
گازرسانی در فارس به 
پوشش ۹۷ درصدی رسید

سخنی با مخاطبان

تقدیم  نما « در حالی  گاز  هجدهمین شماره  خبرنامه » 
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.  

صرفه جویی بیش از هزار میلیاردی با 
ساخت ایستگاه های تقلیل فشار در فارس

عید  سعید قربان  مبارک     باد

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس از افزایش
 ۱۰ درصدی گاز دریافتی از خطوط انتقال 

در این استان خبر داد
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با نام و یاد خدای مهربان

بیش از 6 هزار اشتراک 
رایگان گاز به مددجویان 

فارس واگذار شد

حوادث گاز طبیعي در 
فارس  25 درصد

 کاهش یافت

برگزاری دوره های 
آموزشی غیرحضوری در 

شرکت گاز فارس

میالد با سعادت امام رضا  )ع( مبارک     باد

۲۲ کنتور آلتراسونیک در ایستگاه های تقلیل فشار 
گاز فارس نصب شد

افزایش 1۵ درصدی مصرف گاز طبیعی در 
نیروگاه های استان در سال گذشته 

گاز فارس سرآمد کشور در مدیریت مصرف 

عملیات گازرسانی به شهر  رستاق و ۲۷ روستای 
شهرستان داراب در دست اجراست

6

8۲۲ هزار انشعاب گاز طبیعی استان فارس
 در سال 99 نشت یابی شد

3

4

۷

۵
آغاز طرح گازرسانی به روستاهای استهبان؛

 به زودی

گازرسانی به واحدهای تولیدی و کشاورزی 
ارسنجان

6

معرفی آقای محمدجواد خصوصی به عنوان مدیرنمونه و 
انتخاب اداره گاز شهرستان نی ریز به عنوان اداره برتر

6

گفتگو با محمد مسرورکوهنورد حرفه ای
 و کنتورخوان اداره گاز فسا 

۷
غدیر، عید تداوم رسالت و قربان، عید بندگی

8

۵

اجرای طرح جانشین پروری در شرکت گاز فارس

3

زلزله هیچ خسارتی به تاسیسات گازرسانی خشت وارد 
نکرده است

۵

 همــکاران ارجمنــد، دســتاوردهای خانواده 

و فرزنــدان خــود را در عرصه هــای علمــی، 

ورزشــی و یــا اجتماعــی، بــرای  انعکاس 

در نشــریه  ارســال نمایید.
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مراسم پوشش ۹۷ درصدی گازرسانی به شهرها و روستاهای فارس از طریق ارتباط 
زنده ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور برگزار شد.

مدیر عامل شرکت گاز فارس در این مراسم که در ارتباط ویدئوکنفرانسی با حجت 
االسالم والمسلمین حسن روحانی، رییس جمهور، وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایران برگزار شد، گفت: با تکمیل ۹۴ طرح گازرسانی به ۳ شهر و ۹۱ روستا و ۲۵۶ 

صنعت،  فارس به پوشش گازرسانی استان به ۹۷.۲ درصد رسیده است.
غالمعباس حسینی افزود: با افتتاح این طرح ها که با هزینه ۴۰۳ میلیارد تومانی اجرا 

گازرسانی در فارس به پوشش ۹۷ درصدی رسید

صرفه جویی بیش از هزار میلیاردی با 
ساخت ایستگاه های تقلیل فشار در فارس

  شــماره 18- خرداد و تیر ماه 1400 

غالمعباس حسینی مدیرعامل شرکت گاز استان فارس:

شده،  ۱۳ هزار و ۹۰۹ خانوار روستایی و ۳ هزار و ۱۱ خانوار شهری به جمع مشترکین گاز 
استان فارس افزوده شدند.

وی با بیان این که از ۱۱۲  شهر فارس تا امروز به ۱۰۷ شهر گازرسانی شده است ادامه داد: 
عملیات گازرسانی به ۵ شهر دیگر فارس نیز در دست اجرا است که با افتتاح آن ۱۰۰ درصد 

جمعیت شهری فارس به شبکه گاز متصل می شوند.
به جهش ۳۷ درصدی گازرساني شهری  تصریح کرد: پیش  اشاره  با  فارس  گاز  مدیرعامل 
از سال ۹۲ تنها به ۷۸ شهر فارس گازرسانی شده بود؛ در ابتدای کار دولت دوازدهم تعداد 
شهرهای گازدار فارس به ۹۲ شهر و بهره مندی ۹۷.۸ درصدی جمعیت رسید؛ هم اکنون نیز 

۹۹ درصد خانوارها در ۱۰۷ شهر استان از این انرژی پاک برخوردار هستند.
زدایی  با هدف محرومیت  روستایی  نقاط  به  گازرسانی  توسعه   که  این  بیان  با  ادامه  در  وی 
یکی از اهداف دولت یازدهم و دوازدهم بوده است، افزود: در آغاز به کار دولت یازدهم از دو 
هزار و ۴۲۶ روستای مشمول گازرسانی، تنها ۴۲ درصِد خانوارها در ۶۷۷ روستا از نعمت گاز 

برخوردار بودند.
غالمعباس حسینی رشد ۲۲۶ درصدی گازرسانی به روستاهای فارس را گام بلند دولت تدبیر 
و امید در توسعه عدالت اجتماعی دانست و گفت: به همت صنعتگران شرکت گاز فارس، هم 
اکنون گاز طبیعی، گرمابخش ۹۲ درصد خانه ها در دو هزار و  ۲۰۷ روستای استان شده است.  
همچنین طرح های گازرسانی به ۱۲۴ روستای فارس نیز در مرحله اجرا یا انتخاب پیمانکار 

است که با افتتاح آنها ۹۶ درصد روستاهای استان به شبکه گاز متصل می شوند.
به گفته مدیرعامل گاز فارس، تالش بی وقفه جهادگران شرکت گاز استان در سالهای اخیر 
توسعه  رفاه،  افزایش  بخش، موجب  این  در  تومانی  میلیارد  و ۹۴  هزار  گذاری ۳  و سرمایه 
خدمات، ایجاد نهضت گازرسانی در فارس و جایگزینی این سوخت پاک با دیگر سوخت های 

فسیلی و کاهش آلودگی هوا و محیط زیست شده است.
هم اکنون فارس با میانگین پوشش ۹۷.۲   درصدی گاز طبیعی در دو بخش شهری و روستایی 

به عنوان استان سبز کشور شناخته می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس از افزایش ۱۰ درصدی 
گاز دریافتی از خطوط انتقال در این استان خبر داد

این  دریافتی  گاز  میزان  حسینی  گفته  به 
گذشته  سال  در  انتقال  خطوط  از  شرکت 
هزار   ۶۹۵ و  میلیون   ۶۲۱ و  میلیارد   ۱۳
مترمکعب بوده که نسبت به سال ۹۸، بیش 
از  ۱۰ درصد افزایش داشته است. وی میزان 
گاز دریافتی سال ۹۸  را ۱۲ میلیارد و ۳۴۸  

