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ت گاز
 ویژه شرک

آذربایجان غربی



اخیـر  سـال های  طـی  آذربایجان غربـی  در  گازرسـانی 
شـتاب باالیـی به خود گرفته تا جایـی که ۶/۹۹ درصد 
از خانـوار شـهری اسـتان تحـت پوشـش نعمـت گاز 
هسـتند و بـا تسـریع در گازرسـانی بـه نقاط روسـتایی 
آذربایجان غربـی،  کوهسـتانی  شـرایط  برغـم  هـم  آن 
از  اسـتان  روسـتایی  خانـوار  برخـورداری  میانگیـن 
نعمت گاز با ۷۶ درصد کم کم در حال نزدیک شدن 

به متوسط کشوری است.  
رونـد گازرسـانی ها در آذربایجان غربـی کمـاکان ادامه 
دارد و عـاوه بـر ۱۰۱ روسـتایی کـه در ایام مبارک دهه 
فجر مشـعل گازشـان روشـن شـد، در آینده نزدیک 
نیـز گاز دو شـهر زرآبـاد و میرآبـاد افتتـاح می شـود تـا 
جمعیـت سـاکن در ایـن شـهرها نیـز از ایـن انـرژی 

خـدادادی بهره منـد شـوند. 
همیـن  در  آذربایجان غربـی  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
رابطه از روشـن شـدن مشعل گاز در شهرهای زرآباد 

و میرآباد در آینده نزدیک خبر داد. 
روابـط  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  شـیخی  علیرضـا 
عمومـی شـرکت گاز آذربایجان غربـی، بـا اعـام این کـه 
مقـرر بـود همزمـان بـا دهـه مبـارک فجـر مشـعل گاز 
بـه  گفـت:  شـود،  روشـن  نیـز   خـوی  زرآبـاد  شـهر  در 

و  کار  صعوبـت  و  منطقـه  آن  در  هـوا  بـرودت  دلیـل 
، با هماهنگی های صورت گرفته،  تاخیـر در تزریـق گاز
قـرار بـر تاخیـر دو هفتـه ای در افتتـاح ایـن پـروژه شـد 
چنـان کـه می کوشـیم طـی نیمـه اول اسـفندماه، گاز 

زرآبـاد را بـه مرحلـه بهره بـرداری برسـانیم.
وی ادامـه داد: گازرسـانی بـه زرآبـاد بـه مرحلـه نهایـی 
خـود رسـیده و بـزودی مـردم این شـهر از ایـن انرژی  

طبیعـی بهره منـد خواهند شـد.
ین پروژه  شـمارش معکـوس برای اتمـام سـخت تر

آذربایجان غربی گاز  شـرکت 

مدیرعامـل شـرکت گاز آذربایجان غربـی همچنین با 
اشـاره بـه عملیـات اجرایـی پـروژه گازرسـانی به شـهر 
پـروژه  ایـن  کلنـگ  کـرد:  اعـام  سردشـت،  میرآبـاد 
سـال ۹4 بـر زمیـن زده شـد و بـا توجه به کوهسـتانی 
سـخت ترین  از  یکـی  منطقـه،  بـودن  جنگلـی  و 
 ۱82 طـول  بـه  کـه  اسـت  گاز  شـرکت  پروژه هـای 

اجراسـت. حـال  در  کیلومتـر 

وی بـا اشـاره بـه تخصیـص اعتبـار حـدود 8۰ میلیـارد 
تومانـی بـرای اجـرای ایـن پـروژه، افـزود: تاکنـون ۱84 
بـرای  لوله گذاری هـا  درصـد   ۱۰۰ معـادل  کیلومتـر 
کـه  اسـت  شـده  انجـام  میرآبـاد  شـهر  شـدن  گازدار 
بـه  گرفتـه،  صـورت  لوله گذاری هـای  اضافـی  میـزان 
دلیـل 5 روسـتایی اسـت کـه در قالـب اضافـه کاری 

شـده اند. گازدار  پـروژه  ایـن 
وی ادامـه داد: در قالـب ایـن پـروژه مشـعل گاز در 
نـاس  شـهر  همچنیـن  و  خـط  مسـیر  روسـتای   ۱۱

باقـی مانـده اسـت. روشـن شـده و شـهر میرآبـاد 
بیـان  بـا  آذربایجان غربـی،  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
این کـه خـط تغذیـه شـهر میرآباد 55 کیلومتر اسـت 
کوهسـتانی  و  جنگلـی  مسـیرهای  از  آن  تمـام  کـه 
کیلومتـر   52 بـر  بالـغ  تاکنـون  افـزود:  می کنـد،  عبـور 
 3 تنهـا  و  شـده  اجـرا  میرآبـاد  شـهر  تغذیـه  خـط  از 
بـه  بـزودی  نیـز  آن  کـه  اسـت  مانـده  باقـی  کیلومتـر 

می رسـد. اتمـام 
شـیخی تاکیـد کـرد: تمامـی تـاش مـا بـر ایـن اسـت 
تـا  جـوی،  شـرایط  بـودن  مسـاعد  صـورت  در  کـه 
هـم  میرآبـاد  شـهر  در  گاز  مشـعل  امسـال  انتهـای 

شـود. روشـن 

لحـاظ  از  کشـور  اسـتان  نهمیـن  آذربایجان غربـی 
گاز مشـترکان  تعـداد 

در  آذربایجان غربـی  گاز  شـرکت  مدیرعامـل 
تعـداد  لحـاظ  بـه  مـا  اسـتان  این کـه  اعـام  بـا  ادامـه 
، رتبـه نهـم کشـور را دارد، اظهـار کـرد:  مشـترکان گاز
بـا اشـتراک پذیری های صـورت گرفتـه تـا بهمـن مـاه 
امسـال، تعداد مشـترکان شـرکت گاز اسـتان به یک 
میلیـون و ۷2 هـزار و ۶24 مشـترک رسـید تـا از ایـن 

باشـیم. کشـور  اسـتان  نهمیـن  لحـاظ 

وی بـا بیـان این کـه حـدود 5/۷۷ درصـد مشـترکان 
آذربایجان غربـی شـهری هسـتند، افـزود: ایـن تعداد 

شـامل 82۹ هـزار و 5۷۷ مشـترک اسـت. 
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی ادامه داد: 23۶ 
هزار و ۶۱4 مشـترک اسـتان نیز روسـتایی هسـتند که 

شـامل 5/24 درصد کل مشـترکان می شود.

و  میلیـون  یـک  برخـورداری  بـه  همچنیـن  شـیخی، 

۱۹5 هـزار و 8۱۷ واحـد مسـکونی آذربایجان غربـی از 

نعمت گاز اشـاره کرد و گفت: ۹35 هزار و ۹8۱ واحد 

نیـز  واحـد   33 و  هـزار   25۹ و  شـهری  تعـداد  ایـن  از 

هسـتند. روسـتایی 

رئیـس انـدازه گیـری و توزیـع گاز شـرکت 
در  امسـال  گفـت:  آذربایجان غربـی  گاز 
پيك مصرف، 5 میلیون مترمکعب گاز 
اضافـی نسـبت بـه روزهـاي قبل توسـط 
مشـترکین بخش خانگي مصرف شده 
اسـت کـه امیدواریـم بـا صرفه جویـی و 
 مصـرف بهینـه ایـن رقـم کاهـش یابـد.
بـا جـام  گـو  گفـت و  علـی محمـودی در 
جـم با اشـاره بـه افزایش میـزان مصرف 
گاز در سـطح اسـتان، اظهـار داشـت: بـا 
تمهیـدات شـرکت ملـی گاز ایـران بـرای 
پایـداری در بخـش گاز خانگـی و اعمـال 
محدودیـت در بخـش صنایـع، امسـال 
بـا وجودافزایـش مصـرف گاز هیچگونه 
نداشـتیم. اسـتان  در  گاز   قطعـی 
گاز  بـا اعـام این کـه  پيـک مصـرف  وی 
بهمـن  سـوم  بـه  مربـوط  سـالجاری  در 
بـا بیـش  از 32 میلیـون و ۷۰۰ هـزار متـر 
افـزود:  بـود،  اسـتان  کل  در  مکعـب 
همزمـان  مصـرف  میـزان  ایـن  البتـه 
و  نیروگاه هـا  مصـرف  محدودیـت  بـا 
رقـم  وگرنـه  بـود  سـیمان  کارخانه هـای 
 بیـش از ایـن و غیرقابل کنترل می شـد. 
محمـودی افزایش مشـترکان خانگی را 
یکـی از دالیـل رشـد مصـرف گاز عنـوان 
کـرد و گفـت: از طرفـی بـا توجه به شـدت 
کاهـش دمـا نسـبت بـه مـدت مشـابه 
سـال گذشـته، مصرف گاز در استان به 
شـکل تصاعـدي افزایـش یافتـه  اسـت 
بطوری کـه امسـال سـرانه ی مصـرف گاز 
روز  در  خانگـی  بخـش  در  مشـترک  هـر 
 پيـك مصـرف بـه 28 متر مکعب رسـید.
رئیـس انـدازه گیـری و توزیـع گاز شـرکت 
این کـه   اعـام  بـا  آذربایجان غربـی  گاز 
مترمکعـب  میلیـون   5 روزانـه  امسـال 
گاز اضافـی در بخـش خانگـی در پيـك 
از  قبل تـر  روزهـاي  بـه  نسـبت  مصـرف 
خاطرنشـان  اسـت،  شـده  مصـرف  آن 
و  صرفه جویـی  بـا  امیدواریـم  کـرد: 
کاهـش  مذکـور  رقـم  بهینـه،  مصـرف 
بخـش  در  گاز  میـزان  ایـن  تـا  یابـد 
شـود.  اسـتفاده  و  توزیـع   صنعـت 
مصـرف  میـزان  این کـه  بیـان  بـا  وی 
آن  انتقـال  نحـوه  و  طبیعـی  گاز 

