
مشعل گاز طبیعی در 11 روستای شهرستان خفر،  روشن شد 

گازرسانی، هدیه ای به خانواده های روستایی ملک 
آباد در بخش ارژن شهرستان شیراز

گازرسانی، هدیه ای به خانواده های روستایی
 قلمدان در شهرستان رستم 

گازرسانی به ۳۳ روستای نی ریز در فجر چهل و دوم 

طراحی و ساخت آب نمای مقاوم هیتر ایستگاه های 
گاز در قادرآباد 

۳

فارس ، پیشتاز در اجرای طرح نظارت بر مصرف
 بهینه ی گاز 
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۳
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4
افتتاح طرح گازرسانی به محور صنعتی شمال فسا

شعله گاز در  الورخشت المرد فارس روشن شد

۳
افتتاح و آغاز اجرای طرح های گازرسانی در فیروزآباد
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شرکت ملی گاز ایران وظیفه خود در بحث انتقال 
پایدار گاز در زمستان ٩٩ را به خوبی انجام داده است

صدای پای بهار می آید 

طرح های گازرسانی به 1۲ روستا در جهرم افتتاح شد

4
مشعل گاز روستای کمهر، در دهه فجر روشن شد 

4

َِّر اللَّْیِل َو النََّهاِر یَا ُمَحوَِّل الَْحْوِل  یَا ُمَقلَِّب الُْقُلوِب َو اْلَبَْصاِر یَا ُمَدب
َو اْلَْحَواِل َحوِّْل َحالََنا إِلَی أَْحَسِن الَْحاِل.

سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ 
در می آیند و گل ها لبخند می زنند؛ دفتر ایام ورق می خورد 
و شمیم بهاری و حلول سال نو ، پیام تحول و دگرگونی را نوید 

می دهد.
با تولد بهار و در رستاخیزی دوباره، طبیعت شکوفا شده و فصل 
سرسبزی و طراوت و زندگی از سر گرفته می شود و پیک بهار ، 

با خود تازگی، امید و پویایی را به ارمغان می آورد .
بهار، این ودیعه ی الهی، سرشار از سرسبزی، طراوت و شادابی 
است که مردمان ایران زمین، این رویش و شکوفایی را به نام 
نوروز گرامی می دارند. نوروز با نسیم جان نواز بهاری، دست 
عنایت خدایی است که دیگر بار دل و جان ما را به فردایی 
روشن نوید می دهد و سال کهنه، با یادگارانی از تالش های ما ، 

به گذشته می پیوندد.
خداوند بزرگ را به خاطر همه ی نعمت هایی که به ما ارزانی 
داشته تا یک سال پرکار و تالش را با همدلی و همفکری سپری 
نموده و در رشد، شکوفایی و توسعه ی اقتصادی میهن عزیزمان 

سهیم باشیم، بسیار سپاسگزاریم .
اگر چه شیوع بیماری کرونا، کام مردم عزیز میهن اسالمی و 
همکاران گرامی را تلخ کرده. اما امید داریم که با فرا رسیدن 
نوروز و بهار، این رستاخیر با شکوه طبیعت که جلوه ای از قدرت 
خداوندی است، زیبایی و سرسبزی همه جا را فرا گیرد و  زندگی 

دوباره و همراه با امید را برای مردم عزیزما به همراه آورد.
اینک که بهار دامان سبز خود را بر  زمین سخاوتمند گسترانیده 
و بر دستان گشوده به لبخند آسمان، جوانه ها رویانده ست،  ما 
نیز هم نوا با بهار و نغمه های پر ترنم خداوند که از گلوی رهای 

پرندگان می جوشد، آوای دعا و شکرگزاری سر می دهیم.
شکر برای آنچه خدای مهربان برای ما مقدر فرموده ست. برای 
فصل هایی که به نکویی و وصل بر ما گذشت و برای آنچه از 

همدلی و هم نوایی بر ما خواهد آمد.
سال 1400 با کوله باری از نوید،  به آستانه ی درگاه رسیده. 
های  نوبرانه  پاس  به  و  گشاییم  می  رویش  به  را  ها  دروازه 
بهارانش، ما نیز دوشادوش یکدگر، دلها و دست هامان را به 
هم گره می زنیم و از خداوند بزرگ، بهترین ها را برای همگان 

