
تحقق بیش از 95 درصدی 
اهداف کمی  شرکت گاز فارس 

در سال جهش تولید

سخنی با مخاطبان

تقدیم  حالی  در   » نما  گاز   « خبرنامه  هفدهمین شماره  
شما عزیزان می گردد که وارد سومین سال از آغاز به کار 

این نشریه شده ایم.
در گذر از حیات کوتاه این نشریه، همواره بر آن بوده ایم 
ماهانه  اخبار  و   عملکرد  گزارشات  جمع بندی  خالل  در 
فراهم  فضایی  عمومی،  و  اختصاصی  های  شاخص  در 
کنیم تا همکاران گرامی در بخش های مختلف سازمان از 
دستاوردهای سایر بخش ها و واحدها مطلع شده همکاران 
قابل  و   اطالعات  را شناخته  مبتکر خود  تالشگرو  کوشا، 
انتشار به نحو گسترده در فضای درون سازمانی منعکس 

گردد. 
ما، پوشش  پیش روی  از جمله چالش های  میان،  این  در 
گستردگی  دلیل  به  که  است  نواحی  اخبار  و  مطالب 
عمومی،  روابط  محدود  ظرفیت  و  مسافت  ابعاد  سازمان، 
و  نواحی  همه  به  شایسته  صورت  به  پرداختن  امکان 
بایست  که  آن گونه  استان  گاز  شرکت  پرشمار  مناطق 
همکاران  به  ما  انتظار  و  امید  چشم  و  نمی شود  فراهم 
گرامی در نواحی است که با ارسال گزارشات خود در همه 
زمینه های قابل انتشار شامل اقدامات توسعه ای، فعالیت 
ها و دستاوردهای  شغلی، اجتماعی، ورزشی و سایر موارد 
پلی باشند برای برقراری ارتباطات بهتر در درون خانواده 

بزرگ شرکت گاز استان فارس.
ضمن پرداختن به خدمات همکاران در عرصه های شغلی، 
این نشریه که  انتشار  از دیگر اهداف در طراحی و  یکی 
فراهم  و  اجتماعی  رویکرد  نشده،  محقق  چندان  البته 
مستعد  و  موفق  کارکنان  معرفی  برای  محیطی  نمودن 
خدمات  و  تالش ها  اختراعات،  استعدادها،  معرفی  و 
منظور  به  مختلف  عرصه های  در  خانواده ها  و  همکاران 
بیشتر دیده شدن است و بر این باوریم  راه طوالنی برای 
تحقق این اهداف در پیش است و  این امر هم افزایی و 
و  انتقادات  نظرات،  و  را می طلبد  عزیزان  مساعدت شما 
پیشنهادات شما بزرگواران در مسیر پیش رو و در راستای 

بهبود شرایط کیفی نشریه یاریگر ما خواهد بود.  

روی خوش گاز به صنایع فارس در 
سال جهش تولید

میــاد بــا ســعادت امــام حســن مجتبــی )ع( مبــارک     بــاد

 فارس، استان سبز 
گازرسانی شد

شاخص بهره مندی از گاز در 
روستاهای فارس  به بیش از

9۲ درصد رسید

توسعه سازمانی و افزایش  
  ICTبهره وری از مسیر

محقق  می شود

70 پروژه گازرسانی در 65 روستای 
استان فارس در دست اجراست

بیش از 70 هزار متقاضی به جمع مشترکان گاز 
فارس افزوده شد

آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به محور صنعتی 
شمال شرق شیراز 

رونمایی از خودرو مدیریت بحران شرکت گاز فارس

شرکت گاز فارس، پیشرو در اجرای طرح  
دیسپچینگ ملی گاز

7

گذر گرمای امیدبخش گاز در مناطق 
صعب  العبور فارس

3

2

3

5
محمدرضا فرمانی کارمند نمونه 

شرکت ملی گاز ایران شد 

دیدار و گفت و گوی اعضای هیات مدیره شرکت 
گاز استان فارس با کارکنان واحد روابط  عمومی

6

طرح طبقه بندی مشاغل به صورت کامل در شرکت 
گاز استان فارس اجرایی شد

7

تقدیر از همکاران واحد مخابرات در آستانه ی روز 
جهانی مخابرات و ارتباطات

7
همکالم  با پیشکسوت روابط عمومی فارس

8

5

حمایت از 15 طرح پژوهشی در شرکت گاز فارس

4

برخورداری  بیش از219 هزار مشترک فارسی
 از تخفیف 100 درصدی گازبها

4
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۲

مناطق  از  گاز  امیدبخش  گرمای  گذر  با 
صعب العبور فارس، شاخص بهره مندی از 
این نعمت طبیعی در روستاهای فارس به  

۹۲.۴۴ درصد رسید.
این  بیان  با  فارس  گاز  مدیرعامل شرکت 
با هدف  که گازرسانی به نقاط روستایی  
عدالت  گسترش  و  زدایی  محرومیت 
اجتماعی یکی از اهداف شرکت ملی گاز 
و همت  تالش  با  گفت:  است،  بوده  ایران 
صنعتگران گاز استان و اجرای طرح های 
استان،  گذر  مناطق سخت  در  گازرسانی 
روستا    ۲۰۷ و  هزار   ۲ از  بیش  کنون  تا 
در فارس از مزایای گاز طبیعی برخوردار 

شده اند.
خانوار   ۹۹۱ و  هزار   ۳۷۱ وی  گفته  به 

بهره  این موهبت خدادادی  از   روستایی 
گرمابخش  طبیعی،  گاز  و  هستند  مند  
خانه های ۹۲.۴۴ درصد روستاهای استان 

فارس شده است.
مدیر عامل شرکت گاز استان فارس ادامه 
روستا   ۲۰۲ به  گازرسانی  اکنون  هم  داد: 
و  ریزی  برنامه  حال  در  استان  سطح  در 

اجرا می باشد.
به  گازرسانی  کرد:  تاکید  حسینی 
اولویت  در  خانوار  باالی۲۰  روستاهای 
اساس  بر  و  است  استان  گاز  شرکت 
صورت  در  شده  انجام  برنامه ریزی های 
امسال،  پایان  تا  بودجه  تخصیص 
روستاهای گازدار این استان به ۲ هزار و 

۳۲۷ روستا خواهد رسید.

