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بزگداشت روز خبرنگار

افتتاح 254 طرح گازرسانی در هفته دولت

شرکت گاز فارس، پيشرو در 
بهره مندی از توان سازندگان داخلی

هفته دفاع مقدس گرامی باد 

گرامیداشت هفته ی دولت 

گرامیداشت هفته دفاع مقدس

5
گزارش تصویری فعالیت ها و اقدامات

8

روز کارمند 

هفته اول شهريورماه، مصادف با شهادت شهيدان رجايي 
و باهنر است که به نام هفته ی دولت نامگذاري شده است.
 اين هفته، بهترين فرصت و زمان مناسبي براي عملكرد 
مجموعه ی دولت و تبيين گفتمان و بيان دستاوردها و 
خدمات نظام اسالمی به منظور ارتقای سطح کمي و  کيفي 

اينگونه فعاليت هاست .
هفته دولت، تجليل از شهدايي است که در اوج اقتدار 
همچون  انساني  بارز  اجتماعي، صفات  اقبال  و  سياسي 
تواضع، عشق به مردم  و کار و خدمت را از دست ندادند و 
لحظه لحظه ی عمر ارزشمند خود را در راه اسالم و انقالب 

به زيباترين وجه به کار گرفتند .
 هفته ی دولت، يادآور فداکاری های فرزندان پاک نهاد و 
گرانقدر انقالب و احيا کننده روزهای پرشور خدمتگزاری، 

شهيدان بزرگ، رجايی و باهنر است.
شهيدانی که، نمونه هاي بارز خادمين امين مردم و مسوولين 
وفادار به ملت و دولت هستند که خالصانه، علم و آگاهي 

خود را وقف مردم نمودند.
 بی شک، همه ی ما بايد با  بهره جستن از ويژگی های 
واالی اخالقی و رفتاری شهيدان رجايی و باهنر، آنان را 
الگوی خود قرار داده و در راه تعالی ميهن اسالمی گام 
برداشته و زمينه ی رشد و پيشرفت روزافزون کشور را در 

حيطه های مختلف فراهم سازيم.
همچنين در اين هفته، مجموعه ی دولت با نگاهي اجمالي به 
ساز و کارهاي خود،  به شناسايي راه هاي بهينه سازي رفتار 
سازماني خود مي پردازد و با  انتخاب مديران و کارکنان 
نمونه و تقويت انگيزه ها براي پيشبرد  امور بر مبنای وجدان 

کاري، بدنه عملكردي خود را تقويت مي کنند .
دولت به عنوان خدمتگزار مردم،  وظيفه دارد با تكيه به 
سرمايه هاي انساني و ساير منابع، در جهت تأمين رفاه و 
امنيت عمومي گام بردارد و تالش کند تا کشور بيش از 

پيش، در مسير رشد و تعالي را  گام بردارد.
ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهدای واالمقام دولت به 
ويژه شهيدان رجايی و باهنر، هفته دولت را به همه ی 
دولت مردان و کارمندان خدوم و متعهد تبريک عرض 
نموده، موفقيت همگان را در راستای تحقق آرمان های 

مقدس انقالب اسالمی آرزومنديم.

هر آن کس خدمت جانان به جان کرد
به گيتی نام خود را جاودان کرد

روز کارمند، روز تجليل از انسان های شايسته ای است که هدفشان خدمت 
به مرم و کسب رضای پروردگار است. آنان که تمام همت و تالششان، گشايش 

گره های زندگی مردم، رفع مشكالت و ايجاد آرامش در جامعه است.
کارمندان، در واقع بازوان قدرتمند جامعه هستند؛ چرا که در راستای عملی 
شدن اهداف سازمان ها تالش می کنند تا چرخ های کشور را به حرکت درآورند. 
روز کارمند، فرصت مناسبی جهت تبيين جايگاه کارمندان تالشگری است که 

با دلسوزی و دقت نظر، وقت خود را صرف خدمت به مردم و نظام می کنند.
بر اين اساس، جادارد که  از زحمات و تالش های خستگی ناپذير کارمندان، به 

عنوان عضو فعال جامعه و خدمتگزار جامعه، تقدير و تشكر نماييم.

مدیر عامل شرکت گاز فارس:
 رشد بیش از دو برابری گازرسانی به روستاهای استان در دولت تدبیر و امید

تکرار موفقیت؛ مدیر عامل گاز 
فارس، مدیر نمونه استان شد

گازرسانی به روستای 52 خانواری شوید زار اقلید
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گازرسانی به روستای 52 خانواری 
شویدزار اقلید 

سالم بر محرم 

سالم بر محرم، ماه ايثار و شهادت که از کودکی تا کنون، 
يادش ما را رها نمی کند. سالم برامام حسين)ع(که از 
دل تاريكی های شب های عاشورای کودکی مان تاکنون، 

عشقش اسيرمان کرده است. 
سالم  حسين)ع(.  عشق  از  شوريده  های  دل  بر  سالم 
بر نواهای دل انگيز يا حسين)ع(. سالم بر لب تشنه ی 
بود.  لبيک  نبود، تشنه ی  حسين)ع(، که تشنه ی آب 
سالم بر آن پيشوای بزرگ، که خود، زاده ی عشق است و 
هنر خوب زيستن  و خوب مردن را  به خوبی به عاشقانش 

آموخته است.
و  رسد  می  که  محرمت  شهيدان،  ساالر  و  سيد  ای   
عاشورايت و پرچم های سياه و سرخ که می آيد، حداقلش 
همين است که برای چند صباحی هم که شده، به خود 

می آييم  و به راهت و آرمانت می انديشيم. 
شويم  سيراب  عشقت  از  تا  است  فرصتی  محرم  آری! 
و  بيندازيم  کردی  قيام  برايش  آنچه  ياد  به  را  ها  دل  و 

حسينی بينديشيم و حسينی زندگی کنيم.

عملكرد و صورت های مالی شرکت گاز استان فارس با حضور 
بازرس قانوني مورد بررسی و تاييد قرار گرفت.

اعضاء  حضور  با  که  ساليانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در 
مجمع، حسابرس و بازرس قانونی و مديرعامل و معاون مالی و 
پشتيبانی شرکت گاز استان فارس در ساختمان ستاد شرکت 
ملی گاز ايران برگزار شد، عملكرد و صورت های مالی شرکت 
به دريافت سطح مطلوب  ارزيابی و شرکت موفق  فارس  گاز 

شد.
 در اين جلسه احمد اژدری معاون مالی و پشتيبانی شرکت 
گاز فارس، گزارش جامع و کامل از اقدامات و عملكرد  شرکت 
و همچنين  صورت های مالی منتهی به سال 1398 به مجمع 

عمومی ارائه کرد.
غالمعباس حسينی، مديرعامل شرکت گاز فارس نيز با اشاره 

مهر تایید بازرس قانوني بر صورت هاي 
مالي شرکت گاز فارس 

به صورت های مالی به تشريح  ترازنامه  و صورت های سود و 
زيان و جريان وجوه نقد برای ادامه فعاليت شرکت و تحقق 
اهداف و برنامه های شرکت گاز استان، طبق بودجه مصوب 

پرداخت.
از اين که صورت های اساسی مالی به طور  نيز  اعضاء مجمع 
منظم و مطلوب، ارائه و ارزيابی شد، از تالش بی وقفه مدير 

عامل، معاونان و کارکنان شرکت گاز فارس تقدير کردند.
طبق  گاز،  شرکت  ساليانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 

اساسنامه، همه ساله در تيرماه برگزار می شود.