آرزو می کنیم. 
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معاون وزیر نفت و مدیر 
گاز  ملی  شرکت  عامل 
جلسه  آخرین  در  ایران 
این  زمستانی  سوخت 
شنبه  صبح  که  شرکت 
محل  در  اسفندماه   16
شرکت  دیسپچینگ 
ملی گاز ایران و با حضور 
مدیران ارشد این صنعت 
برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکاران و دست اندرکاران حوزه تأمین، 
پاالیش، انتقال و توزیع گاز طبیعی به خصوص مدیریت و کارکنان دیسپچینگ 
این شرکت که نقش مهمی در مدیریت جریان انتقال و توزیع گاز در سراسر 
کشور دارند، عبور همراه با آرامش از زمستان سال 99 را نتیجه تالش گروهی و 

همت مضاعف کارکنان شرکت دانست.
 حسن منتظرتربتی با اشاره به آرامش موجود در جامعه در فصل زمستان، 
این امر را به واسطه مدیریت خوب انجام شده در صنعت گاز، برنامه ریزی 
این  در  شده  اندوخته  تجربه  از  استفاده  نیز  و  مضاعف  تالش  مناسب، 
به  اعتماد و همدلی مدیران بخش های گوناگون نسبت  شرکت در کنار 
یکدیگر و کاری که انجام می دهند، دانست و اضافه کرد: با اینکه میانگین 
وزنی دما به نسبت سال گذشته در پاییز و زمستان، افت و خیز بیشتر و 
مصرف گاز در بخش های مختلف مصرفی کشور، افزایش داشت، اما هیچ 

گونه مشکلی در تأمین و عرضه گاز بوجود نیامد.
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران دستیابی به این دستاوردها در سال 99 را 
نتیجه برنامه ریزی مناسب، استفاده از تجربیات مدیران، همکاری و همدلی 
مناسب در همه بخش ها دانست و گفت: گاهی اوقات در جامعه احساس می 
شود که گاز بدون هیچ مشکلی تأمین و توزیع می شود در حالی که واقعًا 
این گونه نیست و دریافت، پاالیش، انتقال و توزیع بیش از هزار میلیون 
مناسب  ریزی  برنامه  و  دائمی  و  روزانه  به صورت  گاز طبیعی  مترمکعب 
برای توزیع در بخش های خانگی، صنعتی، تجاری، صادراتی و سایر بخش 
ها کاری بسیار دشوار، حساس، سخت و نفس گیر است و همه کارکنان، 
مدیران و دست اندرکاران شرکت ملی گاز ایران و بخش های باالدستی به 
صورت شبانه روزی برای تامین پایدار و بدون دغدغه گاز طبیعی به مردم 

عزیز کشور، تالش ویژه و مضاعفی دارند که جای تقدیر و تشکر دارد.

بهره مندی 5۲4 خانوار زرقانی از نعمت گاز

شرکت ملی گاز ایران وظیفه خود 
در بحث انتقال پایدار گاز در زمستان 

٩٩ را به خوبی انجام داده است

آغاز ساخت اداره گاز مشکان  
5

۳

مبارک     باد

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران:

شرکت گاز  استان فارس، با نوید بهره مندی ۷ هزار و ۵۰۰ خانوار 
فارسی،  چهل و دومین بهار انقالب  را پشت سرگذاشت

طرح گازرسانی به 
پاالیشگاه گاز پارسیان  سپهر مهر

 به بهره  برداری رسید 

ملی شدن صنعت نفت،
 نقطه ی عطفی در تاریخ 

ملت ایران 

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران: به بهانه ی سالروز ملی شدن صنعت نفت:

بهره برداری از ۲٣۵ طرح
 گاز رسانی به صنایع فارس، 

در دهه فجر 

پایان سرما در روستای تلخاب ممسنی در فارس 
5

نگاهی به خاطرات بازنشستگان گاز فارس

6

میــاد بــا ســعادت امــام ســجاد)ع( مبــارک     بــاد

بهــار آمــد و شمشــاداه  جــوان شــده انــد 
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مدیر عامل شرکت گاز فارس  در نشست خبری 
با اصحاب رسانه طرح های آماده افتتاح در دهه 
فجر در استان، صنعت گاز را شناسنامه انقالب 
اسالمی در توسعه عدالت اجتماعی و بهره مندی 
از ثروت ملی برشمرد و گفت : همزمان با چهل 
اسالمی، ۳16  انقالب  پیروزی   و دومین سالروز 
طرح  گازرسانی با اعتبار ۳1۳ میلیارد تومان در 