با برنامه ریزی و اقدامات شرکت گاز استان 
در سال ۹۹،  ۰ ۷ هزار و 5۷8 متقاضی جدید 
به جمع مشترکان شرکت گاز طبیعی فارس 

اضافه شد.
گاز  برداری  بهره  معاون  پور  حسین  محمد 
استان فارس گفت: با تحقق این امر، مجموع 
بیش  به   استان  در  طبیعی  گاز  مشترکین 
ازیک میلیون و 58۱ هزار و ۲۴۰  مشترک در 

اگر شرکت یا سازمانی می خواهد توسعه پیدا 
کند، باید روی موضوع افزایش بهره وری کار  
و  نفت  وزیر  معاون  تربتی،  منتظر  حسن 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در مراسمی 
که به مناسبت روز جهانی ارتباطات با حضور 
کارکنان مدیریت فناوری و اطالعات برگزار 
شد، با بیان این مطلب، اظهار داشت: موضوع 
ارتباطات در صنعت گاز کشور امروز بیشتر 
از گذشته اهمیت دارد، به دلیل اینکه بستر 
به  است؛   ICT موضوع  آینده،  اتفاقات  همه 
این معنی که ما بایستی در این موضوع مهم 
عقب  نکنیم  را  کار  این  اگر  باشیم،  روز  به 

مانده خواهیم شد.
اینکه  بیان  با  خود،  سخنان  ادامه  در  وی 
توسعه کشورها و شرکت ها در آینده، در گرو 
بهره وری است، گفت: برای افزایش بهره وری، 
باید در موضوع ارتباطی و ICT تحول ایجاد 
کنیم، در غیر این صورت، سخت بتوانیم به 
اقتصاد  بر  نهایت  در  که  نظر  مورد  بهره وری 

کشور نیز مؤثر خواهد بود، دست یابیم.
تربتی ادامه داد: شرکت ملی گاز ایران نیز از 
این قاعده مستثنی نیست؛ باید تصدی گری 
شرکت ها  به  را  آن  و  رها   ICT حوزه  در  را 
به  و  کرده  واگذار  بهره بردار  سازمان های  و 
ضمن  رویم،  پیش  سیاست گذاری  سمت 
بدانند  باید  هم  تابعه  شرکت های  که  آن 
با  اجرا  ولی  ستاد،  با  سیاست گذاری  نقش 
چارچوب  در  باید  هرچند  است،  خودشان 

و  پراکنده  اگر  که  چرا  کنند؛  حرکت  ستاد 
بدون برنامه عمل کنیم، به نتیجه پیش بینی 

شده، نخواهیم رسید.
بیان  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
حوزه   در  خوبی  بستر  خوشبختانه  اینکه 
ICT در سطح کشور فراهم شده، بیان کرد: 
در بحث این که دیتا را تولید و آن را منتقل 
بحث  در  اما  شده،  زیادی  کارهای  کنیم، 
اینکه دیتاها را آنالیز و از آن استفاده کنیم، 

هنوز کاری نکرده ایم.
محور  و  اصلی  بحث  امروز  تربتی،  گفته  به 
جامعه  از  ما  که  است  این   ،ICT اصلی 
جامعه  در  که  فراوانی  دیتاهای  و  اطالعاتی 
را  الزم  استفاده  و  بهره برداری  دارد،  وجود 
آن  از  نباید  که  است  نکته ای  این  و  ببریم 
بتوانیم  که  این  باب  از  ما  امروز  شد؛  غافل 
عطف  نقطه  در  شویم،  فضایی  چنین  وارد 

قابل توجهی هستی.
اینکه  بیان  با  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
 ICT امروز کارهای زیر بنایی خوبی در حوزه
است،  گرفته  انجام  ایران  گاز  ملی  شرکت 
افزود: تقریبا ۹5 درصد جمعیت کشور از گاز 
تحول  برنامه  در  بنابراین  می کنند،  استفاده 
آتی ICT، نباید از مشتریان و ذی نفعان مان 
غافل بمانیم؛ هرگونه خدمات و نرم افزارهایی 
را،  می شود  کارها  شدن  آسان  به  منجر  که 
باید در اختیار مشترکان قرار داد تا بتوانیم 

خدمات دهنده برتری باشیم. 

 فارس، استان سبز گازرسانی شد
غالمعباس حسینی مدیرعامل شرکت گاز استان فارس:

توسعه سازمانی و افزایش
 بهره وری از مسیر  ICT  محقق می شود

بیش از 70 هزار متقاضی به جمع مشترکان گاز فارس افزوده 
شد

شاخص بهره مندی از گاز در روستاهای فارس
 به بیش از 9۲ درصد رسید

امسال با تالش صنعتگران شرکت گاز استان در گازرسانی  به ۹۷/۳ درصد خانوارها، 
فارس به عنوان »استان سبز« کشور شناخته شد.

غالمعباس حسینی مدیرعامل شرکت گاز استان فارس  با بیان اینکه در حال حاضر 
اتمام طرح  با  گفت:  معرفی شده است،  فارس شهرستان سبز  استان  ۳۲ شهرستان 
هیچ  دهکویه،  و  عمادشهر  جویم،  دهرم،  بنارویه،  رستاق،  شهرهای  به  گازرسانی 

شهری در استان از نعمت گاز بی بهره نخواهد بود.
حسینی در ادامه افزود: تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای فارس امسال با وجود 
فشارهای زیاد اقتصادی نه تنها متوقف نشد، بلکه با تکیه بر تالش و همت صنعتگران 
گاز استان، شتاب بیشتری گرفت، به طوری که درصد بهره مندی خانوار شهری از گاز 

طبیعی به ۹8.۷ درصد و خانوار های روستایی به ۹5.۹ درصد رسیده است.
به گفته وی، هم اکنون  یک میلیون و 58۱ هزار و ۲۴۴  مشترک در بخش های خانگی، 

صنعتی، تجاری و عمومی استان تحت پوشش شبکه گازرسانی  فارس قرار دارند. 

معاون وزیر نفت در امور گاز:

بخش های خانگی، صنعتی، 
تجاری و عمومی رسید.