اسـت،  فراینـدي  و  پيچیـده  پروسـه ای 
بـودن  سـرد  فقـط  داشـت:   اذعـان 
مصـرف  مدیریـت  بـر  دلیلـی  هـوا 
اتفاقاتـی  گاهـا  نیسـت؛  طبیعـی  گاز 
منصوبـه  تاسیسـات  در  ناخواسـته 
جنـوب  از  گاز  انتقـال  مسـیر  طـول  در 
مصرف کننـده  بـه  رسـیدن  تـا  کشـور 
قطـع  باعـث  کـه  می دهـد  خ  ر نهایـی 
و  مدیریـت  یـا  و  طبیعـی  گاز  جریـان 
 اولویت بنـدی سـایر مصـارف می  شـود. 
مـوارد  اکثـر  کـرد:  تصریـح  محمـودی 
مربـوط بـه افـت فشـار از عهـده شـرکت 
ج بوده  گاز اسـتان آذربایجـان غربـی خـار
می دهـد  خ  ر انتقـال  مسـیر  طـول  در  و 
اثـر  در  فشـارهایی  افـت  گاهـا  ولـی 
یـا تغیيـر در میـزان  افزایـش مصـرف و 
آنهـا اتفـاق  آرایـش  مصـرف کننده هـا و 
واحـد  در  آن  بـا  متناسـب  کـه  می افتـد 
بـه  نسـبت  مهندسـي  و  فنـی  خدمـات 
شـبکه  روزآوري  بـه  و  مجـدد  طراحـي 
می شـود. اقـدام  آن  اصـاح  و  اجـرا   و 
رئیـس انـدازه گیـری و توزیـع گاز شـرکت 
گاز آذربایجان غربـی بـا اشـاره بـه این کـه 
شـدت، مـدت و وسـعت کاهـش دمای 
مولفه هـای  از  کشـور  سـطح  در  هـوا 
اسـت،  گاز  از  برخـورداری  در  پایـداري 
بـا  گاز  ملـی  شـرکت  معمـوال  گفـت: 
تعیيـن  و  هواشناسـی  اخبـار  پيگیـری 

آن  بـه  نسـبت  مصرف کننـده  رفتـار 
دمـا، بـه یـک نتایـج مشـخصی رسـیده 
می کنـد  مدیریـت  آنایـن  بصـورت  و 
جریـان  اصلـي،  اولویـت  عنـوان  بـه  تـا 
باشـد. برقـرار  خانگـی  مشـترکان   گاز 

درصـد   ۷2 این کـه  بیـان  بـا  محمـودی 
از  اسـتان  نیـاز  مـورد  انـرژی  سـبد  از 
می شـود،  تامیـن  طبیعـی  گاز  طریـق 
میـزان  غربـی  آذربایجـان  در  افـزود: 
مختلـف  بخش هـای  در  گاز  مصـرف 
متناسـب بـا فصـول سـال تغیيـر پيـدا 
می کنـد. در فصـول گـرم، میـزان مصـرف 
اسـت  درصـد   2۰ خانگـی  بخـش  در 
فصـول  در  میـزان  ایـن  کـه  درحالـی 
می یابـد.  افزایـش  درصـد   85 بـه   سـرد 
گاز  توزیـع  و  اندازه گیـری  رئیـس 
اشـاره  بـا  آذربایجان غربـی  گاز  شـرکت 
کاهـش  بـرای  تشـویقی  ح هـای  طر بـه 
کـه  مشـترکانی  گفـت:   ، گاز مصـرف 
از  می کننـد  رعایـت  را  مصـرف  الگـوی 
تخفیـف برخوردارنـد امـا مشـترکانی کـه 
خ گاز آنها  مصـرف بیـش  از حـد دارند، نـر
می شـود.  محاسـبه  تصاعـدی   بشـکل 
بسـته  صنایـع  خ  نـر افـزود:  محمـودی 
حـوزه  در  کـه  صنعـت  آن  تعرفـه  بـه 
یـا  نیـروگاه  آهـن،  ذوب  کشـاورزی، 
خـوراك(  یـا  )گرمایـش  پتروشـیمی 

اسـت. متفـاوت  باشـد، 

رئیـس خدمـات فنـی و فـروش شـرکت گاز آذربایجـان 
غربـی گفـت: امسـال ۱۰۰ فقـره قـرارداد فـروش عمـده 
و  ۱۹۰ فقـره قـرارداد گازرسـانی بـه صنایـع منعقـد و ۱2 
هـزار فقـره قـرارداد تامین سـوخت واحدهای تولیدی 

تمدیـد شـده اسـت . 
احمـد دادسـتدی در گفـت و گو با جام جـم در رابطه با 
اقدامـات صـورت گرفتـه در بخـش جـی آی اس اظهـار 
آذربایجـان  داشـت: موقعیـت انشـعابات در سـطح 
غربـی بـا پيشـرفت ۹۰ درصـد و موقعیـت شـیرهای 

گازرسانی توزیع و تغذیه در سطح استان با پيشرفت 
حـدود ۹5 درصـد تعیيـن شـده اسـت.

 وی افـزود: شناسـنامه کامـل انشـعابات و شـیرهای 
گازرسـانی توزیـع و تغذیـه در سـامانه بهره بـرداری و 
تعمیرات IGDMS با پيشرفت حدود ۶5 درصد ایجاد 

و تکمیـل شـده اسـت.
برچسـب  الصـاق  کـرد:  نشـان  خاطـر  دادسـتدی 
انشعابات و و لینک اطاعات مشترکان به علمک ها 
و  سـلماس  تـکاب،  ارومیـه،  شهرسـتان های  در 

شـاهیندژ و سـایر شهرسـتانها در دسـت اجراسـت 
و موقعیـت دقیـق نقـاط انـدازه گیـری ولتـاژ شـبکه در 
سـطح اسـتان بـا پيشـرفت ۷5 درصـد تعیيـن شـده 

اسـت.
رئیـس  خدمـات فنـی و فـروش شـرکت گاز آذربایجان 
غربـی در ادامـه بـه یکپارچه سـازی نقشـه های شـبکه 
گازرسـانی GIS READY در شهرسـتان ارومیـه اشـاره 
کـرد و گفـت: در ایـن خصـوص پيشـرفت حـدود ۷۰ 

داشـته ایم. درصـدی 

به گفته وی، طی سـال جاری ۱۰۰ قرارداد فروش عمده 
و  بـه صنایـع منعقـد  گازرسـانی  قـرارداد  مـورد  و  ۱۹۰ 
۱2 هـزار مـورد از تامیـن سـوخت واحدهـای تولیـدی 

تمدیـد شـده اسـت . 
دادسـتدی همچنیـن گفـت: تامیـن اقـام انشـعاب و 
اشتراک، تامین لوازم یدکی ایستگاه های تقلیل فشار 
و رسیدگی به وضعیت شبکه گازرسانی و ایستگاه ها 
در راسـتای بهبود مسـتمر جریان گاز و تداوم گاز پایدار 

مشـترکان به صورت مسـتمر در حال انجام اسـت.

رئیـس امـور بهداشـت، ایمنـی، محیـط 
زیسـت و پدافنـد غیرعامـل شـرکت گاز 
آذربایجـان غربـی عملکـرد ایـن واحد در 

بخش هـای مختلـف را تشـریح کـرد. 
حسـن مـددی در گفـت وگو بـا جام جم 
اظهـار    HSE واحـد  کارکـرد  تشـریح  در 
بخش هـای  از  واحـد  ایـن  داشـت: 
بهداشـت  و  زیسـت  محیـط  ایمنـی، 

اسـت. شـده  تشـکیل  صنعتـی، 
 ،)Health( بهداشـت  امـور  افـزود:  وی 
زیسـت  محیـط   ،)Safety( ایمنـی 
)Environment( و پدافنـد غیـر عامـل، 
بـر  نامطلـوب  آثـار  کاهـش  هـدف  بـا 
ایمنـی  سـطح  ارتقـای  زیسـت،  محیـط  
تأسیسـات،  و  تجهیـزات  کارکنـان، 
ناشـی  آسـیب های  و  حـوادث  کاهـش 
از کار از طریـق حـذف شـرایط ناایمـن و 
اصاح رفتارهای ناایمن، در شـرکت گاز 

اسـت.  یافتـه  اسـتقرار 
بـه گفتـه مـددی، ایـن واحـد همچنیـن 
در راسـتای کاهـش حوادث مشـترکان 
گاز طبیعی، در تولید محتوای الزم برای 
آگاهـی  سـطح  افزایـش  و  اطاع رسـانی 