استان به بهره برداری می رسد.
شامل  طرح ها  این  افزود:  حسینی  غالمعباس 
از  دوبرجی  و  فدامی  شهرهای  به  گازرسانی 
مناطق  در  روستا  داراب، ۷9  توابع شهرستان 
عمدتا سخت گذر استان و ۲۳۵ واحد صنعتی 
و تولیدی است و با بهره برداری از این طرح ها، 
وحدود  هزار  و  روستایی  خانوار  و ۵0۳  6هزار 
گاز طبیعی  نعمت  از  فارس  هزارخانوار شهری 

برخوردار می شوند.
دهه  گازرسانی  های  پروژه  از  برداری  بهره  با 
نعمت گاز  از  بهره مندی  فجر، متوسط ضریب 

طبیعی در فارس به 96/۷ درصد می رسد . 
وی از اجرای بیش از 1۳ هزار و 900 انشعاب گاز 
در سطح استان هم خبر داد و افزود: طرح های 
گازرسانی به عماد شهر الرستان و 41 روستا نیز 
با اعتبار 140 میلیارد تومان تا پایان امسال به 

بهره برداری خواهد رسید. 
به گفته حسینی  با اتمام طرح های در دست 
اجرا تا پایان سال 99، ضریب بهره مندی استان 

به طور میانگین به 9۷ درصد خواهد رسید.

روستاهای  تعداد  فارس  گاز  مدیرعامل شرگت 
 ۳9۵ و  هزار  دو  را  استان  گازرسانی  مشمول 
روستا اعالم کرد و افزود: تاکنون ۲ هزار و 11۷ 
روستا از نعمت گاز بهره مند شده و با بهره برداری 
از 146 طرح گازرسانی روستایی در حال اجرا، 
متوسط ضریب  برخورداری از گاز روستایی به 

9۵.9 درصد  می رسد.
به  گاز رسانی  او همچنین در تشریح وضعیت 
شهرها نیزگفت: در بخش گازرسانی شهری نیز 
تحولی بزرگ صورت گرفته و رشد ۲۸ درصدی 
گازرسانی به شهرهای فارس در دولت تدبیر و 

امید رقم خورده است .
شهر   10۲ تاکنون  فارس  استان  شهر   110 از 
انرژی پاک بهره مند  و مشعل گاز، در  این  از  
خانه های بیش از یک میلیون و دو هزار و سه  

مشترک فارسی روشن شده است.
حسینی تاکید کرد: با اتمام طرح های گازرسانی 
به شهرهای رستاق،فدامی، دوبرجی، عمادشهر، 
ضریب   ، دهرم  و  بنارویه  جویم،  دهکویه،  
ارتقا  به 100درصد  فارس   گازرسانی شهری در 

می یابد.
 ۸۵ افزایش  از  ادامه  در  فارس  گاز  مدیرعامل 
خبر  نیز  استان  صنایع  به  گازرسانی  درصدی 
 ۸۷۸، گاز  باتالش های صنعتگران  و گفت:  داد 
صنعت تا کنون گاز دار شده و طرح گازرسانی 
به هزار و 1۲9 واحد صنعتی فارس نیز در دست 

اجرا است.

برگزاری نشست خبری مدیرعامل گاز استان فارس با اصحاب رسانه 

شرکت گاز  استان فارس، با نوید بهره مندی
 ۷ هزار و ۵۰۰ خانوار فارسی،  چهل و دومین

 بهار انقالب  را پشت سرگذاشت

در نشست خبری به مناسبت دهه فجر، از پروژه های قابل 
افتتاح شرکت گاز استان فارس رونمایی شد

سیم  بی  ارتباطات  عملکرد  بررسی  مانور 
دیجیتال بین واحدهای درون سازمانی و کانال 
عملیات مشترک و تلفن ماهواره ای در شرایط 

بحران در شرکت گاز فارس برگزار شد .
مخابرات  واحد  رئیس  محمودی  داوود 
شرکت گاز فارس با بیان این که راه اندازي 
بین  مسـتقیم   تماس  خطوط  نگهداري  و 
، یک  امدادگران  و  گیران  تصمیم   ، مدیران 
هدف اصلی در تمامی برنامـه ریـزي هـاي 
در   مانوری   : گفت  است،  بحران  مدیریت 
راستای سنجش آمادگی نیروهای انسانی و 
زمان  در  مخابراتی  و  ارتباطی  منابع  تجهیز 
با همکاری واحد مخابرات و سازمان  بحران 