میلیون و ۲۵۶ هزار متر مکعب اعالم کرد.
بیشترین  فارس  گاز  شرکت  مدیرعامل 
حجم مصرف گاز در این استان را مربوط به 
گفت:  و  دانست  عمده  فوق  و  عمده  صنایع 
میزان مصرف مشترکین عمده و فوق عمده 
برداشتی از خطوط انتقال گاز در سال ۱۳۹۹ 
 ۴۵۴ و  میلیون   ۷۲۶ و  میلیارد   ۸ از  بیش 
هزار مترمکعب بوده که نسبت به سال قبل،  

۱۶ درصد افزایش داشته است.
وی علت اصلی افزایش مصرف صنایع عمده 
و فوق عمده را توسعه گازرسانی به واحدهای 
گاز  افزود:  و  دانست  کارخانجات  و  صنعتی 
طبیعی به عنوان انرژی اصلی تامین کننده 

رفع  در  مهمی  نقش  کارخانجات،  سوخت 
موانع تولید در راستای تحقق منویات مقام 

معظم رهبری و تحقق شعار سال دارد.
به  اشاره  با  فارس  گاز  شرکت  مدیرعامل 
و  عمده  فوق  صنایع  به  گازرسانی  وضعیت 
عمده استان، تعداد صنایع فوق عمده فارس 
طرح   ۱۲ گفت:  و  کرد  بیان  مشترک    ۱۰ را 
گازرسانی به صنایع فوق عمده استان نیز در 

دست اجرا است.
و  هزار  از  عمده  صنایع  بخش  در  همچنین 
۹۵۸ مشترک،  هزار و ۴۴۵ صنعت مصرف 
کننده گاز هستند و گازرسانی به ۵۳۳ واحد 

دیگر نیز در دست اقدام است.
در هفت سال  گذشته  یادآور شد:  حسینی 
کاهش  موجب  صنایع  به  گازرسانی  توسعه 
مصرف سوخت های آالینده مانند گازوییل 
تاثیر  تواند  می  که  است  شده  مازوت  و 
به  کمک  و  هوا  کیفیت  بهبود  بر  بسزایی 

محیط زیست داشته باشد.

 ۵ مونتاژ  و  ساخت  موفق  انجام  پی  در 
ایستگاه تقلیل فشار با بکارگیری اجناس 
استان  گاز  شرکت  در  انبار  مازاد  و  راکد 
فارس، ساخت ۲۶۰ ایستگاه اندازه گیری 
به  گازرسانی  جهت  گاز  فشار  تقلیل  و 
شهر خاش استان سیستان و بلوچستان 
به همت متخصصان این شرکت آغاز شد.

فارس  گاز  شرکت  فنی  بازرسی  رئیس 
ساخت  طرح،  این  یک  فاز  در  گفت: 
همراه  به  گاز  گیری  اندازه  ایستگاه   ۲۱۵
بازسازی و تعمیر ۳۴ ایستگاه میترینگ و 

تقلیل فشار در حال انجام است.
ساخت ۴۵ ایستگاه اندازه گیری و تقلیل 

فشار نیز در فاز دوم انجام می شود.
این  اجرای  کرد:  تصریح  دهقانی  بابک 
اقتصادی  جویی  صرفه  مجموع  در  طرح 

معادل هزار و ۶۴۰  میلیارد ریالی را برای 
شرکت گاز فارس به همراه دارد.

ساخت ایستگاه های اندازه گیری گاز عالوه 
بر استفاده از موجودی انبارها، جلوگیری 
از تخریب کاال و انباشت بیش از حد کاال، 
باعث کاهش هزینه ها، پاسخگویی به موقع 
به نیاز واحدهای تولیدی وصنایع استان و 
گاز  برای شرکت  قابل توجه  صرفه جویی 

استان می شود.
 TBS  ۲۰۰۰۰ ایستگاه  دستگاه   ۴ ساخت 
با  فشار  تقلیل  ایستگاه  دستگاه  یک  و 
از  ساعت  بر  مکعب  ۸۰۰۰۰متر  ظرفیت 
هزینه  کاهش  هدف  با  انبار  موجودی 
توابع  از  خاش  شهر  به  گازرسانی  پروژه 
سیستان و بلوچستان نیز منجر به صرفه 

جویی ۱۲۷ میلیارد ریالی شد.
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  شماره ۱۷ - فروردین و اردیبهشت ماه ۱4۰۰ 

از  فارس  گاز  شرکت  فنی  بازرسی  رئیس 
طبیعی  گاز  انشعاب  هزار   ۸۲۲ یابی  نشت 

در استان در سال گذشته خبر داد.
با  یابی  نشت  فرآیند  گفت:  دهقانی  بابک 
هدف کاهش هدر رفت گاز، کاهش آلودگی 
های زیست محیطی، افزایش کیفیت ارایه 
ایمنی  ضریب  افزایش  همچنین  و  خدمات 
شبکه ها و تأسیسات گازرسانی با استفاده 
نشت  دقیق  افزارهای  نرم  و  سیستم ها  از 
انجام  ریزی مدون  برنامه  مبنای  بر  و  یابی 

شده است.
و  هزار   ۲۹ نشت یابی  به  همچنین  وی    
توزیع  تغذیه و شبکه  کیلومتر خطوط   ۸۹
و  کرد  اشاره  سال۹۹  در  شرکت  این  گاز 
بر نشت یابی خطوط و شبکه  افزود: عالوه 
انشعابات شهری و روستایی ۳۰۶  ایستگاه 
TBS و CGS در سطح استان نیز به صورت 
کامل مورد بازرسی و نشت یابی قرار گرفت.
دهقانی در خصوص فرآیند کار نشت یابی 
نیز گفت: پس از شناسایی ۱۲۷ مورد نا ایمن، 
نشت یاب،  تیم های  توسط  نشتی  موارد 
اداره  بهره برداری  واحد  به  وقت  اسرع  در 
در  مربوطه  واحدهای  و  اعالم  گازرسانی 
رفع  به  نسبت  ممکن،  زمان  سریع ترین 

نشتی اقدام کردند.
توزیع  شبکه  و  تغذیه  خطوط  یابی  نشت 

توسط ۵ هزار و ۸۸۹ نفر روز انجام شد.
های  برنامه ریزی  با  مطابق  وی  گفته  به 
گازرسانی  خطوط  همه  گرفته،  صورت 
شهرها و روستاهای استان در سال جاری 
نیز با دقت مورد بازرسی و نشت یابی قرار 

می گیرد.
رئیس بازرسی فنی گاز استان فارس بیان 
و  یابی  نشت  عملیات  دقیق  انجام  با  کرد: 
افزایش  ضمن  تاسیسات،  مستمر  بررسی 
از  راندمان و حفظ یکپارچگی خطوط گاز، 
هدررفت  و  ناگوار  حوادث  آمدن  وجود  به 

این سرمایه ملی نیز جلوگیری می شود.
بر جدی گرفتن  تأکید  با  پایان  دهقانی در 
به  کرد:  توصیه  مشترکین  به  گاز،  نشت 
منظور حصول اطمینان از نبود نشتی گاز، 
سیستم های لوله کشی گاز داخلی منازل 
صابون  کف  با  یکبار  ماه  شش  حداقل  را 

نشت یابی کنند.
شرکت گاز استان فارس در حال حاضر به  
بیش از یک میلیون و ۵۸۱ هزار  مشترک 
و  تجاری  صنعتی،  خانگی،  بخش های  در 

عمومی خدمات ارایه می دهد.