مشـترکان، فعالیـت دارد. 
وی صـدور پروانه هـای کار گرم و سـرد را 
یکـی از مهم تریـن اقدامـات ایـن واحـد 
برشـمرد و افـزود: امسـال 4۶25 پروانـه 
گـرم و سـرد از سـوی ایـن واحـد صـادر 

شـده اسـت.
بـرای  آموزشـی  دوره  برگـزاری  مـددی 
یک هـزار و 5۰۰ نفـر از کارکنـان شـرکت 
  ، کار حـوادث  خصـوص  در  اسـتان  گاز 
و  ایسـتگاه ها  از  بازدیـد  مـورد   2۶5
برخـی نواحـی اسـتان،  3۰۰ مـورد بازدیـد 
بـرای نظـارت بـر حسـن اجـرای پروژه ها، 
ثبـت یک هـزار و۱82 مورد از اشـکاالت و 
نواقـص ایمنـی، نصـب ۹ هزار  کپسـول 
جعبـه   ۱4۷ نصـب  و  حریـق  اطفـاء 
کمک هـای اولیـه در ادارات اسـتان را از 
جملـه اقدامـات صورت گرفته از سـوی 

برشـمرد. سـالجاری  در   HSE واحـد 
رئیـس امـور بهداشـت، ایمنـی، محیـط 
شـرکت  غیرعامـل  پدافنـد  و  زیسـت 

آذربایجـان غربـی در ادامـه بـا بیـان  گاز 
گاز  سـطح  در  مشـترکان  کلیـه  این کـه 
در  تـا  می شـوند  بیمـه  سـال  هـر  ایـران 
صورت بروز حادثه، بخشـی از خسـارت 
 5۶ امسـال  کـرد:  اعـام  شـود،  جبـران 
مشـترکان  بـا  ارتبـاط  در  حادثـه  مـورد 
خانگـی شـرکت گاز اسـتان ثبـت  شـده 
اسـت که خوشـبختانه تحت پوشـش 

بیمـه بودنـد.
وی با اشـاره به شـیوع کرونا و اقدامات 
گاز  شـرکت   HSE واحـد  پيشـگیرانه ی 
آذربایجان غربـی نیـز گفـت: بـا توجـه بـه 
پاندمی کرونا و سویه جدید اومیکرون 
سـتاد  دسـتورالعمل های  براسـاس  
ملـی مبـارزه بـا کرونـا فعالیـت می کنیم.
بهداشـت  رعایـت  بـر  تاکیـد  بـا  مـددی 
بـه  فـردی  بهداشـت  کنـار  در  صنعتـی 
جملـه  از  افـزود:  کرونـا،  ایـام  در  ویـژه 
فعالیت هـا در دوران کرونـا، غربالگـری 
تهیـه  آنهـا،   سـامتی  تایيـد  و  کادر 
درگیـر  کادر  بـرای  اکسـیژن  کپسـول 
در  اکسـیژن  کپسـول  نصـب  کرونـا، 
بیمـاران  اسـتفاده  بـرای  گاز  ادارات 
گروهـی  تزریـق  و  ضـروری  مواقـع  در 
سـامتی  تضمیـن  جهـت  واکسـن 

اسـت. بـوده  کادر  قطعـی 

رئیـس امـور بهداشـت، ایمنـی، محیـط 
زیسـت و پدافنـد غیرعامـل شـرکت گاز 
آذربایجـان غربـی، توزیـع 35 هـزار و 4۰۰  
لیتـر محلـول و  25 هـزار بسـته ماسـک 
در بیـن کارکنـان و ضدعفونـی 3۰ هـزار 
دیگـر  از  را  ادارات  سـطوح  از  مترمربـع 
اقدامـات انجام شـده ایـن واحد خواند 
شـرکت  پرسـنل  درصـد   ۹8 گفـت:  و 
گاز  دوز دوم واکسـن کرونـا را دریافـت 

کرده انـد.
قسـمت  آمادگـی  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
افـت  مواقـع  در  غیرعامـل  پدافنـد 
کـرد:  خاطرنشـان  اضطـراری،  و  فشـار 
کمیتـه  جلسـه   3۰ جـاری  سـال  در 
پدافنـد غیرعامـل و دوره هـای آموزشـی 
مدیریـت بحـران و شـرایط اضطـراری را 

کرده ایـم. برگـزار  نفـر   3۷۶ بـرای 
زباله هـای  تفکیـک  پایـان  در  مـددی 
پسـماند  شـامل  شـده  اسـتخراج 
، باطـری، سـیم جوش،  کاغـذی، مانیتـور
و  آن  اصولـی  دفـع  و  عایـق  و  الکتـرود 
از  خروجـی  گازهـای  پایـش  همچنیـن 
و  ادارات  در  احتراقـی  سیسـتم های 
ایسـتگاه ها را از دیگـر اقدامـات صورت 
گاز  شـرکت  بهداشـت  واحـد  گرفتـه 

کـرد. اعـام  آذربایجان غربـی 
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فجـر  مبـارک  دهـه  بـا  همزمـان   
اسـتان  در  گازرسـانی  پـروژه   101
افتتـاح شـد کـه ایـن پروژه هـا هدیـه 
شـرکت گاز اسـتان بـه مـردم شـریف 
ایـن  مناسـبت  بـه  آذربایجان غربـی 
پروژه هـای  بود.بـرای  مبـارک  ایـام 
افتتـاح شـده در ایـن ایام بالغ بـر 11۲0 
اسـت. شـده  هزینـه  ریـال  میلیـارد 

نتیجـه خـوب از کار خـوب ضـرب المثـل مسـئولیت 
کـه  اسـت  سـال  چهـار  از  اسـت.بیش  اجتماعـی 
مسـئولیت اجتماعـی بـا روابـط عمومـی شـرکت گاز 
آذربایجـان غربـی گـره خـورده اسـت. معتقدیـم روابـط 
عمومـی بـا ترغیـب آگاهانـه تر بر اسـاس شـناخت بهتر 
از انتظارات وتوقعات جامعه منجر به افزایش شهرت 
سازمان و راندمان آن خواهد شد.اگر روابط عمومی ها 
را بـه عنـوان واسـطه ای بیـن سـازمان و مـردم بدانیم که 
وظیفـه آگاهـی رسـانی بـه مـردم از فعالیت سـازمان و در 
مقابل، آگاه سازی مسئوالن سازمان از خواست های 
مـردم را برعهـده دارنـد، مفهـوم مسـئولیت اجتماعی و 

درک آن آسـان تـر خواهـد شـد.
روابـط عمومی هـا باید ترسـیم کننـده وضعیت جامعه 
در ذهن تصمیم گیران باشـند و مسـائل و مشـکات 
مـردم را بـه گـوش مسـئوالن برسـانند. در اینجـا بایـد 
توجـه کـرد کـه بازنمایـی نادرسـت از وضعیـت، منجـر 
بـه تصمیمـات اشـتباه می شـود و مانـع اصـاح خواهـد 
شـد. از طـرف دیگـر انتقـال درسـت موجـب بهبـود و 

 نادرسـت اسـت.
ً
اصـاح رویه هـای گاهـا

مسـئولیت اجتماعـی در مـورد وظیفـه آگاهـی رسـانی 
پيـدا  بیشـتری  اهمیـت  مـردم،  بـه  عمومـی  روابـط 
می کنـد. در اینجـا می توان دو نگاه مختلـف را از هم جدا 
کـرد: نـگاه تبلیغـی و نـگاه مسـئوالنه. در نـگاه تبلیغـی 
روابـط عمومی هـا وظیفـه تبلیغـات بـرای سـازمان خود 
را بـه عنـوان اصـل می پذیرنـد امـا در نـگاه مسـئوالنه، 
آگاهـی بخشـی بـه جامعـه بـا هـدف ارتقـای  وظیفـه 
دانـش و واقـع گرایـی در ارائـه خدمـات سـازمان را بـرای 

خـود قائلنـد.
روابـط  اجتماعـی  مسـئولیت  در  کـه  اصولـی  از  یکـی 
عمومی هـا بایـد بـه آن توجـه شـود ارائـه محتـوا بـا هدف 
آگاهـی عمومـی اسـت تا مـردم از خطـر گمراهی، مصون 
باشند. آگهی های عمومی، هشدارهای الزم را به مردم 
می دهـد و درک جامعـه را از مسـائل پيرامـون روشـن 
تـر می کنـد. بنابرایـن روابـط عمومی ها باید مسـئولیت 