های عضو ستاد بحران استان برگزار شد .
در این مانور عملیاتی که با حضور اعضای ستاد 
مدیریت بحران، سازمان های امدادرسان فارس 

و مدیران نواحی گاز شهرستان های  استان 
شبکه  های  کمبود  و  کور  نقاط  شد،  برگزار 
ارتباطات، شناسایی و بر تقویت ارتباط پایدار 
بخش درون سازمانی ، کاهش شکاف ارتباطی 
استان  شهری  و  روستایی  مناطق  تمامی  در 
نگه داشتن  پایدار  و  موجود  نواقص  رفع   و 
زیرساخت های ارتباطی و ماهواره ای تاکید شد

بروز  هنگام  ارتباطات  در  هماهنگی  بهبود 
بررسی   ، سازمانی  واحدهای  بین  بحران 
مسئولین  بودن   ) زنگ  به  )گوش   ،on call
دانش  میزان  بررسی   ، عملیاتی  واحدهای 
درخصوص  دیجیتال  های  سیم  بی  کاربران 
میزان  سنجش  و  تجهیزات  با  کار  نحوه 
هماهنگی و آمادگی واحدهای عملیاتی استان 
در مواقع بحران از دیگر اهداف برگزاری این 

مانور یک روزه بود

واحد  ارشد  مهندس  میرشکاری  حسن 
گازرسانی به صنایع  شرکت گاز استان فارس 
از اتمام طرح  تامین گاز سوخت  پاالیشگاه 
گاز  پارسیان سپهر مهر و راه اندازی مشعل 

پاالیشگاه  در جنوب فارس خبر داد. 
اینکه برای گازرسانی  بیان  با   میرشکاری 
به پاالیشگاه گاز پارسیان  سپهر مهر یک  
الحاقی  اینچ  از خط  ۵6  اینچ   انشعاب 6 
اخذ  سراسری  هشتم  و  چهارم  خطوط  به 
با  که  پروژه  این  در  افزود:  است،  شده 
نظارت شرکت گاز استان فارس در زمینه 
های طراحی و اجرای خط لوله و تاسیسات 
جانبی به انجام رسیده است، ۷60 متر خط 
انتقال 6 اینچ  به همراه ایستگاه  انشعاب، 
ایستگاه  جریان،  قطع  اتوماتیک  شیر 
گیری   اندازه  ایستگاه  و  کاتدی  حفاظت 

اجرا شده است. 

طرح گازرسانی به پاالیشگاه گاز پارسیان
  سپهر مهر به بهره  برداری رسید 

شش  مدت  در  طرح  این  اینکه  بیان  با  وی 
بهره  با  کرد:  تأکید  است،  گردیده  اجرا  ماه 
از این  پروژه، امکان تأمین ۳0 هزار  برداری 
متر مکعب در ساعت گاز، سوخت مورد نیاز 

این واحد صنعتی فراهم  شد.
اصلی  ماموریت  کرد:  تصریح  میرشکاری 
پاالیشگاه گاز پارسیان سپهر مهر  استحصال 
و  بوتان  پروپان،  اتان،  ارزشمند  ترکیبات 
پاالیشگاه  تولیدی  طبیعی  گاز  از  میعانات 
پارسیان و ارسال آن به شرکت  پاالیش گاز 
و  تفکیک  جهت  عسلویه  سپهر  پارسیان 

سپس صادرات می باشد.
در  فارس  استان  گاز  شرکت  وی،  گفته  به 
پاالیشگاه  ها،  نیروگاه  به  گاز  تحویل  زمینه 
گام  خود  توان  همه  با  استان  صنایع  و  ها 
زمینه های  بتوانیم  امیدواریم  و  برمی دارد 
بهره مندی هرچه بیشتر صنایع استان از این 

انرژی پاک را فراهم کنیم.
پاالیشگاه گاز پارسیان سپهر مهر، با ظرفیت 
تن  هزار  سیصد  و  میلیون  سه  سالیانه  تولید 
مجاورت  در  محصوالت  سایر  و  اتان  مخلوط 
دومین مجتمع گازی کشور فعالیت خواهد کرد. 
خام  از  جلوگیری  پاالیشگاه  این  مزایای  از 
صادرات،  افزوده،  ارزش  ایجاد  فروشی، 
و  کشور  پتروشیمی های  توسعه  ارز آوری، 

حفظ محیط زیست است.
شرکت  و  پارسیان  گاز  پاالیش  شرکت  دو 
پاالیش گاز  پارسیان سپهر در 1۲ کیلومتری 

جنوب شرقی شهرستان مهر قرار دارند.