مسئول برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی 
جانشین  طرح  اجرای  از  فارس  گاز  شرکت 
پروری در سطوح مدیریتی این شرکت خبر 
و  ارزیابی  منظور  به  طرح  این  گفت:  و  داد 
شناخت نیروهای انسانی متخصص و خالق 

اجرا می شود.
مستعد  کارکنان  از  نفر   ۲۲۳ طرح  این  در 
کلیدی موجود در  برای ۱۸۰ شغل و سمت 
و  شناسایی  گاز  شرکت  مختلف  واحدهای 

در برنامه جانشین پروری قرار گرفتند. 
از میان مشاغل  به گفته شهرام اسکندری 
کلیدی و حائز اهمیت، ۵۱ شغل در اولویت 
واجد  و  مستعد  نیروی    ۸۰ و  گرفته  قرار 
دانش تخصصی،  میزان  اساس  بر  صالحیت 
خبرگی و میزان تجربه، توانمندی های ویژه 
مورد  های  سمت  صدارت  برای  کار  انجام 

نظر، انتخاب شدند.
شناسایی سمت های کلیدی براساس مولفه 
های تخصص، رتبه سازمانی، سطح مدیریتی، 
حیطه نظارتی، میزان تاثیر در کسب و کار 
شرکت، مسوولیت مالی، ارتباطات درون و 
برون سازمانی  و مسوولیت های اجتماعی و 

حقوقی انجام شده است.
برای  مستعد  کارکنان  شناسایی  افزود:  وی 
مشاغل کلیدی نیز با هدف استمرار مدیریت 
های  سمت  در  شرکت  عملیات  تداوم  و 
موجود برای جبران خالهای ناشی از ارتقا یا 
خروج نیروها در شرکت گاز فارس و افزایش 

توانمندی کارکنان صورت گرفته است.

جانشین  طرح  که  این  بیان  با  اسکندری 
صورت  به  انسانی  نیروی  آموزش  و  پروری 
ترین  محوری  از  یکی  بخش  اثر  و  عملی 
است،  شرکت  این  روی  پیش  های  برنامه 

گفت: مدیریت استعداد هاي فعلي و آتي، 
و  متخصص  نیروهای  خروج  دغدغه  رفع 
مدیران  تجارب  انتقال  و  گاز  صنعت  فنی 
پیشکسوت به نسل جدید از دیگر  اهداف 
اجرای طرح جانشین پروری در شرکت گاز 

فارس است.
نیروی  تامین  و  ریری  برنامه  مسئول 
انسانی  با اشاره به وسعت زیاد و پراکندگی 
جغرافیایی فارس، تاکید کرد: شرایط سخت 
و متفاوت کاری در مناطق عملیاتی شمال 
آب  تنوع  فارس،  غرب  و  شرق  جنوب،  و 
گازرسانی،  های  شبکه  وسعت   و  هوایی  و 
متخصص،  نیروهای  تجارب  انتقال  ضرورت 
مدیران  تربیت  و  پروری  جانشین  اهمیت 
نشان  پیش  از  بیش  را  شرکت  این  آینده 

می دهد.
درصدی   ۹۷ پوشش  به  اشاره  با  وی، 
فارس،  روستاهای  و  شهرها  به  گازرسانی 
شبکه،  کیلومتر  هزار   ۲۶ از  بیش  اجرای 
نصب بیش از یک میلیون و ۵۴۸ انشعاب در 
استان و گاز رسانی به۱۰۷ شهر از۱۱۲ شهر 
فارس گفت: توسعه و نگهداری از این حجم 
مدیران  تجارب  انتقال  مستلزم  گازرسانی، 
و  جدید  نسل  به  وکارشناسان  پیشکسوت 

پرورش نیروی انسانی متخصص است.

هزار  واگذاری ۶  از  فارس،  استان  گاز  و خدمات مشترکین  رئیس هماهنگی فروش 
و  امداد  کمیته  پوشش  به مددجویان تحت  گاز طبیعی  رایگان  اشتراک  مورد  و ۲۶ 
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اجرای طرح جانشین پروری در شرکت 
گاز فارس

بهزیستی استان فارس خبر داد.
پوشش  تحت  خانوارهای  به  مورد   ۸۰ و  هزار  تعداد  این  از  افزود:  احمدی  عبدالخالق 
بهزیستی و ۴ هزار و ۹۴۶  مورد هم به مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( واگذار 

شده است.
همچنین ۵۳۶ اشتراک رایگان در اختیار مساجد، حسینیه ها، حوزه های علمیه، اماکن 

اقلیت های دینی، خانواده معظم شهداء، جانبازان و رزمندگان قرار گرفت.
وی هزینه  اجرای طرح واگذاری رایگان اشتراک گاز به خانواده های مشمول طرح در 
استان را بیش از ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعالم کرد و افزود: این طرح با هدف 
محرومیت زدایی و حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و 

بهزیستی فارس اجرا شده است.
احمدی با اشاره به این که در راستای  تداوم این حمایت ها در سال جاری نیز تعدادی 
مددجویان  افزود:  شد،  خواهند  برخوردار  گاز  اشتراک  رایگان  تسهیالت  از  مددجو 
نهاد های حمایتی که تاکنون از امتیاز انشعاب گاز بهره مند نشدند، می توانند با دریافت 
معرفی نامه از نهاد مربوطه و ارائه آن به شرکت گاز از امتیاز کنتور و اشتراک رایگان 

استفاده کنند.
بر اساس قانون، جانبازان باالی ۲۵ درصد تا ظرف ۱۰ متر مکعب، اماکن مذهبی بدون 
محدودیت ظرفیت و افراد تحت پوشش سازمان ها و نهاد های حمایتی همانند کمیته 
امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی و... با ظرفیت مصرفی ۶ مترمکعبی می توانند 

برای یکبار از اشتراک رایگان گاز استفاده کنند.