گاز فارس گفت:  برداری شهرستان های شرکت  بهره  رئيس 
اقليد  طرح گازرسانی به روستای شويدزار در بخش مرکزی 
اين  مسئوالن  و  فارس  استاندار  معاون  پور  قاسم  حضور  با 

شهرستان افتتاح شد.
نجيم مختاری افزود: برای اجرای اين طرح ۲۰ کيلومتر لوله 
گذاری پلی اتيلن انجام و 1۰۰ فقره انشعاب فلزی و پلی اتيلن 
به همراه توسعه و مقاوم سازی شبكه گازرسانی در شهرستان 
تومان  ميليون   9۰۰ و  ميليارد  دو  مجموع  در  و  نصب  اقليد 

هزينه شده است.
وی ادامه داد: با بهره برداری از اين طرح ۵۲ خانوار در يكی 
انرژی  اين  از  اقليد  ترين روستاهای شهرستان  از دورافتاده 

ارزان و پاک بهره مند شدند.
مناطق  درصد   1۰۰ در  توسعه  و  اميد  های  شعله  اکنون  هم 
خانوار  هزار   1۰ و  شده  برافروخته  اقليد  روستايی  و  شهری 
روستايی و 1۶ هزار و ۶۷۷ خانوار شهری اقليد از اين نعمت 

خدادادی بهره مند هستند .
شهرستان اقليد در فاصله ۲۶۷ کيلومتری شمال شيراز قرار 

دارد.

تاکنون با اجرای بيش از 1۴ هزار کيلومتر شبكه گازرسانی 
روستايی و نصب بيش از ۲۵8 هزار علمک گاز، ۲ هزار و ۵۶ 
روستای استان فارس به شبكه سراسری گازطبيعی متصل 
شده و ضريب بهره مندی جامعه روستايی استان به 8۶.۵ 

درصد رسيده است.
فارس  استان  گاز  عامل شرکت  مدير  غالمعباس حسينی   
در حاشيه مجمع عمومی عادی ساليانه اين شرکت که در 
ايران  گاز  ملی  شرکت  ستاد  باهنر  شهيد  کنفرانس  سالن 
حال  در  کرد:  اظهار  فوق،  مطلب  بيان  ضمن  شد،  برگزار 
با ضريب نفوذ 98.۷ درصد  حاضر  1۰1 شهر استان فارس 

از نعمت گاز طبيعی بهره مند هستند.
اين مقام مسئول تصريح کرد: با توجه به ضرورت رونق و جهش 
توليد و اطمينان بخشی در حوزه تامين انرژی پايدار در همه 
مناطق استان، عمليات گازرسانی به همه روستاهای مشمول 

در برنامه کاری اين شرکت در سال جاری قرار گرفته است.
وی با بيان اين که پايداری مداوم عرضه انرژی، زمينه مناسب 
تحقق شعار  برای  و صنعتی  توليدی  واحدهای  فعاليت  برای 
سال را فراهم کرده است، خاطر نشان کرد: سال گذشته از 
تبديلی،  غذايی  از صنايع  اعم  توليدی  واحد   ۴۷۰ و  هزار   ۲
در  فعال  پروری  آبزی  و  طيور  و  دام  ای،  گلخانه  کشاورزی، 
استان، به يک هزار و ۵۴۷ واحد با مصرف تقريبی 133 هزار 

مترمكعب در ساعت گازرسانی شده است.
به  گازرسانی  فارس،  استان  گاز  شرکت  مديرعامل  گفته  به 
صنايع کشاورزی، به طور ميانگين، جايگزينی 8۰ هزار ليتری 
سوخت  مايع را برای هر صنعت در سال به همراه داشته است.
و واحدهای  به صنايع  اين که گازرسانی  به  اشاره  با  حسينی 
توليدی اشتغال زا با هدف جايگزينی سوخت پاک و ارزان گاز 
با ديگر سوخت های فسيلی، از مهم ترين رسالت های شرکت 
گاز استان فارس است، افزود: از 8 هزار و ۷۵۵ واحد صنعتی 
با احتساب واحدهای توليدی )صنايع غذايی  فعال در فارس 
پروری(،  آبزی  و  و طيور  دام  ای،  گلخانه  تبديلی، کشاورزی، 
در مجموع 8 هزار و 1۴ واحد صنعتی تاکنون گاز دار و عمليات 
گازرسانی به ۲98 واحد صنعتی ديگر نيز در دست اجراست و 
اين صنايع هم به زودی از مزايای پايداری گاز طبيعی،کاهش 
هزينه ها، آلودگی کمتر و بازده بيشتر نسبت به سوخت مايع 

برخوردار می شوند.
ضمن  کشاورزی،  عمده  مراکز  به  گازرسانی  وی،  گفته  به 
را  زمينه  توليد،  و  صنعت  بخش  تقويت  و  بهره وری  افزايش 
صنايع  توسعه  و  صنعتی  به  سنتی  کشاورزی  از  گذر  برای 

تبديلی و جهش توليد و اشتغال فراهم می کند.



گازرسانی به 1439 روستا ؛

افزایش بهره وری فعالیت های گازرسانی 
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مدير عامل شرکت گاز فارس از رشد بيش 
از دو برابری گازرسانی به روستاهای استان 

در دولت تدبير و اميد خبر داد.
غالمعباس حسينی با اشاره به گازرساني به 
۶۷۷ روستا تا پيش از سال 9۲ گفت: با روي 
کار آمدن دولت يازدهم تاکنون بيش از دو 
هزار و 11۶ روستا از مزاياي گاز طبيعي بهره 

مند شده که بيانگر رشد بيش از دو برابری 
و پيشرفت نهضت گازرسانی به روستائيان 

فارس است.
به  گازرسانی  توسعه   که  اين  بيان  با  وی 
اجرای  هدف  با  شهری  و  روستايی  نقاط 
محروميت  مقاومتی،  اقتصاد  سياست های 
در  اجتماعی  عدالت  گسترش  و  زدايی 

اهداف  از  يكی  يافته  توسعه  کمتر  مناطق 
دولت يازدهم و دوازدهم بوده است، افزود : 
در راستای اين هدف تاکنون افزون بر 88.۲ 
درصد جمعيت روستايی استان فارس از گاز 

طبيعی بهره مند شده اند.
به  اشاره  با  فارس  گاز  شرکت  عامل  مدير 
بهره مندی 98.9 درصدی خانوارهای شهری 
فارس از گاز طبيعی گفت: با تالش بی وقفه 

جهادگران شرکت گاز فارس
در بخش گازرسانی شهری نيز تحولی بزرگ 
صورت گرفته و رشد ۲8 درصدی گازرسانی 
به شهرهای فارس، گام بلند دولت تدبير و 

اميد در صنعت گازرسانی است.
تاکنون 1۰۲ شهر  از 11۰ شهر استان فارس 
گاز،  و  مند  بهره  خدادادی  موهبت  اين  از 
گرمابخش خانه های يک ميليون و ۵31 هزار 

مشترک فارسی شده است.
حسينی تاکيد کرد : با اتمام طرح های در دست 
اجرا در فارس تا سال 1۴۰۰، ضريب گازرسانی 

شهری در استان به 1۰۰ درصد ارتقا می يابد.
وی يادآور شد: در هفت سال اخير ، ۲9 هزار 
کيلومتر شبكه گذاری، اضافه شدن بيش از 

