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مدیرعامل شرکت گاز فارس :
تخفیف 15  تا 100  درصدی به مشترکان خوش مصرف

معاون مهندسی شرکت گاز استان فارس: 
افزایش ضریب نفوذ گاز طبیعی در داراب تا پایان سال 

معاون بهره برداری شرکت گاز فارس:
نصب بیش از 20 هزار علمک گاز در فارس

رئیس امور بهداشت،ایمنی و محیط زیست  شرکت گاز فارس 
اعطای گواهینامه مدیریت پسماند به شرکت گاز فارس

رئیس پژوهش شرکت گاز فارس:
حمایت از تجاری سازی طرح های پژوهشی  در 

شرکت گاز فارس
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معاون مهندسی شرکت گاز فارس: 
گاز، پیش از زمستان بخش کامفیروز  را گرم کرد

3

3

4

4

6
گاز کم مصرف ها، رایگان شد

مروری بر پیشنهاد برتر نظام پیشنهادها

6
راهکارهایی  جهت صرفه جویی در مصرف گاز
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مدیرعامل شرکت گاز استان فارس:
ضرورت توجه به اهمیت راهبردی گاز مشترکین در مصرف گاز صرفه جویی کنند

مرثیه ای برای  بانوی آب و آیینه 

7
پویش  پیشگیری از مرگ خاموش

8

صنعت نفت و گاز در جهان امروز اهمیت و جایگاهی  راهبردی 
دارد و در معادالت اقتصادی و سیاسی جهان، نقش برجسته ای 

بر عهده دارد.
تاثیر حوزه ی انرژی بر اقتصاد جهان با محوریت گاز، نشانگر آن 
است که بخش های زیادی از اقتصاد کشورها، به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم متاثر از میزان دسترسی و استفاده از انرژی نفت 

و گاز بوده و خواهد بود. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.
 کشور ما با داشتن ذخایر بزرگ نفت و گاز، فرصت زیادی برای 
توسعه ی این صنعت دارد و از طرفی به بازارهای مصرف نیز 

نزدیک است که فرصت بسیار خوب می باشد.
گاز ایران عالوه بر نقش آفرینی در توسعه اقتصادی، می تواند 
اهداف  چارچوب  در  بتواند  نیز  ایران  تا  باشد  موثر  عاملی 
استراتژی، نقش موثری در مدیریت انرژی منطقه ایفا کند بر 
این اساس، نقش گاز در اقتصاد ملی  نقشی حیاتی و تعیین 
کننده است و کشورمان در مدیریت انرژی منطقه، نقش حیاتی 

و موثری ایفا می کند.
از آنجا که ذخایر گازی دارای چنین نقش اساسی و راهبردی 
است، می تواند از ارکان اصلی و اساسی اقتصاد مقاومتی کشور 
قرار بگیرد و نقش حساسی را در شرایط کنونی اقتصاد کشور 

ایفا نماید.
استان فارس نیز به عنوان یکی از استان های بزرگ کشور، دارای 
توانمندی و پتانسیل های زیادی در این زمینه است که می 

تواند نقش آفرین باشد.
در این راستا، استفاده ی بهینه ی گاز به عنوان پشتوانه ی 
اقتصادی و منبع استراتژیک انرژی، از وظایف اصلی همه ی 
ماست که می تواند در رونق بخشی،  شکوفایی و  توسعه ی 
همه جانبه ی کشور و استان، در ابعاد مختلف مفید، موثر و 

سازنده باشد. 
تردیدی نیست که صرفه جویی در مصرف این انرژی بی بدیل 
در منازل مسکونی و واحدهای صنفی و صنعتی، می تواند ضمن 
فراهم ساختن زمینه ی بهینه ی مصرف گاز در بلند مدت، فضای 
ارزشمندی را فراهم سازد تا تمامی هموطنان و هم استانی ها و 
واحدهای صنعتی بتوانند در این شرایط ویژه ی زمستانی، از این 

موهبت خدادای بهره مند شوند.

5

در  گاز  مصرف  افزایش  به  اشاره  با  فارس  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
پی کاهش محسوس دمای هوا در سطح استان از مشترکین خواست در 
مصرف گاز صرفه جویی کنند. غالمعباس حسینی با اشاره به افزایش 30 
درصدی مصرف گاز بخش خانگی گفت: میزان مصرف گاز در استان فارس 

از اواسط آبان افزایش چشمگیری یافته است.
شدن  سرد  را  خانگی  بخش  در  گاز  مصرف  افزایش  دالیل  جمله  از  وی 
ناگهانی هوا و در خانه ماندن مردم به دلیل شیوع بیماری کرونا خواند و 
این افزایش را موجب ایجاد محدودیت در تأمین سوخت گاز نیروگاه ها و 
واحدهای صنعتی بزرگ و جبران کمبود با استفاده از سوخت مایع همراه 

دانست که آالیندگی محیط زیست را نیز به همراه دارد.
مدیرعامل شرکت گاز فارس بر استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و 
متناسب با ابعاد محیط تاکید کرد و گفت: تنظیم دمای معتدل اتاق بر روی 

۱۷ تا ۲0 درجه سانتیگراد باید مورد توجه باشد.
وی اضافه کرد: کاهش دمای منزل را با پوشیدن لباس های گرم و مناسب، 
نصب پنجره های دو جداره، استفاده از پرده های ضخیم،  خاموش کردن 
و  موتورخانه ها  کاری  عایق  استفاده،  بدون  اتاق های  گرمایشی  وسایل 
استفاده نکردن از شومینه به دلیل بازدهی و ایمنی پایین را از ساده ترین 

راهکار های صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی دانست. 
حسینی تصریح کرد: اگر مردم تنها یک درجه وسایل گرمایشی خود را 

کمتر کنند ۵ تا ۶ درصد در مصرف گاز صرفه جویی می شود.
به گفته مدیرعامل شرکت گاز فارس، مشترکین گاز طبیعی همچنین می 
توانند از هم اکنون با کاهش مصرف گاز، از تخفیف صد در صدی گاز بها 
درج  و   www.nigc-fars.irاینترنتی پایگاه  به  مراجعه  با  و  شوند  بهره  نیز 
با   شماره اشتراک خود میزان مصرف گاز طبیعی خود را مشاهده کرده و 
بکارگیری دستورالعمل های الزم از مزایای طرح ملی گازبهای رایگان برای 
مشترکین کم مصرف بهره مند شوند. وی با اشاره به اینکه شرکت گاز استان 
فارس با اجرای طرح های مختلف و برنامه های آموزشی و تبلیغی مردم را 
به صرفه جویی در مصرف گاز تشویق می کند، یکی از این طرح ها را بهینه 

سازی مصرف گاز در موتورخانه های مجتمع های مسکونی اعالم کرد.
طرح بهینه سازی مصرف انرژی در بخش گاز برای مشترک رایگان بوده و 
 ، بهینه سازی موتورخانه شامل تنظیم مشعل های موتورخانه  هزینه های 
نصب رسوب گیر وعایق کاری پس از انجام اصالحات به وسیله شرکت های 
مجری و کنترل های الزم توسط شرکت ملی گاز ایران پرداخت خواهد شد.
وی در پایان گفت: همکاران ما با آمادگی کامل به صورت شبانه روزی در 
از نعمت گاز  را تا پایان فصل  تالش هستند تا امکان بهره مندی پایدار 

سرما برای همه مشترکین فراهم سازند.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس خبرداد: مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در 
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی 

نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی:

نکات ایمنی در هنگام استفاده از بخاری گازسوز 

    موفقیت صنعتگران شرکت گاز استان 
فارس در طرح تحقیقاتی   آزمون 

NDT سرجوش های پلی اتیلن

بهینه مصرف کنید؛  افزایش 
تولید به تنهایی پاسخگوی 

رفع نیاز مصرف کشور 
نخواهد بود

مشاور وزیر نفت در جلسه بررسی وضعیت 
گازرسانی به صنایع، واحدهای تولیدی، 

شهرها و روستاهای استان فارس:

اکنون اغلب مناطق شهری 
و روستایی کشور از نعمت 
گاز طبیعی با ضریب باال  

بهره مند هستند

معاون مالی و پشتیبانی
 شرکت گاز فارس:

افزایش 8 درصدی 
فروش گاز 

معاون بهره برداری
 شرکت گاز فارس:

پایداری شبکه 
انتقال گاز فارس

معاون بهره برداری شرکت گاز فارس:
پایداری شبکه انتقال گاز فارس

 با وجود بارش های شدید 
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هرچند تولید گاز افزایش می یابد، اما چون بیشترین سهم 
از افزایش تولید گاز در کشور، در حوزه گرمایش است که 
افزایش  میزان  این  ندارد،  همراه  به  ثروتی  تولید  ما  برای 

شاید ملموس نباشد.
حسن  ایران،  گاز  ملی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل  و  گاز  امور  در  نفت  وزیر  معاون  منتظرتربتی، 
شرکت ملی گاز ایران در نشست خبری بیست و پنجمین 
که  پتروشیمی  و  پاالیش  گاز،  نفت،  المللی  بین  نمایشگاه 
امروز چهارم بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین 
المللی برگزار شد، با بیان این مطلب، اظهار داشت: درست 
است که ما تولیدکننده عمده گاز در دنیا هستیم و مخزنی 
ما  که  نکنید  فراموش  ولی  داریم،  پارس جنوبی  بزرگی  به 
مصرف  بهینه  چنانچه  و  نداریم  بیشتر  جنوبی  پارس  یک 
کردن را سرلوحه کارهای خود قرار ندهیم، افزایش تولید 

بررسی  جلسه  در  نفت  وزیر  مشاور  آستانه  محمود 
تولیدی،  واحدهای  صنایع،  به  گازرسانی  وضعیت 
شهرها و روستاهای استان فارس گفت: با حمایت های 
مسئوالن در وزارت نفت، به جز یکی دو استان، شبکه 

گازرسانی طبیعی در کل ایران گسترده شده است.
و  متخصصان  همت  و  تالش  با  که  این  بیان  با  وی 
گام  بزرگترین  ایران،   گاز  ملی  شرکت  صنعتگران 
رفاه  سطح  افزایش  مردم،  به  درخدمات رسانی 
اجتماعی، صرفه جویی در منابع طبیعی و حفظ محیط 
زیست در شرکت ملی گاز ایران برداشته شده است، 
افزود: اکنون اغلب مناطق شهری و روستایی کشور 
از نعمت گاز طبیعی با ضریب باال  بهره مند هستند و 
در یکی دو استان باقی مانده نیز اقدامات الزم برای 
پوشش حداکثری گاز با قدرت در حال انجام است.  
آستانه به اقدامات موثر انجام گرفته در وزارت نفت 
به منظور تامین منابع مالی برای گازرسانی از اجرای 

بند )ق( تبصره ۲ قانون بودجه 93  نیز اشاره کرد و گفت: این 
های  هزینه  تامین  درفرآیند  تسهیل  باعث  خردمندانه  اقدام 
گازرسانی و توسعه شبکه های تامین ،انتقال و اجرای خطوط 

گاز در کشور شده است.
استان  گاز  مدیرعامل شرکت  حسینی،  جلسه  این  ابتدای  در 
فارس با ارائه گزارش شاخص های عملکردی شرکت گاز استان 
و  را 98.9  استان  در  جامعه شهری  بهره مندی  فارس، ضریب 
ضریب بهره مندی جامعه روستایی را 89.۱  اعالم کرد و گفت: 
و ۱3۲  دو شهر  به  اجرا  در دست  از طرح های  برداری  بهره  با 
به  فارس  روستایی  جامعه  بهره مندی  ضریب  استان،  روستای 

9۵.9 درصد خواهد  رسید.
حسینی با اشاره به وجود  9 هزار  و۶۲۲ واحد صنعتی در فارس، 
تعداد صنایع گازدار شده استان را ۷ هزار و  8۷8  واحد  برشمرد 
و افزود: هزار و ۱۲9طرح های گازرسانی به صنایع فارس نیز در 

دست اقدام است. 
مدیرعامل گاز فارس در خصوص  وضعیت گازرسانی به مناطق 
ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی استان نیز گفت : از ۶۷ 
شهرک صنعتی فارس تعداد 43 شهرک از گاز طبیعی بهره مند 
نیز در  به ۷ شهرک صنعتی دیگر  هستند  و طرح گازرسانی 

دست اجراست . 
جلسه بررسی وضعیت گازرسانی به صنایع، واحدهای تولیدی،  
شهرها و روستاهای فارس با حضور مشاور وزیرنفت، مدیرعامل گاز 
استان ، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی فارس و جمعی 
از مسئوالن و کارکنان این شرکت برگزار و در خصوص رفع موانع  و 

مشکالت اجرای پروژه های گازرسانی بحث و تبادل نظر شد.

ایران، بستر سبز گازرسانی 
اکنون اغلب مناطق شهری و روستایی کشور از نعمت گاز طبیعی با ضریب باال  بهره مند هستند

بهینه مصرف کنید؛ افزایش تولید به تنهایی پاسخگوی
 رفع نیاز مصرف کشور نخواهد بود

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی:

به تنهایی پاسخگوی رفع نیاز مصرف کشور نخواهد بود. 
وی در ادامه از افزایش تولید روزانه گاز طبیعی در کشور خبر داد 
و گفت: در همین روزها، مجموع تولید گاز کشور به حدود هزار 
میلیون مترمکعب در روز، یعنی معادل حدود روزانه ۶ میلیون 
بشکه نفت رسیده که بخش زیادی از آن از طریق خطوط لوله 

سراسری توزیع می شود و رقم بسیار قابل توجهی است.
پارس  در  فشار  افت  و  تولید  کاهش  اینکه  بر  تأکید  با  تربتی 
با  اکنون  جنوبی صحت ندارد، تصریح کرد: مصرف گاز کشور 
کاهش دمای هوا که در برخی استان ها زیر ۲0 درجه سانتیگراد 
است، در بخش خانگی به بیش از ۶00 میلیون مترمکعب در روز 
رسیده، این در حالی است که در بخش نیروگاهی نیز، روزانه ۱00 
تا ۱30 میلیون مترمکعب مصرف می شود، در حالی که صادرات 

گاز به ترکیه و عراق نیز در جریان بود.
معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: ظرفیت پاالیش گاز کشور 
نیز هم اکنون روزانه یک میلیارد و 3۱ میلیون مترمکعب است، 
ضمن آن که ظرفیت روزانه 900 میلیون مترمکعب انتقال گاز نیز 
در کشور وجود دارد و بر همین اساس است که انتقال پایدار و 

ایمن گاز در کل کشور امکان پذیر است.
شرکت های  همکاری  با  داریم  تالش  که  این  بیان  با  تربتی 
دانش بنیان برای بهینه سازی مصرف هم پا به پای تولید گاز 
اقدامات  توانیم  این اساس، می  بر  برویم، تصریح کرد:  پیش 
خوبی در عرصه بهینه سازی انجام دهیم، اقداماتی که می تواند 

در این زمینه کمک شایانی به ما کند.