برگزاری مانور بررسی 
ارتباطات، در شرایط 

بحران در شرکت 
گاز فارس  
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تولید،  بر جهش  به صنایع، عالوه  گازرسانی   
متوازن  خدمات  اقتصادی،  توسعه  موجب 
گازرسانی و کاهش آلودگی هوا  نیز می شود و 
طرح گازرسانی به ۲۳۵ واحد تولیدی و صنعتی 
عمده و جزء در استان فارس با ۳9۵ میلیارد 

ریال اجرا شده است.
ارزش  ایجاد  بر  عالوه  ها،  طرح  این  افتتاح 
افزوده، اشتغال زایی، صرفه جویی در مصرف 
ها،  هزینه  کاهش  فسیلی،  های  سوخت 
مهاجرت معکوس و توسعه و آبادانی شهرستان 

را به ارمغان می آورد. 

هفت  فارس،  صنعتی  واحد   6۲۲ و  هزار   9 از 
هزار و  ۸۷۸ واحد از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
و  هزار  به  گازرسانی  طرح  همچنین  هستند. 
1۲9 واحد صنعتی فارس نیز در دست اجرا یا 
انتخاب پیمانکار است و به زودی مصرف کننده 

گاز طبیعی خواهند شد.
از 6۷ شهرک صنعتی فارس نیز، 44 شهرک از 
گاز طبیعی استفاده می کنند و طرح گازرسانی 
به شهرک های صنعتی جهرم، اقلید، سروستان، 
خرم بید، بیرم، کازرون و سده  نیز در دست 

اجرا است.

با اتمام عملیات گازرسانی به روستای بن دشت 
در شهرستان زرین دشت، شعله گاز طبیعی در 

این روستا روشن شد.
 همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر طرح  
گازرسانی به روستای بن دشت به بهره برداری 

می رسد .
کیلومتر   ۳1 از  بیش  اجرای  با  طرح  این  در 
شبکه گازرسانی ، به ۲0۳ خانوار روستای بن 

دشت گازرسانی شده است
برای اجرای این طرح ۷۸ میلیارد ریال هزینه 
توسعه  اتیلن جهت  پلی  انشعاب  فقره  و ۲61 
شبکه روستاهای تابعه زرین دشت نصب شده 

است .

 در ادامه افتتاح پروژه های گازرسانی در دهه 
مبارک فجر، اهالی 11 روستا در شهرستان خفر 

از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.
مدیرعامل گازاستان فارس گفت: طرح گازرسانی 
به 11 روستای باغ کبیر، طاغون، قلعه، راهکان، 
مورچگی، باروس، زرقالت، آباده، لردخزان، آب 
کتان و هزارگام از توابع بخش راهکان شهرستان 
خفر با اجرای ۳۳ کیلومتر شبکه گذاری، ساخت 
ایستگاه تقلیل فشار TBS، راه اندازی سیستم 
با  و  گاز  علمک   1000 نصب  کاتدیک،  حفاظت 
صرف اعتبار9 میلیارد ۸00  میلیون تومان هزینه 

اجرا شد.
 ، منطقه  شرایط  به  توجه  با  افزود:  حسینی 
سنگی و شیبدار و بودن مسیرهای دسترسی،  
اجرای کار در شانه جاده و عبور متعدد لوله از 
رودخانه،  طرح گازرسانی به این 11 روستا از 

فسا  غرب  شمال  صنایع  به  گازرسانی  طرح 
با حضور  این شهر  و پروژه تقویت فشار گاز 
استاندار فارس ،مدیرعامل شرکت گاز استان 
و جمعی از مسئولین و مردم به بهره برداری 
رسید . در این طرح  ۲6 کیلومتر خط تغذیه و 
شبکه فلزی و پلی اتیلن از ایستگاه کچویه از 
توابع بخش مرکزی شهرستان فسا اجرا ، سه 
میلیارد   1۵0 و  نصب   ، فشار  تقلیل  ایستگاه 