۵۷3 هزار مشترک جديد و نصب 8۲9 هزار 
و 8۰۰ علمک گاز، از دستاوردهای شرکت گاز 

فارس بوده که به ترتيب نمايانگر رشد 93 ،
۶۰ و 39درصدی در شتاب بخشی و توسعه 

خدمات گازرسانی در استان است .
از  ادامه  در  فارس  گاز  شرکت  عامل  مدير 
صنايع  به  گازرسانی  درصدی   8۵ افزايش 
استان نيز خبر داد و گفت: درحالی که تا سال 
9۲ حدود ۴ هزار و ۴۲۰ واحد از صنايع استان 
با  هم اينک  بودند،  برخوردار  طبيعی  گاز  از 
حمايت  و  فارس  گاز  صنعتگران  تالش های 
های دولت تدبير و اميد، بيش از هشت هزار 
اين نعمت ارزشمند  از  و 18۶ واحد صنعتی 

بهره مند هستند.
روند  به  وی تصريح کرد: سرعت بخشيدن 
جهش  بر  عالوه   ، صنايع  به  گازرسانی 
متوازن  خدمات  و  اقتصادی  توسعه  توليد، 
سوخت  اين  جايگزينی  موجب  گازرسانی، 
پاک با ديگر سوخت های فسيلی و کاهش 

آلودگی هوا و محيط زيست می شود. 
استان فارس 3۶ شهرستان، ۴3 شهر و ۲1۰ 

دهستان دارد.

دستاورد دولت تدبیر و امید برای فارس
مدیر عامل شرکت گاز فارس:

 رشد بیش از دو برابری گازرسانی به روستاهای استان در دولت تدبیر و امید

نشت یابی 4۰۰ هزار انشعاب گاز در 
۶ ماهه ی نخست سال

سرپرست واحد بازرسی فنی و نشت يابی از نشت يابی ۴۰۰ هزار انشعاب گاز در ۶ ماه 
اول امسال خبر داد.

تجهيزات  و  تأسيسات  امنيت  تأمين  هدف  با  امسال  ابتدای  از  گفت:  دهقانی  بابک 
گازرسانی، نشت يابی از خطوط تغذيه و شبكه توزيع و ۴۰۰ هزار عدد انشعاب توسط 

واحد بازرسی فنی اين شرکت انجام شده است. 
روستايی، ۴۴۵  و  انشعابات شهری  و شبكه  يابی خطوط  نشت  بر  افزود: عالوه  وی  
ايستگاه TBS و ۶۰ درصد ايستگاه های cps ميترينگ و تقليل فشار موجود در سطح 

استان نيز مورد بيش از ۵۰ هزار و 9۵۰ بازرسی هوايی و زمينی قرار گرفت.
به وجود  از  اين خطوط، جلوگيري  يابي  از نشت  ترين هدف  ادامه داد: مهم  دهقانی 
آمدن سوانح، بهره برداري ايمن از گاز طبيعي و کاهش آلودگي هاي زيست محيطي 

است.
به گفته سرپرست واحد بازرسی فنی و نشت  يابی مطابق با برنامه ريزي هاي صورت 
و  گاز شهری  تغذيه  و خطوط  کيلومتر شبكه  و ۵8۷  هزار  پايان سال ۲۷  تا  گرفته، 
روستايي ، ۷9۷ هزار و ۶۲9 هزار انشعاب و  89۰ ايستگاه تقليل فشار و اندازه گيری 

نيز با دقت مورد بازرسي و نشت يابي قرار می گيرد.
وی با اشاره به گسترش شبكه گازرسانی در استان فارس، بر ضرورت توجه بيشتر و 
بازرسی دقيق تر از شبكه تغذيه و توزيع گاز به منظور اجتناب از بروز هرگونه حادثه 

ناگوار و انتقال مطمئن گاز به مشترکين تاکيد کرد.

فعاليت های  بهره وری  و  کارايی  افزايش 
گازرسانی از طريق بكارگيری تكنولوژی نوين 
استان  گاز  شرکت  مهم  اهداف  از  يكی   GIS

فارس است.
محسن دهقان مسئول سامانه اطالعات مكانی 
گاز استان فارس با بيان اينكه افزايش کارايی 
طريق  از  گازرسانی  های  فعاليت  وری  بهره  و 
بكارگيری تكنولوژی نوين يكی از اهداف مهم 
شرکت گاز استان است،گفت: کميته GIS گاز 
فارس از سال 8۷ تشكيل شده و فعاليت های 

قابل مالحظه ای را در دست انجام دارد.
فارس  استان  گاز  شرکت  داد:  ادامه  وی 
خطوط  درصدی   9۰ پوشش  با  هم اکنون 
و  امداد  پست  اداری،  ساختمان های  تغذيه، 
پايه  نقشه های  و  فشار  تقليل  ايستگاه های 
شهری و همچنين پوشش۶۵ درصدی خطوط 
 GIS شبكه و ۶۷ درصدی مشترکان در حوزه
از پيشتازان استقرار و عملياتی کردن سيستم 

نوين اطالعات جغرافيايی در کشور است.
با تالش متخصصان واحد GIS  شرکت گاز فارس 
خطوط  از  کيلومتر   13۴۵ برداشت   بر  عالوه 
تغذيه، اطالعات مكانی ۵۵۰ ايستگاه  تقليل فشار 
گاز CGS، TBSو CPS و 1۰۴8۴  مورد برداشت 

اطالعات شيرها نيز تهيه شده است.
کيلومتر   1۲3۷۰ مكانی  اطالعات  همچنين 
برداشت  فقره   3۶۶3۷۷  ، توزيع  شبكه  از 
اطالعات علمک و  88۲۷۷۶ برداشت اطالعات 

مشترکين نيز در اين پايگاه ذخيره شده است.
به گفته دهقان از تعداد  1۰۲ شهر گازدار استان 
 GIS تعداد 3۵ شهر شهرتحت پوشش سامانه
است و تا پايان امسال نقشه تمامی شهرهای 
داده  پايگاه  در  و  يكپارچه  صورت  به  فارس 

مكانی قرار می گيرد.
از تعداد ۲11۶ روستای  بهره مند از نعمت گاز در 
استان نيز اطالعات 8۰ روستا در سامانه ثبت 

شده و  تاپايان سال 1۴۰۰ تمامی روستاهای 
فارس تحت پوشش اين سامانه قرار خواهند 

گرفت.
پيش  فعاليتهای  خصوص  در  همچنين  وی 
رو در واحد GIS افزود: استقرار سامانه های 
Mobile GIS و همچنين Web GIS و اتصال به 
سامانه های نگهداری و تعميرات،نشت يابی 
مكانيزه وامداد مكانيزه در اهداف اين شرکت 

قرار دارد.
نقشه هاي  و  اطالعات  به  سريع  دسترسی 
خطوط تغذيه و توزيع، سهولت استفاده نسبت 
به استفاده از آلبوم ازبيلت، رديابي تأسيسات 
در زمان بحران، گزارش گيري متنوع و امكان 
جستجو در بانک اطالعات مكاني تهيه شده، 

از مزايای بهره گيری از از فناوری GIS است.
به کارگيری اطالعات توصيفی و مكانی دقيق 
و بهنگام عوارض موجود در نقشه های خطوط 
فشارگاز،  تقويت  های  ايستگاه  گاز،  انتقال 
شيرها و انشعابات گاز در يک پايگاه اطالعات 
بهره  ريزان،  برنامه  تواند  می  مرجع  مكانی 
برداران و امدادگران را در مديريت بهينه و 