اجتماعـی را سـرلوحه فعالیـت خویـش قـرار دهنـد.
شـرکت گاز آذربایجـان غربـی بـا بهره منـدی از حمایـت 
ویـژه مدیریـت عالـی سـازمان، نیروهـای متخصـص و 
برنامـه ریـزی مبتنـی بـر مسـئولیت اجتماعـی سـعی بـر 
آن داشـته تـا ضمـن آگاهـی بخشـی عمومـی نسـبت 
بـه اقدامـات انجـام گرفتـه در بحـث همراهـی عمومـی 
و  نمایـد  آفرینـی  نقـش  نیـز  ایمنـی  هشـدارهای  بـا 
خـدای متعـال را شـاکریم کـه در ارزیابی هـای ملـی و 
اسـتانی در بخـش تهیـه ی خبـر، تولیـد محتـوای پربـار 
و تبلیغاتـی در فضـای محیطـی، مجـازی و رسـانه ای و 
نیـز بهینه سـازی مصـرف سـوخت، تهیـه پادکسـت 
بـه زبان هـای مختلـف متناسـب بـا ترکیـب جمعیتـی 
نیـز  و   CRM سـامانه  طریـق  از  پاسـخگویی  اسـتان، 
نظرسنجی های محلی و استانی روابط عمومی شرکت 
گاز آذربایجـان غربـی از جایـگاه نخسـت برخـوردار بـوده 
و این امر سـنگینی مسـئولیت پذیری ما فعالین این 

حـوزه را دوصـد چنـدان کـرده اسـت.
جالـب اسـت کـه اضافـه کنـم در بخـش خبـری نیـز 
همـواره تـاش روابـط عمومـی  تولیـد و انتشـار اخبـار 
بـه روز و دسـت اول بـوده تـا بتوانـد رسـانه ها را از نظـر 
اطاع رسـانی از بـاب دسـتاوردها و عملگـرد شـرکت 
گاز، بـا اخبـاری جدیـد تغذیـه نمایـد. ضمـن آن کـه خالـی 
از لطـف نخواهـد بـود کـه اشـاره کنـم پرسـنل  روابـط 
عمومـی  شـرکت گاز اسـتان در رصـد و پوشـش اخبـار 
نیـز همـواره پيشـگام هسـتند کـه نمونـه بـارز آن خبـر 
مربوط به ترور سـردار شـهید حاج قاسـم سلیمانی بود 
کـه شـاید جـزو نخسـتین رسـانه هایی در سـطح کشـور 
بودیـم کـه خبـر را رصـد و اطاع رسـانی های الزم را انجـام 

دادیـم.
عمومـی  روابـط  و  رسـانه  همراهـی  امـروز  معتقدیـم 
می توانـد در تبیيـن دسـتاوردهای شـاخص نظـام در 
بحـث محرومیـت زدایـی و آبادانـی بسـیار موثـر واقـع 
شـود و تقویـت ایـن ارتبـاط یکی از سیاسـت های جدی 
روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان محسـوب می شـود. 
ضمـن قدردانـی از تـاش همـه کارکنـان شـرکت گاز 
قابـل  جهش هـای  اخیـر  سـال  چنـد  در  کـه  اسـتان 
ماحظـه ای را در گاز دار سـاختن جمعیـت شـهری و 
روسـتایی خلـق کـرده انـد امیـد داریـم تـا ایـن حرکـت 
جهـادی بـا همراهـی بیـش از پيـش مـردم، رسـانه و 
تبیيـن روابـط عمومـی منجر به آسـایش هر چه بیشـتر 

مصـرف کننـدگان گـردد.

شرکت گاز آذربایجان غربی پایبند  
به مسئولیت اجتماعی در حوزه 

 روابط عمومی 

محمدصبوری

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان غربی



رویدادها و پروژه های شــرکت گاز آذربایجان  غربی در دهه فجر انقالب اســالمی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان غربی پنجشنبه  ۲8  بهمن 1۴00   شماره 6158 3

؛ به مناسبت دهه مبارک فجر
پروژه گازرسانی به ۸ روستای سلماس کلنگ زنی شد

کلنـگ گازرسـانی بـه 8 روسـتای محـور چهریق سـلماس به زمین 
خورد.

بـا  مراسـمی  طـی  سـلماس،  گاز  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
حضـور غنـی زاده سرپرسـت فرمانـداری، جانـزاده رئیـس اداره گاز 
و نیـز اعضـای شـورای اداری سـلماس و جمعـی از اهالـی روسـتای 
چهریـق علیـا، کلنگ گازرسـانی به روسـتاهای این محـور به زمین 

زده شـد.
بیـان  بـا  سـلماس  گاز  اداره  رئیـس  جانـزاده  مراسـم  ایـن  در 
این کـه در ایـن پـروژه بـه 8 روسـتا گازرسـانی می شـود، اظهـار کـرد: 
زوالبهیـک، قصریـک، چهریـق سـفلی،  آبـاد،  روسـتاهای عبدیـل 
چهریـق علیـا، یونجالیـق، اجـواج و میرآبـاد از نعمـت گاز برخـوردار 

شـد. خواهنـد 
وی افـزود: بـرای اجـرای ایـن پـروژه هزینـه بالـغ بر ۱32 میلیـارد ریال 

اعتبار برآورده شـده اسـت.
در  پـروژه  ایـن  طـی  این کـه  اعـام  بـا  سـلماس  گاز  اداره  رئیـس 
گازدار  بـا  گـذاری خواهـد شـد، گفـت:  لولـه  کیلومتـر  مجمـوع 4۶ 
شـدن ایـن روسـتاها 485 خانـوار از نعمـت گاز طبیعـی برخـوردار 

می شـوند.
 

همزمان با دهه مبارک فجر انجام شد؛
افتتاح پروژه گازرسانی به 3 روستای چایپاره

پـروژه گازرسـانی بـه 3 روسـتای طاهرآبـاد، کورابـاغ و قارنـی یاریـخ 
افتتـاح شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره گاز چایپاره، طی مراسـمی با حضور 
نجـف زاده نماینـده شهرسـتان های خـوی و چایپـاره در مجلـس 
شـورای اسـامی، شـکورزاده فرماندار، حجت االسـام جمشـیدی 
امـام جمعـه، قدیم خانـی رئیـس اداره گاز و اعضـای شـورای اداری 
شهرسـتان در روسـتای طاهر آباد، پروژه گازرسـانی به 3 روسـتای 

چایپـاره مـورد بهره بـرداری قـرار گرفت.
اعـام  بـا  مراسـم  ایـن  در  چایپـاره،  گاز  اداره  رئیـس  خانـی  قدیـم 
هزینـه  ریـال  میلیـارد  بـر 2۶  بالـغ  پـروژه  ایـن  اجـرای  بـرای  این کـه 
شـده اسـت، گفـت: ایـن پـروژه با اجـرای ۱2 کیلومتر شـبکه گذاری 
و نصـب ۷۹ انشـعاب تعـداد ۹5 خانـوار را از نعمـت گاز طبیعـی 

اسـت. کـرده  بهره منـد 

؛ به مناسبت دهه مبارک فجر
کلنگ گازرسانی به 2۶ روستای ارومیه بر زمین زده شد

کلنگ گازرسانی به 2۶ روستای ارومیه بر زمین زده شد.
طـی  آذربایجان غربـی،  گاز  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مراسـمی بـا حضـور معتمدیـان اسـتاندار، شـیخی مدیرعامـل و 
جمعـی از مدیـران شـرکت گاز آذربایجان غربـی و مقابلـی فرمانـدار 
شهرسـتان، کلنـگ گازرسـانی بـه 2۶ روسـتای ارومیـه در روسـتای 

اشکسو برگزار شد . 
شـیخی مدیرعامـل شـرکت گاز آذربایجان غربـی در ایـن مراسـم بـا 
بیـان این کـه بـرای گازرسـانی بـه ایـن روسـتاها در مجمـوع حـدود 
عملیاتـی  بـرای  گفـت:  شـد،  خواهـد  شـبکه گذاری  کیلومتـر   ۷2
شـدن ایـن پروژه هـا 5۶۹ میلیـارد ریـال اعتبـار هزینـه بـرآورد شـده 

اسـت.
و  هشـتیان  محـور  دو  در  روسـتا   2۶ ایـن  این کـه  اعـام  بـا  وی 
خـوش االن اجـرا خواهـد شـد، خاطرنشـان کـرد: بـا گازرسـانی بـه 
ایـن روسـتاها بیـش از ۱۱۰۰ خانـوار تحـت پوشـش نعمـت گاز قـرار 

می گیرنـد.