ریال هزینه شده است.
واحدهای  به  گازرسانی  هدف  با  طرح  این   

صنعتی و همچنین جلوگیری 
تغذیه  و  گاز  فشار  افت  از 
فشار  تقلیل  ایستگاه های 
در روستاهای فسا اجرا شده 

است.
ایستگاه  های  راه اندازی  با 
سی جی اس  گاز  فشار  تقلیل 
 ۳0 ظرفیت  با  تی بی اس  و 

طرح گازرسانی به روستای الورخشت شهرستان 
المرد با صرف  41 میلیارد ریال هزینه اجرا و به 

بهره برداری رسید.
به گفته غالمعباس حسینی مدیر عامل شرکت 
کیلومتر  طرح 1۵  این  اجرای  برای  فارس  گاز 
شبکه فوالدی و پلی اتیلن اجرا و یک ایستگاه 
کاتدیک  حفاظت  ایستگاه  گاز،  فشار  تقلیل 
 ، رسانی خورشیدی  برق  و همچنین سیستم 

نصب و راه اندازی شده است .
روستای  به  گاز  گیری  انشعاب  عملیات 
انجام  سراسری  هفتم  لوله  خط  از  الورخشت 
پذیرفت و با افتتاح این طرح گازی، ۳۲9 خانوار 

الورخشتی از مزایای آن بهره مند می شوند .
اشکنان  بخش  توابع  از  روستایی  الورخشت، 
شیراز  کیلومتری   446 در  المرد  شهرستان 

است .

بهره برداری از ۲٣۵ طرح گاز رسانی
 به صنایع فارس در دهه فجر 

شعله گاز  در یک قدمی محرومیت زدایی از  بن  دشت شهرستان زرین دشت 

روستای بن دشت شهرستان زرین دشت در 
جنوب شرقی فارس و فاصله ۲40 کیلومتری 

شهر شیراز قرار دارد .

شعله گاز در  الورخشت المرد فارس روشن شد

نوید بهره مندی ۵۲4 خانوار زرقانی از نعمت گاز
در  زرقان  روستای   1۲ به  گازرسانی  طرح های 

دهه فجر به بهره برداری رسید.
همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر طرح  
گازرسانی به روستاهای مهمان آباد ، مقرب 1و۲ 
، دولت آباد ، ملک آباد ، اکراد ، الهیجی آباد ، دژ 
آباد ، صدر آباد ،  خیر آباد ، فیض آباد و فیروزی 

شهرستان زرقان به بهره برداری رسید.
این طرح با 111 کیلومتر لوله گذاری پلی اتیلن 
و فلزی، نصب ایستگاه تقلیل فشار، ایستگاه 

بهره مندی 524 خانوار زرقانی از نعمت گاز

حفاظت از زنگ و یک دستگاه صاعقه گیر با 
صرف 4۲۸ میلیارد ریال هزینه اجرا شده است.
با بهره برداری از این طرح ۵۲4 خانوار روستایی 

در زرقان، زمستان گرمی را سپری می کنند .

مشعل گاز طبیعی در 11 روستای شهرستان خفر، روشن شد 

پروژه های مهم و سخت گاز استان فارس بود 
که با موفقیت به بهره بردای رسید.

روستایی  خانوار   1۲00 طرح،  این  افتتاح  با 
بهره مند  طبیعی  گاز  نعمت  خفراز  شهرستان 
شدند. هم اکنون 100 درصد مناطق شهری و  
شهرستان  روستایی  مناطق  از  درصد   9۸.۲

خفر از مزایای گاز برخوردار هستند.

افتتاح طرح گازرسانی به محور صنعتی شمال فسا 
و تقویت فشارگاز شهر فسا

بر گازرسانی به صنایع  افزون  هزار مترمکعب 
شمال غرب فسا، به مشترکان شهر فسا نیز از 
دو محور گازرسانی انجام می شود که تداوم و 
دنبال  به  را  پایداری خطوط گازرسانی منطقه 

دارد.
طبیعی  گاز  تامین  فارس،  گاز  شرکت  تالش 
مورد نیاز صنایع در جهت توسعه اقتصادی ، 
از محیط  خدمات متوازن گازرسانی ،حفاظت 
از  ناشی  آلودگی های  از  جلوگیری  و  زیست 

سوخت های فسیلی است.