هدفمند ياری کند .
واحد GIS شرکت گاز استان فارس در نتيجه 
پايش های مستمر برای سه سال پياپی مفتخر 
به کسب رتبه دوم در ميان شرکت های گاز 

استانی در خوشه مربوطه شده است.
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اسطوره های صبر 

۲۶ مرداد  ماه،  سالروز بازگشت آزادگان سرافرازی  است  
از وطن، قدم  از تحمل سال ها اسارت و دوری  که پس 
به خاک پاک ميهن اسالمي گذاشتند و کشور را  از عطر 

حضور خود، آکنده کردند.
 قاصدک آزادي، در چنين روزي پيام آور رهايي شد و اين 
کبوترا ن از بند رسته،  به آغوش گرم ملت خود بازگشتند. 
همزمان با ورود آزادگان و به پاس قدردانی از فداکاری و 
ايثارگری اين مردان غرورآفرين، ميهن اسالمي چراغاني 
شد و شور و شعف وصف ناپذيری سراسر کشور را فراگرفت.
اولين عكس العمل آزادگان پس از ورود به کشور، بوسه 
زدن بر خاک آن بود، سرزميني که قدم به قدم آن، با خون 
بهترين فرزندان اين ملت و اسوه ی جوانان کشورتطهير 

شده بود. 
آزادگان زمانی وارد کشور شدند که ديگر امام خمينی)ره( 

در بين ما نبود و حسرت ديدارش بر دلهايشان ماند.
رهبر معظم انقالب، حضرت آيت اهلل خامنه ای در وصف 
آزادگان سرافراز فرمودند: » اينكه ما به اسرايمان، آزادگان 
می گوييم، بی وجه نيست. شما که برگشتيد، آبرومند و 
سربلند برگشتيد. دين و اعتقاد و دل بستگی تان به امام 
و اسالم و انقالب را حفظ کرديد. پيش دشمن، آبروی ملت 
را حفظ نموديد و ملت را سرشكسته نكرديد. اينها خيلی 

ارزش دارد.«
  ياد و خاطره ی اين روز شكوهمند را گرامی می داريم.

اجرای 2 طرح بزرگ گازرسانی در جنوب فارس 

۲ طرح بزرگ گازرسانی با اعتبار بيش از 1۰۰ ميليارد تومان 
در شهرستان الرستان در حال اجراست.

فارس  گاز  شرکت  مهندسی  معاون  زارعيان  محمدرضا   
گفت: اين طرح ها شامل اجرای عمليات اجرايی گازرسانی 
به شهر بنارويه و 13 روستای اين بخش با 33۲ کيلومتر 

شبكه گذاری و اعتبار ۷9 ميليارد تومانی است.

شهر  خانوار  هزار   ۵ حدود  طرح  اين  از  برداری  بهره  با 
بنارويه و روستاهای بختيارويه، شرفويه، مارمه، حسن آباد 
هيرم، کوره، هود، اسالم آباد، قالت، گالر، شهرک توحيد، 
کهنه اوز و بيدشهر از نعمت گاز طبيعی برخوردار می شوند.
و طرح ديگر نيز با 1۰8 کيلومتر شبكه گذاری، ساخت دو 
ايستگاه TBS و يک ايستگاه CGS با اعتبار ۲1ميليارد و 

1۰۰ ميليون تومان در مدت چهار ماه اجرا می شود.
گازرسانی،  طرح  اين  از  برداری  بهره  با  افزود:  زارعيان 
زمستانی گرم برای ۶ هزار خانوار شهر جويم و ۶ روستای 
و  آباد، فرشته جان  منصورآباد، دامچه، چاه گزی،  جهاد 

حسن آباد الرستان رقم خواهد خورد.
با افزوده شدن هر مشترک جديد گاز ساالنه بيش از ۲۰۰۰ 

ليتر در مصرف نفت سفيد صرفه جويی می شود.
اين طرح با هدف اجرای محروميت زدايی در مناطق کمتر 
توسعه يافته جنوب فارس اجرا  و عالوه بر رشد صنايع، 
موجب  گازرسانی،  متوازن  خدمات  و  اقتصادی  توسعه 
جايگزينی اين سوخت پاک با ديگر سوخت های فسيلی 

و کاهش آلودگی هوا و محيط زيست می شود.

لوازم   بسته  فارس ۲۰۰  استان  گاز  کارکنان شرکت  به همت 
التحرير در مرحله دوم کمک های مومنانه تهيه و بين نيازمندان 

توزيع شد.
به  لبيک  هدف  با  و  جديد  تحصيلی  سال  آغاز  با  همزمان 
فرمان مقام معظم رهبری، با همكاری حوزه مقاومت بسيج 
شرکت گاز فارس ، بسته  های حمايتی ويژه دانش آموزان بی 

بضاعت و کم برخوردار تهيه و توزيع شد.
در اين رزمايش ۲۰۰ بسته حمايتی شامل کيف، دفتر ، لوازم 
التحرير و بسته های غذايی تهيه و در سه مرحله  بين دانش 

آموزان  مناطق محروم و حاشيه نشين شيراز توزيع شد . 
ناحيه  سپاه  همكاری  با  نيازمند  آموزان  دانش  شناسايی 
و  آموزش  کل  اداره  و  شيراز  )ع(  ثاراهلل  بسيج  مقاومت 
پرورش انجام شد. پيش تر نيز به همت جمعی از کارکنان 
برنج،  شامل  معيشتی  بسته   1۵۰ فارس  گاز  شرکت  خّير 
رب  و  سويا  چای،  حبوبات،  شكر،  و  قند  ماکارونی،  روغن، 
گوجه و 1۵ هزار پرس غذای گرم تهيه و ميان نيازمندان و 

آسيب ديدگان از کرونا توزيع شد.

توزیع لوازم التحریر در قالب رزمایش کمک های 
مؤمنانه به همت  شرکت گاز فارس

با همت تالشگران گاز فارس، طرح گازرسانی به شهر جويم و ۶ 
روستای اين بخش به طور مطلوب در حال اجراست.

علی حسين رحيمی رئيس اجرای طرح های شرکت گاز فارس 
گفت : اين طرح شامل 1۰8 کيلومتر شبكه گذاری، به همراه 
نصب ۴ ايستگاه TBS وCGS  با ۲1ميليارد و 1۰۰ ميليون تومان 

اعتبار است که تاکنون ۵۴ کيلومتر آن اجرا شده است .
و   جويم   بخش  خانوار  هزار   ۶ طرح  اين  از  برداری  بهره  با 
روستا های منصورآباد، دامچه، چاه گزی، جهادآباد،  فرشته 

جان  و حسن آباد از نعمت گاز طبيعی برخوردار می شوند.
رحيمی با بيان اين که با وجود شرايط سخت کارکنان شرکت 
گاز به  واسطه شيوع ويروس کرونا در کشور،  اجرای طرح های 
گازرسانی همچنان با جديت ادامه دارد، تاکيد کرد: در تالش 
هستيم تا با رفع معارضات محلی و موانع اجرای پروژه، تا چهار 
ماه آينده شاهد روشن شدن مشعل گاز در روستاهای بخش 
جويم باشيم . جويم از توابع شهرستان الرستان در فاصله ۲۵۰ 

کيلومتری شهر شيراز قرار دارد.

تداوم اجرای طرح گازرسانی به جویم در فارس 

فرمانداری شهرستان زرين دشت، به مناسبت هفته ی دولت، با 
اهدای لوح تقدير به مديريت گاز شهرستان، از زحمات و فعاليت 

های وی به عنوان مدير نمونه ی شهرستانی قدردانی نمود.