822 هزار انشعاب گاز طبیعی استان فارس
 در سال 99 نشت یابی شد

بیش از 6 هزار اشتراک رایگان گاز
 به مددجویان فارس واگذار شد
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22 کنتور آلتراسونیک در ایستگاه های تقلیل فشار 
گاز فارس نصب شد

برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری در 
شرکت گاز فارس

تعداد حوادث مصرف کنندگان گاز طبیعي در 
استان فارس ۲۵درصد کاهش داشته است.

ایمنی،  بهداشت،  امور  رئیس  گفته  به 
غیرعامل شرکت  پدافند  و  زیست  محیط 
شبکه های  گسترش  وجود  با  فارس  گاز 
تعداد  افزایش  و  استان  در  گازرسانی 
مشترکین گاز طبیعی در سال های اخیر، 
شهروندی  آموزش  و  سازی  فرهنگ 
موجب کاهش ۲۵ درصدی حوادث مرتبط 
به  نسبت   ۹۹ سال  در  گاز  مشترکین  با 

سال قبل آن شده است.
حسن خاکباز: در سال ۹۹ با  وجود افزوده 
شدن  ۰ ۷ هزار و ۵۷۸ متقاضی جدید به 
جمع مشترکان شرکت گاز طبیعی فارس، 
سوزی  آتش  شامل  گاز  با  مرتبط  حوادث 
 ۳۵ فوت  به  منجر  حوادث  و   درصد   ۳۰

درصد کاهش داشته است.
وی تاکید کرد: باتوجه به آموزش همگانی 
انجام شده در استان، تهیه و نصب بیلبورد 
سازی  فرهنگ  راستای  در  فیکسچر  و 
استفاده ایمن و بهینه گاز طبیعی  و حضور 
بموقع مامورین امداد گر در مواقع نیاز، در 
مجموع کل حوادث مشترکین گاز طبیعی 
میزان  به  به سال ۹۸  نسبت  در سال ۹۹ 

۲۵ درصد کاهش داشته است.
پارسال  ۴۰ حادثه آتش سوزی و انفجار و ۸ 
مورد حادثه گازگرفتگی به وقوع پیوست که 
متاسفانه بر اثر آن ۱۱ تن از مصرف کنندگان 

گاز طبیعی جان خود را از دست دادند.

سالهاست  که  این  به  اشاره  با  خاکباز 
بازرسی و تأیید سیستم  لوله کشی داخلی 
مهندسی  نظام  سازمان  برعهده  منازل 
این  با  کرد:  تصریح  است،  شده  گذاشته 
وجود شرکت گاز فارس به منظور افزایش 
در  پیشرو  مشترکان،  ایمنی  ضریب 

فرهنگ سازی مصرف گاز است.
رئیس امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست 
و پدافند غیرعامل در خصوص عمده ترین 
از  گاز  نشت  گفت:  حوادث  بروز  علل 
درپوش  نصب  عدم  دلیل  به  مصرف  شیر 
و  پوسیده  شیلنگ  گاز  نشت  بست،  و 
از  ناشي  حوادث  علت  بیشترین  پاره، 
انفجار و آتش سوزي و همچنین استفاده 
نوع  از  غیراستاندارد  هاي  دودکش  از 
مناسب  قطر  نکردن  رعایت  و  آکاردئوني 
دودکش از علل دیگر حوادث ناشي از گاز 

گرفتگي است.
وی ادامه داد: امسال نیز آموزش همگانی 
با  ای  پیشگیرانه  و  تبلیغی  های  ،فعالیت 
رسانه  طریق  از  عمومی  روابط  همکاری 
ملی و استانی، جراید و نشر بروشورهای 
با  شود  می  تالش  و  دارد  ادامه  تبلیغاتی 
حوادث  میزان  بیشتر،  نظارت  و  آموزش 
ناشی از گاز طبیعی را باز هم کاهش دهیم.
حاضر  حال  در  فارس  استان  گاز  شرکت 
به  بیش ازیک میلیون و ۵۸۱ هزار و ۲۴۰  
صنعتی،  خانگی،  بخش های  در  مشترک 

تجاری و عمومی خدمات ارایه می دهد.

حوادث گاز طبیعي در فارس 25 درصد
 کاهش یافت
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سنج های  جریان  نصب  طرح 
 ۲۲ در  آلتراسونیک  پیشرفته 
ایستگاه تقلیل فشار استان فارس 
رئیس  پوربیرک  وحید  شد.   اجرا 
استان  گاز  توزیع  و  گیری  اندازه 
کنتور  پنج  نصب  با  گفت:  فارس 
آلتراسونیک بر روی ایستگاه های 
ویژه  منطقه  در  گاز  فشار  کاهش 
نی  غدیر  فوالد  المرد،  اقتصادی 
شرکت  و  فیروزآباد  زرقان،  ریز، 
جریان  تعداد  مهر،  سپهر  پاالیش 
آلتراسونیک  پیشرفته  سنج های 

استان به ۲۲ مورد رسید.
جریان  نصب  با  افزود:  پوربیرگ 
آلتراسونیک  پیشرفته  سنج های 
بر روی ایستگاه های کاهش فشار 

گاز، امکان مانیتورینگ اطالعات در مرکز 
همه  و  فراهم  شرکت  این  مانیتورینگ 
جانبی  صنایع  و  مناطق  این  گاز  مصارف 
آن ها به صورت بر خط مشاهده و قرائت 

از راه دور انجام می شود.

اندازه  با هدف کاهش خطاهای  این طرح 
گیری در ایستگاه های گاز انجام گرفته و 
فارس از استان های پیشرو در نصب و راه 
اندازی جریان سنج های  آلتراسونیک در 

کشور است.

با توجه به اهمیت و لزوم برگزاری دوره های 
محدودیت های  وجود  نیز  و  آموزشی 
کرونایی،دوره های آموزشی این شرکت به 
صورت غیر حضوری و با رعایت شیوه نامه 

های بهداشتی برگزار می شود.
رئیس آموزش شرکت گاز استان فارس با 
اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای 
سال  در    ۱۰۰۱۵ ایزو   استاندارد  دریافت 
۱۴۰۰ افزود: امسال نیز برگزاری دوره های 
عمومی  و  تخصصی  غیرحضوری  آموزشی 
و برپایی کارگاه های آموزشی آنالین برای 
و  گازبانان  قراردادی،  و  رسمی  همکاران 
ماموران قرائت کنتور در نظر گرفته شده 

است.
ابراهیم جهانخواه افزود: سال گذشته نیز 
دوره   ۶ کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با 
آموزشی تخصصی و عمومی با موضوعات 
مرتبط با گازرسانی و مدیریت برنامه ریزی 
به صورت آنالین برای ۱۷۰ نفر از نیروهای 
رسمی و قراردادی این شرکت برگزار شد.

و  فنی  مجازی  دوره  دو  پارسال  همچنین 
 ۱۹ قالب  در  آفالین  به صورت  تخحصصی 

هزار و ۵۰۰ نفر ساعت برگزار شد.

