
رایگان  شدن سرویس موتورخانه های گازسوز در 
مجتمع های مسکونی و تجاری

راه اندازی سامانه هیات حل اختالف قراردادی
 در شرکت گاز 

انعقاد قرارداد پژوهشی شرکت گاز فارس 
و دانشگاه آزاد شیراز

تشکیل کارگروه تجاری سازی در شرکت گاز فارس 

توجه به مسائل ایمنی وسایل گازسوز در 
فصل سرما
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کسب  رتبه ی برتر کشور در سالمت اداری
توسط شرکت گاز فارس
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برگزاری 9 مانور عملیاتی در شرکت گاز فارس

جذب 23  هزار مشترک جدید گاز در فارس 

5

واگذاری 1700 انشعاب رایگان گاز به
 مددجویان فارسی
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مصرف بیش از ٣ میلیارد متر مکعب گاز
شرکت گاز، نماد خدمت رسانی   در نیروگاه های استان در شش ماهه نخست امسال 

بررسی موانع اجرای طرح گازرسانی به برخی 
روستاهای شیراز

4

افتخاری دیگر برای بسیجیان شرکت گاز فارس 
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در  گاز  برنامه های شرکت  و  ها  اولویت  مهمترین  از  یکی 
راستای استفاده از سوخت پاک و کمک به طبیعت و مسایل 
زیست محیطی و نیز رفاه شهروندان و فرآیند ارتقای کیفیت 
زندگی، گازرسانی به مناطق شهری، روستایی و صنایع است.
شرکت گاز استان فارس نیرز در راستای انجام این مسوولیت 
مهم و حیاتی، با به کار گیری تمام توان و بهره مندی از توان 
علمی، فنی و تخصصی و همراهی و همدلی کارکنان خود، 
گام های ارزشمندی را در راستای تحقق این مهم برداشته و 
توانسته عالوه بر گازرسانی به اکثر شهرهای فاقد گاز استان، 
قدم های ارزشمندی را در راستای جهاد گازرسانی به صنایع 
و روستاهای استان بردارد و ارایه ی این سطح از خدمات، 
باعث شده تا استان فارس جز استان های موفق در سطح 

کشور باشد.
انجام این خدمات که در نهایت دقت و سرعت انجام شده، 
باعث گردیده تا استان فارس در مسیر سبز گازرسانی قرار 
گیرد و علیرغم کثرت روستاها و موانع طبیعی موجود در 
که  کوهستانی  مناطق  خصوص  به  روستایی  مسیرهای 
زیرساخت  ایجاد  برای  را  خود  خاص  شرایط  و  ها  سختی 
های گازرسانی دارد،  شاهد رشد گازرسانی در اقصی نقاط 

روستاهای استان باشیم.
بدون شک، انجام این مهم جز با همت تمامی همکاران عزیز 
با همت و پشتکار مثال زدنی و  در شرکت گاز استان که 
تالش شبانه روزی خود در این مسیر گام بر می دارند، میسر 

نخواهد بود.
اخیر  سال  چند  در  شده  انجام  اقدامات  به  نگاهی  اگر 
بیندازیم، می بینیم که خوشبختانه  پروژه های گازرسانی 
یکی پس از دیگری به ثمر می نشیند و پیوسته شاهد روشن 
شدن مشعل هایی در اقصی نقاط شهری و روستایی استان 

هستیم که  نور امید را در دل مردم زنده می کند.  
مردمی که سال ها از این سوخت پاک و این نعمت ارزشمند 
بی بهره بوده اند و اینک شاهد به بارنشستن تالش و کوشش 
خدمت  ی  عرصه  در  عزیزمان  همکاران  ناپذیر  خستگی 

رسانی هستند.
به امید روزی شاهد روشن شدن آخرین مشعل گازرسانی 
در استان و  کامل شدن زنجیره ی توزیع گاز در سراسر این 

استان زرخیز باشیم. 

تقدیر از ناظرین پروژه های گازرسانی 

6

طی هفت سال گذشته 
محقق شد؛

مدیر عامل شرکت گاز 
فارس ازمصرف بیش از 
مکعب  متر  میلیارد   3
های  نیروگاه  در  گاز 
ماهه  شش  در  استان 
نخست امسال خبر داد.

میزان  اساس،  این  بر 
پنج  که  سوختی 

نیروگاه فارس در شش ماهه نخست امسال  دریافت و مصرف کرده اند،  3 
میلیارد و ۸۰۴ میلیون و ۴3۶ هزار مترمکعب بوده است.

حسینی  با بیان این  که مصرف گاز نیروگاه ها در مدت مشابه سال گذشته 
3  میلیارد و ۲۵۴ میلیون و ۷۴3 هزار  مترمکعب بود،افزود: مصرف گاز در 

نیروگاه های فارس امسال ۱۶ درصد افزایش داشته است.
و  استان  نیروگاه های  به  موقع  به   و  صحیح  گازرسانی  با  کرد:  تاکید  وی 
تامین گاز آنها، مصرف سوخت مایع در نیروگاه های یک ، دو و سه کازرون ، 

جهرم،حافظ و سیکل ترکیبی به حدود صفر رسیده است.
مدیرعامل شرکت گاز فارس ادامه داد: امیدواریم مصرف گاز در نیروگاه 

ها بدون اعمال محدودیت مصرف، تا پایان امسال استمرار داشته باشد.
داد:  توضیح  نیز  فارس  صنایع  گاز  مصرف  درباره   ، حسینی  غالمعباس 
صنایع عمده و فوق عمده استان ، بزرگ ترین مصرف کنندگان گاز فارس 
هستند به صورتی که مصرف گاز در صنایع سیمان از ابتدای امسال برابر 
با ۲۶۱ میلیون و ۴۰۸ هزار مترمکعب، صنایع فوالد و ذوب آهن برابر 3۴۸ 
میلیون و ۲۵۶  هزارمترمکعب، پتروشیمی ها برابر با ۸۵۸ میلیون و  ۵3۴ 
هزار مترمکعب و پاالیشگاه ها برابر با ۱۰۲ میلیون و ۱3 هزار متر مکعب 

بوده است.
مدیر عامل شرکت گاز فارس با اشاره به افزایش ۸۵ درصدی گازرسانی به 
صنایع استان تصریح کرد: با تالش های انجام شده، این شرکت توانسته 
در برنامه ریزی های مربوط به گازرسانی به صنایع و نیروگاه ها به  اهداف 

تعیین شده خود دست یابد. 
تدبیر  دولت  های  حمایت  و  فارس  گاز  صنعتگران  تالش های  با  هم اینک 
گاز  ارزشمند  نعمت  از  و  ۱۸۶واحد صنعتی  هزار  از هشت  بیش  امید،  و 

طبیعی بهره مند هستند.
عالوه  صنایع،  به  گازرسانی  روند  به  بخشیدن  سرعت  کرد:  تصریح  وی 
موجب  گازرسانی،  متوازن  خدمات  و  اقتصادی  توسعه  تولید،  جهش  بر 
جایگزینی این سوخت پاک با دیگر سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی 

هوا و محیط زیست می شود.

استاندار فارس در آیین 
بهره  برداری از پروژه های 
گازرسانی استان فارس:

روند افزایشی 
گازرسانی روستایی  
و شهری، ضایتمندی 
مردم را در پی داشته 

است

تربتی، معاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی گاز: 

رضایی رئیس کمیسیون 
عمران مجلس شورای 

اسالمی:
گازرسانی به شهرها 
و روستاهای کشور، 

نتیجه اراده ملی 
است

عزیزی، رییس مجمع 
نمایندگان استان فارس:

توسعه گازرسانی؛ 
سبب پیشرفت و 
شکوفایی استان 

فارس

مدیرعامل شرکت گاز 
استان فارس:

بهره برداری  از ١۸١ 
طرح گازرسانی به 

مناطق شهری، 
روستایی و صنعتی 

استان فارس

نماینده کوار، سروستان 
و خرامه در مجلس 

شورای اسالمی:
باالترین نمره 
دولت در حوزه 

گازرسانی به شهرها 
و روستاها

فارس، در مسیر سبز گازرسانی 

درآمد ١١ میلیاردی 
حاصل از جایگزینی 

گاز

وزیر نفت، در آیین بهره  برداری 
از پروژه  های گازرسانی استان فارس:

افزایش4 برابری
 صادرات فرآورده های 
نفتی با توسعه گازرسانی

بیژن نامدارزنگنه،  وزیر نفت در آیین افتتاح 
با  ۱۸۱ طرح گازرسانی در استان فارس که 
حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران، مدیرعامل شرکت گاز استان 
نمایندگان  از  جمعی  و  استاندار  فارس، 
به  کنفرانس  ویدئو  صورت  به  استان  این 
بهره برداری رسید، با بیان این مطلب، اظهار 
داشت: استان فارس دومین استان گاز خیز 

کشور است و ما در این استان ۰۰۰ ادامه در صفحه ۲
 حسین پور  معاون بهره برداری شرکت گاز فارس:

 از ارائه ١١هزار خدمت امدادی به مشترکین شرکت گاز در مرکز استان

اژدری معاون مالی و پشتیبانی شرکت گاز فارس:

افتتاح سایت تخصصی آموزش صنعت گاز در فارس 

زارعیان معاون مهندسی شرکت گاز فارس:

طرح گازرسانی به شهر جویم و ۶ روستای این بخش

حسینی مدیر عامل شرکت گاز فارس:

آمادگی شرکت گاز فارس برای گازرسانی پایدار در فصل سرما 

خجسته میالد  حضرت امام صادق)ع( خجسته میالد پیامبر رحمت )ص( مبارک باد
مبارک باد.