به مناسبت دهه مبارک فجر انجام شد؛
افتتاح پروژه گازرسانی به چهار روستای خوی

بـه  خـوی  مرکـزی  بخـش  روسـتای  چهـار  بـه  گازرسـانی  پـروژه 
رسـید. بهره بـرداری 

بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره گاز خـوی، طـی مراسـمی بـا حضـور 
شـورای  مجلـس  در  چایپـاره  و  خـوی  مـردم  نماینـده  نجـف زاده 
اسـامی، عباسـی سرپرسـت فرمانداری، نصرالهی رئیس اداره گاز 
و جمعـی از اعضـای شـورای اداری خـوی در روسـتای عسـگرآباد، 
پـروژه گازرسـانی بـه چهـار روسـتای بخـش مرکـزی خـوی افتتـاح 

شـد.
نصرالهـی رئیـس اداره گاز خـوی دربـاره ایـن پـروژه گفـت: در قالـب 
خ یاشـار و آل  ایـن پـروژه چهـار روسـتای حیدرآبـاد، عسـگرآباد، قـر

قویـروق گازدار شـدند.
کیلومتـر   ۱8 بـه  نزدیـک  پـروژه  ایـن  در  این کـه  بیـان  بـا  وی 
شـدن  روشـن  بـا  افـزود:  اسـت،  گرفتـه  صـورت  شـبکه گذاری 
مشـعل گاز در ایـن روسـتاها، 228 خانـوار از نعمـت گاز برخـوردار 

. ند شـد
پـروژه مذکـور، 55  اجـرای  بـرای  گاز خـوی،  اداره  رئیـس  گفتـه  بـه 

اسـت. شـده  صـرف  اعتبـار  ریـال  میلیـارد 

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی:
پرسـنل  مجاهـدت  پـی   در  گازرسـانی  توسـعه  و  گاز  پایـداری 

بـود آذربایجان غربـی  گاز  شـرکت 
مدیرعامـل شـرکت گاز آذربایجان غربـی گفـت: ۱۱2۰ میلیـارد ریـال 
بـرای افتتـاح پروژه هـای گازرسـانی بـه ۱۰۱ روسـتای اسـتان هزینـه 

شـده اسـت.
علیرضـا  آذربایجان غربـی،  گاز  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـیخی در آیين گازرسـانی به روسـتاهای ارومیه در روستای گنبد 
اقتصـادی  معـاون  صادقـی  اسـتاندار،  معتمدیـان  حضـور  بـا  کـه 
مدیـران  از  جمعـی  و  شهرسـتان  فرمانـدار  مقابلـی  اسـتاندار، 
فجـر  مبـارک  دهـه  مناسـبت  بـه  کـه  آذربایجان غربـی  گاز  شـرکت 
برگـزاری شـد، اظهـار کـرد: امسـال و همزمـان بـا دهـه مبـارک فجـر 
گازرسـانی به ۱۰۱ روسـتا افتتاح و همچنین کلنگ زنی گازرسـانی به 

۷2 روسـتای دیگـر انجـام شـد.
وی بـا بیـان این کـه امسـال همـکاران شـرکت گاز آذربایجان غربـی 
توسـعه  و  گاز  جریـان  پایـداری  جبهـه  دو  در  بارندگی هـا  علیرغـم 
گازرسـانی کار کرده اند، افزود: با وجود سـرمای شـدید سـال جاری، 
خوشـبختانه گاز مشـترکان در اسـتان همواره دایر بود و گاز هیچ 

مشـترک خانگـی قطع نشـد.
مدیرعامـل شـرکت گاز آذربایجان غربـی با اشـاره بـه وجود بیش از 
یک میلیون و ۷۰ هزار مشـترک گاز در اسـتان، اظهار کرد: امسـال 
مصـرف گاز در اسـتان رکـورد بی سـابقه ای زد و از مـرز 33 میلیـون 
مترمکعب گذشت اما علیرغم آن، گاز آذربایجان غربی پایدار بود 

و قطع نشـد.
شـیخی ادامـه داد: از سـوی دیگـر بـا تـاش و همـت همـکاران، 
اجـرای پروژه هـای گازرسـانی متوقـف نشـد تـا این که گاز ۱۰۱ روسـتا 

آمـاده بهره بـرداری شـد.
وی با اعام این که توسـعه گازرسـانی در آذربایجان غربی همچنان 
تـاش می کنیـم تمـام روسـتاهای  کـرد:  تـداوم دارد، خاطرنشـان 

بـاالی 2۰ خانـوار اسـتان تـا پایـان سـال ۱4۰2 گازدار شـوند.

؛ در هشتمین روز دهه مبارک فجر
مشعل گاز 22 روستای ارومیه روشن شد

آیين گازرسانی به 22 روستای ارومیه برگزار شد.
طـی  آذربایجان غربـی،  گاز  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مراسـمی بـا حضـور معتمدیـان اسـتاندار، شـیخی مدیرعامـل و 
جمعـی از مدیـران شـرکت گاز آذربایجان غربـی و مقابلـی فرمانـدار 
آیيـن گازرسـانی بـه روسـتاهای ارومیـه در روسـتای  شهرسـتان، 

گنبـد برگـزار شـد .
ایـن مراسـم  آذربایجان غربـی در  گاز  شـیخی مدیرعامـل شـرکت 
بـا بیـان این کـه بـرای گازرسـانی بـه ایـن روسـتاها در مجمـوع ۱24 
کیلومتـر شـبکه گذاری شـده اسـت، گفـت: بـرای عملیاتـی شـدن 

ایـن پروژه هـا 45۰ میلیـارد ریـال اعتبـار هزینـه شـده اسـت.
آغـل،  داش  نـاري،  کوتـاالن،  قصریـک،  گوزگونـد،  روسـتاهای  وی 
سـین  گـوش،  هلـه  گنبـد،  پيرعلـی،  آبـاد،  سـلطان  نصـر،  شـهرك 
،  هونـدک، سـاعتلو، ورمزیـار،  آبـاد، فیروزیـان، کینسـی، شـیخ مـزار
حسوکندی، انگمان، نرلر، صدیق آباد و جعفریان را از روستاهای 

گازرسـانی شـده ارومیـه خوانـد.
بـه گفتـه ی مدیرعامـل شـرکت گاز آذربایجان غربـی، بـا گازرسـانی 
بـه ایـن روسـتاها بیـش از ۱45۰ خانـوار تحـت پوشـش نعمـت گاز 

قـرار گرفتند.

؛ در هشتمین روز دهه مبارک فجر
گاز روستای حسینعلی کرد شهرستان شوط افتتاح شد

پـروژه گازرسـانی بـه روسـتای حسـینعلی کـرد شهرسـتان شـوط 
افتتـاح شـد.

 بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره گاز شـوط، طـی مراسـمی بـا حضـور 
بابازاده فرماندار، حجت االسـام جباری امام جمعه، فتحعلی نژاد 
رئیـس اداره گاز و جمعـی از اعضـای شـورای اداری شهرسـتان، گاز 

روسـتای حسـینعلی کرد روشـن شد.
اعـام  بـا  مراسـم  ایـن  در  شـوط  گاز  اداره  رئیـس  فتحعلی نـژاد 
این کـه ایـن پـروژه بـا هزینه ای بالـغ بر ۶ میلیارد ریال اجرایی شـده 
اسـت، افـزود: بـرای گازدار شـدن ایـن روسـتا در مجمـوع 2۱4۱ متـر 

شـبکه گذاری شـده اسـت.
بـه گفتـه وی، بـا گازرسـانی بـه ایـن روسـتا، ۶8 خانـوار از نعمـت گاز 

بهره منـد شـدند.

؛ همزمان با دهه مبارک فجر
گازرسـانی در ۶ روسـتای محـور شـادلوی چالـدران افتتـاح  پـروژه 

شد
شـادلوی  محـور  روسـتای   25 از  روسـتا   ۶ بـه  گازرسـانی  پـروژه 

شـد. افتتـاح  چالـدران 
بـا  مراسـمی  طـی  چالـدران،  گاز  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
، فرهـادی رئیـس اداره گاز وجمعـی  حضـور عبداهلل نـژاد فرمانـدار
از مدیـران و مسـئوالن شهرسـتان در روسـتای امامقلـی کنـدی، 
پـروژه گازرسـانی بـه روسـتاهای محـور شـادلو مـورد بهـره بـرداری 

قـرار گرفـت.
فرهـادی رئیـس اداره گاز چالـدران در ایـن مراسـم اعـام کـرد: در 
، روسـتاهای امامقلـی کنـدی علیـا، امامقلـی  قالـب پـروژه مذکـور
کندی سـفلی، آباراباشـی، شـادلوی علیا، صفو و قزل سـوری گازدار 

شدند.
از  خانـوار   424 پـروژه  ایـن  از  بهره بـرداری  بـا  این کـه  بیـان  بـا  وی 
نعمـت گاز طبیعـی بهره منـد شـدند، افزود: برای اجـرای این پروژه 
۱۰۰ کیلومتـر شـبکه گذاری شـده و در مجمـوع  ۱8 میلیـارد ریـال 

اعتبـار صـرف شـده اسـت.
عبـداهلل نـژاد فرمانـدار چالـدران نیـز در ایـن مراسـم گفـت: یکـی از 
 ، مهمترین مولفه های پروژه های گازرسـانی مجموعه شـرکت گاز

رسـاندن گاز طبیعـی بـه مناطـق محـروم و مرزی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه این کـه طبـق قانـون هزینـه گازرسـانی بـه ازای هـر 
خانـوار حـدود ۹ میلیـون تومـان اسـت، اظهـار کـرد: بـا تاش هـای 
شـرکت گاز ایـن مبلـغ بـه دلیـل شـرایط خـاص منطقـه بـه بیـش از 

45 میلیـون تومـان افزایـش یافتـه اسـت کـه جـای تقدیـر دارد.