حال  هر  به  کرد:  تأکید  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ما  و  می افتد  اتفاق  کمتر  جنوبی  پارس  مانند  پدیده ای 
به  این شانس را در کشور داشتیم که مخزنی  خوشبختانه 
را  مخزن  این  هم  امروز  و  باشیم  داشته  جنوبی  پارس  نام 
به حداکثر تولید رسانده ایم، پس باز هم تاکید می کنم، این 
نمی تواند  تنهایی  به  تولید  افزایش  می دهد  نشان  موضوع 
پاسخگوی نیاز کشور باشد و ما باید روی موضوع بهینه سازی 

هم کار ویژه ای داشته باشیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه اکنون زمینه های 
شده  ایجاد  بهینه سازی  برای  نیروگاه ها  بخش  در  مختلفی 
در  کارهایی  خانگی،  و  صنایع  بخش  در  کرد:  اظهار  است، 
زمینه  می شود؛  دنبال  سخت افزاری  و  نرم افزاری  زمینه 
نرم افزاری از بابت موضوع فرهنگ سازی و مدیریت مصرف 
وصل  و  ساختمان ها  ساخت  نوع  باب  از  سخت افزاری  و 

تجهیزاتی است که گازسوز هستند.
سمت  به  را  گاز  مصرف،  سازی  بهینه  با  باید  گفت:  تربتی 
ارزش افزوده بیشتر هدایت کنیم؛ چراکه این مهم می تواند 

در اقتصاد کشور نقشی ارزنده ایفا کند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان، با بیان این که در 
مصرف گاز، برای ما ارزش افزوده گاز مهم تر است، گفت: در 
بخش هایی به جای صادرات، پتروشیمی ها را توسعه دادیم که 

نتیجه آن،  ایجاد ارزش افزوده بوده است.
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مدیرعامل شرکت گاز فارس از تخفیف ۱۵  تا ۱00  درصدی به مشترکان خوش مصرف گاز خبر 
داد و گفت : مطابق مصوبه اخیر هیأت وزیران، گازبهای مشترکان خانگی که میزان مصرف 

آن ها  در اقلیم های ۱و ۲و 3 کم تر از ۲00 مترمکعب  باشد، ۱00 درصد رایگان خواهد بود .
حسینی ادامه داد : مشترکین خانگی در اقلیم های 4 و ۵ که در فصول سرد سال  به ترتیب 
کمتر از ۱۵0 و ۱00 متر مکعب در ماه مصرف کنند با تخفیف ۱00 درصدی مواجه خواهند شد 
و همچنین مصرف کنندگانی که نسبت به سالهای 9۶ و 9۷ ، ده درصد کاهش مصرف داشته 
باشند، از تخفیف ۱۵ درصدی بهره مند خواهند شد . وی با هشدار به مشترکین پرمصرف 
گاز نیز افزود:  اگر مشترکان ۱۵ درصد مصرف گازشان بیشتر از سال 9۶ و 9۷ باشد هزینه 

مصرف گاز آنها با افزایش ۱۵ درصدی تعرفه ها محاسبه خواهد شد.
افرایش مصرف گاز در ساختمان های اداری نیز مشمول این افزایش قیمت می شود.

مدیر عامل شرکت گاز فارس ، هدف از اجرای این طرح تشویقی را مدیریت تقاضا و بازدارندگی 
مصارف غیرضرور، تشویق مشترکین به رعایت الگوی مصرف بهینه گاز، ترغیب مشترکین 
پرمصرف به تغییر رفتار مصرف و نهادینه سازی مصرف صحیح گاز طبیعی ذکر کرد و گفت: 
با کم کردن فقط یک درجه از دمای خانه، می توان  مصرف گاز را تا پنج درصد کاهش داد . 
همچنین زیاد کردن بیش از حد شعله، قرار دادن ظروف کوچک روی شعله های بزرگ و ظروف 

بزرگ روی شعله های کوچک  ،باعث هدر رفتن 40 درصد سوخت اضافی می شود.
انرژی در وسایل  ، استفاده از پوشش گرم زمستانی درمنزل، توجه به برچسب  حسینی 
گازسوز، استفاده نکردن از شومینه به دلیل راندمان و ایمنی پایین، نصب پرده های ضخیم 
بر روی پنجره ها، خاموش کردن وسائل گرمایشی اتاق های بدون استفاده، نصب درزگیر 
در پنجره ها و در ها وعایق بندی لوله های  آب گرم رادیاتور مرکزی را از دیگر راهکارهای 

کاهش مصرف گاز و بهره مندی از تخفیفات گاز بها اعالم کرد .
www.  به گفته حسینی، مشترکین گاز استان فارس می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی
nigc-fars.ir و درج شماره اشتراک خود، نسبت به مشاهده میزان مصرف گاز طبیعی خود 
در سال های قبل اقدام کرده و با بکارگیری دستورالعمل های گفته شده از مزایایی طرح 

ملی  گازبهای  رایگان برای مشترکین کم مصرف بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس از اجرای موفقیت 
آمیز مرحله نهایی طرح تحقیقاتی آزمون غیرمخرب 
NDT سرجوش های پلی اتیلن در این شرکت خبر 

داد.
پژوهشی  طرح  این  حسینی  غالمعباس  گفته  به 
کاربردی با هدف جایگزینی آزمون های غیر مخرب 
)NDT( به جای آزمون های مخرب )DT( در بازرسی 
کیفیت، مقاومت و سالمت عملکرد سرجوش های 
در  شهری  گاز  توزیع  شبکه  های  لوله  اتیلنی  پلی 

مدت دو سال در شرکت گاز فارس اجرا شده است.
شناسایی  شبکه،  سرجوش های  کیفیت  بررسی 
های  نقص  آشکارسازی  اتصاالت،  داخلی  معایب 
فنی،کاهش هزینه، افزایش ضریب اطمینان و پرهیز 
از آزمون های آماری و تصادفی، از مزایای استفاده از 

آزمون های غیرمخرب است. 
وی تصریح کرد: این طرح پژوهشی که با مالکیت فکری شرکت گاز استان فارس کاربردی 
گردیده، تاییدیه استانداردهای علمی، آزمایشگاهی و فنی و تخصصی را از تیم تحقیقاتی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز و کمیته تست غیرمخرب شرکت ملی گاز ایران دریافت 

کرده و با ساخت نمونه پرتابل، برای صنعتگران شرکت گاز قابل استفاده می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان فارس توضیح داد: روش معمول بازرسی فنی و ارزیابی کیفیت 
جوش الکتروفیوژن )EF(، استفاده از آزمون های غیر مستقیم مخرب )DT( و بهره گیری از 
یک روش آماری و تصادفی است که مستلزم صدمه به شبکه و سیستم، توقف پروژه، پایین 
بودن سطح اطمینان از صحت همه سرجوش ها، ایجاد وقفه در عملیات و صرف هزینه فراوان 

است.
از این رو  استفاده از روش های غیرمخرب به منظور تعیین صحت عملکرد و تست سرجوش 

های پلی اتیلنی در بخش های مختلف صنعت از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است.
حسینی، هدف اصلی از اجرای این طرح پژوهشی را نشان دادن روش عملی در آزمایش غیر 
مخرب )NDT(، اثبات عملکرد و کاربردی بودن دمانگاری های  صنعتی در آزمون های غیر 
مخرب و طراحی دستگاه پرتابل تست غیرمخرب جوش لوله های پلی اتیلن به وسیله اشعه 

مادن قرمز دانست.
با ساخت نمونه پرتابل صنعتی این دستگاه، واحدهای اجرایی شرکت گاز، می توانند به منظور 

تعیین صحت سرجوش لوله های پلی اتیلن از آن استفاده کنند.
وی با بیان این که این طرح تحقیقاتی در سال 9۷ با شماره 0۲8۶۷4الف/89 در اداره مالکیت 
های صنعتی کشور به ثبت رسیده است گفت: به منظور احراز مالکیت و ثبت  جهانی  این 

دستاورد  نیز، مستندات برای ثبت پتنت به نام شرکت گاز استان فارس ارسال شده است.