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس 
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بسیج، شجره ی طیبه ی انقالب اسالمی



  خبرنامه الکترونیک داخلی شرکت گاز استان فارس

2

  شماره ١4 - آبان ماه  ١٣٩٩ 

طی هفت سال گذشته، حدود ۱۱ میلیارد 
نصیب  گازرسانی،  توسعه  از  درآمد  دالر 

کشور شده است.
نفت  وزیر  معاون  منتظرتربتی،  حسن 
در  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل  و 
در  گازرسانی  طرح   ۱۸۱ افتتاح  مراسم 
نفت،  وزیر  حضور  با  که  فارس  استان 
فارس،  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
استاندار و جمعی از نمایندگان این استان 
به صورت ویدئو کنفرانس به بهره برداری 
داشت:  اظهار  مطلب،  این  بیان  با  رسید، 
ایران به عنوان کشوری منحصر به فرد در 
حوزه گازرسانی، در کل دنیا مطرح است.

در  گازرسانی  تاریخچه  به  اشاره  با  وی 
پارس  در  که  خوبی  اتفاقات  افزود:  ایران، 
تولید  افزایش  باعث  و  افتاد  جنوبی 
شد،توسعه گازرسانی در سطح کشور را به 

دنبال داشت.
تربتی تاکید کرد: در بند »ق« پولی در کار 
نبود، بلکه سوختی بود که می سوخت و از 
بدین  امر  این  داد:  ادامه  رفت.وی  می  بین 
در  سوخت  لیتر  میلیارد   3۴ که  معناست 
سال در حال سوختن بود که در نیروگاه ها و 

طی هفت سال گذشته محقق شد؛

                     ... میادین گازی کشف شده متعددی داریم 
بر  یابد،  باید توسعه  نیز  زیادی  و میادین  یافته  که توسعه 
این اساس، در تراز تولید و مصرف گاز تا سال ۱۴۲۰، توسعه 
تمامی میادین گازی کشف شده در استان دیده شده است.
وی با بیان اینکه استان فارس تا سه سال گذشته، به لحاظ 
گازرسانی عقب بوده، افزود: اما اکنون، این وضعیت به مدد 
تالش دست اندرکاران بهبود یافته و اکنون در این استان، 
۸۶ درصد روستاها تحت پوشش گازرسانی قرار گرفته اند 
خواهد  درصد   9۵ به  رقم  این   ،۱۴۰۰ شهریور  پایان  تا  که 
استان گازرسانی  از کل  این ترتیب 9۸ درصد  به  و  رسید 

خواهد شد.
قرار  اولویت  در  صنایع  به  گازرسانی  اینکه  بیان  با  زنگنه 

توسعه  به  اشتغال  و  زندگی  تولید،  کرد:  خاطرنشان  دارد، 
صنعت باز می گردد، بر این اساس، امیدواریم با پیگیری هایی 
که انجام می شود، وضعیت به گونه ای نباشد که در صنایع و 

برای تولید، مشکل گاز داشته باشیم.
نگاه ما توسعه یکپارچه  این که تمام  به  با اشاره  وزیر نفت 
صنعت گاز بوده، تصریح کرد: در این مسیر، به برکت تالش 
 9۲ سال  از  جنوبی،  پارس  گمنام  مجاهدان  خستگی ناپذیر 
تولید ۲۸۰ میلیون متر مکعبی گاز در این میدان، دو و نیم 

برابر شده و به ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
شود،  ما  فعالیت  مانع  نتوانست  تحریم  که  این  بیان  با  وی 
صدها  سکو،   3۰ پاالیشگاه،   ۱۷ احداث  کرد:  نشان  خاطر 
چاه، هزاران کیلومتر خط لوله، صدها هزار تن تأسیسات و 
بهره برداری از آنها، تمامًا زمانی رخ داده که در تحریم به سر 

می بردیم.
زنگنه در ادامه، با بیان اینکه ما به رغم محدودیت ها به رکورد 
تصریح  رسیده ایم،  خام  گاز  مترمکعب  میلیون  هزار  تولید 
نکرده اند؛ مردم  گازرسانی همه راضی اند و ضرر  امر  کرد: در 
به دلیل اینکه به سوخت مطمئن، ارزان و راحت دست یافتند، 
پیمانکاران برای آن که به آنان بیش از ۲۵ هزار میلیارد کار 
تزریق و ده ها اشتغال به طور مستقیم ایجاد شد، مردمی که 
گازدار شدند، همه سراغ خرید بخاری و تأسیسات رفتند که این 
امر منجر به ایجاد تقاضا برای کارخانجات شد، تأسیساتی های 
شهرها و روستاها فعال شدند، میلیون ها قطعه خریداری شد 

که تمامی تقاضاها برای شرکت های داخلی بود و تمامی این 
مباحث بیانگر این است که از گازرسانی، بسیاری از قشرهای 

کشور سود برده اند.
زیست  محیط  موارد،  این  بر  عالوه  داد:  ادامه  نفت  وزیر 
آالینده  فرآورده های  سوختن  از  و  نشده  تخریب  و  آلوده 
جلوگیری به عمل آمده است. این در حالی است که دولت 
نیز راضی است، زیرا توانسته فرآورده را صرفه جویی و آن 

را صادر کند.
مصرف  دالر  میلیاردها  گازرسانی  با  اینکه  بیان  با  وی 
تاکنون  از سال 9۲  فرآورده صرفه جویی شده است گفت: 

میزان صادرات فرآورده چهار برابر شده است.
زنگنه در پایان، افزود: با این حال، در کنار همه این اتفاق های 
خوب، درخواست می شود در مصرف گاز صرفه جویی شود تا 
جمعیت بیشتری از نعمت گاز برخوردار شوند. ما از هم اکنون، 

اجرای روش های تشویقی را در این زمینه شروع کرده ایم.

وزیر نفت در آیین بهره برداری از پروژه های گازرسانی استان فارس:

افزایش 4 برابری صادرات فرآورده های نفتی با توسعه گازرسانی

وزارت  مثبت  فعالیت های  دیگر  و  گازرسانی 
نفت در استان فارس، رضایتمندی مردم این 

استان را در پی داشته است.
در  فارس،  استاندار  رحیمی،  عنایت اهلل 
از  بهره برداری  و  اجرایی  آغاز عملیات  آیین 
پروژه های گازرسانی استان فارس که با حضور 
مدیرعامل  و  نفت  وزیر  معاون  نفت،  وزیر 
شرکت ملی گاز ایران، مدیرعامل شرکت گاز 
استان فارس و جمعی از نمایندگان این استان 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با بیان 
این مطلب، اظهار داشت: از تالش های وزارت 
نفت برای گازرسانی به جمعیت ۵ میلیون نفری 
استان فارس، از طرف تمامی هم استانی های 
با  که  بگویم  باید  و  سپاسگزارم  بسیار  خود 
همه اوصافی که استان فارس از آن برخوردار 
است، از جمله گستردگی و پهناور بودن آن، 
نفت  وزارت  توسط  انجام شده  فعالیت های 

موجب رضایتمندی مردم شده است.
روستایی  گازرسانی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و شهری در استان پهناور فارس با افزایش 
افزود:  است،  بوده  روبه رو  خیره کننده ای 
واقع  در  استانی،  سبز  پوشش  معتقدم 

روند افزایشی گازرسانی روستایی و شهری، 
رضایتمندی مردم را در پی داشته است

استاندار فارس در آیین بهره برداری از پروژه های گازرسانی استان فارس:

درآمد ١١ میلیارد دالری حاصل از جایگزینی گاز

ادامه ی صفحه یک 

شهرها و روستاهایی که به شبکه گاز متصل 
با  تربتی،  گفته  به  می شد.  نبودند مصرف 
صرفه جویی در مصرف این حجم سوخت، 
سرمایه مورد نیاز برای گازرسانی تامین شد.
از  گفت:  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
سال 9۲ تاکنون، هر سال مصرف سوخت 
مایع در نیروگاه ها کمتر و کمتر شد و ما 
در  که  لیتری  میلیارد  ازای حدود  3۴  به 
حال سوختن بود، ۱۱ میلیارد دالر با فروش 
توسعه  صرف  تا  آمد  دست  به  فرآورده 

گازرسانی در کشور شود. 
تربتی افزود: با جایگزینی گاز، ۱۱ میلیارد 
سال  پایان  تا  که  شد  کسب  درآمد  دالر 
۱۴۰۲، هم از سوختن این 3۴ میلیارد لیتر 
می شود  جلوگیری  کامل  بطور  سوخت 
رقم  این  سالیانه،  درآمد  افزایش  با  هم  و 
دالر  میلیارد  به ۲۸  مجموع،  در  درآمدی 

خواهد رسید..
درصد   9۲ سال  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
عمده ای از سوخت نیروگاه ها از فرآورده 
گاز، گفت:  از  نیز  و بخشی  تامین می شد 
اگر روند سال 9۲ ادامه پیدا می کرد و سهم 
 ۱۵۰ این چند سال  در  می شد،  گاز حفظ 
میلیارد فرآورده در نیروگاه ها می سوخت 
اما با اجرای بند »ق« با جایگزینی گاز، به 

صادرکننده سوخت مایع تبدیل شدیم.
معاون وزیر نفت ادامه داد: در استان فارس 
سرمایه گذاری  تومان  میلیارد  هزار   3
و  تدبیر  دولت  طی  گازرسانی  حوزه  در 
تعداد  تا  شد  آن  به  منجر  و  انجام  امید 
روستاهای گازدار از ۶۷۷ روستا به ۲۰۶۱ 

روستا افزایش یابد.