به  اشاره  با  پور  حسین 
بی وقفه  تالش  با  که  این 
گاز  شرکت  جهادگران 
فارس، پارسال بیش از  ۳۴ 
هزار و ۳8۳  علمک گاز در 
مناطق شهری و روستایی 
است،  شده  نصب  فارس 
سال  در  امیدواریم  گفت: 
توسعه  شاهد  نیز   ۱۴۰۰
هرچه بیشتر گازرسانی و افزایش ضریب نفوذ 

گاز طبیعی در استان باشیم.
در هفت سال اخیر بیش از ۲۷5 هزار و ۹66 
نصب  فارس  استان  سراسر  در  گاز  انشعاب 
۹۰/۷درصد  بر  افزون  تاکنون  است.  شده 
۹۹/۱درصد  از  بیش  و  روستایی  جمعیت 
طبیعی  گاز  نعمت  از  فارس  شهری  جمعیت 

بهره مند شده اند.
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از  فارس  استان  گاز  ریزی  برنامه  رئیس 
تحقق ۹5درصدی اهداف کمی این شرکت 
در زمینه های مختلف در سال جهش تولید 

خبر داد.
محمود رضا رزم گفت: در سال ۹۹ با توجه به 
اهداف کمی مشخص شده از سوی شرکت 
فارس،  استان  گاز  شرکت  برای  گاز  ملی 
جذب 66 هزار مشترک جدید تعریف شده 
بوده که با تالش های صنعتگران گاز فارس 
در مسیر خدمات رسانی به مردم، ۷۰ هزار 
و 5۷8  مشترک جدید جذب شد که این 
ابالغی  برنامه  موضوع تحقق ۱۰۷ درصدی 

را نشان می دهد.
 ۳8۳ و  هزار   ۳۴ اجرای  به  اشاره  با  وی 
این   : گفت  فارس  در  گاز  جدید  انشعاب 
 ۱۰۰.5 تحقق  از  نشان  انشعاب،  میزان 
درصدی اهداف کمی شرکت گاز استان در 

نصب انشعابات جدید است.
با  فارس  گاز  شرکت  ریزی  برنامه  رئیس 
اشاره به روی خوش گاز به صنایع استان در 
سال جهش تولید، گفت: اجرای ۴۳۲ طرح 
به واحد های تولیدی و صنعتی  گازرسانی 
از  نیز حکایت  فارس،  استان  و جزء  عمده 

تحقق ۱۴۰درصدی برنامه ابالغی دارد.
اجرای  طرح های گازرسانی به صنایع، عالوه 
اقتصادی، خدمات  توسعه  تولید،  بر جهش 
هوا،  آلودگی  کاهش  و  گازرسانی  متوازن 
صرفه  زایی،  اشتغال  افزوده،  ارزش  ایجاد 
و  فسیلی  های  سوخت  مصرف  در  جویی 

کاهش هزینه ها را به ارمغان آورده است.
شبکه   ۴۹6 از  بیش  اجرای  رزم  گفته  به 
کیلومتر   ۳۴5 و  هزار  و  برداری  بهره 
درصدی   ۷۹ و   ۹۱ تحقق  و  گذاری  شبکه 
این برنامه ها از دیگر نتایج تالش بی وقفه 
 ۹۹ در سال  فارس  گاز  جهادگران شرکت 

است.
فارس  گاز  شرکت  ریزی  برنامه  رئیس 
استان  گاز  شرکت  آمادگی  از  ادامه  در 
سال   در  صنایع  توسعه  موانع  رفع  برای 
با  ها   زدائی  مانع  و  ها  پشتیبانی  تولید؛ 
گازرسانی  تر طرح های  پر شتاب  اجرای 
اتکا  با  کرد:  امیدواری  ابراز  و  داد  خبر 
گاز  شرکت  در  همکارانمان  تالش  به 
در  بلندی  گام های  نیز   امسال  استان، 
اجتماعی  رفاه  و  استقرار عدالت  راستای 

شود. برداشته 

روستای   ۱۴ به  گازرسانی  تکمیل  عملیات 
و  سپیدان  های  شهرستان   العبور   صعب 

مرودشت آغاز شد.
رئیس اجرای طرح ها واحد مهندسی شرکت 
گاز استان فارس گفت: این طرح گازرسانی 
و  سپیدان  شهرستان  مرکزی  بخش  در 
بخش کامفیروز شمالی شهرستان مرودشت 
با اعتباری بیش از ۴5۹ میلیارد  در دو فاز 

ریال انجام می شود.
نخست  فاز  در  افزود:  رحیمی  علی حسین 
با اجرای  ۲۱هزار و ۹8۲ متر شبکه شامل 
سه  نصب  و  متوسط  فشار  و  توزیع  خطوط 
واحد ایستگاه تقلیل فشارگاز ، هزار و ۲۳5 
محمدحسین،  کربالیی  روستاهای  خانوار 
شول  بزی،  شول  شیرمحمدی،  پلنگی، 
بزرگ، کوئین، قلعه عبدا.. و دلخان از نعمت 

گاز بهره مند می شوند.
 6۷۴ و  میلیارد   ۱۴5 فاز  این  اجرای  برای 
شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  ریال  میلیون 

است.

به گفته وی در فاز دوم این طرح،  تا پایان 
سال، گاز میهمان  5۲۱ خانه  روستایی در 
ساران  مکان،  بهشت  داسی،  گردن  انگره، 
علیا و ساران سفلی و حسین آباد می شود.
و  میلیارد   ۹۳ نیز  مرحله  این  تکمیل  برای 
6۰۰ میلیون ریال اعتبار و ۲8 کیلومتر لوله 

گذاری پیش بینی شده است.
نقاط  به  گازرسانی  که  این  بیان  با  رحیمی  
و  زدایی  محرومیت  هدف  با  روستایی  
اهداف  از  یکی  اجتماعی  عدالت  گسترش 
گفت:  است،  بوده  ایران  گاز  ملی  شرکت 
و  استان  گاز  صنعتگران  همت  و  تالش  با 
مناطق  در  گازرسانی  های  طرح  اجرای 
سخت گذر استان، تا کنون بیش از ۲ هزار و 
۲۰۷  روستا در فارس از مزایای گاز طبیعی 

برخوردار شده اند.
به گفته وی ۳۷۱ هزار و ۹۹۱ خانوار روستایی 
از  این موهبت خدادادی بهره مند هستند 
 ۹۲/۴۴ خانه های  گرمابخش  طبیعی،  گاز  و 

درصد روستاهای استان فارس شده است.