طرح گازرسانی به ۲ شهر و ۱8 روستای کامفیروز جنوبی و شمالی با نصب انشعابات یک 
روستای باقی مانده، طبق موعد مقرر و پیش از فصل زمستان به پایان می رسد.

به  گازرسانی  بزرگ  طرح  گفت:  فارس  گاز  شرکت  مهندسی  معاون  زارعیان،  رضا  محمد 
روستاهای بخش کامفیروز شمالی و جنوبی شهرستان مرودشت با ۲40 کیلومتر خطوط انتقال 

وشبکه و ۲00 میلیارد تومان اعتبار اجرا شده است.
وی ادامه داد: با اجرای کامل این طرح و نصب ۱۵0 عملک دیگر در این بخش ها کل علمک 
های نصب شده به 4۷00 فقره می رسد تا پیش از آغاز فصل زمستان ، در مجموع ۷000 خانوار 

روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.
پیمانکار شرکت گاز فارس، در این طرح با هدف تسریع در گازرسانی به منازل و نصب علمک، 

بخش حفاری کانال را به دهیاری منطقه واگذار و با دهیاری ها تسویه حساب می نماید.
با این اقدام، طرح در موعد مقرر انجام شد و گاز پیش از فصل سرما، خانه روستاییان این 
منطقه را گرم کرد. تاکنون 9۵ درصد جمعیت روستایی شهرستان مرودشت از نعمت گاز 

طبیعی بهره مند شده اند.

احمد اژدری معاون مالی و پشتیبانی شرکت گاز فارس گفت: بیش از 8 میلیارد و 49۷ 
میلیون متر مکعب گاز طبیعی امسال در بخش های خانگی، صنعتی و نیروگاهی فارس 

فروخته شده است.
اژدری از وصول هزار و 3۲۱ میلیارد تومان حاصل فروش گاز طبیعی فارس خبر داد و 
گفت : از ابتدای امسال، فروش گاز به متقاضیان در بخش صنایع و نیروگاهی استان 8 

درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است.
به صنایع عمده و فوق  بیشترین میزان مصرف گاز استان مربوط  این که  بیان  با  وی 
عمده است، ادامه داد: مصرف گاز در نیروگاه ها از ابتدای امسال برابر با 3 میلیارد و 
804 میلیون و 43۶  مترمکعب ، صنایع سیمان ۲۶۱ میلیون و 408 هزار مترمکعب، 
صنایع فوالد و ذوب آهن 348 میلیون و ۲۵۶  هزار متر مکعب، پتروشیمی ها با 8۵8 
متر  هزار   ۱3 و  میلیون   ۱0۲ با  برابر  ها  پاالیشگاه  و  مترمکعب  هزار   ۵34 و   میلیون 

مکعب بوده است.
معاونت مالی و پشتیبانی گاز فارس با اشاره به افزایش ۱8 درصدی وصول مطالبات گاز 
بهاء مشترکین در شرکت گاز فارس از ابتدای امسال، گفت : مشترکین با پرداخت به 
موقع قبوض گاز ضمن پیشگیری از انباشت بدهی خود، شرکت گاز استان را در اجرای 

پروژه های گازرسانی یاری می کنند.
اژدری از جذب 3۶ هزار و ۶00  مشترک و مصرف کننده جدید گاز طبیعی از ابتدای سال  
هم خبر داد و افزود: اشتراک پذیری های صورت گرفته در بخش های مختلف خانگی، 
تجاری و صنعتی بوده که با این احتساب، تعداد مشترکین گاز طبیعی در استان به بیش 

از یک میلیون و ۵48 هزار رسیده است.

    موفقیت صنعتگران شرکت گاز استان فارس
افزایش 8 درصدی فروش گاز در فارس در طرح تحقیقاتی   آزمون NDT سرجوش های پلی اتیلن

تخفیف 15 تا  100 درصدی به مشترکان خوش مصرف گازگاز، پیش از زمستان بخش کامفیروز  را گرم کرد
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مدیرعامل شرکت گاز فارس از تخفیف ۱00 درصدی قبوض گاز مشترکین خانگی کم مصرف 
خبر داد .

خانگی  مشترکان  دی ماه  اول  از  وزیران،  هیئت  مصوبه  طبق  افزود:  حسینی  غالمعباس 
که میزان مصرف آن ها کم تر از الگوی تعیین شده باشد، شامل تخفیف ۱00 درصدی روی 

قبوض گاز خود می شوند.
این بخشودگی شامل گاز بها و کلیه هزینه های مرتبط با آن )مالیات،  عوارض ارزش افزوده 
و عوارض گازرسانی( بوده و صرفا سکونت گاه های دایمی در حال بهره برداری شهری و 

روستایی و همچنین سکونتگاه های عشایری را شامل می شود.
وی ادامه داد: این طرح با هدف تشویق مشترکان به رعایت الگوی مصرف بهینه گاز، ترغیب 
نهادینه سازی  و  غیرضرور  مصارف  کاهش  و  مصرف  رفتار  تغییر  به  پرمصرف  مشترکین 

مصرف صحیح گاز طبیعی اجرا می شود.
مدیرعامل شرکت گاز فارس با تاکید بر اینکه محاسبه گازبهای سایر مشترکان که بیش 
با میزان  الگوی تعیین شده  مصرف داشته باشند بدون تغییر است افزود: مشترکان  از 
مصرف ماهانه بیش از الگوی مصرف تعیین شده، شش ماه فرصت دارند تا نسبت به اصالح 

رفتار مصرفی و کاهش مصرف گاز اقدام کنند.
 در پایان این دوره شش ماهه، بهای گاز آن دسته از مشترکینی که مصرف آنان بیش از 
الگوی تعیین شده باشد،  به پیشنهاد وزارت نفت و تصویب شورای اقتصاد افزایش می یابد.

در مصوبه هیات دولت جدول الگوی کم مصرف به شرح ذیل تعیین شده است: ۱- ایام 
سرد اقلیم های ۱، ۲ و 3 )مناطق سرد ( ؛  ۲00 متر مکعب و کمتر در ماه.

 ۲- ایام سرد اقلیم  4 )مناطق معتدل(  ؛ ۱۵0 متر مکعب و کمتر.
 3- ایام سرد اقلیم ۵   )مناطق گرمسیری(  ؛ ۱00 متر مکعب و کمتر و ایام گرم در همه 

اقلیم ها،  4۵ متر مکعب و کمتر.
ضمنا ایام گرم محدوده زمانی نیمه دوم فروردین ماه تا نیمه اول آبان ماه هرسال تعریف 

شده است.

گاز کم مصرف ها، رایگان شد

به  گازرسانی  طرح  گفت:  فارس  استان  گاز  شرکت  طرح های  اجرای  و  مهندسی  معاون 
شهرهای فدامی و دوبرجی و ۱4 روستای داراب با 9۶ درصد پیشرفت فیزیکی در دست 

اجرا است.
تاکنون برای اجرای طرح ها، بیش از ۲۷0 کیلومتر لوله گذاری فوالدی و پلی اتیلن انجام و 

3 ایستگاه تقلیل فشار  TBS نصب  و 840 میلیارد ریال هزینه شده است.
با بهره برداری از این طرح ها ۶ هزار و 800 خانوار شهری و روستایی فدامی، دوبرجی، قلعه 
نو، سده، طاهونه، نصرت آباد، شاه مرز، قالتویه، ابونصر، مهرآباد، شاه ابوذکریا، محمدآباد و 
مرز و شهرک های بستان، ملک آباد، شهید رجایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.
زارعیان یادآور شد: هم اکنون، ضریب نفوذ گاز طبیعی در مناطق شهری داراب 90 درصد 
و مناطق روستایی ۶4درصد است که با اتمام این طرح ها،  حدود 9۷ درصد مناطق شهری 

و 8۱درصد مناطق روستایی این شهرستان از نعمت گاز برخورد می شوند.
شهرستان داراب  در فاصله ۲۵۶ کیلومتری شرق شیراز قرار دارد.