صرفه جویی،  جمله  از  مختلفی  مزایای 
ایمنی و کاهش هزینه های اقتصادی و رفاه و 

آسایش را در پی خواهد داشت
تدبیر  دولت  طی  که  این  بیان  با  رحیمی 
گازرسانی  بخش  در  استان  این  امید،  و 
از ۲۱۲ درصد رشد داشته،  روستایی، بیش 
در  ما  که  است  حالی  در  این  کرد:  تصریح 
در  و  درصد   ۲۸ شهری،  گازرسانی  بخش 
توسعه  محرکه  موتور  که  نیز  صنایع  بخش 
درصد   ۸۵ از  بیش  است،  استان  اقتصادی 

رشد را تجربه کرده ایم.
افزایش مشترکین  ادامه داد: در زمینه  وی 
که در واقع، مردم بیشتر در رفاه قرار گیرند، 
بیش از ۶۰ درصد و در زمینه شبکه گذاری 
که یک سرمایه گذاری بلندمدت است، بیش 
از 9۲ درصد، روند رو به رشدی را داشتیم 

که بسیار قابل توجه است.
استانی،  سبز  پویش  این  رحیمی،  گفته  به 
و  رفاه  جهت  در  بلند  بسیار  گام  یک 
موجبات  که  است  مردم  بیشتر  آسایش 
نشاط و امیدآفرینی را در میان مردم فراهم 
مزایای  ازجمله،  بسیاری  مزایای  و  می کند 

زیست محیطی بر آن مترتب است.
کرد:  تصریح  پایان،  در  فارس  استاندار 
مدیرعامل  و  نفت  وزیر  از  من  درخواست 
شرکت ملی گاز ایران این است که پروژه های 
در حال اجرا سریع تر به بهره برداری برسند 
تا سبب ایجاد اشتغال، تولید و ثروت آفرینی 
همچنین  شود،  استان  برای  بیشتر  هرچه 
دولت،  این  از  باقیمانده  مدت  در  امیدوارم 

پروژه ها تکمیل و تالش ها افزون تر شود.

اکنون در استان فارس، 86 درصد روستاها 
تحت پوشش گازرسانی قرار گرفته اند که تا 
پایان شهریور 1400، این رقم به 95 درصد 
خواهد رسید و به این ترتیب 98 درصد از 

کل استان گازرسانی خواهد شد.
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باالترین  شک  بدون  بدهیم،  نمره ای  دولت  خدمات  به  بخواهیم  اگر 
نمره به گازرسانی و خدمات اجتماعی وزارت نفت تعلق می گیرد.

عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی نیز در ادامه این مراسم با بیان این مطلب، با تشکر از 
خدمات وزارت نفت به ویژه در حوزه گازرسانی، گفت: اگر بخواهیم به 
خدمات دولت امتیاز یا نمره ای بدهیم، بدون شک بخش گازرسانی و 

خدمات اجتماعی وزارت نفت در کشور نمره باالیی می گیرند.
و  اقتصادی  تحریم  شرایط  سخت ترین  در  خوشبختانه  افزود:  وی 

نماینده  کوار، سروستان و خرامه در مجلس شورای اسالمی:

مناطق  به  گازرسانی  طرح   ۱۸۱
شهری، روستایی و صنعتی استان 
فارس از طریق ویدئوکنفرانس با 
وزیر نفت و با حضور معاون وزیر، 
به  فارس  مسئوالن  و  استاندار 

بهره برداری رسید.
استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
فارس در آیین افتتاح این طرح 
صنعتگران  تالش  با   : گفت  ها 
شرکت گاز فارس ، طرح بزرگ 
 ۵۵ ، بیرم  به  شهر  گازرسانی 
واحد   ۱۲۵ و  فارس  روستای 

تولیدی و صنعتی با هزینه ای بالغ بر ۱۸۸ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
حسینی افزود: با بهره برداری از این طرح ها ۸ هزار و ۷۵۶ خانوار شهری و روستایی فارس 

از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.
این طرح ها با هدف اجرای محرومیت زدایی در مناطق کمتر توسعه یافته جنوب فارس اجرا  
شد و عالوه بر رشد صنایع ، توسعه اقتصادی و خدمات متوازن گازرسانی، موجب جایگزینی 

سوخت پاک با دیگر سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی هوا و محیط زیست می شود .
گاز  درصدی   9۵.۸ پوشش  میانگین  با  استان  این  فارس،  گاز  مدیرعامل شرکت  گفته  به 

طبیعی در دو بخش شهری و روستایی به عنوان استان سبز کشور شناخته می شود.
بنارویه، جویم،  به ۸ شهر رستاق، دوبرجی، فدامی، دهرم،  همچنین عملیات گازرسانی 
دهکویه و عمادشهر، ۱۴9  روستا و 3۲۵ واحد صنعتی فارس با ۷۰۰  میلیارد تومان اعتبار 
9۶ درصد  و  فارس  ۱۰۰  درصد شهرهای  ها  این طرح  افتتاح  با  که  است  اجرا  در دست 

روستاهای این استان به شبکه گاز متصل می شوند.
غالمعباس حسینی با تاکید بر این که توسعه فارس در مسیر سبز گازرسانی در سال های 
اخیر شتاب زیادی گرفته است گفت: در ابتدای دولت یازدهم ۸۰ شهر فارس از گاز طبیعی 

برخوردار بود که اکنون این تعداد با رشد ۲۸ درصدی به ۱۰۲ شهر افزایش یافته است.
وی با اشاره به گازرساني به ۶۷۷  روستا تا پیش از سال 9۲ نیز گفت:  با روي کار آمدن 
دولت یازدهم تاکنون بیش از  دو هزار و ۱۱۶ روستا از مزایاي گاز طبیعي بهره مند شده که 

بیانگر رشد بیش از دو برابری و نهضت گازرسانی به روستائیان فارس است.
با تالش بی وقفه جهادگران شرکت گاز فارس در هفت سال اخیر ، ۱۴ هزار کیلومتر شبکه 
گذاری، انجام ، ۵9۰ هزار اشترک جدید، ایجاد و ۲3۱ هزار علمک گاز نصب شده که به 

ترتیب نمایانگر رشد 93، ۶۰ و 39 درصدی در توسعه خدمات گازرسانی استان است.
هم اکنون از یک میلیون و ۵۴۸ هزار مشترک گاز طبیعی در استان فارس  مشترک گاز 

طبیعی شده اند.

بهره برداری  از ١۸١ طرح 
گازرسانی به مناطق شهری، 

روستایی و صنعتی استان فارس

حسینی، مدیر عامل شرکت گاز استان فارس:

* فارس در مسیر سبز گازرسانی 

گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور،
 نتیجه اراده ملی است

رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

و  شکوفایی  رشد،  زمینه  ساز  نفت،  وزارت  تالش های  امیدواریم 
پیشرفت هرچه بیشتر کشور و استان فارس شود.

ابراهیم عزیزی، رئیس مجمع نمایندگان استان فارس نیز در این آیین، 
با بیان این مطلب و با تأکید بر اینکه گازرسانی و تکمیل پروژه های 
استان  گفت:  است،  ضروری  امری  فارس،  روستاهای  به  گازرسانی 
فارس، استانی وسیع و پهناور است که ۵ میلیون نفر جمعیت دارد و 

شایسته بهره مندی بیشتر از خدماتی همچون گازرسانی است.
بخش  در  خوبی  اقدام های  گذشته  سال های  طول  در  افزود:  وی 
گازرسانی به استان فارس انجام شده، اما باید واحدهای مسکونی و صنعتی که هنوز در این 

استان از نعمت گاز برخوردار نیستند، سریع تر گازدار شوند.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: بخش 
دوچندان  را  گازرسانی  ضرورت  که  است  سردسیر  فارس  استان  مناطق  از  توجهی  قابل 
می کند، همچنین واحدهای صنعتی این استان برای گازدار شدن نیاز به حمایت بیشتری 

دارند که باید به این مهم نیز توجه شود.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی در پایان، عنوان کرد: استان فارس جزو 
استان های با سابقه طوالنی در گازرسانی است، از این رو شبکه های گازرسانی این استان 

نیازمند بازسازی و ترمیم هستند.

توسعه گازرسانی؛ سبب پیشرفت
 و شکوفایی استان فارس خواهد شد

ابراهیم عزیزی، رئیس مجمع نمایندگان استان فارس:

همکاری خوب مجلس و دولت در کنار اراده ای ملی سبب شد امروز 
بسیاری از شهرها و روستاهای کشور از نعمت گاز بهره مند باشند.

شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  رضایی کوچی،  محمدرضا 
پروژه های  از  بهره برداری  و  اجرایی  عملیات  آغاز  آیین  در  اسالمی 
و  نفت  نفت، معاون وزیر  با حضور وزیر  استان فارس که  گازرسانی 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، مدیرعامل شرکت گاز استان فارس 
این استان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار  از نمایندگان  و جمعی 
شد، با بیان این مطلب، اظهار داشت: خوشحالیم به برکت همکاری خوبی که بین دولت و 

مجلس شکل گرفت، گازرسانی به روستاهای کشور نیز محقق شد.
وی افزود: امروز بیش از ۸۵ درصد شهرها و روستاهای کشور از نعمت گاز بهره مند هستند 
که کار بسیار ارزشمندی است، به پاس این تالش، از همه زحمتکشانی که در این تالطم 

اقتصادی همه کوشش خود را انجام دادند، تشکر و قدردانی می کنم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: گازرسانی به استان فارس نتیجه 
کاری بزرگ است که اراده ای ملی نیز در پس آن وجود دارد. بدون شک در کنار تالش های 

وزارت نفت، فعالیت های مثبت وزارت راه نیز در این پروژه آشکار است.
نماینده جهرم در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: استان فارس، استانی پهناور و بزرگ 
است که به منابع فراوان گاز دسترسی دارد، از این رو تقاضا داریم که در کنار گازرسانی 
به مناطق محروم این استان، بحث گازرسانی به صنایع نیز پیگیری و دنبال شود، همچنین 
پروژه های نیمه تمام نیز باید هرچه سریع تر با تخصیص اعتبار الزم و مساعدت وزیر نفت 

به اتمام برسند.

باالترین نمره دولت در حوزه گازرسانی
 به شهرها و روستاها

گازرسانی  و  بخش سوخت رسانی  به ویژه  نفت  وزارت  فعالیت های  و  کرونا، خدمات  شیوع 
متوقف نشد که جای تشکر و قدردانی دارد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی با تشکر از وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، مدیرعامل شرکت 
گاز استان فارس و کارکنان این بخش، تصریح کرد: فارس، استان پهناور و وسیعی است، از 

این رو گازرسانی و ارائه خدمات نیز در این استان با هزینه باالیی انجام می شود.
رحیمی مظفری با بیان اینکه فارس سابقه ای طوالنی در زمینه گازرسانی دارد، عنوان کرد: 
این  باید پروژه هایی که در  بنابراین  انتقال گاز کشور است،  به نوعی کریدور  این استان 
استان در حوزه گازرسانی، آغاز شده اند و هنوز به بهره برداری نرسیده اند تکمیل شوند 

یا منابع مالی آنها تأمین اعتبار شود.
نماینده کوار، سروستان و خرامه در مجلس گفت: صنایع بسیاری در استان فارس ایجاد شده 
است که باید گازرسانی به آنها نیز به طور جدی دنبال شود، یا گازرسانی آنها با تخفیف هایی 

همراه باشد، زیرا صنایع، نقش مهمی در تولید و اشتغال استان فارس دارند.
شبکه های  عمر  کرد:  تصریح  پایان،  در  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  دبیر 
برای  مناسبی  رقم  ساالنه،  بودجه  در  می رود  انتظار  و  باالست  فارس  استان  گازرسانی 

بازسازی شبکه های فرسوده گاز در این استان در نظر گرفته شود.
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آموزش  تخصصی  سایت 
با  فارس  در  گاز  صنعت 
سازمان  رئیس  حضور 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
کشور  در مرکز تخصصی 
خلیج  الکترونیک  و  برق 

فارس افتتاح شد.
احمد اژدری معاون مالی 
و پشتیبانی شرکت گاز فارس، هدف از راه اندازی این مرکز را 
نهادینه سازی فرهنگ مهارت آموزی، توسعه بستر اشتغال، 
و  دیده  آموزش  پیمانکاری  نیروهای  آموزش  نظام  ایجاد 
متخصص و افزایش استانداردهای مهارت آ موزی و هم افزایی 

بین بخشی در زمینه آموزش های مهارتی اعالم کرد.
ازدری افزود: این سایت در راستای توانمندسازی مهارت آموزان 
در هر دوره، توان آموزش ۲۵۰ ساعته نیروهای امدادگر گاز 

شهر و روستایی و مامور قرائت کنتور را دارد.
وی با بیان اینکه نیروهای پیمانکاری شرکت گاز پس از گذراندن 
دوره های آموزشی به نیروی متخصص تبدیل شده و گواهی نامه 
بین المللی دریافت می کنند، تاکید کرد : ازین پس جذب همه 
نیروهای پیمانی شرکت گاز، منوط به اخذ این مدرک است و 
پیمانکاران بخش خصوصی شرکت گاز فارس می توانند نیروی 

انسانی مورد نیاز خود را از بین این افراد به کار بگیرند.
معاون مالی و پشتیبانی شرکت گاز فارس تاکید کرد: نتایج 
این طرح قطعا در افزایش بهره وری، کاهش حوادث و ارتقاء 

رضایتمندی مشترکین گاز نمایان خواهد شد.
تجهیز ۱۰ مرکز تخصصی آموزش صنعت گاز در شهرستان های 
بهره  مسیریابی،  خوانی،  نقشه  نقشه کشی،  وآموزش  فارس 
تقلیل  های  ایستگاه  گیری،  اندازه  های  سیستم  از  برداری 
فشار و شیر و انشعابات، نصب تجهیزات کنتور و نشت یابی 
اتصاالت به بیش از ۱۵۰۰ نیروی پیمانکاری از برنامه های آتی 

شرکت گاز فارس است.
علی اوسط هاشمی، معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش 
فعالیت های  که  این  به  اشاره  با  نیز  کشور  ای  حرفه  و  فنی 
تخصصی آموزشی با هدف ارتقاء توان و قابلیت های نیروی 
در  ای  حرفه  و  آموزشی  استانداردهای  ارتقاء  به  منجر  کار 
شرکت  پیمانی  نیروهای  به  آموزش   : گفت  شود،  می  کشور 
ملی گاز مطابق با استانداردهای مورد قبول این شرکت، سبب 
افزایش دانش و تخصص آنها و اجرای صحیح طرح ها می شود.

بررسی موانع اجرای طرح گازرسانی به برخی روستاهای شیراز

بدون  روستاهای  به  گازرسانی  در حل مشکالت  تسریع  جلسه 
مجلس  در  شهرستان  این  مردم  نمایندگان  حضور  با  گازشیراز 
شورای اسالمی و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با پروژه های 

گازرسانی شیراز در شرکت گاز فارس برگزار شد. 
به  گازرساني  طرح  اجرای  مشکالت  و  موانع  جلسه  این  در 
کهمره  شور،   برم  بهاران،  چمن،  قره  شیرین،  چاه  روستاهای 
با  آن  رفع  برای  و  بررسی  شیراز  شهرستان  بهاران  و  سرخی 
، راهداری  از  فرمانداری ،بخشداری  نمایندگانی  حضور روسا و 
منابع طبیعی  زیست،   ،حفاظت محیط  ای  نقل جاده  و  و حمل 
راه  و  و آبخیزداری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

آهن فارس،  تبادل نظر انجام و تصمیمات الزم  اتخاذ شد.
شرکت  عامل  مدیر  حسینی،  غالمعباس  جلسه  این  ابتدای  در 
از گازرسانی به شهرها و  ارائه گزارش عملکردی  به  گاز فارس، 

روستاهای فارس در سال جهش تولید پرداخت.

طرح گازرساني به روستای چاه شیرین و بهاران از توابع بخش 
مرکزی شهرستان شیراز با اجرای ۱۷ کیلومتر خط تغذیه و ۲۲ 
 TBS کیلومتر شبکه توزیع و ساخت یک ایستگاه تقلیل فشار

در حال انجام است.
ارژن  بخش  در  چمن  قره  دهستان  به  گازرسانی  همچنین 
شهرستان شیراز شامل محور صنعتی و روستاهای مور سوسنی، 
 ۴۱ با  برم  پارک  و  آباد  سعادت  پایین،  و  باال  زار  بله  آباد،  علی 

کیلومتر شبگه گذاری در حال اجراست.
با وجود سختی کار ، شیبدار بودن مسیر ، وجود موانع طبیعی 
و لوله گذاری در دو بخش از رودخانه قره آغاج ، با تالش شبانه 
رفاه  طرح   این  افتتاح  با  فارس  گاز  شرکت  صنعتگران  روزی 

میهمان خانه های ۱۸۶ خانوار روستایی منطقه می شود.
برای گازرسانی به منطقه کوهمره سرخی شیراز در فاز ۴ شامل 
 ، سفلی  سبوک  علیا،  سبوک  سبوک،  آباد،  اسالم  روستاهای 
بهارک، رمغان، صبح آباد، بیگ دانه و مسقان ۲۷ کیلومتر خط 
تغذیه و 3۴ کیلومتر شبکه توزیع اجرا می شود. با افتتاح این 

طرح، ۶۸3 خانوار از نعمت گاز برخوردار می شوند .
طرح گازرسانی به نواحی صنعتی و شهرک سنگ برم شور نیز 
شامل ۱۸هزار و ۴۵۱ متر خط تغذیه ، ۵هزار و ۱۰۰ متر لوله گذاری 

پلی اتیلن و ۴9۰۰ متر لوله گذاری فلزی در حال اجراست.
اولویت های  از  یکی  سردسیر  و  جنگلی  مناطق  به  گازرسانی 
شرکت ملی گاز ایران است تا استفاده از جنگل به عنوان سوخت 

تا حداقل ممکن کاهش یابد.

در سفر رحیمی استاندار فارس به رستم، طرح گازرسانی به 9 
روستای این شهرستان به بهره برداری رسید .