گزارش افتتاح طرح های گازرسانی در دهه  فجر ١٣٩٩ در شهرستان های استان  
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همزمان با دهمین روز از دهه مبارک فجر چند 
با حضور مسئوالن و مدیران  طرح گازرسانی 
فیروزآباد  شهرستان  در  فارس  گاز  شرکت 

افتتاح و یا عملیات اجرایی آن ها شد .
کارخانه  به  گازرسانی  شامل  ها  طرح  این 
 ، گلخانه  مرغداری،   واحد  دو  میمند،  آسفالت 
عرقیاتی   کارگاه   ۳ و  گردشگری  اردوگاه 
فیروزآباد با ۸۷0 میلیون تومان هزینه  است .
آباد،  فیروز  مهر  مسکن   ۲ فاز  به  گازرسانی 
پایگاه جاده ای هالل احمر، سایت دانشکده 

 ۳۲۷ ونصب  شبکه  اجرای  و  فیروزآباد  فنی 
علمک گاز در این شهرستان از دیگر طرح هایی 
است که با بیش از ۲۲۵ میلیون تومان به بهره 

برداری رسید . 
امروز همچنین عملیات گازرسانی به روستای 
میمند  بخش  توابع  از  بورزکان  و  امامزاده 
با بیش از 1۷۳ میلیون  شهرستان فیروزآباد 

تومان اعتبار آغاز شد . 
شهرستان فیروزآباد در فاصله 9۳ کیلومتری 

جنوب غرب شیراز واقع شده است.

مدیرعامل شرکت گاز فارس گفت: همزمان با 
گرامیداشت دهه مبارک فجر، اهالی روستای 
گاز  نعمت  از  سپیدان  شهرستان  در  ُکِمهر 

برخوردار شدند.
گازرسانی  طرح  افزود:  حسینی  غالمعباس 
بخش  توابع  از  کمهر  سردسیری  روستای  به 
 ۳0 اجرای   با  سپیدان  شهرستان  مرکزی 
کیلومتر خط تغذیه ،   9 کیلومتر شبکه گذاری، 
ساخت ایستگاه تقلیل فشار CGS  با ظرفیت  
10 هزار مترمکعب، و یک ایستگاه تقلیل فشار 
TBS با ظرفیت ۲۵00 متر مکعب بر ساعت، راه 
اندازی سیستم حفاظت کاتدیک و 1۵ میلیارد 

ریال هزینه اجرا شد.
وی با اشاره به کوهستانی بودن منطقه کمهر، 
سنگی و شیبدار بودن مسیرهای دسترسی به 
این روستا، اجرای کار در شانه جاده و سختی 
کار در فصل سرما به دلیل بارش برف سنگین 

همزمان با ایام دهه مبارک فجر و فرا رسیدن 
چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
مشعل گاز در ۳۳ روستای شهرستان نی ریز 

روشن خواهد شد.
غالمعباس حسینی افزود: طرح گازرسانی به ۳۳ 
روستای شهرک قطاربنه، سنگ زور، حسین آباد، 
)پتر(،  سفید  سنگ  صداقت،  آباد،  اسالم 
آباد کمالي، تلمبه علیرضا  شورو وزیره، اسالم 
یاراحمدي، تلمبه معتمدي، تلمبه رحیمی، تلمبه 
سرحدی، بادآباد، ملک آباد، تلمبه فالحی، نیلو، 
شط بادام، قطاربنه،  قطاربنه ۲، وزیره، شهرک 
وزیره، فخرآباد، عباس آباد، صادق آباد، تلمبه 
بیگلر  تلمبه  آباد،  درویش  یاراحمدي،  حسین 
سبزآباد،   یاراحمدی،   ایرج  تلمبه  یاراحمدي، 
فتح آباد، کارگاه، علي آباد، مسلم آباد و ریزاب 
شهرستان نی ریز  با ۷۲4 میلیارد ریال اجرا شد.