افزایش ضریب نفوذ گاز طبیعی در داراب تا پایان سال 

معاون بهره برداری شرکت گاز فارس از نصب 
بیش از ۲0 هزار انشعاب گاز از ابتدای امسال 

در استان خبر داد.
محمد حسین پور گفت : از ابتدای امسال  به 
همت همکاران ۲0 هزار و ۶40 علمک گاز در 
مناطق شهری و روستایی فارس نصب شده 

است.
معاون بهره برداری شرکت گاز فارس همچنین 
و نصب  گازرسانی  اجرای طرح های  تداوم  از 
انشعابات، به رغم محدودیت های اعمال شده 
ناشی از شیوع ویروس کرونا در استان خبر داد 
و گفت : با تالش بی وقفه جهادگران شرکت گاز 
فارس، طرح های اجرایی و خدمات گازرسانی 
های  دستورالعمل  کامل  رعایت  با  استان  در 

بهداشتی در حال انجام است.
وی در خصوص ارایه خدمات غیر حضوری با هدف 
کاهش شیوع بیماری کرونا نیز گفت: با توجه به 
کارکنان،  و  شهروندان  سالمت  حفظ  ضرورت 
خدمات این شرکت به صورت غیرحضوری نیز 
با ورود  ارایه می شود و شهروندان می توانند 
به وبسایت شرکت گاز استان فارس به نشانی 
سامانه  طریق  از   http://www.nigc-fars.ir

نصب بیش از 20 هزار علمک گاز در فارس

پاسخگویی و ارائه خدمات الکترونیک و  وارد 
نمودن کد اشتراک به خدمات ارایه شده در بستر 

وب دسترسی داشته باشند.

خجسته میالد حضرت زینب)س( و روز پرستار 

بنی  ایمان و عفت، عقیله ی  بانوی کربال، اسوه ی  زادروز  االول، خجسته  پنجم جمادی 
هشم حضرت زینب کبری )س( است. درباره ی حیات درخشان این بانوی قهرمان، تاکنون 
ده ها کتاب و مقاله نگارش یافته و تاریخ نگاران، به زندگانی و قهرمانی این بانوی بزرگ 

نگریسته و آن را مورد تحلیل و تجلیل قرار داده ا ند.
بدون شک، عقیله بنی هاشم، زینب کبری)س(، از جمله شخصیت های تأثیرگذار نهضت 

عظیم کربالست که در ماندگاری و جاودانی آن نقشی بی بدیل داشته است.
زهرا)س(و  فاطمه  پُرمهر  دامان  در  و  است  اسالم  تاریخ  بانوان  نوادر  از  که  بانویی  همان 

موالی متقیان تربیت یافته و درس زندگی آموخته است.
تقارن مبارک روز پرستار و والدت حضرت زینب کبری )س( در تقویم ایران اسالمی، نماد 
با  افتخاری برای پرستاران کشور به حساب می آید؛ چراکه آن حضرت در دشت کربال 
نمایش شورانگیزی از صبر و استقامت پیام عاشورا را زنده نگاه داشت و امروز پرستاران 
ایران اسالمی با تأسی از این الگوی بی بدیل، باید خود نمونه ای از صبر و ایثار در مسیر 

نظام سالمت جامعه باشند .
نام گذاری این روز به عنوان روز پرستار، فرصت ارزشمندی است برای ادای احترام به 
خدمات و ایثار قشر خدوم پرستار که مهربانی آنها همچون مرهمی بر زخم های بیمارانی 

است که  سالمتی خود را مرهون زحمات و خدمات این عزیزان می دانند.
ایثارگری ها و از خودگذشتگی های پرستاران  اما امسال، روز پرستار یادآور رشادت ها، 
متعهدی است که در کارزار  مقابله با کرونا جامه ی خدمت پوشیده اند و تالش می کنند 

تا رخت تندرستی را بر تن آسیب دیدگان و مبتالیان کرونا  ببینند.
پرستاران گرانقدری که جان خود را در طبق اخالص گذاشته اند تا با تمام توان، خدمتگزار 

هموطنانی باشند که نیاز به مساعدت و مراقبت دارند.
ضمن گرامیداشت این میالد خجسته و روز پرستار، زحمات پرستاران ایثارگر را ارج نهاده 
و برای این تالشگران عرصه ی سالمت میهن عزیزمان آرزوی سالمت و سربلندی داریم.

زیباترین حماسه دنیا رسیده است
         زینب به دست حضرت زهرا رسیده است

          چشمی گشود و چشم شقایق به خواب شد
                                        زیباترین دعای علی مستجاب شد
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اعطای گواهینامه مدیریت پسماند به شرکت گاز فارس

مدیریت  گواهینامه  اخذ  به  موفق  فارس  استان  گاز  شرکت 
محیط  و  بهداشت،ایمنی  امور  رئیس  )WMI(شد.  پسماند 
زیست و پدافند غیرعامل شرکت گاز فارس : با توجه به ایجاد 
زمینه های مدیریت پسماند در این شرکت و تحقق مفاد آئین 
ششم  پنجساله  برنامه  قانون  ماده38  )ز(  بند  اجرایی  نامه 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، 
پسماند  مدیریت  گواهینامه  اخذ  به  موفق  فارس  گاز  شرکت 

عادی )WMI( و کسب امتیاز شاخص شد.
بدلیل  پسماند  مدیریت  ضرورت  به  اشاره  با  خاکباز  محمد 
اهمیت مسائل زیست محیطی و محدودیت منابع گفت:  شرکت 
گاز فارس با اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف 
انرژی،آب، مواد اولیه، تجهیزات وکاغذ ، کاهش مواد جامد زائد 
و بازیافت آنها ، تدوین دستورالعمل مدیریت پسماند داخلی و 
تالش در جهت پیاده سازی اقدامات مرتبط با این دستورالعمل 

نکات ایمنی در 
هنگام استفاده از 
بخاری گازسوز 

نظیر برنامه تفکیک پسماند تر و خشک، پسماند عفونی، راه 
اندازی سیستم های مکانیزه و کاهش مصرف کاغذ، استفاده از 
مواد و لوازم قابل بازگشت به چرخه تولید و برپایی دوره های 
آموزشی مدیریت سبز ،در بازدید کارشناسان سازمان مدیریت 

پسماند،  موفق به دریافت این گواهی نامه شده است .
وی تصریح کرد:  شرکت گاز فارس با رویکرد توسعه گازرسانی 
و حذف سوخت های فسیلی و جایگزینی گاز طبیعی به عنوان 
محیطی  زیست  منابع  حفظ  راستای  در  همواره  پاک،  انرژی 
گام برداشته و از مدیریت سبز، مدیریت پسماند و سایرمبانی 

توسعه نیز غافل نبوده است .
در  پسماند  مدیریت  گواهینامه  دریافت  کرد:  تاکید  خاکباز 
شرکت گاز فارس به کمک سرمایه فرهنگی و اجتماعی کارکنان 
در رعایت  الزامات قانون مدیریت سبز و پایه ریزی این فرهنگ 

سازمانی محقق شده است .