 DVD و  بروشور  پکیج،  توزیع  و  تهیه 
و  امدادگر  نیروهای  بین  آموزشی  های 
ایجاد  منظور  به  استان  سراسر  در  گازبان 
آزمون  در  شرکت  برای  همکاران  آمادگی 
نامه  سازمان فنی حرفه ای و اخذ گواهی 
صالحیت حرفه ای نیروهای پیمانکاری از 
دیگر برنامه های واحد آموزش شرکت گاز 

فارس در سال ۹۹ بود.
این دوره های  برگزاری  از  جهانخواه هدف 
آموزشی را رشد علمی کارکنان به عنوان 
و  کرد  اعالم  شرکت  اصلی  سرمایه های 
نیروی  آموزش  اینکه  به  توجه  با  افزود: 
برای  الزم  مؤلفه های  از  یکی  انسانی 
و  هماهنگی  است،  سازمانی  هر  موفقیت 
برنامه ریزی برای شرکت بیش از ۲۰۰ نفر 
شرکت  مجازی  های  دوره  در  همکاران  از 
روی  پیش  های  برنامه  از  ایران  گاز  ملی 

واحد آموزش شرکت گاز فارس است.
به گفته وی در برگزاری دوره های آموزشی، 
ارتقاء  انسانی،  نیروی  آموزش  و  بهسازی 
زمینه های  در  کارکنان  آگاهی  و  دانش 
هدف  با  مدیریتی  و  کاربردی  تخصصی، 

افزایش بهره وری مورد تاکید است.

برافراشتن پرچم شرکت گاز استان فارس بر فراز قله دماوند، 
بام ایران توسط افشین امامی خواه رییس اداره گاز قادرآباد 

افشین امامی خواه رییس اداره گاز قادرآباد، 
قله دماوند، پرچم شرکت گاز  به  با صعود 

استان فارس را بر فراز این قله برافراشت.
موفقیت  این  گاز،  شرکت  عمومی  روابط 

خواه  امامی  آقای  جناب  به  را  ارزشمند 
تبریک عرض نموده و موفقیت ایشان را 
از خداوند  در تمامی عرصه های زندگی، 

بزرگ مسألت می نماید.
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اینکه  به  با اشاره  اداره گاز شهرستان کازرون  رئیس 
خوشبختانه زلزله عصر یکشنبه ۲۷ تیرماه هیچ گونه 
زده  زلزله  مناطق  گازرسانی  تاسیسات  به  خسارتی 
شهرستان کازرون وارد نکرده است، از آمادگی الزم 
نیروهای این شرکت برابر هرگونه حوادث غیر مترقبه 

خبر داد.
علیرضا صفری افزود: در پی وقوع زلزله ۵.۷ ریشتری 
در ۱۶ کیلومتری بخش خشت و ۲۳ کیلومتری بخش 
کنارتخته به فاصله چند دقیقه پس از وقوع زمین لرزه، 
فراخوان حضور نیروهای امدادی و تعمیراتی اداره گاز 
بررسی،  منظور  به  چنار  کوه  و  کازرون  شهرستان های 
اطالع یابی از میزان آسیب دیدگی احتمالی تاسیسات و 

ایجاد آمادگی الزم انجام شد.
صورت  ارزیابی های  و  بررسی  در    : داد  ادامه  وی 
پذیرفته در مناطق زلزله زده  مشخص شد، با توجه به 

وجود زیرساخت های مطلوب ، هیچ گونه خسارتی به ابنیه وتاسیسات گازرسانی وارد نشده و 
جریان گاز بدون قطعی در شهرهای زلزله زده پایدار است .

رئیس اداره گاز کازرون فارس ادامه داد : با توجه به وقوع پس لرزه های متعدد در این مناطق و 
بارش شدید باران ، نیروهای امدادی و تعمیراتی اداره گاز شهرستان های کازرون و کوه چنار، 

همچنان در آماده باش کامل هستند و ارزیابی های نهایی فردا در منطقه انجام می شود  .
وی با تاکید بر حفظ آمادگی نیروها و تجهیزات الزم در زمان بحران گفت: با توجه به سابقه 
وقوع زمین لرزه در استان و غیر قابل پیش بینی بودن آن، حفظ آمادگی نیروها و پیشگیری 

از هرگونه حوادث احتمالی مهمترین برنامه اجرایی در مدیریت صحیح بحران خواهد بود.
بحث  در  استان  گاز  شرکت  کارکنان  مطلوب  و  موقع  به  همکاری  از  قدردانی  ضمن  صفری 
مدیریت بحران، از تمام هم استانی ها در مناطق زلزله زده به ویژه مناطق نزدیک به کانون 
زلزله درخواست کرد تا در اسرع وقت نسبت به کنترل اتصاالت گاز و دودکش وسایل گازسوز 

خود اقدام کنند.

زلزله هیچ خسارتی به تاسیسات گازرسانی خشت
 وارد نکرده است
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سرپرست کنترل و نظارت بر مصرف بهینه شرکت گاز استان فارس از دستیابی به این جایگاه 
برای سومین سال پیاپی خبر داد و گفت :اجرای کامل طرح کنترل و نظارت بر مصرف بهینه 
گاز، ، انجام بیش از ۲۱ هزار مورد بازرسی  و پایش مصرف گاز اداره ها و سازمان های استان و 
تشکیل ستاد کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز طبیعی از دالیل کسب این موفقیت است.

اجرای  پیگیری  با هدف  گاز  بهینه  بر مصرف  نظارت  و  عبدالرحمن شاکرافزود: طرح کنترل 
شرکت های  و  مؤسسه ها  سازمان ها،  وزارتخانه ها،  به  رئیس جمهوری  اول  معاون  بخشنامه 
دولتی، نهادهای انقالب اسالمی، نیروهای مسلح و استانداری ها مبنی بر لزوم رعایت مصرف 

بهینه و ایمن از گاز اجرا شده است.
به گفته وی سال گذشته در طرح کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز در فارس ۲۱ هزار و و 
۷۱۷ مورد بازرسی از ادارات و نهادهای دولتی انجام و برای هزار و ۸۰۷  واحد دولتی، اخطاریه 

کتبی  صادر شده است.
در اجرای این طرح هزار و ۱۸ واحد اقدام به کاهش مصرف و  رعایت الگوی مصرف بهینه 

کردند.
همچنین گاز ۷۸۹ ساختمان مراکز دولتی که نسبت به رعایت الگوی مصرف بهینه و خاموشی  

وسایل گرمایشی در ساعات تعطیل، بی توجه بودند، مطابق قانون برخورد شد.