؛ همزمان با دهه مبارک فجر
کلنگ گازرسـانی به ۵ روسـتای محور سیسـر سردشـت بر زمین 

خورد
کلنـگ گازرسـانی بـه 5 روسـتای محـور سیسـر سردشـت بر زمین 

خورد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره گاز سردشـت، طـی مراسـمی بـا 
حضـور لقمان پـور سرپرسـت فرمانـداری، عمـری رئیـس اداره گاز 
و جمعـی از اعضـای شـورای اداری ایـن شهرسـتان، کلنـگ پـروژه 

گازرسـانی بـه روسـتاهای محـور سیسـر بـه زمیـن زده شـد.
عمـری رئیـس اداره گاز سردشـت در ایـن مراسـم بـا بیـان این کـه 
روسـتاهای این محور شـامل سیسر، نستان، سویروه، هرمزآباد 
و همـران اسـت، افـزود: برای اجرای این پـروژه هزینه ای بالغ بر ۱۱۶ 

میلیـارد ریال برآورد شـده اسـت.
وی بـا بیـان این کـه بـرای اجـرای ایـن پـروژه در مجمـوع بیـش از 2۰ 
کیلومتـر لوله گـذاری خواهـد شـد، اظهـار کـرد: با اجرایی شـدن آن، 

تعـداد 344 خانـوار از نعمـت گاز برخـوردار می شـوند.

؛ همزمان با ششمین روز دهه مبارک فجر
مشعل گاز در ۵ روستای سردشت روشن شد

مشعل گاز در 5 روستای محور دارساوین روشن شد.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره گاز سردشـت، طـی مراسـمی بـا 
حضـور لقمان پور سرپرسـت فرمانداری، عمری رئیـس اداره گاز و 
جمعـی از اعضـای شـورای اداری ایـن شهرسـتان، پـروژه گازرسـانی 

بـه روسـتاهای محـور دارسـاوین بـه بهره بـرداری رسـید.
عمـری رئیـس اداره گاز سردشـت در ایـن مراسـم بـا بیـان این کـه 
روسـتاهای ایـن محـور شـامل دارسـاوین، بانه زیـره، یوسـف گل، 
گندکـه و بناویلـه کوچـک اسـت، افزود: این پـروژه با هزینه ای بالغ 

بـر ۷3 میلیـارد ریـال اجرایی شـده اسـت.
 2۰ بـه  نزدیـک  مجمـوع  در  پـروژه  ایـن  اجـرای  بـرای  بیـان  بـا  وی 
مذکـور  پـروژه  در  کـرد:  اظهـار  اسـت،  شـده  لوله گـذاری  کیلومتـر 

شـدند. برخـوردار  گاز  نعمـت  از  خانـوار   32۷ تعـداد 

به مناسبت دهه مبارک فجر صورت گرفت؛
کلنگ زنی ۸ روستای محور قره جه وران چالدران

شهرسـتان  وران  قره جـه  محـور  روسـتای   8 بـه  گازرسـانی  پـروژه 
شـد. کلنگ زنـی  چالـدران 

بـه  گاز چالـدران، طـی مراسـمی  اداره  روابـط عمومـی  گـزارش  بـه   
 ، فرمانـدار نـژاد  عبـداهلل  حضـور  بـا  و  مبارک فجـر  دهـه  مناسـبت 
شهرسـتان  گاز  اداره  رئیـس  فرهـادی  جمعـه،  امـام  محمـدزاده 
پـروژه  زنـی  کلنـگ  چالـدران،  اداری  شـورای  اعضـای  از  جمعـی  و 
بـر زمیـن  بـه روسـتاهای محـور قره جـه وران چالـدران  گازرسـانی 

شـد. زده 
بـا اشـاره بـه  فرهـادی رئیـس اداره گاز چالـدران در ایـن مراسـم، 
گازرسـانی بـه 8 روسـتای محـور قره جـه وران، گفـت: در قالـب ایـن 
پـروژه روسـتاهای انبارمـاران، انبـار علیـا، انبار سـفلی، اینجه صاح 
علیـا، اینجـه صـاح سـفلی، قره جـه وران سـفلی، قره جـه وران علیـا 

و تاتکنـدی گازدار خواهـد شـد.
وی بـا اعـام این کـه بـا گازرسـانی بـه ایـن روسـتاها، 4۹۱ خانـوار از 
نعمت گاز برخوردار می شـوند، افزود: در این پروژه نزدیک به 38 

کیلومتـر شـبکه گذاری صـورت می گیـرد.
بـه گفتـه ی رئیـس اداره گاز چالـدران، بـرای اجـرای ایـن پـروژه ۱۰۰ 

میلیـارد ریـال اعتبـار بـرآورد شـده اسـت.

؛ به مناسبت دهه مبارک فجر
کلنگ گازرسانی به ۱۱ روستای محور بدالن بر زمین زده شد

عملیـات اجرایـی گازرسـانی بـه ۱۱ روسـتای محـور بـدالن خـوی آغاز 
شد.

طـی  آذربایجان غربـی،  گاز  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مراسـمی بـا حضور درسـتکار معـاون بهره برداری، قاسـمی رئیس 
ح ها و صبوری رئیس روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان،  اجرای طر
شـورای  مجلـس  در  چایپـاره  و  خـوی  مـردم  نماینـده  نجـف زاده 
، نصرالهـی رئیـس اداره گاز شهرسـتان  اسـامی، عباسـی فرمانـدار
و جمعـی از دیگـر مسـئوالن شهرسـتانی و اهالـی روسـتای بدالن، 

گازرسـانی بـه روسـتاهای محـور مذکـور کلنگ زنـی شـد.
گاز  شـرکت  بهره بـرداری  معـاون  درسـتکار  مراسـم،  ایـن  در 
آذربایجان غربـی بـا اشـاره بـه هدف گـذاری گازرسـانی به ۱۱ روسـتای 
شـیوان  روسـتاهای  پـروژه  ایـن  قالـب  در  گفـت:  بـدالن،  محـور 
رجـب،  بـاغ  قشـقاباغ،  احمدآبـاد،  بطچـی،  چ  دیـز بطچـی،  کنـدی، 
گازدار  کوچـك  و  حصـار  بـدالن،  کنـدی،  صوفـي  پسـك،  داش 
خواهنـد شـد.وی بـا اعـام این کـه بـا گازرسـانی بـه ایـن روسـتاها، 
۶8۰ خانـوار از نعمـت گاز برخـوردار خواهنـد شـد، افـزود: در قالـب 
ایـن پـروژه نزدیـک بـه 82 کیلومتـر شـبکه گذاری صـورت می گیـرد.

آذربایجان غربی،هزینـه  بـه گفتـه معـاون بهره بـرداری شـرکت گاز 
ای بالـغ بـر 38۰ میلیـارد ریـال بـرای اجـرای ایـن پـروژه بـرآورد شـده 
ایـن مراسـم، نجـف زاده نماینـده مـردم خـوی و  ادامـه  اسـت.در 
عملکـرد  از  تقدیـر  بـا  نیـز  اسـامی  شـورای  مجلـس  در  چایپـاره 
شـرکت گاز اسـتان، اظهـار کـرد: امیدواریـم پروژه هـای گازرسـانی 
خـوی بـا تسـریع عملکـرد ایـن شـرکت، در موعـد مقـرر بـه اتمـام  

برسـد.

؛ به مناسبت دهه مبارک فجر
گاز 3 روستای شاهین دژ افتتاح شد

پروژه گازرسـانی به روسـتاهای محور قیزکرپی و سـاروجه و اقبال 
شـاهین دژ افتتاح شد.

مراسـمی  طـی  دژ،  شـاهین  گاز  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
گاز  اداره  رئیـس  حضـور  بـا  و  فجـر  مبـارک  دهـه  مناسـبت  بـه 
شهرسـتان، همتی نماینده مردم شـاهین دژ و تکاب در مجلس 
شـورای اسـامی و جمعی دیگر از مسـئوالن شهرسـتان، در جمع 
گاز روسـتاهای محورهـای قیزکرپـی و  اهالـی روسـتای قیزکرپـی، 

سـاروجه و اقبـال شـاهین دژ بـه بهره بـرداری رسـید.
مختـاری رئیـس اداره گاز شـاهین دژ بـا اشـاره بـه برخـورداری 3۱8 
از  سـاروجه  و  قیزکرپـی  محورهـای  روسـتاهای  سـاکن  خانـوار 
، گفـت: بـرای گازدار شـدن ایـن روسـتاها 25 میلیـارد  نعمـت گاز

ریـال اعتبـار صـرف شـده اسـت.

به مناسبت دهه فجر صورت گرفت؛
کلنگ زنی 9 روستای محور آبگرم در چالدران

آبگـرم چالـدران کلنگ زنـی  پـروژه گازرسـانی بـه ۹ روسـتای محـور 
شـد.