اهدای لوح تقدیر فرمانداری زرین دشت به مدیریت گاز شهرستان

گازرسانی در قاب تصویر 



مديرعامل گاز فارس برای دومين سال پياپی به عنوان مدير 
نمونه استان معرفی شد.

هدف  با  رجايی  شهيد  ی  جشنواره  دوره  سومين  و  بيست 
معرفی مديران ، دستگاه  های اجرايی  و کارمندان نمونه فارس 
و به منظور ارج نهادن و تكريم خدمات صادقانه و موثر در نظام 

جمهوری اسالمی در شيراز برگزار شد.
در اين جشنواره غالمعباس حسينی مديرعامل شرکت گاز 
استان  مديرنمونه  عنوان  به  پياپی  سال  دومين  برای  فارس 

معرفی شد. 
انسان  نگاه  بودن،  مردمی   ، رجايی  شهيد  ی  جشنواره  در 
گرايانه، قانون مداری، کار جهادی و انقالبی، رفع پيچيدگی های 
اداری، سرلوحه قرار دادن مبارزه با فساد اداری و فراهم کردن 
بستر جذب سرمايه گذاری به عنوان مهمترين شاخص ها برای 

انتخاب مديران مطرح شد.
در اين جشنواره ی مديران دستگاه های اجرايی در شاخص هاي 
رويكردهاي  و  خوداظهاری  براساس  تخصصي  و  عمومی 

تخصصي مورد ارزيابی قرار گرفتند.
دستگاه هاي  عملكرد  بهبود  و  ارتقاء  فرهنگ  نهادينه کردن 
اجرايي و نيز پايش ميزان اجرای مطلوب برنامه جامع اصالح 

نظام اداری  از اهداف برپايی اين جشنواره است.
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هفته دفاع مقدس

31 شهريور، يادآور شروع جنگ تحميلي و حمله ی همه 
جانبه ی رژيم بعث عراق،  به سرکردگي صدام عليه جمهوري 
اسالمي ايران است. اين روزبه، عنوان آغاز هفته ی دفاع 

مقدس نامگذاري شده است.
 هشت سال دفاع مقدس ملت فداکار ايران، سرشار از 
حماسه آفرينی ها و سلحشوری های بزرگ مردانی است 
که برای دفاع از اين آب و خاک و کيان ايران اسالمی، 
جان عزيز خود را در طبق اخالص گذاشتند و کاری کردند 

کارستان.
در حقيقت می توان گفت که دفاع مقدس،  آزمونی بزرگ 
برای اثبات قدرت ايمان، حقانيت و پايداری دلير مردان 

غيور اين سرزمين است.
 دوران هشت ساله دفاع  مقدس، به مثابه يكي از حساس 
ترين و بارزترين برهه هاي حيات راستين اين ملت است 
که همچون نگيني تابناک، تا هميشه ی زمان، بر تارک 
آزادگان جهان خواهد  پايداري  و  ايثار  و  تاريخ حماسه 

درخشيد. 
دفاعی که توانست معادالت جهاني را بر هم زند و تحليل 
هاي مادي دنياپرستان را نقش بر آب سازد.  بي شک، اين 
حادثه ی عظيم، همواره در ياد ملت ايران خواهد ماند و 
غرور، سرافرازي و حماسه آفريني دلير مردانش را در برگ 

برگ تاريخ به يادگار خواهد  گذاشت.
ياد و خاطره ی ايثارگری رزمندگان و شهدای واالمقام دفاع 

مقدس را گرامی می داريم.

تکرار موفقیت؛ مدیر عامل گاز فارس مدیر نمونه استان شد

فارس،  رتبه نخست کشور در 

کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز 

سرپرست عمليات ستاد کنترل و نظارت بر مصرف بهينه 
گاز طبيعی شرکت گاز فارس از کسب رتبه نخست فارس 
در اجرای طرح کنترل و نظارت بر مصرف بهينه گاز برای 
دومين سال پياپی در کشور خبر داد و گفت : تشكيل ستاد 
کنترل و نظارت بر مصرف بهينه گاز طبيعی،  پايش مصرف 
های  بازرسی  انجام  و  استان  های  سازمان  و  ادارات  گاز 
دقيق، موجب کاهش قابل مالحظه مصرف گاز در استان 

شده است.
عبدالرحمن شاکر گفت: طرح کنترل و نظارت بر مصرف 
با هدف پيگيری اجرای بخشنامه معاون اول  بهينه گاز  
و  موسسه ها  سازمان ها،  وزارتخانه ها،  به  رييس جمهور 
نيروهای  اسالمی،  انقالب  نهادهای  دولتی،  شرکت های 
مسلح و استانداری ها مبنی بر لزوم رعايت مصرف بهينه 

و ايمن از گاز اجرا شده است.
در اين طرح،  ضمن تشكيل جلسات مرتبط در استانداری 
فارس و ابالغ بخشنامه به کليه ی ادارات و نهادهای دولتی 
در جهت رعايت حداکثر صرفه جويی، با برنامه ريزی های 
مصرف  بر  نظارت  و  کنترل  ستاد  کارشناسان  دقيق 
بهينه گاز طبيعی فارس، ميزان مصرف گاز در ادارات و 

سازمان های دولتی استان، رصد و با اعزام گشت های پايش 
مصرف گاز، راهكارهای مصرف بهينه،  صرفه جويی و مديريت 

انرژی ارائه شد .
وی با بيان اينكه اين گشت ها به صورت مستمر در ساعات 
کاری و نيز در تعطيالت پايان هفته، مصرف گاز و دمای رفاه 
ادارات و ساختمان های دولتی را پايش کردند، ادامه داد: پس 
از بازه زمانی معين، کارشناسان اين شرکت در بازديد ادواری 
نسبت به تكميل چک ليست مصرف انرژی اقدام و بر اساس 

آن، هزار و 818 اخطار کتبی به ادارات متخلف ابالغ کردند.
شاکرادامه داد: در صورت رعايت نشدن اصول مصرف بهينه، 
هماهنگی  با  و  اعالم  استانداری  به  متخلف  ادارات  ليست 
دستگاه قضا، برابر قوانين و مقررات مربوطه 118 مورد حكم 

قضايی برای آن ها صادر شد.
همچنين وی با بيان اين که در اجرای اين طرح از از ظرفيت 
کانون فنی مهندسی شرکت گاز استان فارس بهره برديم، انجام 
11 هزار و ۷9۶ مورد بازرسی از ادارات و نهاد های دولتی، تجهيز 
تيم های بازرسی به دماسنج های ديجيتال برای افزايش دقت در 
نظارت، برگزاری دوره های آموزشی بهينه سازی و رعايت الگوی 
مصرف گاز، توزيع بروشور، پوستر و اعزام کارشناسان آموزشی 
ستاد به ادارات، مدارس، مصلی های جمعه و مراکز عمومی با 
هدف افزايش آگاهی مردم را از جمله اقدامات ستاد کنترل و 

نظارت بر مصرف بهينه گاز طبيعی در استان اعالم کرد.

به مناسبت هفته ی دولت و به منظور قدردانی از تالش ها و 
فارس،  استان  گاز  کارکنان شرکت  ارزشمند  های  فعاليت 
مدير عامل  اين شرکت، از اعضای هيأت مديره، معاونين، 
فارس  فارس  گازاستان  شرکت  کارکنان  و  ادارات  روسای 

تقدير و تشكر به عمل آورد.