گاز فارس سرآمد کشور در مدیریت مصرف 

رتبه نخست طرح نظارت بر مصرف بهینه گاز در کشور باز هم به فارس رسید

به مجموعه ۶ روستای  گاز رسانی  تکمیلی  فاز  داراب گفت:  گاز شهرستان  اداره  رئیس 
و  کرسیا  آباد،  زین  آباد،  کریم  جونان،  چگینی،  اعراب  روستاهای  شامل  فسارود  بخش 
منصوریه به طول ۴۱ کیلومتر  با ۳۱درصد پیشرفت در دست اجراست. با اجرای این طرح 

بیش از هزار و ۳۵۱ خانوار روستایی از نعمت گاز بهره مند خواهد شد.
مهدی ربیعی افزود: عملیات گازرسانی به مجموعه روستاهای منطقه کوهستان شامل تل 
بارگاه، شهرک ایثار، دشت سلطان آباد ۱و ۲ و ۳، بن کوی عشایر، حسین آباد، حسین 
آباد جدید، منصورآباد، شهرک بازرگان، بنه دری، دق آهو، ده ملکو،گلی کوه، جالل آباد، 
استخر و باغ مال با ۳۰درصد پیشرفت در حال اجراست و هزار و۵۰۰ خانوار از مزایای آن 

برخوردار می شوند.
رستاق،  نوایگان  محور  روستایی  به مجموعه  گازرسانی  دو طرح  فاز  تکمیل  با  همچنین 
منطقه  بیابان،  قلعه  روستاهای  خانوار   ۴۵۶ و  هزار  خانه های  بخش  زینت  گاز،  گرمای 
شکاری، شهرک شهدای عشایر، شهرک بیخ و بنگل و شهرک ولی عصر خواهد شد. این 
طرح نیز به طول ۷۷ کیلومتر با نصب سه ایستگاه TBS با ۴۶ درصد پیشرفت در حال 

اخذ پیمانکار تکمیلی می باشد. 
ربیعی ادامه داد: فاز سه طرح گازرسانی به هزار و ۸۰۰ خانوار ساکن در شهر رستاق و 
 ۷۸ با  همت  آباد،  نظام  الیزنگان،  شهابی،  چارده،  چاماهی،  کندا،  بی  بادامه،  روستاهای 
اخذ  در حال  پیشرفت   با ۳۴ درصد    TBS ایستگاه  نصب یک  و  گذاری  لوله  کیلومتر 

پیمانکار تکمیلی می باشد.
هم اکنون، ضریب نفوذ گاز طبیعی در مناطق شهری داراب ۹۶درصد و مناطق روستایی 
۷۹ درصد است که با طرح های در دست اجرا، به ۱۰۰ درصد مناطق شهری و ۹۰ درصد 

روستا های داراب، گازرسانی می شود.
به گفته وی هم اکنون ۵۰ واحد صنعتی و تولیدی معادل بیش از ۵۷ درصد صنایع این 
شهرستان به شبکه گاز متصل هستند و این سوخت پاک را جایگزین دیگر سوخت های 

فسیلی کرده اند. شهرستان داراب در فاصله ۲۵۶ کیلومتری شرق شیراز قرار دارد.

داراب در مسیر توسعه و تداوم
 عملیات گازرسانی

عملیات گازرسانی به شهر  رستاق و ۲۷ روستای 
شهرستان داراب در دست اجراست
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آغاز طرح گازرسانی به روستاهای استهبان؛ به زودی
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طرح گازرسانی به روستاهای خانه ِکت و َقَشم قاوی به زودی آغاز می شود. مهدی تقوا 
اجرای  برای  پیمانکار  تعیین  و  مناقصه  پایان مرحله  به  اشاره  با  داراب  گاز  اداره  رئیس 
این طرح گفت: طرح گازرسانی به روستاهای خانه ِکت و َقَشم قاوی از توابع بخش رونیز 

شهرستان استهبان با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار به زودی آغاز می شود.
برای اجرای این طرح ۵۵ کیلومتر لوله گذاری انجام و یک ایستگاه تقلیل فشار ۲۰ هزار 

متر مکعبی نصب می شود.
تقوا در ادامه افزود: با افتتاح این طرح، گاز میهمان  ۵۰۰ خانه  روستایی در خانه ِکت و 
َقَشم قاوی دهستان خیر می شود و مناطق روستایي استهبان  با ضریب نفوذ ۱۰۰ درصدی 

گاز طبیعي در فهرست مناطق سبز گازرساني کشور قرار می گیرد.
شهرستان استهبان در جنوب شرقي فارس و فاصله ۱۶۵ کیلومتر شیراز قرار دارد.

عملیات گازرسانی به واحدهای تولیدی و 
کشاورزی شهرستان ارسنجان با حدود ۴ 

میلیارد ریال اعتبار در حال اجراست.
رئیس اداره گاز شهرستان ارسنجان گفت: 
خوراک  تولید  کارخانه  به  گازرسانی  طرح 
دام، واحد گلخانه ای، مرغداری و کارخانه 
آسفالت با ۴ کیلومتر شبکه گذاری و بیش 

از ۸۰ درصد پیشرفت در حال اجراست.
واحد   ۴ طرح،  این  از  برداری  بهره  با   
صنعتی، تولیدی و کشاورزی به شبکه گاز 

متصل می شوند.
به  گازرسانی  طرح  افزود:  روستا  شاپور 
بصورت  هکتاری   ۳۰ ای  گلخانه  شهرک 
ملک  آباد  علی  روستای  در  پراکنده 
بهره  و  اجرا  آن  از  بخشی  که  ارسنجان 
که  نیز  دیگر  بخشی  و  شده  برداری 
الزم  مجوزات  گرفتن  حال  در  متقاضیان 
و  اجرا  آینده  در  تسهیالت،  دریافت  و 
به  گازرسانی  بخش  در  شد.  خواهد  انجام 
درصد   ۹۶ تقریبا  شهرستان  روستاهای 
گاز دارند که ۴ درصد دیگر نیز به دلیل 
تراکم و تعداد خانوار کم و همچنین دور 
بودن از خط گازدار )هزینه سرانه بیش از 
گازرسانی  امکان  باشد(  مجاز می  سقف 

نداشتند.
و  تولیدی  صنعتی،  واحد   ۹۶ به  تاکنون 
درصد   ۷۰ معادل  ارسنجان  ای  گلخانه 

صنایع شهرستان گازرسانی شده است.
۹۸درصد جمعیت روستایی و ۹۹درصد 
گاز  نعمت  از  ارسنجان  شهری  جمعیت 
 ۱۰۰ سال  پایان  تا  و  هستند  برخوردار 
و  روستایی  و  شهری  جمعیت  درصد 
گازدار  این شهرستان  صنایع  درصد   ۹۰

خواهند شد.
متری  ۱۲۰کیلو  در  ارسنجان  شهرستان 

شمال شرقی شیراز قرار دارد.