به گزارش روابط عمومی اداره گاز چالدران، طی مراسمی با حضور 
محمـدزاده  حجت االسـام  فرمانـداری،  سرپرسـت  عبداهلل نـژاد 
امـام جمعـه، فرهـادی رئیس اداره گاز چالدران و جمعی از اعضای 
شـورای اداری شهرسـتان، کلنـگ پـروژه گازرسـانی بـه ۹ روسـتای 

محـور آبگـرم بـر زمین زده شـد.
هـم  این کـه  بیـان  بـا  مراسـم  ایـن  در  چالـدران  گاز  اداره  رئیـس 
اکنـون ۶۰ در صـد جمعیـت روسـتایی ایـن شهرسـتان از نعمـت 
کـه  روسـتایی   ۹ کـرد:  اظهـار  هسـتند،  بهره منـد  طبیعـی  گاز 
پروژه هـای گازرسـانی آنهـا امـروز کلنگ زنـی شـد، دارای ۶ درصـد از 
کل جمعیـت روسـتایی ایـن شهرسـتان هسـتند کـه با گازرسـانی 
آنهـا جمعیـت روسـتایی برخـوردار در چالـدران بـه ۶۶ درصـد  بـه 
شـیخ  سـفلی،  سـلوی  شـیخ  نـاور،  روسـتاهای  می رسـد.فرهادی 
سـلوی علیـا، دوشـان تپـه، آبگـرم، تغنیـت علیـا، تغنیـت سـفلی، 
تولکی تپه سـی و دار دره سـی را ۹ روسـتای محور آبگرم اعام کرد 
و افـزود: بـرای ایـن پـروژه هزینـه ای بالـغ بر 2۰ میلیـارد تومان اعتبار 
در نظـر گرفتـه شـده کـه طـی آن 85۹۰ متـر شـبکه گذاری شـده و 

می شـود. نصـب  انشـعاب   35۰
عبـداهلل نـژاد سرپرسـت فرمانـداری چالـدران نیـز در ایـن مراسـم 
بـا بیـان این کـه امـروز در تمـام نقـاط اسـتان و شهرسـتان شـاهد 
بـه  گازرسـانی  بحـث  در  کـرد:  اظهـار  هسـتیم،  گازرسـانی  توسـعه 
روسـتاها شـاهد یـک عـزم جـدی از سـوی دولـت و شـرکت گاز بـه 

ویـژه بـرای نقـاط محـروم و سردسـیر هسـتیم.
؛ همزمان با دومین روز دهه مبارک فجر

گاز 9 روستای تکاب افتتاح شد
پـروژه گازرسـانی بـه ۹ روسـتای محـور مائیـن بـاغ بـه بهره بـرداری 
رسـید.به گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز آذربایجان غربـی، طـی 
 ، شـاهین دژ و  تـکاب  مـردم  نماینـده  همتـی  حضـور  بـا  مراسـمی 
سـتوده فرمانـدار و امـام جمعـه شهرسـتان، فرماندهـان نظامـی 
و انتظامـی و جمعـی از مسـئوالن شهرسـتان در محـل مسـجد 
روسـتای قوجـه برگـزار شـد، پـروژه گازرسـانی بـه ۹ روسـتای محـور 

مائیـن بـاغ مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت.
این کـه  اعـام  بـا  مراسـم  ایـن  در  تـکاب  گاز  اداره  رئیـس  اخـوان 
ایـن ۹ روسـتا شـامل مائیـن بـاغ، آقابیـک، درویـش رش، قوجـه، 
آبـاد، نخـوددره، تپـه بـر، قلـدره سـفلی و قلـدره علیـا اسـت،  علـی 
گفـت: ایـن روسـتاها در قالـب پـروژه ی 2۰ روسـتایی محـور مائیـن 
بـاغ گازدار شـدند و گازرسـانی بـه مابقـی روسـتاها نیـز در دسـت 
اقـدام اسـت.وی بـا اشـاره بـه سـختی گازرسـانی بـه ایـن روسـتاها 
بدلیـل شـرایط جغرافیایـی، اظهـار کـرد: طی ایـن پـروژه 5۰ کیلومتر 
گرفتـه  صـورت  اعتبـار  ریـال  میلیـارد   ۱۱۰ صـرف  بـا  شـبکه گذاری 
اسـت.رئیس اداره گاز  تـکاب افـزود: بـا گازدار شـدن این روسـتاها 

528 خانـوار از نعمـت گاز برخـوردار شـدند.
وی بـا اعـام این کـه در حـال حاضـر بـا گازدار شـدن ایـن ۹ روسـتا 
تعـداد روسـتاهای گازدار شهرسـتان بـه 4۰ مـورد رسـیده اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: بـا اتمـام پروژه هـای گازرسـانی در دسـت اقـدام 
تعـداد خانـوار روسـتایی بهرمنـد از گاز در شهرسـتان بـه بیـش از 
8۰ درصد خواهد رسـید.در  ادامه این مراسـم، سـتوده فر فرماندار 
تـکاب  بـا تقدیـر از زحمـات بی وقفـه تاشـگران گاز و پيمانـکاران 
ایـن پـروژه، گفـت: ضـروری اسـت اهالـی منطقـه نیـز بـا شـرکت گاز 
و عوامـل پيمانـکاری همـکاری الزم را جهـت سـهولت در فراینـد 
گازرسـانی انجـام دهنـد. همتـی نماینـده مـردم تکاب و شـاهین دژ 
در مجلـس شـورای اسـامی نیـز در ایـن مراسـم ضمـن تقدیـر از 
تاش شـرکت گاز در گازرسـانی به مناطق  محروم، تسـریع در روند 
اجـرای پروژه هـای گاز رسـانی و شـروع عملیـات نصـب علمـک در 
روسـتاهای تزریق گاز شـده را خواسـتار شد.ی ابراز امیدواری کرد، 
رونـد گازرسـانی بـه ۱۱ روسـتای باقیمانـده محـور مائیـن بـاغ نیز با 

سـرعت عمـل بـاال بـه مرحلـه بهره بـرداری برسـد.
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 سرپرست استان آذربایجان غربی :        طاهره زینالی

 تحریریه شهرستانها:       0۲1-۴۴۲33511
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان غربی

گاز  شـرکت  بهره بـرداری  معاونـت  سرپرسـت 
آذربایجان غربـی از   3۷ هـزار و ۷2۹ اشـتراک پذیری 

داد. خبـر  امسـال  ماهـه  یـازده  طـی 
جمشـید درسـتکار در گفت وگـو بـا خبرنـگار روابـط 
کـرد:  اظهـار  آذربایجان غربـی،  گاز  شـرکت  عمومـی 
مـورد   355 و  هـزار   22 سـال جاری  ماهـه  یـازده  در 
اشـتراک  در شـهرها و ۱5 هـزار و 3۷4 مـورد نیـز در 

اسـت. شـده  پذیـرش  اسـتان  روسـتاهای 
در  همچنیـن  سـال جاری  طـی  این کـه  بیـان  بـا  وی 
مجمـوع ۱5 هـزار و ۷۷۰علمـک تـا پایـان بهمـن  در  
آذربایجان غربـی نصـب شـده اسـت، افـزود: از ایـن 
تعـداد ۱۱ هـزار و 485 فقـره مربـوط بـه روسـتاها و 
4385 فقـره نیـز در شـهرهای اسـتان نصـب شـده 

اسـت.
گاز  شـرکت  بهره بـرداری  معاونـت  سرپرسـت 
 ۱3۶۱ برخـورداری  بـه  اشـاره  بـا  آذربایجان غربـی 
، گفـت: از 48 شـهر  روسـتای اسـتان از نعمـت گاز
گاز  نعمـت  از  اکنـون  هـم  شـهر  نیـز44  اسـتان 
تـا چنـد مـاه  کـه  ایـن در حالـی اسـت  بهره مندنـد؛ 
اخیـرا  امـا  داشـتیم  شـهر   44 اسـتان  در  مـا  قبـل 

شـدند. تبدیـل  شـهر  بـه  روسـتا  چنـد 
اکنـون  هـم  این کـه  اعـام  بـا  ادامـه  در   درسـتکار 
بیـش از یـک میلیـون و  ۷2 هـزار و ۶24 مشـترک 

منـد  بهـره  طبیعـی  گاز  نعمـت  از  اسـتان  ایـن  در 
هسـتند، خاطرنشـان کـرد: از ایـن تعـداد 238 هـزار 
مشـترک در بخـش روسـتایی و مابقـی در بخـش 

اسـت. شـهری 
برخـورداری  مناسـب  وضعیـت  بـه  همچنیـن  وی 
صنایـع آذربایجان غربـی از نعمـت گاز اشـاره کـرد و 
گفـت: در حـال حاضـر  22 شـهرک صنعتـی، بیـش 
و  تولیـدی  واحـد   ۱554 و   ،CNG ایسـتگاه   ۱32 از 
صنعتـی در اسـتان از نعمـت گاز طبیعـی بهره منـد 
هسـتند. سرپرسـت معاونـت بهره برداری شـرکت 
گاز آذربایجان غربـی بـا تاکیـد بـر این کـه در فصـول 
گـرم سـال بیشـترین میـزان مصـرف گاز در اسـتان 
نیروگاه هـا،  ویـژه  بـه  صنایـع  بخـش  بـه  متعلـق 
اسـت،  سـیمان  کارخانه هـای  و  پتروشـیمی ها 
راسـتای  در  و  سـرما  فصـل  ورود  بـا  کـرد:  اظهـار 
پایـدار گاز بخـش خانگـی، مصـرف سـوخت صنایع 
محدودیت هـای  اعمـال  بـا  و  شـده  مدیریـت 
مشـکلی  خانگـی  بخـش  در  می شـود  تـاش  الزم، 
بـا  سـال جاری  در  کـه  همچنـان  نیایـد  وجـود  بـه 