تقدیر و تشکر مدیرعامل شرکت گاز فارس از کارکنان 
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با تالش کارکنان شرکت گاز فارس، شهرک صنعتی فراشبند 
به شبكه گاز سراسری متصل شد.

همراه  به  گذاری  لوله  کيلومتر   ۴ طرح  اين  اجرای  برای   
يک ايستگاه حفاظت کاتدی نصب و يک ميليارد و پانصد 

ميليون تومان هزينه شده است .
هدف  با  صنعتی  شهرک  اين  به  گازرسانی  طرح  اجرای 
توسعه زيرساخت ها و کمک به رشد صنايع در استان فارس 
انجام شده و زمينه بهره مندی واحدهای صنعتی مستقر در 
اين شهرک از سوخت پاک گاز طبيعی را فراهم کرده است.
ظرفيت  مساحت،  هكتار   ۷۰ با  فراشبند  صنعتی  شهرک 
استقرار 3۴۰ واحد صنعتی و اشتغال زايی بيش از هزار و ۷۰۰ 

نفر را دارد.
به گفته ی محمدرضا زارعيان معاون مهندسی شرکت گاز 
فارس،  تا کنون از ۶۶ شهرک صنعتی در استان ۴۴ شهرک 
صنعتی  شهرک   ۷ به   گازرسانی  عمليات  شده،  گازدار 
سده  و  کازرون  بيرم،  بيد،  خرم  سروستان،  اقليد،  جهرم، 
تالش های  با  نيز  باقی مانده  شهرک   1۵ و  اجرا  دست  در 

انجام شده به زودی به شبكه گاز شهری متصل می شوند.
تالش  تمام  فارس  گاز  که شرکت  اين  به  اشاره  با  رحيمی 
مصوبه شورای  براساس  به صنايع  گازرسانی  برای  را  خود 
بر اساس  اين طرح و  به کار بسته، گفت: در قالب  اقتصاد 

اتصال شهرک صنعتی فراشبند به شبکه گاز

ايران  گاز  ملی  شرکت  اقتصاد،  شورای   9۵ سال  مصوبه 
سه  که  صنعتی  واحدهای  گازرسانی  زيرساخت  می تواند 
سال از سوخت مايع استفاده کرده اند را به صورت رايگان 

فراهم کند. 
استان  گاز  شرکت  مديره  هيات  تصويب  با  اساس،  اين  بر 
فارس و با هدف حمايت از توليد داخلی، هزينه احداث خط 
گاز  اصلی  خط  تا  آنها  فاصله  که  صنايعی  برای  اختصاصی 

کمتر از ۵۰۰ متر باشد، دريافت نمی شود.
صنعت  بخش  تقويت  ضمن  صنعتی  مراکز  به  گازرسانی 
بجای  پاک  سوخت  جايگزينی  برای  را  زمينه  توليد،  و 

سوخت های فسيلی فراهم می کند.

که  اين  بيان  با  فارس  گاز  شرکت  پشتيبانی  مالی  معاون 
و  رونق  های  در سال  ويژه  به  داخلی  از سازندگان  حمايت 
است،  بوده  استان  گاز  شرکت  اصلی  اولويت  توليد،  جهش 
گفت : اين شرکت به طورميانگين ساالنه حدود ۲ هزار قلم 
کاال و تجهيزات به ارزش ۲۰۰ ميليارد تومان بصورت مستقيم 
و از طريق پيمانكاران خود برای اجرای پروژه ها و تعميرات 
و نگهداشت  تاسيسات خود از منابع توليد داخلی کشور  با 
اولويت سازندگان و تامين کنندگان مستقر در استان فارس 

خريداری و مصرف می کند.
راستای  در  فارس  گاز  شرکت  تاکنون  افزود  اژدری  احمد 
استفاده از قطعات، تجهيزات ، توان و ظرفيت های داخلی 

شرکت گاز فارس، پیشرو در بهره مندی از توان سازندگان داخلی
کشور گام های بسيار موثری برداشته و در سه سال اخير ۶۰۰ 
ميليارد تومان اعتبار برای خريد لوله های فلزی، پلی اتيلن، 
ايستگاه های تقليل فشار، رگوالتور گاز شهری، کنتورهای 
از  گازرسانی  اقالم  و  تجهيزات  قطعات،  ديگر  و  گازخانگی 

طريق سازندگان داخلی اختصاص داده است.
قابل  سهم  فارس  استان  اينكه  به  توجه  با  داد:   ادامه  وی 
توجهی از فعاليت های گازی کشور و استان های هم جوار را 
در خود جای داده و بيش از 3۰ هزار کيلومتر شبكه گذاری  
توليدی  از واحدهای  ما در خريد، حمايت  اولويت  گازدارد، 
عمده  بخش  بايست  می  که  است  فارس  استان  در  مستقر 
بازار کاال و تجهيزات صنعت گاز را نيز به خود اختصاص دهد 
بومی  متخصصان  توان  بر  تكيه  با  را   مهم  اين  توان  می  و 
و  استانی  کنندگان  توليد  با  نزديک  همكاری  و  همياری  و 

حمايت از سرمايه گذاری در اين زمينه محقق ساخت .
اژدری با بيان اين که عمده لوله های پلی اتيلن با سايزهای 
مختلف و استاندارد IGS درطرح های گازرسانی استان فارس 
و گازرسانی به بخش هايی از استان سيستان و بلوچستان، 
در  گفت:  شده،  تامين  و  توليد  استان  صنعتگران  همت  به 
نتيجه اجرای سياست های شرکت ملی گاز مبنی بر توجه به 
توليدات داخل و همراهی با سازندگان و صنعتگران داخلی،  
تجهيزات  و  قطعات  اقالم   همه  تقريبا  که  گفت  توان  می 

گازرسانی در داخل کشور توليد مي شود.

روز خبرنگار 

روز1۷مرداد، به مناسبت شهادت شهيد » محمود صارمی« 
به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده و همه ساله، در 
چنين روزی شاهد تجليل و قدردانی از اهالی رسانه 

هستيم.
در روزگاری که از آن به عصر اطالعات و فن آوری نام 
به عنوان پيشگامان و  نقش خبرنگاران  می برند، قطعاً 
سربازان جبهه ی اطالع رسانی، نقشی حياتی و غير قابل 

انكار است. 
خبرنگاران، عوامل اصلی دنيای اطالع رسانی به شمار 
قبول  با  عمومی،  افكار  تنوير  راستای  در  که  می آيند 
سختی ها و خطرهای فراوان، به اطالع رسانی می پردازند.
درجهان امروزی، با وجود فن آوری های  ارتباطی پيشرفته 
و متعدد در امر دست يابی سريع به اطالعات و منابع 
مختلف، خبرنگاران يكی از مهمترين منابع کسب اطالعات 

صحيح و قابل اطمينان، می باشند.
با  اين خبرنگاران رسانه ها هستند که  از سوی ديگر، 
تيزهوشی و دقت، نقش رابط بين مردم و مسووالن را ايفا 
می کنند. آن ها، از يک طرف درد دل مردم را می شنوند 
و به مسوولين انتقال می دهند و از سوی ديگر، پاسخ های 

مسووالن را به آگاهی مردم می رسانند.
بررسی و  نقد عملكرد دولت و مسوولين، از ديگر وظايف 
خبرنگاران است که به بالندگی نظام و نيز پاسخگو بودن 

مسووالن منجر می شود.
ضمن گراميداشت ياد و خاطره  ی شهيد واالمقام صارمی، 
روزخبرنگار را به تمامی خبرنگاران زحمتكش و پرتالش 
و تبريک می گوييم و توفيق روزافزونشان را از خداوند 

بزگ آرزومنديم..

