ﮐﯿﻤﯿـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم »ﮔـﺎز« در ﻣﻬـﺪ
اﻧﺮژی ﮐﺸﻮر!
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ »ال ﭘﯽ ﺟﯽ«
ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎز ﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود؛ اﯾﻦ ﮔﺎز ﮐﻪ
ﻣﺼﺎرف ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ
و ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دوﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﺧﺎﯾﺮﮔﺎز در ﺟﻬﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده؛ اﻣﺎ
در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر در اﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن،
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻨﻮز در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮدم از ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ
اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺪ ﺑﻮ ﺑﯽ ﺑﻬﺮه اﻧﺪ.
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﮔﺎزی ،ﺳﺮﺧﻮن ،ﮔﻮرزﯾﻦ،
ﭼﺎرک ،ﮔﺸﻮی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻫﻨﮕﺎم و ﺳﻔﯿﺪ و… .ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و
ﮔﺎز ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﻧﯿﺎز اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺮوژه ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺎزﮐﺸﯽ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻏﻨﯽ از ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﺳﺖ ،ﭘﺮوژه ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﺑﺮای
ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ در آن ﺳﺎل ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه؛ اﻣﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺎی آﺑﯽ و ﻧﺎرﻧﺠﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺪم ﮔﺎزﮐﺸﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ آن ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﻂ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮔﺎزﮐﺸﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ  20درﺻﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ اﻧﺮژی را
داﺷﺘﻪ ﮔﺎزﮐﺸﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻻی ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺸﻌﺎب
ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺮاک ﮐﺮده اﻧﺪ .
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﺮدم از ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺎی ﮔﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﮐﻤﺒﻮد ﺳﯿﻠﻨﺪر ﮔﺎز ،دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﻫﺎ
ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺎی ﮔﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮده و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی
اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرت اﯾﻦ ﺑﻤﺐ ﻫﺎی
آﻣﺎده اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ وارد ﻣﻨﺎزل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ و ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﻒ ﻫﺎی ﻃﻮﯾﻞ ﻣﺮدم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺻﻒ ﻫﺎی ﻃﻮﯾﻞ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺧﺎﻧﮕﯽ و
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺎی ﮔﺎز ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﺑﻪ اﻧﺪاز ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺎی ﮔﺎزی ﺧﺒﺮ داده و
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺠﻮم ﺧﻮدرو داران ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺧﻮدرو داران در
اﻗـﺪاﻣﯽ ﺧﻄﺮﻧـﺎک ﮔـﺎز ﺧـﺎﻧﮕﯽ را ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ » ﺳـﯽ ان ﺟـﯽ « ﮐﻨﻨـﺪ،
راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮﺷﻪ وﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎی ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ زﻧﯽ ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ
ﮐﻢ ﺷﺪن ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺎی ﮔﺎز در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﻢ اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮه ﻧﺒﻮده و ﺻﻒ ﻫﺎی
ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺻﻒ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺎز
آﻣﺪه اﻧﺪ؛ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎی
ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ارﻣﻐﺎﻧﯽ از ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ

ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻢ ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺪارﻧﺪ
ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان در ﻓﺎﺻﻠﻪ  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻫﻢ از دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ ﺧﺎﻧﮕﯽ در آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎ
ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻋﻤﺪه دﻟﯿﻞ آن را ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻤﯿﻪای ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎی ﮔﺎز
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺸﺎﮔﺮد در ﻓﺎﺻﻠﻪ  220ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮔﺎز در آن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﺑﺎ ﺻﺮف
ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﻼن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺎی ﮔﺎزی ﺑﺮای ﭘﺨﺖ و
ﭘﺰ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دردﺳﺮ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ در ﺑﺸﺎﮔﺮد
در ﺑﺮﺧﯽ از روﺳﺘﺎ ﻫﺎی ﺑﺸﺎﮔﺮد ﻣﺮدم ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺎی ﮔﺎز را ﺗﺠﻤﯿﻊ و از
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را
ﺑﺮاﯾﺸﺎن دارد؛ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﻠﻨﺪر ﭘﺮﮐﻨﯽ ﺑﺸﺎﮔﺮد ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺪﻫﯽ و ورﺷﮑﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 35ﻫﺰار ﻧﻔﺮه را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ و در ﺟﻬﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﮐﺖ و اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻓﺮوش ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺎز ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮی ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻟﮕﺮم
ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ ﺑﺎﯾﺪ ورود ﮐﺮده و
ﻧﺤﻮه ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺎی ﮔﺎز را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺎز در ﻣﻬﺪ اﻧﺮژی ﮐﺸﻮر
ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ زاده از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺤﻠﻪ داﻣﺎﯾﯽ،
در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻫﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﮐﭙﺴﻮل در
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﮔﺎز ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﺑﻮس
ﻫﺎی ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎی ﮔﺎز در ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺎی ﮔﺎز را
ﺗﻤﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎی
ﮔﺎز اﺷﺎره ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺳﯿﻠﻨﺪر ﮔﺎز در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻣﺎ ﮔﺎز ﻣﻨﺰﻟﻤﺎن را از ﭼﻬﺎر راه ﭘﮕﺎه ﮐﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺎ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ

ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺎز و ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﺳﯿﻠﻨﺪر ﮔﺎز ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز
ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ زاده ﺑﻪ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ
ﻧﺎﻇﺮی در ﻣﺤﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻫﺎ
دﭼﺎر ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮔﺎز ،ﮔﺮان ﺗﺮ از ﻧﺮخ ﮔﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺟﻌﻔﺮ دراﯾﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺸﺎﮔﺮدی ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :در روﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﭙﺴﻮل ﮔﺎز ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﮔﺎز ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺑﻪ
روﺳﺘﺎ ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﻮد وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻌﻈﻞ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﺮای روﺳﺘﺎ ﻧﺸﯿﻨﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺸﺎﮔﺮدی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺪاوم ﺧﻮدرو ﻫﺎﯾﯽ را در ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﮔﺎز
ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ از دوش ﻣﺮدم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/ح