تحقق بیش از 95 درصدی اهداف کمی
 شرکت گاز فارس در سال جهش تولید

گذر گرمای امیدبخش گاز در 
مناطق صعب العبور فارس

و  مهندسی  معاون  زارعیان  محمدرضا 
اجرای طرح های  شرکت گاز فارس از آغاز 
عملیات اجرایی گازرسانی به محور صنعتی 

شمال شرق شیراز خبر داد.
واحد   ۹۷ به  گازرسانی  هدف  با  طرح  این 
تولیدی و صنعتی زرقان با ۲۰ میلیارد تومان 

اعتبار در مدت 8 ماه  اجرا می شود.
اجرای  برای  افزود:  زارعیان  رضا  محمد 
این طرح بزرگ گازرسانی ۱۹ کیلومتر لوله 
گذاری انجام و یک ایستگاه تقلیل فشار ۲۰ 

هزار متر مکعبی نصب می شود.

به گفته وی اجرای این طرح، توسعه صنایع 
بزرگ و کوچک شهرستان صنعتی زرقان 
شمال  صنعتی  نواحی  گاز  تامین  امکان  و 
سال  بیست  از  بیش  برای  را  شیراز  شرق 

فراهم می کند.
زارعیان  ادامه داد: سرعت بخشیدن به روند 
موانع  رفع  بر  عالوه  صنایع،  به  گازرسانی 
خدمات  و  اقتصادی  توسعه  تولید،  جهش 
این  جایگزینی  موجب  گازرسانی،  متوازن 
سوخت پاک با دیگر سوخت های فسیلی و 
کاهش آلودگی هوا و محیط زیست می شود.

آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به محور 
صنعتی شمال شرق شیراز 

شمال  کیلومتری   ۲5 در  زرقان  شهرستان 
شرقی شیراز و در مجاورت بزرگراه پرتردد 
شیراز-  اصفهان قرار دارد. حدود ۲۴ درصد 
از کل واحدهای صنعتی استان فارس ، ۴۰۰ 

کارخانه و یک شهرک صنعتی با بیش از  ۹۰  
مستقر  زرقان  در  تولیدی  و  صنعتی  کارگاه 
است و این شهرستان را به یکي از قطب هاي 

صنعتي استان فارس تبدیل کرده  است.
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میالد احمدی مالیری رئیس گاز رسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی گاز استان 
فارس از بهره برداری از ۴۳۲ طرح گاز رسانی به صنایع استان فارس در سال ۹۹ خبر داد.
احمدی مالیری با اشاره به این که گازرسانی به صنایع، عالوه بر جهش تولید، موجب 
توسعه اقتصادی، خدمات متوازن گازرسانی و کاهش آلودگی هوا نیز می شود، گفت: 
طرح گازرسانی به واحد های تولیدی و صنعتی عمده و جزء در استان فارس عالوه بر 
ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی، صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی، کاهش 

هزینه ها، مهاجرت معکوس و توسعه و آبادانی شهرستان را به ارمغان می آورد.
از ۹ هزار و 6۲۲ واحد صنعتی فارس، هفت هزار و  8۷8 واحد از نعمت گاز طبیعی بهره 

مند هستند.
همچنین، گازرسانی به ۱۳6 واحد صنعتی در مرحله انتخاب پیمانکار و ۴5۱ واحد در 
مرحله طراحی و تهیه پکیج است که با تکمیل آن ها، گام مهمی در توسعه گازرسانی 

صنایع استان و رفع موانع تولید و اشتغال در سطح استان برداشته خواهد شد.

رئیس پژوهش و فناوری گاز استان فارس از 
اجرای ۱5 طرح پژوهشی در این شرکت خبر 
داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون این طرح 
ها در قالب پایان نامه های دانشجویی، رساله 
دکتری و پروژه های پژوهشی با همکاری و 

حمایت این شرکت ارائه شده است.
ها  طرح  این  افزود:  راستی  مهدی  محمد 
طرح  دو  دانشجویی،  نامه  پایان   ۹ شامل 
پژوهشی جاری و چهار پروژه پژوهشی در 
دست بررسی است که با حمایت مالی ۴5۰ 
میلیون تومانی شرکت گاز فارس در حال 

اجراست.
با  فیلتر  نانو  تولید  ساخت  وی  گفته  به 
ذرات  فیلتراسیون  راندمان  بهبود  هدف 
ساخت  و  طراحی  طبیعی،  گاز  از  جامد 
دستگاه نشت یاب گاز، تولید نمونه تجاری 
یافته، ساخت دستگاه آزمون  ارتقا  کنتور 
اتیلنی،  پلی  غیر  سرجوش  مخرب  غیر 
بومی سازی دستگاه نشت یاب لیزری گاز، 
تاسیسات  هشداردهنده  دستگاه  طراحی 
های  ماشین   بر  نصب  قابل  زیرزمینی 
سنگین حفاری و تولید انواع رگوالتورهای 
گاز صنعتی و خانگی، طرح کاهش تلفات، 
صرفه جویی مالی، تسریع در خط گذاری 
از  فیلترها  نمودن  سازی  بومی  و  ها  لوله 
اجرای  حال  در  پژوهشی  طرح های  جمله 

این شرکت در سال ۹۹ است.
در  گاز  تامین  زنجیره  بهینه سازی شبکه 
آنالیز سبک های تعارض سازمانی  فارس، 
مدیریت  فارس،  استان  گاز  شرکت  در 
منابع انسانی و بهره وری سازمانی و تعیین 
تقلیل  های  ایستگاه  تاسیس  بهینه  نقاط 
پایداری،  پارامترهای  اساس  بر  گاز  فشار 
و  هزینه  کاهش  ایمنی،  زیست،  محیط 
میزان مصرف نیز از جمله پایان نامه هایی 
است که با همکاری و حمایت شرکت گاز 

روی خوش گاز به صنایع فارس در سال جهش تولیدحمایت از 15 طرح پژوهشی در شرکت گاز فارس