طرح3۰  این  اجرای  برای   : گفت  فارس  گاز  شرکت  مدیرعامل 
کیلومتر لوله گذاری پلی اتیلن انجام و هزار  فقره علمک نصب و 

در مجموع ۱۱۵  میلیارد ریال هزینه شده است.
غالمعباس حسینی افزود : با بهره برداری از این طرح، ۵3۲ خانوار 
روستاهای تنگسی، زیرگر، نوگک، پرین، آبراهه، چهارطاق، بکر 
علیا، کناره  و  قلمدان شهرستان رستم همزمان با آغاز فصل سرما 

، از این انرژی ارزان و پاک بهره مند شدند.

گرمای گاز، امید بخش زندگی 5٣2 
خانوار روستایی رستم

شهرستان سردسیری رستم در فاصله ۱۵۴ کیلومتری شیراز و 
شمال غربی فارس قرار دارد.

برداری شرکت  بهره  معاون 
۱۱هزار  ارائه  از  فارس  گاز 
خدمت امدادی به مشترکین 
شرکت گاز در مرکز استان 
در شش ماهه نخست امسال 

خبر داد.
محمد حسین پور افزود: در این مدت ۵۱ هزار و 3۸۶ تماس 
برقرار  استان  مرکز  در  گاز  امداد شرکت  واحدهای  با  تلفنی 
باالترین کیفیت، پاسخگویی  و  ترین زمان  شده و در سریع 

و خدمات رسانی مناسب به مشترکین صورت گرفته است.  
ارتباطی مردم  پل  امداد ۱9۴  و  پیام  اینکه مرکز  بیان  با  وی 
 ۱۱ ماه نخست سال  داد: در شش  ادامه  است،  گاز  با شرکت 
هزار تماس  با مرکز ۱9۴ شرکت گاز منجر به عملیات امدادی 
و ارائه خدمت به مشترکان شده که 33۱ مورد آن مربوط به 

حوادث، نشت گاز ، انفجار و گازگرفتگی بوده است.
به گفته معاون بهره برداری گاز فارس، خدمات رسانی و جلب 
اهداف  سرلوحه  مشترکین،  و  شهروندان  حداکثری  رضایت 

متعالی همکاران در شرکت گاز استان فارس است.
پست    ۸ با  شیراز  گاز  امداد  و  برداری  بهره  مکانیزه  مرکز 
امدادی و گشت سیار و ۲ پست امداد موتوری و ۶۴ امدادگر 
به  پاسخگویی  آماده  شبانه روز  ساعات  تمام  در  متخصص 

سؤاالت و مشکالت مشترکان گاز شیراز است. 
مشترکان گاز مي توانند در صورت افت فشارگاز، قطع، نشت 
هرگونه  داشتن  یا  و  گازگرفتگی  سوزی،  آتش  انفجار،  گاز، 
با سامانه گویا و مکانیزه  پرسش در تمام ساعات شبانه روز 
شرکت  این  امداد  واحد  کارشناسان  تا  بگیرند  تماس   ۱9۴
و  یافته  حضور  نظر  مورد  محل  در  ممکن  زمان  کمترین  در 

پاسخگوي مطالبات و رفع مشکل مربوطه باشند.

افتتاح سایت تخصصی آموزش ارائه ١١هزار خدمت امدادی به مشترکین شرکت گاز 
صنعت گاز در فارس 

مهندسی  معاون  زارعیان  رضا  محمد 
شرکت گاز فارس گفت: این طرح شامل 
و  فوالدی  گذاری  شبکه  کیلومتر   ۱۰۸
پلی اتیلن، به همراه نصب 3 ایستگاه 
سیستم  اندازی  راه  و   CGS و    TBS
حفاظت کاتدیک در سطح شهر جویم 
با بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعتبار است.

این  از  برداری  بهره  با  افزود:  زارعیان 
و  جویم   بخش  خانوار  هزار   ۶ طرح 
روستا های منصورآباد، دامچه، چاه گزی، جهادآباد، فرشته جان 

و حسن آباد از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.
بافت  وجود  علت  به  منطقه  در  کار  سختی  به  اشاره  با  وی 
سنگی، وجود موانع طبیعی، لوله گذاری در کنار شبکه های 
آب، برق و مخابرات ، شیوع ویروس کرونا و نوسانات قیمت ارز 
در خرید تجهیزات و عقد قرارداد با پیمانکار، افزود: با تالش 
شبانه روزی صنعتگران شرکت گاز فارس، پروژه گازرسانی به 
شهر جویم و ۶ روستای این بخش تا دهه فجر امسال به پایان 
اتمام  به  است  منوط  گازدار شدن شبکه آن  البته  و  می رسد 
عملیات خط انتقال گاز که توسط شرکت مهندسی و توسعه در 

حال اجرا می باشد.
مشکالت  حل  موجب  منطقه  این  به  گازرسانی  شبکه  اتصال 
گازرسانی به شهر جویم و امکان احداث کارخانه آسفالت سازی، 
نصب پمپ گاز CNG در ورودی شهر و توسعه شهرک صنعتی 

جهادآباد می شود.
بخش جویم از توابع شهرستان الرستان در فاصله ۲۵۰ کیلومتری 

شهر شیراز قرار  دارد.

طرح گازرسانی به شهر جویم و
 ۶ روستای این بخش 

مدیرعامل شرکت گاز فارس گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۷۰۰ 
اشتراک رایگان گاز طبیعی به خانواده های تحت پوشش کمیته 

امداد امام)ره(، بهزیستی و ایثارگران استان واگذار شده است.
چارچوب  در  رایگان  انشعاب  واگذاری  که  این  بیان  با  حسینی 
اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه انجام شده، 
به  رایگان  اشتراک  هزار  کنون۲۵  تا  فارس  گاز  شرکت  افزود: 

مددجویان استان واگذار کرده است.
به  گاز  انشعاب  رایگان  واگذاری  برای  شده  صرف  هزینه   وی 
خانواده های مشمول این طرح در استان را ۵3 میلیارد ریال اعالم 
کرد و گفت : خدمات حمایتی شرکت گاز در راستای مسئولیت 
اجتماعی، محرومیت زدایی، توسعه متوازن انرژی و تکریم ارباب 

رجوع در شهرها و روستاهای استان انجام می شود.
مددجویان نهادهای حمایتی در صورتی که تاکنون از امتیاز انشعاب 
گاز بهره مند نشده اند، می توانند پس از دریافت معرفی نامه از نهاد 
گذاری  اشتراک  امتیاز  از  استان  گاز  اداره  به  آن  ارائه  و  مربوطه 

بهره مند شده و کنتور و اشتراک رایگان دریافت کنند.
بر اساس بند )د(  ماده 39 قانون بودجه سال 9۲، افراد تحت پوشش 
سازمان ها و نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
سازمان بهزیستی و خانواده ایثارگران)جانبازان باالی ۲۵ درصد و 
خانواده شهدا( با ظرفیت مصرفی ۶ مترمکعبی می توانند از اشتراک 

رایگان شرکت گاز بهره مند شوند.
در حال حاضر بیش از یک میلیون و پانصد و سی هزار مشترک 

از خدمات شرکت گاز فارس بهره مند هستند.

واگذاری ١700 انشعاب رایگان گاز به مددجویان فارسی
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  شماره ١4 - آبان ماه  ١٣٩٩ 

آمادگی شرکت گاز فارس برای گازرسانی 
پایدار در فصل سرما 

بحران  مدیریت  کمیته  سال،  سرد  فصول  شروع  آستانه  در 
شرکت گاز فارس با هدف ایجاد آمادگی برای گازرسانی پایدار 
گاز  شرکت  مسئولین  و  عامل  مدیر  حضور  با  مشترکین   به 

استان برگزار شد.
مدیر عامل شرکت گاز فارس در این جلسه ضمن ارائه گزارشی 
از فعالیت های صورت گرفته بر آمادگی کامل شرکت گاز فارس 
برای ورود به فصل سرد سال تاکید کرد و گفت: این شرکت با 
بررسی نقاط حساس شبکه گازرسانی و تاسیسات، تمهیدات 
الزم را برای تامین پایدار گاز در شهرها و روستاهای استان در 

فصل سرد اندیشیده است.
به گفته حسینی، بازدید و بررسی تاسیسات، ایستگاه های تقلیل 
فشار گاز و خطوط شبکه و شیرهای گاز و برگزاری مانورهای 
منظم به منظور شناسایی نقاط ضعف از جمله اولویت های کاری 
واحدهای بهره برداری شرکت گاز فارس است تا با برنامه ریزی های 

طرح  اجرای  آغاز  با  گفت:  فارس  گاز  شرکت  مدیرعامل 
با هدف صرفه جویی  انرژی موتورخانه ها  بهینه سازی مصرف 
به  منازل  موتورخانه های  طبیعی،  گاز  و  انرژي  مصرف  در 

صورت رایگان سرویس می شود.
مشترکین گازی که مجتمع مسکونی یا تجاری دارای موتورخانه 
مرکزی می توانند با مراجعه به سایت شرکت ملی گاز ایران 
بهینه سازی  طرح  گزینه  انتخاب  و   www.nigc.ir نشانی  به 

موتورخانه ها اقدام به ثبت درخواست خود نمایند.
بخش  در  انرژی  مصرف  بهینه سازی  طرح   : افزود  حسینی 
بهینه سازی  های  هزینه  و  بوده  رایگان  مشترک  برای  گاز 
موتورخانه شامل تنظیم مشعل های موتورخانه ، نصب رسوب 
شرکت  وسیله  به  اصالحات  انجام  از  پس  کاری  وعایق  گیر 
های مجری و کنترل های الزم توسط شرکت ملی گاز ایران 