استاندارد  عالمت  بدون  گازسوز  های  بخاری  استفاده  از   -
خودداری شود

اتصال  بدون  لحظه،  برای چند  نباید حتی  گازسوز  بخاری   -
به دودکش روشن شود، چرا که محصوالت احتراق که دارای 
منوکسید کربن و گازهای کشنده هستند، وارد اتاق می شوند.
- همواره از باز بودن مسیر دودکش و وجود کالهک دودکش 
که در انتهای دو دکش، در بیرون از ساختمان نصب می شود 

اطمینان حاصل شود.
باید داغ باشد.در  لوله بخاری  - به صورت طبیعی و بدیهی، 
انتقال هوای سوخته  غیراین صورت به احتمال زیاد، جریان 
از این لوله به درستی انجام نمی شود و خطر آلودگی هوا با 

منواکسید کربن وجود دارد.
و  مجاز  تعمیرکاران  به  باید  را  بخاری  تعمیرات  و  نصب   -
بودن  ایمن  از  تا  تولیدی سپرد  واحد  از فروش  خدمات پس 
آنها  فروش  از  پس  و خدمات  گارانتی  از  و  مطمئن شده  آن 

بهره گرفت.
داخل  به  مضر  گازهای  و  دود  برگشت  از  جلوگیری  برای   -
دودکش و در نهایت به داخل محیط که معموالً بر اثر گرفتگی 
دارای  ها  ش  دودک  باید  آید،  می  وجود  به  باد  وزش  یا  و 
هواکش مخصوص باشند و کالهک آنها حداقل ۶0 سانتی متر 

از بلندترین نقطه ساختمان باالتر باشد.
- استفاده مشترک از یک دودکش برای چند وسیله گازسوز، 

بسیار خطرناک است.
کبریت  شعله  از  گاز  نشت  محل  کردن  پیدا  برای  هرگز   -

استفاده نشود
- بدون استفاده از بست برای محکم کردن شیلنگ گاز، هرگز 
از وسیله گاز سوز استفاده نکرده و بر دهانه شیرهای غیرقابل 

استفاده درپوش گذاشته و دستگیره مربوطه را باز نمایید. 
برای  که  باشد  می  گرمایشی  وسایل  انواع  از  یکی  پکیج   -
رود.   می  کار  به  مستقل  به صورت  واحد  هر  آب  کردن  گرم 
این سیستم به گونه ای طراحی شده است که اجزاء تشکیل 
دهنده آن درمجموعه کوچکی قرار دارند و با توجه به وزن کم 
بر روی دیوار قابل نصب شدن است. به این ترتیب با استفاده 

از آن، در ساختمان ها نیازی به احداث موتورخانه نیست.

معاون بهره برداری شرکت گاز فارس از پایداری شبکه انتقال 
گاز در سراسر استان با وجود بارش های شدید  در ماه گذشته 

خبر داد .
محمد حسین پور گفت: با پیش بینی ها و تمهیدات انجام شده، 
هیچ مشکلی در روند گازرسانی به مشترکان وجود ندارد و به 
رغم بارش های شدید در ماه گذشته در برخی مناطق استان، 
هیچگونه قطعی گاز یا آسیب به زیرساخت ها، خطوط،تاسیسات 

و یا ایستگاه های تقلیل فشار گاز فارس گزارش نشده است.
وی تاکید کرد: هم اکنون هیچ گونه مشکلی در روند گازرسانی 
به مشترکان استان وجود ندارد همه ایستگاه های این شرکت 
در مدار هستند و فشار گاز در سطح استان نیز پایداری خود را 

پایداری شبکه انتقال گاز فارس
 با وجود بارش های شدید 

حفظ کرده است .
 به گفته حسین پور تا پایان فصل بارش ها ، گشت ها و سرکشی 
در  فارس  گاز  شرکت  همکاران  تمامی  تالش   با  مستمر  های 
شهرستان ها انجام می شود تا هیچ گونه مشکلی در حفاظت 
از تاسیسات گازرسانی و نیز تامین پایدار و مستمر گاز برای 

مشترکان در سطح استان رخ ندهد .
وی رمز پایداری شریان گاز طبیعی و رضایتمندی مشترکین از  
خدمت رسانی را داشتن برنامه جامع تعمیرات و نگهداری اعالم 
کرد و گفت : شرکت گاز فارس همواره بازرسی فنی و تعمیرات 
اساسی ایستگاه ها ، تجهیزات و خطوط لوله را بنا بر زمان بندی 
تنظیم شده در فصل تابستان انجام داده و آمادگی الزم را برای 

ورود به فصل سرما کسب می کند .
خاص  شرایط  وجود  با  فارس  گاز  شرکت  کارکنان  نیز  امسال 
نظر گرفتن توصیه های  با در  و  از جمله شیوع ویروس کرونا 
بهداشتی، تعمیرات اساسی تاسیسات در خطوط و تجهیزات گاز 
استان را انجام دادند تا خللی در فرآیند گازرسانی به مشترکین 

در فصل سرد سال به وجود نیاید .
وی تصریح کرد : در صورت تداوم بارش ها و افزایش سرما ، 
همه تالش و برنامه ریزی شرکت گاز فارس ، ممانعت از قطعی یا 
کاهش فشار گاز مشترکان است که این امر جز با همکاری خوب 

مردم در مدیریت مصرف گاز میسر نخواهد بود .
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شرح پیشنهاد:
از  بعد  گاز،  ملی  شرکت  دستورالعمل  طبق 
مازاد  کاالهای  گازرسانی  های  پروژه  اتمام 
انبارکاال عودت داده  به  بایست  پروژه ها می 
شود، این کاالها یا سالم و استاندارد هستند 
که با تائید بازرسی فنی و بازرسی انبارها به 
پروژه های جاری  و در  انتقال  انبار  موجودی 
استفاده می شود یا اینکه از حالت استاندارد 
خارج گردیده به انبار مازاد و اسقاط انتقال و 

از طریق مزایده بفروش می رسد.
لوله  متری   ۶ شاخه  هر  از  اینکه  به  باتوجه 
3/4 دو عدد علمک به متراژ هر علمک ۲/۷0 

مروری بر پیشنهاد برتر نظام پیشنهادها

تولید محصوالت عرضه محور و حمایت از تجاری سازی طرح های پژوهشی ، از اولویت های 
شرکت گاز استان فارس است .

محمد راستی رئیس پژوهش شرکت گاز فارس گفت : اولویت بندی طرح های پژوهشی بر اساس 
تولید محصوالت عرضه محور ، بومی سازی فناوری های صنعت گاز و تجاری سازی طرح های 

پژوهشی است.
محمد راستی افزود : تولید نانو فیلتر با هدف بهبود راندمان فیلتراسیون ذرات جامد از گاز طبیعی، 
طراحی و ساخت دستگاه نشت یاب گاز ، تولید نمونه تجاری کنتر ارتقا یافته ، ساخت دستگاه 
آزمون غیر مخرب سرجوش غیر پلی اتیلنی، بومی سازی دستگاه نشت یاب لیزری گاز ، طراحی 
دستگاه هشداردهنده تاسیسات زیرزمینی قابل نصب بر ماشین  های سنگین  حفاری و تولید 
انواع رگوالتورهای گاز صنعتی و خانگی از جمله طرح های پژوهشی محصول محور شرکت گاز 
فارس است که با همکاری متخصصان صنعت گاز در صنایع الکترونیک ایران ، پارک علم و فناوری 

حمایت از تجاری سازی طرح های پژوهشی  در شرکت گاز فارس

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

ذکر کرد .
راستی تاکید کرد : محصول محوری ، نوآوری ، صرفه اقتصادی و مرتبط بودن موضوع پژوهش ها با 
نیازهای شرکت گاز از جمله مواردی است که در حمایت از پروژه های پژوهشی، مالک سنجش قرار 
می گیرد؛چنانچه پروژه های پژوهشی دارای این مولفه هارا داشته باشند، حمایت مالی و معنوی از 

آنها انجام خواهد شد و محدودیتی در تعداد پروژه های مورد حمایت وجود ندارد.

