدات الزم، 

هیچگونه قطعی گازی نداشته باشیم.

 مدیرعامل شرکت گاز استان:

 پایش مصرف گاز ادارات ایالم از مرز چهار هزار مورد 
عبور کرد

برق7 روستای کردستان همچنان قطع است

خبرخبر

مدیرکل کمیته امداد  اعالم کرد؛
  هدفگذاری ایجاد

  10 هزار شغل  در کرمانشاه 
طی سال جاری

کرمانشاه -کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی- 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
کرمانشــاه  از هدفگذاری ایجاد ۱۰ هزار شغل 
طی ســال جاری خبر داد و افزود: هدفگذاری 
ایجاد این تعداد شغل در استان طی یک سال 
درحالیســت که کمیته امداد متولی اشتغال 
نیســت و تنها یک نهاد حمایتی محسوب می 

شود.
ترکمانه گفت: اشــتغالزایی خوب کمیته 
امداد در کشور در حالیست که تنها نیم درصد 
اعتبارات اشــتغالزایی کشــور در اختیار این 
نهاد قرار می گیرد. ترکمانــه گفت: علی رغم 
این اعتبار اندک، امــا عملکرد کمیته امداد در 
اشتغالزایی بسیار مطلوب بوده، چرا که این نهاد 
با ۱۰۰ میلیون تومان هم ایجاد شغل می کند. 
این مســئول گفت: در کمیته امداد تنها ایجاد 
شغل مدنظر نیست، بلکه پایداری شغل هم از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
ترکمانه به مراحل اشــتغالزایی در کمیته 
امداد اشــاره کرد و افزود: بر ایجاد یک شغل و 
پایــداری آن مراحلی درنظر گرفته شــده که 
پرداخت تســهیالت تنها یک مرحله آن است. 
وی افزود: در کمیته امداد برای ایجاد اشتغال 
در گام اول »استعدادسنجی« صورت می گیرد، 
اینکه افراد تحت پوشــش چه توان و ظرفیتی 

داشته و از چه استعدادی برخوردار هستند.
ترکمانه گفت: در گام بعدی مشاوره شغلی 
و آموزش«صورت می گیرد. در این مرحله که 
عمدتا برای افراد رایگان است با همکاری فنی 
حرفه ای و یا آموزشگاه های خصوصی در قبال 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه آموزش های 

خاصی به افراد داده می شود
مدیرکل کمیته امداد امــام خمینی )ره( 
اســتان کرمانشــاه اظهار کرد: در گام بعدی 
»پرداخت تسهیالت« در دستور کار قرار دارد 
که یا از محل تبصره ۱6 قانون بودجه سنواتی و 
یا از محل صندوق امداد والیت به افراد متقاضی 

پرداخت می شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزي 
استان آذربایجان شرقي:

 مالقات عمومي مسئوالن
 با بهره برداران، روند 

خدمت رساني  در بخش 
کشاورزي را تسهیل مي کند

تبریز-امیــد محمدزاد،خبرنگارتوســعه 
ایرانی -رئیس سازمان جهادکشاورزي استان 
آذربایجــان شــرقي گفت: مالقــات عمومي 
مسئوالن با بهره برداران، روند خدمت رساني  

در بخش کشاورزي را تسهیل مي کند .
، مالقات مردمي مهندس اکبر فتحي رئیس 
ســازمان جهادکشاورزي اســتان آذربایجان 
شرقي به اتفاق مهندس حســن ایماني مدیر 
بازرســي ، ارزیابي عملکرد و پاســخگویي به 
شــکایات ســازمان ، مهندس محمدحسین 
اقدمي معاون بهبود تولیدات دامي ســازمان 
و مهندس داداش نصیري مدیــر امور اراضي 
ســازمان جهادکشاورزي اســتان آذربایجان 
شــرقي  در محل حوزه ریاست سازمان برگزار 
شــد. در این دیدارها که به  صورت جداگانه و 
رودررو و با ۲۱ نفر از مراجعه کنندگان برگزار 
شد، هرکدام از بهره برداران بخش کشاورزي 
مسائل و مشکالت خود را مطرح کردند و رئیس 
ســازمان جهادکشاورزي اســتان آذربایجان 
شرقي نیز ضمن شنیدن مسائل و مشکالت این 
افراد دستورات الزم در خصوص رسیدگي و رفع 
مشکالت ایشان را صادر کرد. مهندس فتحي 
در حاشــیه این برنامه در گفتگو با خبرنگاران 
گفت: سعي سازمان جهادکشــاورزي استان 
آذربایجان شرقي این است که مالقات مردمي 
با ارباب رجوع تقریباً هر هفته یکبار برگزار شود 
و مسائل و مشالت مراجعین و حتي همکاران 
از نزدیک مورد بررسي قرار گیرد و راهکارهاي 
الزم و قانوني در جهت برطرف کردن مشکالت 

مراجه کنندگان ارائه گردد.

استانها