پرداخت خواهد شد.
همچنین شرکت های مجری که دارای رتبه یک تا پنج تاسیسات 
از سازمان برنامه و بودجه و یا تاییدیه از صنف شوفاژ کاران 
هستند می توانند با مراجعه به سایت شرکت ملی گاز ایران به 

جذب 2٣  هزار مشترک جدید 
گاز در فارس 

محمد حسین پورمعاون بهره برداری شرکت گاز فارس از جذب 
۲3 هزار  مشترک و مصرف کننده جدید گاز طبیعی از ابتدای 

سال تاکنون خبر داد.
حسین پور افزود :اشتراک پذیری های صورت گرفته در بخش های 
مختلف خانگی، تجاری و صنعتی بوده که با این احتساب، تعداد 
به یک میلیون و ۵3۷ هزار  مشترکین گاز طبیعی در استان 

رسیده است.
به گفته وی هم اکنون یک میلیون و 33۱ هزار و 9۴۰ خانوار 
شهری یعنی معادل 99 درصد جمعیت شهری و 3۰۵ هزار و 
از جمعیت  9۶ خانوار روستایی، معادل ۸۸ و ۱۶ صدم درصد 

روستایی فارس از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
حسین پور تاکید کرد:  با اتمام طرح های در دست اجرا در فارس 
تا سال ۱۴۰۰، ضریب گازرسانی شهری در استان  به ۱۰۰ درصد 

ارتقا می یابد.

شرکت گاز استان فارس و دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز 
به  منظور بهره گیری از ظرفیت علمی این دانشگاه، تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند. 
محمد راستی رئیس پژوهش و فناوری گاز فارس گفت: این 
های  توانایی  و  امکانات  از  بهینه  استفاده  هدف  با  قرارداد 
علمی دانشگاه در جهت رفع نیازهای پژوهشی و تحقیقاتی 

شرکت گاز استان امضا شده است.
تحقیقات  مرکز  یافته،  نظام  همکاری  دراین  راستی  گفته  به 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پلیمر  و  نفت  شیمی  مهندسی 
گاز  شرکت  فناوری  و  پژوهشی  امور  و  سو  یک  از  شیراز 
استان فارس از سوی دیگر با امکان سنجی، تعریف و تدوین  
راهکارهای استراتژیک برای تهیه و تولید ابزارهای مورد نیاز 
فناوری   ، مهندسی  فنی،  مختلف  های  زمینه  در  گاز  شرکت 
مدت  به  امورحقوقی  و  پایه  ،علوم   انسانی  ،منابع  اطالعات 

شش سال همکاری می کنند .
رابطه  ایجاد  و  کاربردی  هاي  پژوهش  انجام  شد:  یادآور  وی 
حداکثری  استفاده  جهت  دانشگاه ها  با  بلندمدت  و  هدفمند 
از مراکز علمی یکي از سیاست هاي اصلي شرکت گاز استان 
فارس است و واحد پژوهشی و فناوری گاز استان همواره از 
مختلف  هاي  حوزه  در  کشور  مطرح  هاي  دانشگاه  پتانسیل 

بهره می گیرد .

انجام شده و استفاده از توان و ظرفیت شرکت، تامین گاز پایدار، 
مستمر و ایمن برای مشترکان استان رقم بخورد.

مدیر عامل شرکت گاز فارس در این جلسه بر فرهنگ سازی 
استفاده ایمن از گاز طبیعی تاکید کرد و گفت: واحد بهداشت، 
همراهی  با  شرکت  این  )اچ اس یی(  زیست  محیط  و  ایمنی 
روابط عمومی و با استفاده از ظرفیت رسانه ها، اطالع رسانی های 
الزم را درباره مسائل ایمنی و مصرف بهینه انجام خواهند داد تا 
پاییز و زمستانی بدون حادثه همراه با استفاده بهینه از گاز را 

سپری کنیم.
مکاتبه با فرمانداری ها برای پیش بینی سوخت دوم  صنایع و 
نیروگاه ها ، شناسایی نقاط بحرانی شبکه و تاسیسات و اقدام به 
رفع آنها استفاده از ظرفیت پایگاه های بسیج محالت و آموزش 
آنها برای موارد خاص بحران ، برنامه ریزی به منظور افزایش 
و  شبکه  سازی  مقاوم  و  حوادث  با  مقابله  برای  آگاهی  میزان 
تاسیسات از حوادث سال گذشته از دیگر موارد تاکید شده در 

جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت گاز فارس بود .
از سوی  گاز  مدیریت مصرف  بر  توصیه  با  ادامه  در  حسینی 
از  یکی  مصرف  مدیریت  کرد:  تصریح  استان  گاز  مشترکین 
مهم ترین موضوعاتی است که مشترکین باید آن را در سبک 
زندگی خود لحاظ کرده تا عالوه بر صرفه اقتصادی برای آنان 
از بروز مشکالت افت فشار در زمان پیک مصرف جلوگیری 

شود.
استفاده از درب و پنجره های دوجداره، رعایت دمای رفاه )۱۸ 
تا ۲۱ درجه سانتی گراد(، پوشیدن لباس گرم، نصب پرده های 
ضخیم، بهره گیری از نور و گرمای طبیعی در طول روز و استفاده 
از بخاری های استاندارد با ضریب بازدهی باال از جمله عواملی 

است که می توانند در مصرف بهینه گاز طبیعی مؤثر باشند.

موتورخانه های گازسوز در مجتمع های مسکونی و 
تجاری رایگان سرویس می شود

نشانی www.nigc.ir و انتخاب گزینه طرح بهینه سازی مصرف 
انرژی نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت گاز فارس تاکید کرد: بهینه سازی سوخت 
جز اولویت های اصلی شرکت ملی گاز است و تالش می کنیم 
بدون  دارند،  زیادی  مصرف  که  را  منازل  موتورخانه های  که 
که  کنیم  اصالح  گونه ای  به  مردم  برای  اضافی  هزینه  اعمال 

مصرف گاز تا ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.
این طرح براي مجتمع هاي مسکوني بزرگ که سیستم بهره 
اقتصادي  صرفه  قابلیت  دارند،  نگهداري  و  تعمیر  و  برداري 

بیشترو نتیجه خیلي مطلوب تري دارد.
حدود  موتورخانه ها،  کنونی  سیستم   ، کارشناسان  گفته  به 
در  راهکارها  برخی  اجرای  که  دارد  انرژی  تلفات  درصد   ۵۰
موتورخانه ها، حداقل 3۰ درصد صرفه جویی به همراه خواهد 
بسیار  راندمان  به  مربوط  نیز  انرژی  تلفات  باقی  داشت؛ 
که  است  بویلر  و  مشعل  در  حرارت  انتقال  و  احتراق  پایین 
این  بویلر چگالشی،  مانند  های جدید  فناوری  جایگزینی  با 

میزان اتالف نیز کاهش می یابد.

انعقاد قرارداد پژوهشی شرکت 
گاز فارس و دانشگاه آزاد شیراز
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در پی رانش زمین ناشی از گودبرداری در خیابان احمدی شمالی 
ابتدای کوچه ۱۴، رئیس بهره برداری و تعمیرات و نیروهای امدادی 

شرکت گاز فارس به محل اعزام شدند.
گاز  استان، شرکت  مرکز  برداری  بهره  رئیس  رحیمیان نسب، 
گفت:  با مدیریت بحران و تالش نیروهای امدادی در مهار موقت 
منطقه  این  مشترکین  گاز  قطعی  و  آن  شکست  از  لوله،  خط 

جلوگیری شد.
با اجرای شبکه ای به طول ۵۰ متر و دیوار کشی و ایمن سازی آن 
در سریع ترین زمان ممکن، گازرسانی پایدار و ایمن همچنان به 

مشترکین خیابان احمدی شیراز، ارائه می شود. 
مرکز مکانیزه بهره برداری و امداد گاز شیراز با ۸  پست امدادی 
و گشت سیار و ۲ پست امداد موتوری و ۶۴ امدادگر متخصص در 
تمام ساعات شبانه روز آماده پاسخگویی به سؤاالت و مشکالت 

مشترکان گاز شیراز است. 

شرکت گاز فارس، رتبه برتر کشور را در سالمت 
اداری کسب کرد

اظهار داشت:   اداری گاز استان فارس  دبیر کمیته ی سالمت 
این شرکت موفق شد در میان 3۰ شرکت گاز استانی با دریافت 
نمره 9۶.۵۸ رتبه نخست سالمت اداری سال 9۸ را کسب  کند.
رعایت  سازی،  شفاف  که  این  به  اشاره  با  محمدپور  مجتبی 
شایسته  پاسخگویی،  گرایی،  قانون  شهروندی،  حقوق 
و  مصرف   الگوی  رعایت  مالی،  و  اداری  انضباط  ساالری، 
شرکت  امتیاز  درصدی   ۸۲ افزایش  موجب   داخلی  کنترل 
فارس در حوزه سالمت اداری نسبت به دور قبل در مقایسه 
ارزیابی  این  افزود:  است،  شده  استانی  گاز  های  شرکت  با 
توسط امور بازرسی شرکت ملی گاز ایران انجام شده است.