فارس تهیه و تدوین شده است.
پژوهشی،  های  طرح  تصویب  راستی 
واحد  در  سازی  تجاری  کمیته  تشکیل 
اندازی  راه  فارس،  گاز  شرکت  پژوهش 
توسعه  و  ایجاد  هدف  با  نخبگی  انجمن 
روند  به  شتاب دهی  جهت  نوآوری  بستر 
دستیابی به فناوری های مدنظر صنعت گاز، 
فارس  گاز  پژوهشی شرکت  قرارداد  امضاء 
شیراز  واحد  اسالمی  آزاد  های  دانشگاه  با 
هدف  با  فارس  حرفه ای  و  فنی  دانشگاه  و 
دانشگاه  این  علمی  از ظرفیت  گیری  بهره 
روی  پیش  مشکالت  و  موانع  بررسی  ها، 
صنعت گاز و ارائه راهکارهای گذر از گلوگاه 
های این صنعت، انعقاد تفاهم نامه همکاری 
استاندارد  تدوین  مشترک  کمیته  ایجاد  و 
متخصصان  همکاری  با  گازی  تجهیزات 
گاز  شرکت  و  فارس  استاندارد  کل  اداره 
استان و حمایت ازپایان نامه ها و رساله های 
فعالیت شرکت  با حوزه  دانشجویی مرتبط 
پژوهش  واحد  اقدامات  دیگر  از  را  گاز 

شرکت گاز ذکر کرد.
فارس  گاز  فناوری  و  پژوهش  رئیس 
نوآوری،  محوری،  محصول  کرد:  تاکید 
موضوع  بودن  مرتبط  و  اقتصادی  صرفه 
از جمله  گاز  نیازهای شرکت  با  پژوهش ها 
پروژه های  از  در حمایت  که  است  مواردی 
می گیرد؛  قرار  سنجش  مالک  پژوهشی، 
مولفه ها  این  پژوهشی  پروژه های  چنانچه 
معنوی  و  مالی  حمایت  باشند،  داشته  را 
انجام خواهد شد و محدودیتی در  آنها  از 
تعداد پروژه های مورد حمایت وجود ندارد.
وی هدف از فعالیت های پژوهشی در این 
و  ها  دانشگاه  بین  موثر  ارتباط  را  شرکت 
از  استفاده  و  با صنعت  دانش محور  مراکز 
انتقال  و  سازمان  ارتقاء  در  علمي  مباني 
تجربیات همکاران با مراکز علمي دانست و 
گفت: انجام پژوهش هاي کاربردی و ایجاد 
دانشگاه ها  با  بلندمدت  و  هدفمند  رابطه 
علمی  مراکز  از  حداکثری  استفاده  جهت 
گاز  شرکت  اصلي  هاي  سیاست  از  یکي 
و  پژوهشی  واحد  و  است  فارس  استان 
پتانسیل  از  همواره  استان  گاز  فناوری 
هاي  در حوزه  مطرح کشور  هاي  دانشگاه 

مختلف بهره می گیرد.

گاز  شرکت  ریزی   برنامه  رئیس  رزم  محمودرضا 
 ۴ روستاهای  در  ها  طرح  این  گفت:  فارس  استان 
الرستان  و  فراشبند  سپیدان،  داراب،  شهرستان 
در حال اجراست که با بهره برداري از آن ها، آمار 
روستاهاي گازدار استان به بیش از ۲ هزار و ۲۷۲ 

روستا افزایش مي یابد.
رزم با اشاره به اینکه در سال های اخیر گازرسانی به 
روستاهای استان سرعت قابل توجهی گرفته است، 

70 پروژه گازرسانی در 65 روستای استان
 فارس در دست اجراست

اظهار داشت: از مجموع دو هزار و 
در  گازرسانی  قابل  روستای   ۴۰8
 ۲۰۷ و  هزار  دو  به  تاکنون  فارس 

روستا گازرسانی شده است.
وی با بیان این که  همه روستاهای 
گاز  اولویت  در  خانوار  باالی۲۰ 
حال  در  افزود:  هستند  رسانی 
حاضر به 88.۲ درصد  این روستاها 
بر  و  شده   رسانی  گاز  فارس  در 
انجام شده  برنامه ریزی های  اساس 
در صورت تخصیص بودجه تا پایان 
سال ۱۴۰۰ همه روستاهای مشمول 
گاز  نعمت  از  استان  در  گازرسانی 

برخوردارمی شوند.
 565 و  هزار   ۳۲۷ حاضر  حال  در 
مشترک در مناطق روستایی تحت 
فارس  گازرسانی   شبکه  پوشش 

قرار دارند.

رعایت  به  مشترکان  تشویق  هدف  با  طرح  این  افزود:  عباسی  بنفشه  کردند.  مصرف 
الگوی مصرف بهینه گاز و ترغیب مشترکان پرمصرف به تغییر رفتار مصرف اجرا شد و 
در این بازه زمانی همچنین  ۳۴۷ هزار و 6۲۷ مشترک شهری و روستایی از تخفیف ۱5 

درصدی قبوض گاز بهره مند شدند.
وی از اعمال مجموعا بیش از ۴۰ میلیارد ریال تخفیف  شامل بخشودگی در قبوض گاز 
مشترکان کم مصرف خبر داد و گفت: در استان فارس ۳5 درصد مشترکان کم مصرف 
و خوش مصرف از مزایای طرح بخشودگی ۱۰ تا ۱۰۰ درصدی گازبها در سه ماهه آخر 

سال ۱۳۹۹برخوردار شدند.
عباسی ادامه داد: مشترکان پرمصرف گاز نیز می توانند با رعایت الگوی مصرف از تخفیف 

گازبها در ایام سرد سال بهره مند شوند.
از دی ماه ۹۹ مشترکان خانگی که میزان مصرف آن ها  براساس مصوبه هیات وزیران، 
کم تر از الگوی تعیین شده بود، شامل تخفیف ۱۰۰ درصدی روی قبوض گاز خود شدند.

این بخشودگی شامل گاز بها  مشترکین  و هزینه های مرتبط با آن )مالیات، عوارض ارزش 
افزوده و عوارض گازرسانی( می باشد. مشترکین شامل بخشودگی صرفًا می بایست مبلغ 
مربوط به بیمه حوادث ناشی از مصرف گاز که برای مشترکین خانگی شهری ماهیانه ۲۰۰ 
تومان و برای مشترکین خانگی روستایی ماهیانه ۱۰۰ تومان می باشد، پرداخت نمایند. 
مبلغ  این  که  باشد  می  مذکور  بیمه  شامل  فقط  آنها  قبض  پیامک  مشترکین  این  لذا 

دریافتی نیز مستقیمًا به شرکت بیمه کننده پرداخت می شود.
ایام سرد محدوده زمانی نیمه دوم آبان تا نیمه اول فروردین ماه هرسال تعریف شده است. 
خانگی، صنعتی،  بخش های  در  و ۲۴۴  مشترک  هزار   58۱ و  میلیون  یک  اکنون   هم 

تجاری و عمومی استان تحت پوشش شبکه گازرسانی فارس قرار دارند.