 ۵۰ جويی  صرفه  موجب  فارس  در  گاز  کاغذی  قبوض  حذف 
ميليارد ريالی در هزينه  چاپ و ارسال قبوض شد.

معاون مالی پشتيبانی شرکت گاز استان فارس گفت: در يک 
افزايش  بر  با حذف قبوض کاغذی گاز، عالوه   ، سال گذشته 
سرعت انجام خدمات و حفظ محيط زيست، ۵۰ ميليارد ريال 

در هزينه ها صرفه جويی شده است .
احمد اژدری با اشاره به ثبت اطالعات يک ميليون و چهارصد 
و سی هشت هزار مشترک يعنی حدود 9۰ درصد مشترکان 
گاز فارس در سامانه جمع آوری اطالعات اين شرکت افزود: 
خود  گاز  حساب  صورت  اطالعات  دريافت  برای  مشترکان 
پيام  سامانه  به  اشتراک  شماره  ارسال  روش   3 به  می توانند 
به  استان  گاز  شرکت  وب سايت  به  مراجعه   ،3۰۰۰۷11 کوتاه 
نشانی www.nigc-fars.ir و يا سايت شرکت ملی گاز به نشانی 

www.nigc.ir اقدام کنند.
وی افزود: صرفه جويی در مصرف کاغذ و صيانت از جنگل ها و 
منابع طبيعی، کاهش هزينه های چاپ و توزيع قبوض، تسريع 
پرداخت  در  تسريع  گاز،  اشتراک  صورتحساب  دريافت  در 
صورتحساب و وصول مطالبات و کاهش مراجعات مردمی به 
ادارات گاز نواحی را از مزايای اجرای طرح حذف قبض کاغذی 

گاز است.
در حال حاضر بيش از يک ميليون و پانصد سی هزار مشترک 

گاز در فارس وجود دارد.

صرفه جویی 5۰ میلیارد ریالی با حذف
 قبوض کاغذی گاز



راه اندازی مرکز جدید مانیتورینگ
 امداد گاز در شیراز 

مرکز جديد مكانيزه مانيتورينگ امداد و اتفاقات گاز در زمينی 
به مساحت ۲۰۰ متر مربع واقع در ساختمان بهره برداری گاز 

مرکز استان افتتاح شد.
معاون بهره برداری شرکت گاز استان فارس گفت: با راه اندازی 
به  گاز   امدادی  انواع خدمات  ارائه  اتاق کنترل مرکزی،  اين 
شهروندان به ويژه در حوادث و فوريت ها در سطح کالن شهر 

شيراز تسريع خواهد شد.
های  تماس  به  موقع  به  پاسخگويی  حسين پور،  محمد 
در  امدادرسانی  زمان  مدت  کاهش  گاز،  مشترکان  امدادی 
نظارت  و  کنترل  دقيقه،   ۷ از  کمتر  به  اضطراری  حوادث 
گاز   احتمالی  حوادث  در  امدادرسانی  چرخه  بر  مستمر 
همچون انفجار، آتش سوزی وگازگرفتگی را از ديگر اهداف 
راه اندازی اين مرکز ذکر کرد. وی با اشاره به اينكه ارتقاء 

  خبرنامه الکترونیک داخلی شرکت گاز استان فارس

7

  شماره 13 شهریور ماه  1399 

روز شعر و ادب پارسی

با تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي، روز بيست و 
هفتم شهريور ماه، سالروز درگذشت شاعر نامدار معاصر، 
سيد محمد حسين بهجت تبريزی متخلص به شهريار، 

روز ملي شعر و ادب پارسی، ناميده شده است.
از ديرباز تا کنون، در فرهنگ ما، زندگی با شعر آغاز و 
با شعر بدرقه می شود و آميختگی ما با شعر و تأثيری 
ما می گذارد،  رفتار  و  و روحيات  بر فرهنگ  که شعر 
ضرورت پرداختن به آن و ضرورت پاسداری از حريم 

اين عنصر اعجاز آفرين را بيشتر روشن می سازد.
زبان و ادبيات فارسي به عنوان دومين زبان جهان اسالم 
و زبان حوزه ی فرهنگ و تمدن ايراني، با هزاران آثار 
ارزشمند  در زمينه هاي مختلف، همواره مورد توجه بوده 
و اين زبان شيرين و دلنشين، در دورترين نقاط جهان 

حضور و نفوذ دارد.
ضمن بزرگداشت اين روز ارزشمند، ياد و خاطره ی تمامی 
تا  ديرباز  از  کشورمان  تالشگر  نويسندگان  و  شاعران 

کنون، به خصوص استاد شهريار را گرامی می داريم.

عمليات جابه جايی و تعويض خط لوله گاز شهری در غرب 
شيراز با ۵ ميليارد ريال هزينه انجام شد .

شيراز  گاز  برداری  بهره  سرپرست  نسب  رحيميان  عبداهلل 
به دليل اجرای عمليات پل سازی و  اين طرح که  گفت: در 
ساخت زيرگذر در شمال غرب شيراز انجام شد،  ۲۰۰ متر از 
خطوط لوله  فلزی فشار قوی گاز شهری واقع در اين محدوده 

جمع آوری و تعويض شد.
اين طرح با هدف جلوگيری از مسدود سازی خيابان و ايجاد 
ترافيک و قطعی گاز بيش از 3۶ هزار مشترک و با تالش ۶۰ 

نيروی متخصص در کمتر از دوازده ساعت انجام پذيرفت.
گاز  لوله  خط  تعويض  طرح 
با   ، شيراز  غرب  در  شهری 
هزينه  ريال  ميليارد  پنج  
نيروهای  همكاری  با  و 
و  اورژانس   ، نشانی  آتش 

شهرداری شيراز اجرا شد.
به  اشاره  با  نسب  رحيميان 
عمر ۲۰  ساله خطوط گاز در 
عمق  تا  حفاری  منطقه،  اين 
محدوديت  زمين،  متری   ۵
کار عملياتی، حفاری  فضای 
فشار  زيرگذر،  مجاورت  در 

تعویض خط لوله گاز غرب شیراز ؛ 
در کمتر از دوازده ساعت 

لزوم حفاری  و  ترافيک منطقه  باالی  گاز، حجم  باالی شبكه 
طرح  اين  اجرای  های  سختی  از  را  مناطق  برخی  در  دستی 
نيروهای  تالش  و  عملياتي  باالی  توانايي  با  که  برشمرد 
و  معاونت مهندسي  فني،  بازرسي  امور  امداد،  و  بهره برداری 
خدمات فني و امور HSE   و تامين کاال با حداقل زمان قطعی 
غرب  شمال  و  غرب  در  مشترک  هزار   ۵ از  کمتر  برای  گاز 

شيراز و در شرايط کامال ايمن انجام شد.
گاز  لوله  خط  سازی  ايمن  و  تعويض   ، جايی  جابه  عمليات 
بهشتی،  شمالی،  گلستان  گلستان،  شهرک های  در  شهری 
گلدشت حافظ، انجيره، قصرقمشه، بزين ،پيام و مناطق شمال 
غرب و غرب شيراز، مشتمل برعمليات حفاري، عايق برداري، 
هاي  روش  با  يورتان  پولي  پوشش  واعمال  تميزکاري سطح 
کنترل  هاي  آزمايش  ازانجام  پس  که  بود  همراه  استاندارد 
درسرويس  ايمن  بهره برداري  براي  گاز  لوله  خط  کيفيت، 

قرارگرفت.