متوالی  های  دوره  فارس،  گاز  شرکت  عامل  مدیر  گفته   به 
سنجش و پایش اداری در 9 شاخص  آموزش،  قانون گرایی، 
شفافیت، پاسخگویی، شایسته ساالری، انضباط اداری و مالی، 
های  سامانه  توسعه  و  استقرار  بهره وری،  و  مصرف  الگوی 
الکترونیکی و نظارت و کنترل داخلی و با هدف اجرای قانون 

ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد انجام می گیرد.
گاز  شرکت  کشوری  نخست  رتبه  کسب  که  این  بیان  با  وی 
فارس در سالمت اداری با تالش مستمر مدیران و مسؤولیت 
پذیری نیروهای خدوم شرکت گاز استان با رعایت مقررات، 
در  قانونی  های  ظرفیت  از  جستن  بهره  همچنین  و  قوانین 
انجام امور، محقق شده است ، تاکید کرد: جلب رضایتمندی 
حقوق  رعایت  صادقانه،  خدمات  ارائه  مشترکین،  حداکثری 
گاز  شرکت  اصلی  هدف  اداری  سالمت  ارتقاء  و  شهروندی 

استان فارس است.
در ارزیابی سالمت اداری شرکت ملی گاز ایران، شرکت های گاز 

سمنان و کرمان پس از فارس ، رتبه دو و سوم را کسب کردند.

رئیسه  هیأت  و  معاونان  مدیرعامل،  حضور  با  مراسمی  طی 
گازرسانی  های  پروژه  ناظران  از  فارس  استان  گاز  شرکت 

تقدیر به عمل آمد.
گاز  شرکت  مدیرعامل  حسینی  غالمعباس  جلسه  ابتدا  در 
استان فارس با بیان این که توسعه  گازرسانی به نقاط روستایی 
و شهری یکی از راهبردهای اصلی این شرکت است، از زحمات 
بی وقفه  همه کارکنان در سطح استان به ویژه ناظرین در حوزه 

اجرای پروژه های گازرسانی قدردانی نمود.

کارگروه تجاری سازی با هدف حمایت از تجاری سازی فناوری 
های مورد نیاز صنعت گاز در شرکت گاز فارس تشکیل شد.

این کارگروه به عنوان نخستین کارگروه تجاری سازی در شرکت 
های  طرح  نمودن  کاربردي  هدف  با  کشور،  سراسر  گاز  های 
پژوهشی فعالیت خود را آغاز کرده تا طرح های تحقیقاتی و 
نوآوری های متخصصان و پژوهش گران صنعت گاز را به سمت 

تولید انبوه هدایت کند.
نوآوري ها،  تجاري سازي  و  بازار  تا  ایده  زنجیره  تکمیل 
دانش  کاربردي کردن  و  اختراعات  و  پژوهشي  دستاوردهاي 
دیگر  از  پشتیباني  و  مالي  خدمات  و  کمک ها  ارایه  طریق  از 

فعالیت های این کارگروه تخصصی است.
تجربیات  و  تحقیقاتی  ظرفیت های  توانمندی ها،  از  بهره گیری 
صنعتگران و متخصصان حوزه گاز با اولویت ظرفیت های موجود 
در استان، بررسی چالش های فراروی تجاری سازی و رفع موانع 
تولید انبوه، عقد قرارداد و عملیاتی کردن طرح های دانش بنیان 
و فرهنگ سازی برای بازارسازی تولیدات از جمله اهداف برپایی 

این کارگروه به شمار می رود.

تشکیل کارگروه تجاری سازی در 
شرکت گاز فارس 

طی مراسمی از ناظرین پروژه های گازرسانی تقدیر شد

وی در ادامه گفت: کلیه ناظرین این شرکت از پرسنل تالشگر 
و با تجربه این شرکت هستند که تمام اراده خود را در پیشبرد 
مناسب پروژه های گازرسانی، با رعایت اصول HSE  و پیاده 

سازی استانداردهای اجرایی پروژه ها به کار می گیرند. 
وی در حاشیه جلسه پایش این شرکت ضمن آرزوی موفقیت 
روزافزون برای کلیه ناظرین از تعدادی از ناظرین پروژه های 
گازرسانی در بخش اجرای طرحها و بهره برداری تجلیل نمود 
و گفت:  با تالش کارکنان این شرکت تاکنون افزون بر ۸۸.۲ 
جمعیت  درصد   9۸.9 از  بیش  و  روستایی  جمعیت  درصد 

شهری فارس از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند. 
بنا بر این گزارش درب در حوزه معاونت بهره برداری از آقایان 
انتشاری،  محسن  محمد  ذات،  جهان  رامین  طالبی،  محمد 
اکبر  علی  عابدی،  مسعود  صالحی،  رامین  راسخی،  محمد 
عبدالهی، اشکان هژبریان، پوریا صمصامی، هادی رنجبر و در 
محمدامین  آقایان  طرحها  اجرای  و  مهندسی  معاونت  حوزه 
اصغر  گودرزی،  محمد  کردشولی،  محسن  تبار،  احمدی 
خوشکام،  محسن  فریدونی،  هاشم  خلیلی،  آرش  خسروی، 
عبدالرسول حیدری، رمضان روستایی، احسان شکوهی، علی 
اوج فرد، هادی هاشمی، علی سلطانی و حسن علی پور با اهدا 

لوح سپاس تقدیر شد.

رانش زمین در خیابان احمدی

مشترکان گاز مي توانند در صورت افت فشار گاز، قطع، نشت گاز 
، انفجار، آتش سوزی، گازگرفتگی و یا داشتن هرگونه پرسش 
در تمام ساعات شبانه روز با سامانه گویا و مکانیزه ۱9۴ تماس 
بگیرند تا کارشناسان واحد امداد این شرکت در کمترین زمان 
ممکن در محل مورد نظر حضور یافته و پاسخگوي مطالبات و 

رفع مشکل مربوطه باشند.

محمد حسن خاکباز رئیس امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و 
پدافند غیرعامل شرکت گاز استان فارس گفت: به مناسبت هفته 

برگزاری ٩ مانور عملیاتی در
 شرکت گاز فارس

پدافند غیرعامل و با هدف سنجش سطح آمادگی مراکز، 9 مانور 
آموزشی و عملیاتی در شرکت گاز فارس برگزار شد.

خاکباز اجرای الزامات پدافند غیرعامل، کاهش آسیب پذیری 
قوت،  و  ضعف  نقاط  شناسایی  ها،  بحران  و  تهدیدها  برابر  در 
هماهنگی بین واحدها در زمان وقوع حادثه و بررسی کارکرد 
صحیح تجهیزات ایستگاه ها را از اهداف برگزاری این مانورها 

اعالم کرد.
وی تاکید کرد: برنامه های هفته پدافند غیرعامل از ۵ تا ۱۲ آبان 
در چهار محور آموزش، رزمایش، همایش، فرهنگ سازی و در 

سه سطح استانی، شهرستانی و دستگاهی برگزار شد.
برگزاری جلسه پدافند غیرعامل در استانداری فارس، حضور 
کشور،  وزارت  غیرعامل  پدافند  شورای  در  کنفرانسی  ویدئو 
تشکیل کمیته پدافند غیرعامل و برگزاری کارگروه آموزشی در 
خصوص پیاده سازی الزامات پدافندی ابالغی شرکت ملی گاز، 
بررسی آسیب های بهداشتی پیشگیری از بیماری های واگیردار 
مانند کرونا و تهیه پیام و پوستر در زمینه HSE به منظور آشنایی 
کارکنان شرکت با موضوعات مختلف پدافند غیرعامل از دیگر 
برنامه های هفته پدافند غیرعامل در شرکت گاز استان فارس 

بود.

توصیه های 
ایمنی را جدی 

بگیریم.

در مصرف گاز، 
صرفه جویی 

کنیم.



پیشنهاد  ساخت گریس پمپ توسط 
مهندس مصیب کشاورز
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برای دومین سال متوالی، بسیج شرکت گاز فارس موفق به کسب 
رتبه برتر در کشور  شد .

حوزه مقاومت بسیج شرکت گاز استان فارس در ارزیابی عملکرد 
سال ۱39۸ با کسب امتیاز 9۵ از ۱۰۰ در برنامه های اصلی و متمم 
و امتیاز ۱9 از ۲۰ در برنامه های ویژه در سطح شرکت ملی گاز 

ایران، موفق به کسب مقام اول شد .
عبدالرحمن شاکر سرپرست حوزه مقاومت بسیج شرکت گاز 
استان فارس نیز افزود: این ارزیابی در بین پایگاه های مقاومت 
بسیج شرکت ملی گاز ایران اعم از شرکت های گاز استانی و 
مناطق عملیاتی و شرکت های پاالیشی و انتقال صورت گرفته 

است.
شاکرافزود: برگزاری اردوی جهادی با هدف خدمت رسانی و رفع 
محرومیت در مناطق کم برخوردار،استقرار میز خدمت روزانه 
در ادارات گاز مستقر در شیراز و شهرستان ها ، دیدار چهره 
به چهره مسؤولین شرکت گاز با مردم ،  اجرای رزمایش ها و 
مانورهای مشترک فنی ، حفاظتی و امنیتی، پایش و بروز رسانی 
شبکه مدیریتی ، آمادگی مقابله با بحران ها ، برگزاری سلسله 
نشست های بصیرت افزایی و روشنگری حلقه های صالحین و 
پیگیری مطالبات مردمی بخشی از فعالیت های بسیجیان شرکت 

گاز استان فارس در سال گذشته است .
در مجموع بیش از هزار و ۷۸۴ نفر از کارکنان شرکت گاز استان 

فارس در عضویت رسمی بسیج  هستند .
بسیجیان حوزه شرکت گاز استان فارس در ارزیابی های سال 

9۷ نیز موفق به کسب رتبه برتر رده های تابعه  شدند .