برخورداری  بیش از۲19 هزار مشترک فارسی
 از تخفیف 100 درصدی گازبها

گاز  مشترک  هزار   ۲۱۹ از  بیش 
خانگی در مناطق مختلف شهری 
و  روستایی، از تخفیف ۱۰۰ درصدی 

در قبوض گاز بهره مند شدند.
ارتباطات  و  فناوری  رئیس 
با  فارس  استان  گاز  شرکت 
اشاره به اجرای طرح بخشودگی 
کم  خانگی  مشترکان  گازبهای 
گفت:    ۹۹ دی ماه  از  مصرف 
 ۱۹۲ و  هزار    ۲۱۹ طرح  دراین 

۱۰۰درصدی گازبها برخوردار شده و گاز را بدون پرداخت قبض، مشترک خانگی از تخفیف 
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و  زیست  محیط  ایمنی،  بهداشت،  رئیس 
فارس  استان  گاز  شرکت  غیرعامل  پدافند 
گفت: از خودرو 8 تنی مدیریت بحران شرکت 

گاز استان در شیراز رونمایی شد.
با خرید خودرو  به گفته محمد حسن خاکباز 
ایسوزو 8 تنی و تجهیز آن به لوازم تعمیراتی 
پس،  این  از  اضطراری،  شرایط  در  نیاز  مورد 
فارس  گاز  شرکت  بحران  مدیریت  خودرو 
آماده خدمت رسانی در عملیات های بحرانی 
تقلیل  های  ایستگاه  و  لوله  خطوط  روی  بر 

فشار گاز است.
این خودرو مجهز به موتور برق ۳ فاز، ترانس 
الکتروفیوژن  فلزات،  جوش  برای  رکتیفایر 
برای جوش پلی اتیلن، پیکور حفاری ، پمپ 
انفجار  ضد  دمنده  آب،  تخلیه  برای  کفکش 
برای  انفجار  ضد  دمنده  گاز،  تخلیه  برای 
نوری ۳6۰ درجه ۱/5 متری  ،برج  تخلیه هوا 
نیروهای  اقامت  جهت  کمپینگ  وسایل  و 

امدادی در منطقه است .
از یک  بیش  این خودرو  و تجهیز  برای خرید 
میلیارد و 8۳۰ میلیون تومان هزینه شده است.
خاکباز با بیان این که مرکز پیام و امداد ۱۹۴ 
پل ارتباطی مردم با شرکت گاز است ، ادامه 
انفجار  صورت  در  توانند  مي  مشترکان  داد: 
با  روز  شبانه  ساعات  تمام  در  آتش سوزی  و 
تا  بگیرند  تماس   ۱۹۴ مکانیزه  و  گویا  سامانه 
کارشناسان واحد امداد این شرکت در کمترین 
زمان ممکن در محل مورد نظر حضور یافته و 
مربوطه  مشکل  رفع  و  مطالبات  جوابگوي 

باشند.
مرکز مکانیزه بهره برداری و امداد گاز شیراز 
با 8  پست امدادی و گشت سیار و ۲ پست 
در  متخصص  امدادگر   6۴ و  موتوری  امداد 
پاسخگویی  آماده  شبانه روز  ساعات  تمام 
شیراز  گاز  مشترگان  و مشکالت  به سؤاالت 

است.

رونمایی از خودرو مدیریت بحران شرکت گاز فارس

شرکت گاز استان فارس، از شرکت های پیشرو در اجرای طرح  یکپارچه سازی و دریافت 
اطالعات از ایستگاه های تقلیل فشار در سامانه دیسپچینگ ملی گاز قرار گرفت.

رئیس واحد اندازه گیری گاز استان فارس با اعالم این خبر گفت: با اجرای این طرح تاکنون 
اطالعات۲۱۰ ایستگاه در سامانه دیسپچینگ ملی گاز قابل رویت و بهره برداری است که شرکت 
گاز فارس نیز با دارا بودن زیرساخت های الزم، پیشرو در اجرای پروژه های مانیتورینگ در 

سطح کشور و  سامانه دیسپچینگ ملی گاز است.
وحید پوربیرک افزود: طرح »دیسپچینگ ملی گاز« با هدف فراهم آوردن امکان جمع آوری 
وارسال مکانیزه اطالعات شبکه سراسری گاز، همراه با امکان پردازش و تحلیل آنها و ایجاد 
و میزان مصرف گاز  انتقال  تولید، شبکه  بر حجم  نظارت  و  توانایی های گسترده در کنترل 

درسطح کشور اجرا شده است.
نقاط گازرسانی در شرکت  تمام  تا   )  NCC (از مرکز کنترل ملی راه دور  از  قابلیت مدیریت 
را  مناسبی  امکان  توانایی،  این  و  است  مطرح  ملی  دیسپچینگ  درطرح  استانی،  گاز  های 

درمهندسی، مدیریت وحفظ یکپارچگی سیستم به وجود می آورد.

شرکت گاز فارس، پیشرو در اجرای طرح  دیسپچینگ ملی گاز
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در این جلسه خالصه ای از اقدامات واحد روابط عمومی برای  اعضای هیات مدیره 
ارائه گردید.