های  گواهينامه  تمديد  جهت  دوم  مراقبتی  مميزی  فرآيند 
استانداردهای ايزو توسط تيم مميزی شرکت IMQ در شرکت 

گاز استان فارس برگزار شد.
آمده  عمل  به  های  بررسی  از  پس  روزه  سه  فرآيند  اين  در 
مطابق  برگزاری جلسات  و   IMQ مميزی خارجی  تيم  توسط 
 OHSAS1۴۰۰1 ،9۰۰1 برنامه مميزی تمامی استانداردهای ايزو
و  تمديد  ايزو۵۰۰۰۰1  استاندارد  و   1۰۰۰۴، ايزو 18۰۰1، 1۰۰۰۲   ،

گواهينامه های صادره تمديد شد.

فرایند ممیزی مراقبتی استانداردهای سیستم یکپارچه 
مدیریت کیفیت در گاز استان فارس

سطح رضايتمندی و تسهيل در خدمات از اولويت های اصلی 
شرکت گاز فارس است، گفت: مرکز جديدمكانيزه امداد که 
به منظور صرفه جويی قابل توجه در هزينه ها، بخش عمده 
راه اندازی و تجهيز آن به همت همكاران حوزه معاونت مالی 
و پشتيبانی و بهره برداری ساخته شده، ضمن ارسال دقيق 
سطح  در  سيار  گشت های  و  امدادی  پست   8 به  اطالعات 
شهر شيراز، موقعيت هر يک از واحدهای امداد را مشخص 
کرده و آدرس محل حادثه را به نزديک ترين خودرو يا موتور 
به  نسبت  محل  به  رجوع  ضمن  تا  می دهد  گزارش  امدادی 

رفع مشكل اقدام شود.
معاون بهره برداری شرکت گاز استان فارس با بيان اين که 
مرکز پيام و امداد 19۴ پل ارتباطی مردم با شرکت گاز است 
فشارگاز،  افت  صورت  در  توانند  مي  مشترکان  داد:  ادامه 
يا  و  گازگرفتگی  آتش سوزی،  انفجار،  گاز،  نشت  گاز،  قطع 
داشتن هرگونه پرسش در تمام ساعات شبانه روز با سامانه 
گويا و مكانيزه 19۴ تماس بگيرند تا کارشناسان واحد امداد 
اين شرکت در کمترين زمان ممكن در محل مورد نظر حضور 
يافته و جوابگوي مطالبات و رفع مشكالت احتمالی مربوطه 

باشند.
حسين پور افزود: اين مرکز با حضور دو نفر از مسئول شيفت 
و سوپروايزر در همه شيفت های ۲۴ ساعته در طول سال، 
قابليت برقراری ارتباط با مراکز امداد کليه شهرستانها را در 
استان داشته و به عنوان دريافت کننده اطالعات تاسيسات 

در سطح استان عمل می نمايد.
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۲(دارای حداقل پراکندگی که موجب سردرگمی کاربران نشود
مفيد  های  داده  از  استفاده  با  کار سازمان  و  از کسب  پشتيبانی   )3

فرآيندهای کاری
۴( ارائه و نمايش بصری )Visual( اطالعات با استفاده از قوه ادراک 

بصری انسان
۵( چشم نواز و راحت برای نمايش مهمترين موضوعات سازمان

بهبود  همچنين  و  پويا  برداری  بهره  اهداف  تحقق  راستای   در 
کيفی کنترل پروژه ها، پايش مستمر و آنالين آنها و نيز سهولت 
دسترسی در سطوح مختلف به اطالعات مورد نياز هر پروژه برنامه 

ای تحت عنوان داشبورد مديريتی تهيه گرديده است.
داشبورد به صفحه ای گرافيكی از گزارشات شاخص های عملكرد 
است.  مرتبط  آن  فرآيندهای  يا  سازمان  اهداف  با  که  گويند  می 
مفهوم داشبورد از داشبورد اتومبيل گرفته شده که در يک نگاه 
وضعيت های مهم را به اطالع راننده می رساند. داشبوردها تاثير 
بسزايی در تصميم گيری های مديريتی دارند و همچنين وضعيت 

خوب و يا بد، بهتر و بدتر را هشدار می دهد. 
- داشبورد مديريتی اين امكان را به مديران شرکت شما می دهد 
که در هر لحظه عملكرد سازمان خود را مشاهده کرده و وضعيت 
آن را نسبت به هدف نهايی تان پايش کنيد. برای اين منظور می 
 KPI: Key Performance(بايست شاخص های کليدی عملكرد
Indicator( سازمان و واحدها تعريف شود تا بتوان در هر لحظه از 

وضعيت شرکت و عملكردها واحدهای سازمانی مطلع شد.

شرح یک پیشنهاد خوب

طراحی و راه اندازی نرم افزار داشبورد مدیریتی کنترل پروژه
سيستم های داشبورد مديريتی و تصميم گيری مديريتی:

بزرگترين بيماری يک سازمان کمبود اطالعات دقيق و بموقع می باشد. 
با وجود اين حقيقت مديران برای تصميم گيری تحت فشار هستند و 
معموال بر اساس يک تصميم گيری حدسی مجبور به ريسک می شوند. 
اين ريسک ها بعضا باعث از دست رفتن يكسری سودها و منافع کسب 
امكان  مديريتی  داشبورد  و  کار  و  بستر هوش کسب  می شوند.  کار  و 
و  را در زمان  ها  و تحليل داده  ها  به داده  ها، دستيابی  مديريت داده 

هزينه کمتر امكان پذير می سازد. 
داليل استفاده از داشبورد مديريتی:

با استفاده از اين سيستم مديران ارشد سازمان می توانند به سادگی در 
يک محيط زيبا و غير پيچيده، بر شاخص های عملكردی سازمان، بخش 
استفاده  باشند. همچنين  داشته  روز  به  و  کامل  نظارت  واحد خود  يا  و 
کارشان  از محل  را خارج  روز  از  زيادی  زمان  داشبورد  اصلی  کنندگان 
می باشند، داشبورد اين امكان را برايشان مهيا ميكند که از راه دور به 

اطالعات مور نظرشان دسترسی داشته باشند. 
از اهم قابليت های برنامه مذکور می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

مقايسه  و  شهرستان(  هر  تفكيک  ها)به  پروژه  کلی  اطالعات  و  آمار   -
عملكردهای ساليانه

- عملكرد اجرای شبكه وانشعاب به تفكيک ماه، شهرستان و سرناظر
- باقيمانده ظرفيت اجرايی پروژه ها به تفكيک هر شهرستان

- ارايه گزارش تفصيلی هر پروژه
- آمار و اطالعات پيمان های تسويه شده

- امكان جستجوی اطالعات پروژه ها 
- اطالعات مالی و اخطارهای هر پروژه

- نظارت بر عملكرد پروژه ها
- کمک به تصميم گيری سريعتر و بهتر دستگاه نظارت

- نمايش وضعيت کل سازمان در يک نگاه
ويژگی های اصلی ايجاد داشبورد مديريتی : 

1( ساده و روان سازی اطالعات برای سهولت در برقراری ارتباط با کاربران

پیشنهاددهندگان:
 محسن هوشمندپناه و مهدی نیکروز
شورای همیاری و مشارکت گاز فارس