گازرسانی به واحدهای تولیدی و کشاورزی ارسنجان

معرفی آقای محمدجواد خصوصی به عنوان مدیرنمونه و انتخاب 
اداره گاز شهرستان نی ریز به عنوان اداره برتر در سال جهش تولید ۱3۹۹
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گفتگو با محمد مسرورکوهنورد حرفه ای
 و کنتورخوان اداره گاز فسا 
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لطفا خودتان را معرفی کنید ؟
محمد مسرور هستم. متولد ۱۳۶۰ شهرستان فسا. از سال ۱۳۸۸به عنوان کنتورخوان 

در قالب نیروی پیمانی در اداره گاز فسا مشغول به فعالیت شدم .
ورزش کوهنوردی را از کی آغاز کردید؟

از سال ۱۳۹۰ شروع به کوهنوردی کردم، در ابتدا آخر هر هفته برای گرفتن انرژی از 
طبیعت به کوه های اطراف فسا می رفتم. کم کم  عالقه زیادی به کوهنوردی پیدا کردم 
و با گذراندن ۹ دوره مربی گری، کوهنوردی حرفه ای و فتح قلل مرتفع داخلی و خارجی 

را آغاز کردم. 
شما گروهی اقدام به صعود می کنید یا انفرادی؟

من اغلب بصورت انفرادی کوهنوردی می کنم. 
اولین ها برای انسان همیشه در خاطره می ماند، اولین صعودتان را به یاد دارید؟

اولین صعودم در سال ۹۷ به بام ایران بود که با تالش و اشتیاق زیاد، خودم را به قله 
دماوند ، بلندترین کوه ایران با ارتفاع ۵۶۷۰ متر رساندم و در نهایت لحظه رسیدن به قله  

پرچم پر افتخار ایران و شرکت گاز فارس را به اهتزار درآوردم.
هدفتان از اهتزاز پرچم شرکت گاز فارس چه بوده است ؟

اهتزاز پرچم شرکت گاز استان به عنوان عضو کوچکی از این مجموعه پرتالش ، باعث 
افتخار من است و تمایل دارم همه صنعتگران  
گاز فارس در لذت فتح و صعود شریک باشند .

چه قله هایی را تاکنون فتح کرده اید ؟
من تاکنون ۲۳ قله کوه های ایران و ۳ قله برون مرزی را فتح کردم که مهم ترین آن 
ها دماوند، هزار ، شیرکوه، تشگر، بیرمی و یخچال و قله های کازبک گرجستان، آرارات 

ترکیه و آراگاتس ارمنستان است .
ایستادن در یک قله مرتفع چه احساسی به شما می دهد؟

حس اعتماد به نفس، غرور و نزدیکی به خدا.
از شیرینی صعود و کوهنوردی برایمان بگویید ؟

درطول مسیر خستگی زیادی را در خود احساس می کنی وقتی به قله می رسی به 
یکباره لذت و شیرینی وصف ناپذیری تمام وجودت را فرا می گیرد، تا مدت ها این حس 
شادابی و سرخوشی را به همراه داری که با مرور خاطرات دوباره این حس در وجودت 

زنده می شود. 
از میان قله هایی که تا کنون صعود کردید، کدام یک برایتان آنقدر جذاب بوده که بخواهید دوباره 

صعود کنید؟
همه صعودها به نحوی شیرینی خودش را دارد اما فتح قله دماوند و قلل برون مرزی برایم 

لذت ، غرور و حس متفاوتی داشت . 
به نظر شما کوهنورد باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟  

استقامت، تحمل  و  ، صبر  فنون کوهنوردی  به  آگاهی  و  به کوهنوردی، علم  عشق 
مشکالت، پشتکار و اراده قوی. 

ورزش کوهنوردی چه تاثیری در کار و زندگی تان داشته است ؟
کوهنوردی عالوه برطراوت و سالمتی موجب حفظ آمادگی جسمی و نشاط در هنگام 

کار هم می شود .
چگونه برای کوهنوردی در کنار کارتان برنامه ریزی می کنید ؟

عشق به کوهنوردی موجب افزایش توان و انگیزه در کار شده به گونه ای که پس از 
برنامه کوهنوردی و صعود ، مرخصی هایم را جبران کرده و حتی روزهای تعطیلم را به کار 

کنتورخوانی می گذرانم تا خللی در کار پیش نیاید .
چه برنامه هایی برای آینده در نظر دارید؟

گذراندن همه دوره های مربی گری ،صعود به تمامی قله های کشور عزیزم ایران و قلل 
برون مرزی .

و در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید ؟
قدردان تالش و زحمات همه همکارانم در شرکت گاز فارس به ویژه مهندس حسینی، 
مدیرعامل محترم شرکت گاز استان و آقایان بردبار، مسیحی و موسی زاده هستم که با 

همکاری خود، زمینه موفقیت های من را در ورزش کوهنوردی فراهم کردند .
در آخر هم از ایشان درخواست دارم در راستای گسترش ورزش در مجموعه گاز استان، 
های  یا مشوق  ماموریت  کردن  لحاظ  با  و  بفرمایند  مبذول  را  همکاری  و  نهایت حمایت 
ورزشی ، اضافه کاری و ارائه تسهیالت ، من و دیگر همکاران مشتاق را در امر ورزش یاری 
کنند تا ما نیز در سایه کمک ها و مساعدت های ایشان ، بیشتر در حفظ سالمت جسم و 

روح و نشاط کاری با هدف ارتقا کیفی عملکرد کوشا باشیم .

در پی صعودهای موفقیت آمیز محمد مسرور، کنتورخوان اداره گاز فسا به قله های 
مرتفع داخلی و خارجی با او به گفتگو نشستیم. آنچه در زیر می خوانید، حاصل این 

گفت و گوست.

و  اندازه گیری  رئیس 
از  فارس  گاز  توزیع 
درصدی   ۱۵ افزایش 
مصرف گاز طبیعی در 
نیروگاه های استان در 
سال گذشته خبر داد.