پایگاه   ۹۷۰ در  انعکاس  و  ۲۰۹ خبر  تهیه  با  ارتباطات  بخش  در  طی سال ۱۳۹۹ 
اقدام شده  رودادهای سازمان  و  انتشار عملکرد  به  نسبت  و غیر رسمی  رسمی 
است. همچنین ۲۳6 اطالعیه قطع گاز در ۱۳۰5 پورتال خبری، خبرگزاری، نشریه 

و سایر درگاه های رسمی و غیررسمی منتشر شده است. 
تدوین و انتشار مستمر خبرنامه الکترونیک و انعکاس آن در کانال های خبری 
و شبکه دولت، انتشار ۲5۰۰۰ نسخه بروشور آموزش نکات ایمنی و بهینه سازی 
پوستر  عنوان   ۹ انتشار  و  طراحی   ،  HSE احد  و  همکاری  با  طبیعی  گاز  مصرف 
مورد   ۲۰6 انتشار  و  مجوز  اخذ  پیگیری،  نسخه،   ۱۲۰۰ و  عنوان   ۹ در  عملکردی 
آگهی مناقصه، طراحی و چاپ بیش از ۱5۰ بنر با عناوین مختلف و تدوین کتابچه 
انتشارات طی  معرفی شرکت گاز استان فارس از فعالیتهای این واحد در بخش 

سال گذشته بوده است. 
واحد  در  تصویری  کلیپ  فقره   55 تعداد    ۱۳۹۹ سال   طی  گزارش  این  بر  بنا 
روابط عمومی تهیه و در رسانه های مختلف و متنوع منتشر شده است که حاوی 
پیامهای انعکاس عملکرد سازمان و فرهنگ سازی و عمل به مسئولیتهای اجتماعی 

شرکت بوده است. 
برگزاری ۲۱ مورد برگزاری آئین های افتتاحیه گازرسانی به روستاها، راه اندازی 
غرفه شرکت ملی گاز ایران در چهاردهمین نمایشگاه نفت گاز پتروشیمی شیراز، 
با حضور  ومعرفی دستاوردهای سازمان  گازرسانی   پویش سبز  مراسم  برگزاری 
وزیر نفت در خان زنیان و برگزاری نشست خبری با حضور 5۲ خبرنگار و فعال 

به مناسبت روز جهانی روابط عمومی؛ 

رسانه ای استان از فعالیت های مرتبط با حوزه تشریفات روابط عمومی طی سال 
گذشته بوده است. 

این گزارش می افزاید: دریافت، پیگیری و پاسخگویی به ۳6۴ شکایت از درگاه های 
مختلف، سامان دهی درگاه های ارتباطی، ارزیابی رضایتمندی ذی نفعان در 5 دسته 
بطور مجزا،اقدامات مرتبط با مسئولیت اجتماعی که منجر به دریافت لوح سپاس از 
سوی معاون وزیر نفت و مشاور وزیرنفت گردید و همچنین هماهنگی فعالیت های 
مرتبط با ستاد اقامه نماز در ۱۷ نمازخانه در سطح استان از دیگر اقدامات فعالیت 

های سال گذشته در واحد روابط عمومی بوده است.  
 در این نشست مدیرعامل و اعضای هیات مدیره پس از استماع گزارش عملکرد 
ساالنه روابط عمومی، ضمن تبریک روز روابط عمومی، نقطه نظراتی را در خصوص 

بهبود کارایی فعالیت ها ارائه دادند.

دیدار و گفت و گوی اعضای هیات مدیره شرکت 
گاز استان فارس با کارکنان واحد روابط  عمومی
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گفت:  فارس  گاز  شرکت  مدیرعامل 
ابزار  واحد  کارشناس  فرمانی  محمدرضا 
ایستگاه های شرکت گاز  دقیق و تعمیرات 
 ۱۳۹8 سال  نمونه  کارمند  عنوان  به  استان 

انتخاب شد.
همه  اینکه  به  اشاره  با  حسینی  غالمعباس 
و  مستمر  فعالیت  با  شرکت  این  کارکنان 
تالش و کوشش در زمینه های مختلف خوش 
فضای  ایجاد  به  منظور  افزود:  درخشیدند، 
الگوهای  ترویج  سازنده،  و  سالم  رقابتی 
و  شناسایی  و  سازمانی  مطلوب  رفتاری 
تجلیل از کارکنان ساعی و شایسته ، فرآیند 
و  انجام  نمونه سال ۱۳۹8  کارکنان  انتخاب 
پس از مراحل ارزیابی و بررسی شاخص های 
کارشناس  فرمانی  محمدرضا  نظر،  مورد 
های  ایستگاه  تعمیرات  و  دقیق  ابزار  واحد 
شرکت گاز فارس و مهندس تکنولوژی برق 

الکترونیک به عنوان کارمند نمونه قرارداد 
موقت شرکت ملی گاز معرفی شد.

درهمین راستا با اهدا لوحی از سوی مهندس 
تربتی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران از زحمات این کارمند متعهد 

و متخصص تجلیل شد.
مدیرعامل شرکت گاز فارس گفت: مشارکت 
و  خالقیت  گروهی،  کار  انجام  و  پذیری 
ظرفیت  ایجاد  و  وظایف  انجام  در  نوآوری 
توسعه  و  دانش  ارتقا  کاری،   جدید  های 
ازجمله  ای   حرفه  و  فنی  های  مهارت 
محورها و معیارهایی است که برای انتخاب 

کارمندان نمونه در نظر گرفته شده است.
بهتر  نگهداری  و  بهبود  سیستم  طراحی 
فعالیت  از  گاز  فشار  تقلیل  های  ایستگاه 
های شاخص این کارمند نمونه شرکت ملی 

گاز است.

محمدرضا فرمانی کارمند نمونه 
شرکت ملی گاز ایران شد 

۲۷ اردیبهشت روز جهانی مخابرات 
یادی  تا  شد  بهانه ای  ارتباطات  و 
و  بی وقفه  تالش های  از  کنیم 
واحد  همکاران  ناپذیر  خستگی 

مخابرات گاز استان. 
خارق  های  پیشرفت  شک  بدون 
مرهون  امروز  تکنولوژی  العاده 
وسیع  های  زیرساخت  توسعه 
و  واال  همت  و  است  مخابراتی  
تخصص تالشگران عرصه مخابرات 
در هر سازمانی نقش موثر و تعیین 

کننده ای ایفا می کند.
نیزطی  استان  گاز  مخابرات  واحد 
با سایر بخش  سالیان اخیر همگام 
ها دستاوردهای بسیاری در بخش 

تقدیر از همکاران واحد مخابرات در آستانه ی روز جهانی 
مخابرات و ارتباطات

های مختلف داشته و از همه عزیزان  شاغل در در 
این واحد که در راستای اهداف سازمان کوشش می 
افزون  روز  توفیق  و  کرده  قدردانی  صمیمانه  کنند 

ایشان را از خداوند خواستاریم.