معادل با ۵/40 ساخته می شود بنابراین از هر 
شاخه ۶ متری، ۶0 سانتی متر باقی می ماند 
که هیچ کاربردی در صنعت گاز ندارد دراین 
راستا و در تاریخ 99/۶/۵ به این فکر افتادم 
که جهت جلوگیری از هدررفت و صرفه جویی 
پیشنهاد  ذیربط  مسئولین  ها،به  هزینه  در 
که  شود  داده   ۵/40 شاخه  هر  با  لوله  خرید 
بعد از استعالم از کارخانه های تولیدکننده و 
تائید مسئولین امر مورد موافقت قرار گرفت 
و درخواست خرید به برنده مناقصه لوله فوق 
با توجه به متراژ هر شاخه ۵/40 سانتی متر 

انجام گردید.
بنابراین با انجام این پیشنهاد و با توجه به خرید 
حدود یکصد هزارمتر لوله 3/4 که  معادل ۱۷000 
شاخه توسط گاز استان در سال انجام می گردد 
میتوان از هدررفت ۱0 هزار متر لوله فقط در گاز 
استان فارس جلوگیری کرد یعنی معادل ۶00 
میلیون تومان، اگر این مبلغ را در تمام گازهای 
استانی محاسبه کنیم بالغ بر ۱8 میلیارد تومان 

در سطح کشور صرفه جویی خواهدشد.

نظام پیشنهادها
مروری بر یک پیشنهاد برتر

موضوع پیشنهاد: صرفه جویی در لوله های 
3/4

پیشنهاددهنده: علی محمد صادقی بازرس 
ارشد انبارها
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  شماره ١5 - آذر و دی ماه   ١٣٩٩ 

مرثیه ای برای
 بانوی آب و آیینه

راهکارهایی  جهت صرفه جویی در مصرف گاز

ورود موج سرمای فراگیر و پایدار در کشور و افزایش بی سابقه 
مصرف گاز، صرفه جویی سراسری برای عبور از روزهای سرد 

زمستان را بیش از پیش ضروری ساخته است.
به نظر می رسد که در صورت توجه نکردن مصرف کنندگان 
خانگی نسبت به صرفه جویی هر چه بیشتر در مصرف گاز، 
در پاره ای نقاط با کامبود گاز مواجه شویم. به همین دلیل، 
در  هموطنان  تمامی  مندی  بهره  جهت  باید  عزیز  هموطنان 
سراسر کشور، درمصرف گاز صرفه جویی کنند. بر این اساس، 

رعایت نکات زیر ضروری می باشد.
- بستن پرده ها در شب برای جلوگیری از اتالف انرژی و باز 
گذاشتن آنها در روز ) در صورت نورگیر بودن منزل ( جهت 

استفاده از انرژی خورشیدی.
عدم  صورت  در  نکنید.  استفاده  شومینه  از  کنید  سعی   -
کمک  بسیار  شومینه  درب  پوشاندن  شومینه،  از  استفاده 

کننده است.
- سرویس و تمیزکاری فن کوئل ها و هواگیری رادیاتورها.

- جلوی رادیاتورها را پشت مبل و پرده مخفی نکنید. اجازه 
دهید که هوای گرم داخل منزل پخش شود.

به  های  پوشش  با  داخل  از  را  کولر  های  کانال  خروجی   -
حدکافی ضخیم بپوشانید.

- وقتی آب جوش می آید، برای ادامه ی جوش آن می توان 
شعله را تا حد زیادی کم کرد؛ زیرا باال بودن شعله کمکی به 

ادامه ی روند آشپزی یا پخت نمی کند.
که  باشید  داشته  توجه  مساله  این  به  پخت وپز  هنگام  در   -

اندازه شعله مناسب با ظرف شما باشد.
-  استفاده از پرده های ضخیم و بلند، اتالف حرارت از منزل 

شما را کاهش می دهد.
دارای  استاندارد،  باال،  بازده  با  های  بخاری  از  استفاده   -
باال را در دستور کار قرار دهید.  با رده های  انرژی  برچسب 

ضمنًا تمام نکات ایمنی را درباره بخاری رعایت کنید.
به  های  پوشش  با  داخل  از  را  کولر  های  کانال  خروجی   -

حدکافی ضخیم بپوشانید.
ترموستاتیک  های  شیر  از  شوفاژ،  از  استفاده  صورت  در   -

استفاده کنید.
- اصوالً نباید خانه را آنقدر گرم کنید که مجبور شوید پنجره 

ها را باز کنید.
البته توجه  با درز گیر بپوشانید.  را  - درز همه ی پنجره ها 
می  استفاده  گازی  بخاری  از  که  صورتی  در  باشید،  داشته 
نمایید و یا پکیج شما از هوای داخل منزل استفاده می نماید 
را  ها  درز  از  قسمتی  باید حتمًا  ندارد،  دو جداره  دودکش  و 

برای تأمین هوای تازه باز بگذارید.
- عادت کنید به جای استفاده از لباس های تابستانی در منزل 
و باال نگه داشتن دمای محیط، از لباس های گرمتر استفاده 
نمائید و دما را بین ۱8 تا ۲۲ درجه ی سانتی گراد نگه دارید.

- درز همه ی پنجره ها را با درز گیر بپوشانید.
لوازمی که  و دیگر  اتو  از  استفاده  و  پز  و  - در صورت پخت 
از شوفاژ و  تولیدی  به صورت عادی گرمازا هستند، حرارت 

بخاری را کاهش دهید.
به  که  را  ها  عایق  این  پنجره.  ویژه  عایق های  از  استفاده   -
شکل برچسب های شفاف ساخته می شوند به راحتی می توان 

بر روی شیشه پنجره ها چسباند
روشن  بیهوده  را  گاز  اجاق  مصرف،  در  جویی  برای صرفه   -

نگذارید.
انتخاب مناسب تجهیزات تا عایق بندی و سرویس منظم   -

موتورخانه.
- استفاده از سیستم کنترل هوشمند موتورخانه.

- وسایل گازسوزی را تهیه کنید که دارای نشان استاندارد 
باشند.

- وسیله ای بخرید که بیشترین بازده انرژی را داشته باشد.
کاهش  در  اتاق ها  در  برنامه ریزی  قابل  ترموستات  نصب   -
مصرف انرژی بسیار مناسب است، بایستی دمای ترموستات 

بین ۱8 تا ۲۱ درجه سانتی گراد تنظیم شود.
- نظیم دما بر روی تجهیزات باید به طور دقیق و بر اساس 

نیاز صورت گیرد.
- اتالف حرارتی که در اثر تبادل حرارتی تجهیزات مختلف 
موتورخانـه بـا فضای اطراف روی می دهد، بسیار قابل توجه 
ساالنه  تجهیزات  ایـن  مناسب  عایق کاری  با  می توان  است. 

مقادیر زیادی در مصرف انرژی صرفه جویی نمود.
دوره سرما  آغاز  از  قبل  هر سال  باید  مشعل  هوای  فیلتر   -
بررسی و تمیز شود درغیر این صورت گردوغبار، قسمت های 

اصلی دیگ را می بندد و عملکرد دیگ را مختل می کند.
از  و  شوند  بررسی  و  تنظیم  منظم  طور  به  باید  تجهیزات   -

کارایی صحیح این لوازم اطمینان حاصل شود.
- برای خانه خود مدیریت انرژی داشته باشید، با روش های 
صرفه جویی انرژی آشنا شوید و صرفه جویی در مصرف انرژی 

را در خانه خود تبدیل به یک فرهنگ کنید.