با توجه به نیاز هر ناحیه به داشتن گریس 
پمپ، اقدام به ساخت گریس پمپی با فشار 
۶۰۰۰ پوند بر اینچ مربع گردید که مزایای آن 
نسبت به گریس پمپ های موجود در بازار به 

شرح ذیل می باشد:
قیمت: هزینه های صرف شده جهت آماده 
سازی نمونه حاضر در حدود۶۰% از نمونه های 

تهیه شده پیشین کمتر می باشد. 
تعمیرات: با توجه به سادگی این گریس پمپ تعمیرات آن بسیار 

جزئی و به ندرت اتفاق می افتد. 
 حجم گریس: با توجه به نیاز حجم بیشتر سیلندر تغذیه گریس، 

مقدار گریس مخزن آن به بیش از 3 کیلوگرم رسیده است. 
تغذیه: نظر به اینکه دهانه تغذیه گریس به درون سیلندر در 
گریس پمپ های پیشین کوچک بود و از این رو تغذیه گریس به 
سختی انجام می گرفت، دهانه گریس پمپ ساخته شده بزرگتر 
دیده شده و تغذیه گریس به راحتی انجام می گیرد. در ضمن 
برگشت پیستون که قبال به سختی صورت می گرفت در این 

گریس پمپ توسط سنبه و زنجیر به راحتی انجام می گردد. 
تعداد دفعات: به دلیل شعاع بزرگتر سیلندر، تعداد دفعات الزم 

برای رسیدن به فشار خروجی مناسب کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت گاز استان 
به  ورود  به  اشاره  با  فارس 
فصل سرما، بر لزوم استفاده 
از وسایل گرمایشی استاندارد 
ایمنی  مسائل  به  توجه  و 

وسایل گازسوز تاکید نمود.
بیان  با  حسینی  غالمعباس 
اینکه به دنبال کاهش دما و 
سردی هوا شهروندان باید نکات ایمنی را در نصب و استفاده 
داشت:  اظهار  کنند،  رعایت  استاندارد  گرمایشی  وسایل  از 
و  گازی  بخاری  نصب  هنگام  در  شهروندان  همه  است  الزم 
هرگونه وسایل گرمایشی دیگر، ابتدا با بررسی مسیر دودکش 
و استفاده از کالهک از تامین اکسیژن مورد نیاز در منازل و 
کردن  گرم  برای  طبیعی  گاز  از سوخت  که  مکان هایی  دیگر 
ایجاد  از  تا  نمایند  حاصل  اطمینان  می کنند  استفاده  محیط 
هرگونه حادثه مانند مسمومیت با گاز سمی منوکسید کربن، 

خفگی، انفجار و آتش سوزی جلوگیری شود.
به  سوز  گاز  وسایل  نصب  هنگام  باید  مشترکان  افزود:  وی 
نصب  و  دودکش  مسیر  بودن  باز  از  گازی  بخاری  خصوص 
کافی  دقت  همچنین  شوند،  مطمئن  بام  پشت  در   Hکالهک
متناسب  کافی  اکسیژن  و جریان  تبادل هوا  پیش بینی  برای 
در  شده  نصب  گرمایشی  سامانه های  و  دستگاه ها  نیاز  با 

محیط های مسکونی داشته باشند.
از بخاری های بدون  بر استفاده نکردن  حسینی ضمن تاکید 
دودکش در محیط های مسکونی بسته، خاطرنشان کرد: آبی 
نبودن شعله بخاری، رطوبت زیاد اطاق و نامطبوع بودن فضای 
منزل نشانه خطر است و باید در این گونه مواقع دما و ارتفاع 
دودکش و مسیر آنرا کنترل کرده یا از افراد مطلع و کارشناس 
و یا تماس با ۱9۴ در این خصوص درخواست راهنمایی و کمک 

شود.

توجه به مسائل ایمنی 
وسایل گازسوز در 

فصل سرما

افتخاری دیگر برای بسیجیان شرکت گاز فارس 

هفته بسیج، یادآور تشکیل مردمی ترین نهاد ارزشمند در نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران است که با افکار و اندیشه های واالی معمار 
و نقش  امام خمینی)ره( شکل گرفت  انقالب اسالمی حضرت  کبیر 
ارزنده ای در طول هشت سال دفاع مقدس و عرصه های گوناگون 

انقالب اسالمی ایفا نمود.
هفته بسیج، گرامی داشت ایثارگری ها و از خود گذشتگی بسیجیان 
آزاده و گمنامی است که برای سربلندی و سرافرازی ایران اسالمی 
جانفشانی کرده اند و هر جا در دفاع از آرمان های انقالب اسالمی نیاز 
به حضور غیرتمندانه بوده است، حاضر شده اند و با به نماش گذاشتن 

جلوه های ایثار و فداکاری، نام خود را جاودانه ساخته اند
 این شجره ی طیبه، امروز به درخت تناوری تبدیل شده که توانسته 
با بهره گیری از نیروهای متعهد، در صحنه های مختلف در مقابله با 
و  فعاالنه درعرصه ی عمران  هجمه های شوم دشمنان و مشارکت 

سازندگی ایران اسالمی، نقش آفرینی نماید.
در یک کالم باید گفت که بسیج، نماد اخالص و خدمت خالصانه، شکوه 
جهاد و ظلم ستیزی، پرچم دار والیت مداری و اوج ایمان و حرکت در 
مسیر حق و حق طلبی و رمز موفقیت و سربلندی و امنیت کشور در برابر 

دشمن و اسوه ی مقاومت در برابرظلم است .
ایران  ایثار ملت سرافراز  و  مقاومت  این هفته ی مقدس که سمبل 
اسالمی است را به دالورمردان بسیج و آحاد ملت شریف ایران تبریک 
آبادانی  و  و توسعه  بزرگ، شکوه و عظمت  از خداوند  نموده،  عرض 
کشور عزیزمان را در سایه ی مقاومت و پایداری بسیجیان جان برکف 

آرزومندیم.

بسیج، شجره ی طیبه ی 
انقالب اسالمی

بسیج مظهر عشق و ایمان، آگاهی و مجاهدت و آمادگی کامل 
برای سربلند کردن کشور و ملت است. » مقام معظم  رهبری«

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس، ادامه داد: سرویس کردن 
کامل مجموعه سامانه های گرمایشی مجتمع های مسکونی به 
خصوص رسوب زدایی کوره ها و اطمینان از سالمت مشعل ها قبل 
شیلنگ  و  فلزی  های  بست  از  استفاده  سرد،  فصل  آغاز  از 
لوازم  و  بخاری  فلزی در نصب  بخاری  لوله های  و  استاندارد 
و  آکاردئونی  های  دودکش  نصب  از  جلوگیری  گازسوز، 
استفاده نکردن از یک شیر گاز برای چند وسیله گازسوز از 

دیگر نکاتی است که باید به آن توجه شود.
حسینی با بیان اینکه هر سال بیش از ۷۶ درصد از حوادث 
فوت و خفگی با گاز منواکسیدکربن مربوط به دودکش است، 
حوادثی  دسته  آن  از  گرفتگی  گاز  از   ناشی  حوادث  گفت: 
آنها  بروز  از  می توان  توجه  و  دقت  کمی  با  تنها  که  هستند 
ایمنی  با رعایت موارد  امیدواریم شهروندان  جلوگیری کرد، 
امسال شاهد هیچگونه اتفاق تلخ و ناگواری ناشی از خفگی و 

گازگرفتگی نباشیم. 
مشترکین  همه  از  پایان  در  فارس  گاز  شرکت  مدیرعامل 
با  ذکر شده،  موارد  رعایت  تا ضمن  نمود  درخواست  محترم 
مراجعه به سایت اینترنتی شرکت گاز استان فارس به آدرس 
www.nigc-fars.ir  کلیه نکات ایمنی در خصوص استفاده از 

وسایل گاز سوز را مورد مطالعه قرار دهند.

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس از راه اندازی سامانه ی  هیات 
حل اختالف قراردادهای منعقده با شرکت ملی گاز ایران خبر داد .

 این سامانه با هدف سهولت و تسریع در فرایند رسیدگی به اختالف 
قراردادهای شرکت های پیمانکاری منعقده با شرکت گاز ، دسترسی 
آسان به اطالعات الزم برای تشکیل پرونده ، کاربرگ های مورد نیاز 

و تاریخ برگزاری جلسات راه اندازی شده است .
بر این اساس کارگران و کارفرمایان می توانند با مراجعه به سامانه 

هیات حل اختالف قراردادی شرکت گاز  به نشانی:
 https://cdrb.nigc.ir/ شکایت خود را به صورت الکترونیکی و 

غیرحضوری انجام دهند.
نظارت بر حسن اجرای قراردادها به عنوان ساز و کاری برای حل 
اختالفات، پرهیز از طوالنی شدن اختالفات یا الینحل ماندن آن ها 
و جلوگیری از توقف پروژه ها و ایجاد زمینه های بروز فساد از دیگر 

اهداف راه اندازی این سامانه است .

راه اندازی سامانه هیات حل اختالف 
قراردادی در شرکت گاز 
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گزارش اطالعات ارایه شده در آیین بهره  برداری از پروژه های گازرسانی استان فارس

هفته وحدت گرامی باد 

کارنما 
نشریه داخلی شرکت گاز استان فارس 
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