غالمحسین نصیر رئیس منابع انسانی شرکت گاز فارس گفت: در راستای اجرای ضوابط 
جدید پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان پیمان های مستمر غیر پروژه ای، طرح طبقه 
بندی مشاغل به صورت کامل در این شرکت  اجرا و ما به تفاوت افزایش حقوق و مزایای 

کارکنان در سال ۹۹ نیز محاسبه شد.
این طرح برای ۱۳ پیمان مشمول طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار شامل هزار و ۴۴۴ 
نفر از نیروهای امداد، دفتری،گازبانی و کنتورخوانی و... است که با طرح استانداردسازی 
مشاغل مرتبط با صنعت نفت، تطبیق و مابه تفاوت آن از زمان تاریخ ابالغ محاسبه و به 

منظور مبنای پرداخت در سال ۱۴۰۰ به امور قراردادها )پیمانکاران( ارائه شده است. 
ابتدای فروردین ۱۳۹۹در نظر گرفته شده و  از  این اساس، اجرای طرح  بر  افزود:  نصیر 
برای کارکنانی که دریافتی آنان پس از اجرای طرح طبقه بندی شاهد کسری خواهند 

بود، نیز فوق العاده تطبیق در نظر گرفته شده است.
در شرکت گاز فارس، سه هزار و  ۴8۹ نفر از کارکنان و خانواده تحت تکفل آن ها تحت 

پوشش بیمه تکمیلی درمان کارکنان قرار گرفته اند.

طرح طبقه بندی مشاغل به صورت کامل در شرکت 
گاز استان فارس اجرایی شد
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همکالم  با پیشکسوت روابط عمومی فارس
روز جهاني ارتباطات در ایران با گرامیداشت گروه از خدمت گذاران این عرصه، یعني 
روابط عمومي ها گره خورده است و بهانه اي است تا دست کم یک روز در سال روابط 

عمومي ها ،خود موضوع خبر باشند.
به بهانه  این روز به سراغ محمد مهدی شرایین، کارشناس پیشکسوت روابط عمومی 
شرکت گاز استان فارس رفتیم .نیروی خوش برخوردی که بیش از ۳۲ سال است که در 

عرصه ارتباطات و روابط عمومی ارائه خدمت می کند .
محمد مهدی شرایین متولد ۱۳۴۱ است . از سال ۱۳68 پس از آنکه  که در پتروشیمی 
شیراز به عنوان تکنسین واحد آمونیاک استخدام شده است با توجه به عالقه ، روحیه و 
گذراندن دوره های تخصصی عکاسی و فیلمبرداری وارد عرصه ارتباطات و روابط عمومی 

شده و به عنوان کارشناس این واحد در پتروشیمی مشغول به فعالیت شده است.
وی از سال ۱۳8۰  نیز فعالیت خود را در شرکت گاز فارس ادامه داده ودر طول سالهای 
عمومی  روابط  پرتالش  نیروهای  دیگر  کنار  در  توانمندی  و  مهارت  به  تکیه  با  خدمت  

شرکت گاز استان در سالهای گذشته موفق به کسب عناوین برتر کشوری شده است.
این همکار پرتالش و با اخالق، خدمت رساني به مردم را یکي از ویژگي هاي اصلي کار 
روابط عمومي ها دانسته و می گوید: کسب عناوین مختلف دستگاه ها زماني معنا دار 
است که روابط عمومي ها کارهاي برون سازماني خود را به خوبي انجام دهند تا مردم 

بتوانند از نتیجه اقدامات انجام شده مطلع گردند.
محمد مهدی شرایین با تأکید بر این که روابط عمومي ها باید با رسانه ها، علم ارتباطات 
و ابزار هاي نوین اطالع رساني به خوبي آشنا باشند، تاکید می کند : یکي از ویژگي هاي 
روابط عمومي هاي موفق ، داشتن ارتباط خوب با خبرنگاران و اصحاب رسانه است که 
توجه به این امر، یکي از مهم ترین عوامل پیشرفت در انجام وظایفي است که بر دوش 

فعاالن عرصه ارتباطات نهاده شده است.
این نیروي پیشکسوت روابط عمومي گاز فارس، پاسخ گویی به ارباب رجوع را رکن اصلی 
کار خود دانسته و می گوید: روابط عمومي ها  رابط میان مردم و مدیران هستند ، پس 

باید صبور بوده و با روي خوش با مردم برخورد کنند.
وی با اشاره به حجم زیاد اقدامات، فعالیت ها و رویدادها در شرکت گاز فارس می گوید: 
امکانات  و  همکاران   و کوشش  بر تالش  تکیه  با  دارد  این شرکت سعی  عمومي  روابط 
موجود ، خدمات گازرسانی، فعالیت ها، اطالعات پروژه ها، نشست ها و آیین ها را پوشش 

داده و اقدامات انجام شده را به اطالع مردم برساند

شرایین که در کنار همکارانش در سال های ۹۲ ، ۹۳، و ۹۴ در جشنواره های روابط عمومی 
عنوان  یکی ازروابط عمومي های  برتر شرکت گاز کشور را کسب کرده، همه سال های 

خدمتش را سرشار از خاطرات خوش و ماندگار در کنار همکاران می داند  
او می گوید : در سال های خدمتش همواره کوشیده برغم مشکالت موجود، با روي گشاده 

پذیراي همکاران، ارباب رجوع و خبرنگاران باشد.
شرایین ،کار در شرکت گاز فارس را لذت بخش ، حرفه ای و ارتباط بین همکاران را مانند 

اعضای یک خانواده بزرگ و موفق می داند .
به گفته او اگر همه کارمندان ، مبنا را بر این بگذارند که گویی با سایر اعضای خانواده شان 
سروکار دارند و همان رفتاری را با همکارانشان داشته باشند که با خانواده شان دارند، 
به طور حتم همان احساس خوشایندی را در محل کارشان تجربه خواهند کرد که در خانه 

و در کنار خانواده شان تجربه می کنند.
این همکار پیشکسوت و همه همکاران پرتالش در شرکت گاز  برای  با آرزوی موفقیت 

فارس

سالروز آزادی خرمشهر گرامی باد.

سالگرد رحلت ملکوتی امام خمینی ) ره(
  را گرامی می داریم.

 دستاوردهای خانواده و فرزندان

 خــود را در عرصه هــای علمــی، 

ورزشــی و یــا اجتماعــی برای ما 

ارســال نمایید.

روز جهانی قدس را گرامی می دازیم.