سالم بر حضرت فاطمه)س(. سالم بر بانوی صبر و آب و آیینه. 
سالم بر بانوی خوبه ها و مهربانی ها. ای بانوی فداکاری و صبوری، 
من اشک های تو را بر کوبه های کوچه پس کوچه های سرد و 
خسته مدینه یافتم. خط تو را که بر هر ستاره غزل آفتاب می 
نوشتی، خواندم. من نشان کبودین تو را از قافله هایی که از کنار 
که  توست  این شعله های عشق  بقیع می گذشتند گرفتم.... 
انسان خسته را به میهمانی آفتاب می خواند. در حجم نگاه 

تو، افق هم رنگ می باخت.
سبزی این سال ها، هنوز وامدار آن نگاه بلندی است که از 
قله ی ناپیدای نگاه تو سر زد. من در خاموشی قبرت، تابش 
هزاران خورشید را دیدم. اگر قبرت را نشانی نیست چه باک؟ 

هر سنگ نبشته ای حکایت تو را دارد.
بر  داغ ها  چه  یادت،  و  می نشیند  لب ها  بر  آسان  چه  نامت 
دل ها می نشاند. نامت که می  آید، ذهن ها لحظه  های درنگ 
را می دوند و... می روند به کوچه  ای گم شده و متروک و تنها 
انگار می بینند تو را؛ با جامه  ای رنگین و سرخ فام، از خون و 

خاک و بازویی کبود که هماره بوسه  گاه پدر بود.
نامت که می  آید، فرشته  ها می  آیند به شاعران الهام دهند، 
تا از تو حرف بزنند. بَعد، شعرها را می برند به آسمان. خاک، 
حرف  تو  از  نمی توانند  اصاًل  خاکیان.  و  نمی زند  را  تو  حرِف 
بزنند. فقط می  مانند چاه ها، که آنها را هم، علی علیه السالم 
مثل  تو  اما  توست،  نشاِن  همه،  این  کرد.  آسمان ها  هم رنگ 

این ها نیستی!
فاطمه جان، سنگ ها در سوگ تو ندبه می خوانند؛ در غروبی 

که دژخیمان شاخه هایت را شکسته اند.
این تو بودی که غبار غم از سیمای زیبای علی می زدودی و 
بر زخم های فزون از ستاره ی پیکرش که نشان از رزم با باطل 

داشت، مرهم می نهادی. 
فتوحات موال، رهین مهربانی توست. هنوز خطابه های رسایت 
سراج راه مجاهدان است و بر آفاق تاریخ می تابد. پاره ی تن 

رسول بودی و یگانه یاور یکتا امیر عاشقان. 
تأللؤ ذوالفقارعلی، وامدار عزم و عزت تو بود. آنگاه که بر بی 
بصیرتان و دنیا پرستان غضب می کردی، غضبناکی آفریدگار 

قادر، آشکار می شد. 
رضای تو رضای حق بود و با خرسندی ات، عرشیان و ساکنان 

حریم قدسی، قرین شعف می شدند.
تو سیلی ستم و تازیانه ی کینه را به جان خریدی تا هجوم 

تندباِد انکار، شمع یک تنه حقیقت را خاموش نکند.
و پیامب رحمت و مهربانی)ص( چه زیبا در وصفت فرموده  اند 

که: »َفاِطَمُة بَْضَعٌة ِمنِّی  َفَمْن ... «؛ فاطمه پاره تن من است... .
در پایان با بیان این نکته که زندگی پرافتخار و الهام بخش 
برای  جامعی  و  زیبا  سرمشق  علیهاالسالم،  فاطمه  حضرت 
همه ی انسان های با ایمان، به  ویژه بانوان خداجوست، باهم 
زمزمه می کنیم که: » الّلهّم صّل علی فاطمه و أبیها و بعلها 

و بنیها ]و الّسّر المستودع فیها[ بعدد ما أحاط به علمک.«
بارپروردگارا؛ درود فرست بر فاطمه و پدر بزرگوارش و همسر 
گرامی اش و فرزندان عزیزش ]و آن رازی که در وجود او به 

ودیعه نهادی[، به تعداد آنچه دانش تو بر آن احاطه دارد.

آن نور همیشه منجلی فاطمه است
سّر ابدی و ازلی فاطمه است

آن گل که به آفاق دهد بوی بهشت
زهرای محمد و علی، فاطمه است
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به پویش  پیشگیری از مرگ 
خاموش  بپیوندید

کارنما 
نشریه داخلی شرکت گاز استان فارس 
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رئیس روابط عمومی شرکت گاز فارس از اجرای پویش پیشگیری از مرگ خاموش 
با هدف کاهش مسمومیت و مرگ ناشی از  استنشاق گاز منوکسید کربن در استان 

خبر داد .
قهرمانی با بیان این که این پویش، حرکتی در راستای افزایش مراقبت از جامعه و 
با مونواکسید  از مسمومیت  ناشی  هوشیاری آحاد مردم در جهت کاهش صدمات 
سلفی  عکس  ارسال  با  ماه  دی  پایان  تا   ، خواست  ها  استانی  هم  از  است،  کربن 
no_@ با وسایل گرمایشی استاندارد منزل یا محل کار خود به  صفحه مجازی  
co.pooyesh۱399 در پویش پیشگیری از مرگ خاموش  شرکت کرده و از جوایز 

آن برخوردار شوند .
رئیس روابط عمومی گاز فارس تحقق اهداف پویش مردمی پیشگیری از مرگ خاموش 
را نیازمند همکاری و احساس مسوولیت مردم دانست و گفت : مشارکت باالی مردم 

در این پویش می تواند موجب تقویت فزاینده آگاهی عمومی در جامعه شود.
قهرمانی با بیان این که برای نصب بخاری ها و سایر وسایل گازسوز  باید از لوله های 
و  آلومینیومی  لوله های  گیری  کار  به  و  شود  استفاده  گالوانیزه   فلزی  استاندارد 
آکاردئونی اکیدا مورد تأیید نیست، افزود : شعله بخاری باید آبی رنگ باشد و اگر  
شعله گاز به رنگی غیر از این بود  مصرف کنندگان بالفاصله وسیله گازسوز را مورد 

بررسی قرار دهند.
وی تاکید کرد: مشترکین پس از روشن کردن وسایل گرمایشی نسبت به گرم بودن 
لوله بخاری اطمینان حاصل کنند چرا که  سرد بودن لوله، نشانه خوب عمل نکردن 

دودکش است و می بایست در راستای رفع مشکل اقدام شود.
مسیر  بودن  باز  از  اطمینان  حصول  با  خواست  طبیعی  گاز  مشترکین  از  قهرمانی 
دودکش و وجود کالهک H شکل، با استفاده از شیلنگ و بست استاندارد اقدام به 
اتصال بخاری استاندارد به شیر گاز کرده و محل های اتصال شیلنگ وسیله گازسوز 

را برای اطمینان از نبود نشت گاز، با کف صابون امتحان کنند.
وی افزود: دقت نکردن در نصب صحیح وسایل گازسوز، استفاده از وسایل گرمایشی 
غیراستاندارد، دقت نکردن در استفاده از تهویه مناسب هوا و کمبود اکسیژن مورد 
از  استفاده  مرکزی،  گرمایش  سامانه  فاقد  ساختمان های  در  گازسوز  وسایل  نیاز 
از  نکردن  استفاده  و  گرمایش  برای  پلوپز  و  گاز  اجاق  نظیر  غیرگرمایشی  وسایل 

شیلنگ و بست استاندارد از مهم ترین عوامل بروز حوادث مربوط به گاز است.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز فارس با بیان این که مردم در صورت بروز هرگونه 
باید  انفجار  یا  حادثه ای مانند نشت گاز، برخورد و شکستگی علمک، آتش سوزی 
 : کرد   امیدواری  اظهار  بگیرند،  تماس  گاز(  )امداد  با شماره ۱94  فوری  به صورت 
مشترکین با رعایت نکات ایمنی، استفاده صحیح از  نعمت الهی گاز طبیعی، سالی 
بدون حادثه را در کنار خانواده سپری کنند. پویش پیشگیری از مرگ خاموش با 

همکاری شرکت گاز استان فارس،سازمان علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشگاه شیراز،سازمان 
آتش نشانی شهرداری شیراز ، سازمان اورژانس فارس و سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس  

برگزار شده است
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شهادت حضرت فاطمه زهرا  )س(  تسلیت  باد