کردیـم. سـپری  را  سـرما  پيـک  موفقیـت 
کلیـه  این کـه  اعـام  بـا  همچنیـن  درسـتکار 
اجراشـده  انتقـال  خـط  و  توزیـع  شـبکه های 
گفـت:  می گردنـد،  پایـش  مسـتمر  صـورت  بـه 

از  یکـی  طبیعـی  گاز  شـبکه  حفـظ  و  نگهـداری 
پایـداری  راسـتای  در  شـرکت  اقدامـات  مهم تریـن 
ایمـن  همچنیـن  و  طبیعـی  گاز  جریـان  مسـتمر 
ایـن  چنان کـه  اسـت  گاز  پـرت  کاهـش  و  بـودن 
جـدی  صـورت  بـه  اسـتان  گاز  شـرکت  در  مسـاله 
و  باالدسـتی  اسـناد  و  دسـتورالعمل ها  طبـق  و 

می پذیـرد. انجـام  اصـول  براسـاس 
توزیـع  روتیـن خطـوط  بـه تعمیـرات  ادامـه  در   وی 
افـزود:  و  کـرد  اشـاره  سـال جاری  طـی  انتقـال  و 
فنـی  تـوان  از  اسـتفاده  بـا  امسـال  ایـن  بـر  عـاوه 
ایسـتگاه  ظرفیـت   ، پيرانشـهر ناحیـه ی  پرسـنل 
هـزار   5۰ بـه  هـزار   2۰ از  مذکـور  شهرسـتان   CGS
و  برقـراری  در  کـه  یافـت  افزایـش  مترمکعـب 
پایـداری جریـان گاز ایـن شهرسـتان طـی زمسـتان 

بـود. حـال  کمـک  بسـیار  سـال جاری 
گاز  شـرکت  بهره بـرداری  معاونـت  سرپرسـت 
این کـه  بـر  تاکیـد  بـا  همچنیـن  آذربایجان غربـی 
ایسـتگاه های  هیترهـای  اورهـال  ح  طـر امسـال 
کـرد:  اظهـار  گرفـت،  قـرار  کار  دسـتور  در   CGS
افزایـش  هیترهـا،  سـوخت  مصـرف  کاهـش 
عملکـرد  از  ناشـی  ایـرادات  رفـع  حرارتـی،  راندمـان 
ح بود. هیترهـا و بروزرسـانی آنهـا از اهـداف این طر

رئیـس امـور مهندسـی و اجـرای طرح های شـرکت گاز 
از اجرای ۱4۶ پروژه گازرسانی در سطح استان خبر داد.
حسـن احمدپـور در گفـت و گـو بـا جام جـم اظهـار 
در  اجـرا  دسـت  در  پروژه هـای  اجـرای  بـرای  کـرد:  
شـبکه گذاری  کیلومتـر   52۰۰ از  بیـش  مجمـوع 
صـورت می گیـرد کـه از ایـن میـزان، 35۷ کیلومتـر 
آن شـامل 25 پروژه در اجرای مرکز اسـتان اسـت.
وی بـا بیـان این کـه از مجمـوع پروژه هـای اجرایـی 
حـال  در  اسـتان  شـمال  در  پـروژه   33 کنونـی، 
اجراسـت، افـزود: 88 پـروژه نیـز مربـوط بـه جنوب 
اسـتان می شـود که با توجه به شرایط جغرافیایی 
بـه  گاز  از پروژه هـای سـخت شـرکت  آن منطقـه، 

می آینـد.  حسـاب 
ح های شـرکت  رئیـس امـور مهندسـی و اجرای طر
گاز آذربایجان غربـی در ادامـه بـا اعـام این کـه بجـز 
گاز ۱۰2 روسـتای افتتاحی در دهه مبارک فجر، طی 
نیمـه اول امسـال بـه 4۰ روسـتا گازرسـانی شـده 
بـه  مربـوط  روسـتا   ۷ تعـداد  ایـن  از  افـزود:  بـود، 
شـمال اسـتان بـود کـه بـرای گازرسـانی بـه آنهـا در 
مجمـوع حـدود 25 کیلومتر شـبکه گذاری شـده و 

24۹8 فقـره انشـعاب نیـز واگـذار شـده اسـت.
از گازرسـانی بـه روسـتاها در  بـه گفتـه ی احمدپـور، 
نیمه نخست سال جاری، همچنین ۶ روستا مربوط 
بـه مرکـز اسـتان بـود کـه در قالـب آن نیـز بیـش از 44 

کیلومتـر لوله گـذاری و ۱53۱ انشـعاب واگـذار شـد.
وی 2۷ روسـتای دیگـر از مجمـوع گازرسـانی های 

نیمه نخسـت امسـال را مربوط به جنوب اسـتان 
ذکـر کـرد و افـزود: در گازرسـانی بـه ایـن روسـتاها 
و  شـده  لوله گـذاری  کیلومتـر   ۱43 از  بیـش  نیـز 

3543  انشـعاب نیـز نصـب شـده بـود.
رئیـس امـور مهندسـی و اجـرای طرح هـای شـرکت 
ایسـتگاه های  سـاخت  بـه  همچنیـن  اسـتان  گاز 
تقلیـل فشـار جدیـد در آذربایجان غربـی نیـز اشـاره 
کرد و گفت: در این زمینه ۶ ایستگاه  تقلیل فشار 
در مرکز، 4 ایستگاه در شمال و ۱۰ ایستگاه هم در 

جنـوب اسـتان در دسـت احـداث اسـت. 
از  نیـز  را  اسـتان  صنایـع  بـه  گازرسـانی  احمدپـور 
دیگـر پروژه هـای در دسـت اجرای امور مهندسـی 
آذربایجان غربـی  گاز  شـزکت  ح هـای  طر اجـرای  و 
ذکـر کـرد و افـزود: در ایـن بخـش ۱5۹ پـروژه طـی ۹ 
ماهه امسـال به بهره برداری رسـیده و هم اکنون 

نیـز ۹۷ پـروژه در دسـت اجراسـت.
گازرسـانی  پروژه هـای  طراحـی  بـه  ادامـه  در  وی 
روسـتلیی و صنایع هم اشـاره و اعام کرد: در این 
زمینه 4۶ پکیج تاکنون طراحی و ارسـال شـده که 
2۷ پکیـج از آن مربـوط بـه نیمه اول سـال اسـت و 
پيـش بینـی می شـود تـا پایـان سـال ۶ پکیـج دیگر 

طراحـی و بـرای پيمان سـپاری ارسـال گـردد. 
رئیس امور مهندسـی و اجرای طرح های شـرکت گاز 
استان همچنین با اشاره به تعداد نقشه برداری های 
انجـام شـده در نیمـه اول امسـال، افـزود: در نیمـه 
و  شـده  نقشـه برداری  کیلومتـر   ۹5۰ امسـال  اول 

در نیمـه دوم سـال جاری نیـز تاکنـون 45۰ کیلومتـر 
نقشـه برداری شـده و امیدواریـم تـا پایـان سـال، 3۰۰ 

کیلومتـر دیگر نیـز انجام گیـرد.
گرفتـار  پروژه هـای  تعـداد  بـا  رابطـه  در  احمدپـور 
مشـکات معارضیـن ملکـی یـا دارای مشـکات 
طراحـی و سـختی عبـور نیز گفت: حـدود ۷۰ درصد 
از  مجـوز  یـا  و  معـارض  مشـکل  دارای  پروژه هـا 
اداره  راه و شهرسـازی و سـخت بـودن مسـیر و یـا 

مسـائل مالـی اسـت.
روسـتاهای  و  صنایـع  از  مـورد   35 وی،  گفتـه  بـه 
محـور زاویـه  شهرسـتان خـوی، 22 روسـتای محور 
رشـکان، شـهرک فنـاوری الکترونیـک و آسـفالت 
شهرستان ارومیه، حفرات خالی ماکو، محورهای 
یـک  محـور  روسـتای   ۶ و  کتبـان  تختـی،  خـان 
سـنجی شهرسـتان سـلماس از جمله پروژه های 
بشـمار  آذربایجان غربـی  گاز  شـرکت  مشـکل دار 

می رونـد.
ح های شـرکت  رئیـس امـور مهندسـی و اجرای طر
و  دو  صنعتـی  شـهرک  از  همچنیـن  اسـتان  گاز 
سـایت صنایع سـبک به اضافه3۱ مورد از صنایع 
شهرسـتان های ماکو، شـوط و پلدشـت، مشکل 
سـنگی بـودن مسـیر و سـختی عبـور روسـتاهای 
و  ارومیـه  بیـگ  بعبـدی  گنگچیـن،  زیـوه،  محـور 
پروژه هـای  از دیگـر  را  اسـتان  از صنایـع  3۰ مـورد 

مشـکل دار شـرکت گاز اسـتان برشـمرد.

 معاون بهره برداری شرکت گاز آذربایجان غربی اعالم کرد:

 پذیرش 37 هزار و 7۲۹ اشترک جدید در آذربایجان غربی
ح های شرکت گاز استان:  رئیس امور مهندسی و اجرای طر

 1۴6 پروژه گازرسانی در آذربایجان غربی در دست اجراست