وحید پوربیرک گفت: 
که  سوختی  مقدار 
پنج نیروگاه فارس در سال ۱۳۹۹ دریافت 
و مصرف کردند، ۵ میلیارد و ۵۹۵ میلیون 

و ۷۲۱ هزار مترمکعب بود.
مصرف   ۱۳۹۸ سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
میلیون  و ۸۶۵   میلیارد   ۴ نیروگاه ها،  گاز 
و ۸۷۹ هزار  مترمکعب بود، گفت: در سال 
 ۱۵ نیروگاه ها  این  در  گاز  ۱۳۹۹مصرف 

درصد افزایش داشته است.
استان  گاز صنایع  درباره مصرف  پوربیرک 

فارس نیز توضیح داد: صنایع عمده و فوق 
مصرف کنندگان  بزرگ ترین  استان،  عمده 
که  به طوری  هستند،  فارس  استان  گاز 
مصرف گاز در صنایع سیمان پارسال ۴۴۴ 
صنایع  مترمکعب،  هزار   ۳۱۳ و  میلیون 
 ۴۳۴ و  میلیون   ۷۲۴ آهن  ذوب  و  فوالد 
هزار مترمکعب، پتروشیمی ها یک میلیارد 
و  مترمکعب  هزار   ۳۰ و  میلیون   ۷۲۰ و 
هزار   ۷۶۸ و  میلیون   ۲۱۳ پاالیشگاه ها 

مترمکعب بوده است.
استان  گاز  توزیع  و  اندازه گیری  رئیس 
روند  به  شتاب بخشی  کرد:  تاکید  فارس 
گازرسانی به صنایع، افزون بر جهش و رفع 
خدمات  و  اقتصادی  توسعه  تولید،  موانع 
این  جایگزینی  سبب  گازرسانی،  متوازن 
سوخت پاک با دیگر سوخت های فسیلی و 
کاهش آلودگی هوا و محیط زیست می شود.

افزایش ۱5 درصدی مصرف گاز طبیعی در 
نیروگاه های استان در سال گذشته 
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  شــماره 18- خرداد و تیر ماه 1400 

غدیر، عید تداوم رسالت و سرچشمه جوشان والیت
روشنی  بیت  اهل  والیت  نور  به  را  خود  رستگار  بندگان  که چشم  را  خداوندی  سپاس 

بخشید و روز واقعه پرشکوه غدیرخم را عید مؤمنان قرار داد.
و  شاخ  و  دارد  وحی  بوستان  در  ریشه  که  است  طوبی  درخت  )ع(،  امیرمؤمنان  والیت 

برگش در دل حق جویان گسترده است.
والیت امیرمؤمنان علیه السالم حصن حصین و دژ استواری است که پناه برندگان به آن 

از سیالب حوادث و گمراهی در امانند.
غدیر، ریشه تمام فضیلت ها، شرافت ها، ارزش ها، و به تکامل رسیدن هاست.

محبت  جام  به  خم  تفتیده  سینه  از  که  است  والیت  جوشان  همیشه  سرچشمه  غدیر، 
دوست داران پیامبر و خاندانش جاری است.

غدیر، تداوم رسالت محمد صلی اهلل علیه و آله در والیت علی  )ع( است.
غدیر، دریایی از باور و بصیرت، در کویر حیرت و هامون ضاللت است، تا کام جان ها از 

آن سیراب شود.
زمین ظلمانی بود. ماه و خورشید بر فراز منبر ایستادند و ستارگان را فرا خواندند تا بر 

تاریخ نور افشانی کنند و قصه والیت را بازگو نمایند.
غدیر، گره محکمی است برای رشته دیانت.

غدیر، بهای هر چه بهاران، طراوت قطره قطره باران، عطر دل انگیز نعمت والیت و موهبت 
هدایت است.

غدیر، آبی است که ریشه همه درختان و گل بوته های باغستان های توحید برای تغذیه 
و رشد به آن نیازمند است.

غدیر، یک تاریخ است؛ تاریخی که ابتدایش مدینه است، میانش کربال، انتهایش ظهور.
دریای غدیر، از ریزش آبشارگون وحی بر جان محّمد صلی اهلل علیه و آله لبریز است و 

قامت دین در زالل غدیر خم بازتاب یافته است.
غدیر، تجّلی اراده خداوند، مکّمل باور ما و نقطه تأّملی در تاریخ است.

عید غدیر روز شکرگزاری از اتمام والیت و اکمال دین است. به شکرانه این عید بر پیامبر 
خدا و اهل بیتش درود می فرستیم. خجسته باد پیوند »نبوت« و »امامت« در نقطه اوجی 

به نام غدیر خم.
نعمت  اعطای  از  خداوند  مخلص  و  خالص  بندگان  شادمانی  روز  خم،  غدیر  سعید  عید 
والیت، و روز کامل شدن آخرین شریعت الهی با نور والیت بر رهروان کاروان عشق و 

معنویت مبارک باد.

خجسته میالد امام اهدی)ع( مبارک باد.

عید قربان، عید بندگی و عبودیت
و رهایی از تعلقات

عید قربان، یادآور زیباترین نمونه تعّبد انسان در برابر خداوند متعال است. عید قربان، 
عید فداکاری، ایثار، قربانی، اخالص و عشق است. فدا کردن فرزند دلبند خود، در راه 

خدا، امتحانی الهی برای حضرت ابراهیم )ع( بود که عید قربان یادآور آن است. 
هنگامی که ابراهیم فرمان الهی را به پسرش ابالغ کرد، اسماعیل گفت: پدر جان! فرمان 
خدا را اجرا کن که مرا از صابران خواهی یافت. خوشحال بود از این که خداوند متعال، او 

را برگزیده است.
قرآن کریم، ضمن بیان داستان های آموزنده، که از مهمترین برنامه های تربیتی آن کتاب 
الهی است، نمونه هایی از مقامات واالی انسان های واقعی را نشان می دهد، تا هدف از این 

دستورات متین آسمانی را به بشر بفهماند.
ناب،  افکار  پرورش  هدف،  بلکه  نیست،  گوسفند  ذبح  یا  و  فرزند  نمودن  قربانی  هدف 
دل های پاک و جان های منزه است. خداوند در قرآن می فرماید: پس همین که ابراهیم 
و اسماعیل سر تسلیم فرود آوردند و ابراهیم، او را بر پیشانی بر زمین خوابانید، ندایش 
دادیم که ای ابراهیم! بحق، تصدیق مأموریت در خواب نمودی و مابه نیکوکاران این چنین 

پاداش می دهیم.
و این گونه بود که ابراهیم و اسماعیل به عموم جهانیان نشان دادند که آنچه عیار گوهر 
انسانّیت را باال می برد و او را موجودی شریف می گرداند، همان حالت خضوع و تسلیم در 
برابر حق تعالی است. امروز نیز حاجیان، در موسم حج، به درگاه خداوند قربانی می کنند 
تا بگویند: خداوندا! ما نیز چون ابراهیم تسلیم توییم. پس در این روز زنجیرهای اسارت 

و تعلقات را می بریم تا بیش از پیش به تو نزدیک شویم.
آری اکنون تو ای انسان! در زندگی ات تنها یک چیز هست که برای به دست آوردنش، از 
از دست  را  ابراهیم وارت  ندادنش، همه دستاوردهای  از دست  برای  بلندی فرود می آیی، 
می دهی، او اسماعیل توست. اسماعیل تو ممکن است یک شخص باشد، یا یک شیء، یا یک 
حالت، یک وضع، و حتی، یک نقطه ضعف! آنچه تو را، در راه ایمان ضعیف می کند، آنچه تو 

را از رفتن بازمی دارد، آنچه دلبستگی اش نمی گذارد تا پیام را بشنوی و حقیقت را ببینی.