کیلومتر   1۷۵ از  بیش  طرح  این  اجرای  برای 
ایستگاه   ۳ پلی اتیلن،  و  فلزی  شبکه گذاری 

در شهرستان  روستا  فجر 1۲  مبارک  دهه  در 
جهرم در قالب دو پروژه به شبکه گاز طبیعی 

متصل شدند.
از 4۵ کیلومتر  بیش  اجرای  با  این طرح ها  در 
به  گذاری  شبکه  و  تغذیه  انتقال،  خطوط 
باال،  جرمشت  آباد،  خرم  سروو،  روستاهای 
جنبه،  ترمه،  اسفنجان،  پایین،  جرمشت 
ترافجان، ایدویه، بادنجان، کوشک حسن آباد 
جهرم  شهرستان  سیمکان  توابع  از  بهجان  و 

گازرسانی شده است.
این پروژه ها با 140 میلیارد ریال هزینه اجرا و 
هزار و ۲۵0 خانوار روستایی جهرم از مزایای آن 

بهره مند شدند.

افتتاح و آغاز اجرای طرح های گازرسانی در فیروزآباد

طرح های گازرسانی به ١۲ روستا در جهرم افتتاح شد

برغم شیوع کرونا در استان، هیچ طرح عملیاتی 
و  نشد  متوقف  فارس  استان  در  گازرسانی 
طرح ها با رعایت پروتکل ها و ضوابط بهداشتی 
به بهره  تا در زمان مقرر  ادامه یافت  ایمنی  و 
برداری برسد. شهرستان جهرم در فاصله 19۳ 

کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد.

مشعل گاز روستای کمهر، در دهه فجر روشن شد 

و محدودیت فصل کاری گفت: با اجرای طرح 
تعداد 1۲ صنعت  به روستای کمهر  گازرسانی 
از جمله پیست اسکی پوالدکف از مزایای گاز 

طبیعی بهر مند شدند.
با افتتاح این طرح ، ۵۲0 خانوار روستایی کمهر 

زمستان گرمی را سپری می کنند. 
هم اکنون 100 درصد مناطق شهری و 9۸ درصد 
از مناطق روستایی شهرستان سپیدان از نعمت 

گاز برخوردار هستند.

گازرسانی به ٣٣ روستای نی ریز در فجر چهل و دوم 

حفاظت  ایستگاه   ۲ و  گاز  فشار  کاهش 
کاتدیک در نی ریز طراحی و نصب شده است.
خانوار   900 و  هزار   ۲ طرح  این  افتتاح  با 
روستایی نی ریز از نعمت انرژی پاک برخوردار 
می شوند و بخش پشتکوه این شهرستان، به 
دلیل  به  نی ریز  سبز  بخش  نخستین  عنوان 

پوشش صددرصدی گاز معرفی خواهد شد.
کیلومتری   ۲1۷ فاصله  در  نی ریز  شهرستان 

شرق شیراز در استان فارس قرار دارد.

طرح  اسالمی،  انقالب  فجر  دهه  با  همزمان 
گازرسانی به روستای قلمدان شهرستان رستم  

افتتاح شد .
و  فلزی  گذاری  شبکه  کیلومتر   11 اجرای  با 
 1۷ و  انشعاب  فقره    ۵0 نصب   ، اتیلن  پلی 
روستای  خانوار   ۳۵  ، هزینه  ریال  میلیارد 
گاز  نعمت  از  رستم  شهرستان  قلمدان 

طبیعی برخوردار شدند .
جمعیت  درصد   ۸9.1 از  بیش  به  اکنون  هم 

روستایی استان گازرسانی شده است . از ۲ 
هزار و ۳9۵ روستای مشمول گازرسانی ، ۲ 
هزار و 11۷ روستا از  این موهبت خدادادی 
خانه های  گرمابخش  طبیعی،  گاز  و  بهره مند 

۳۵9 هزار مشترک روستایی شده است.
نیز  روستا   146 به  گازرسانی  همچنین طرح 
از  برداری  بهره  با  که  اجراست  دست  در 
گاز  از  برخورداری  ضریب   متوسط   ، ها  آن 

روستایی به 9۵.9 درصد  می رسد .

گازرسانی، هدیه ای به خانواده های روستایی
 قلمدان در شهرستان رستم 

طرح  اسالمی،  انقالب  فجر  دهه  با  همزمان 
ارژن  بخش  ملک آباد  روستای  به  گازرسانی 

شهرستان شیراز افتتاح شد .
با اجرای حدود ۸ کیلومتر شبکه گذاری پلـی 
انشعاب و صرف 1۸  فقره  ، نصب ۳1   اتیلـن 
میلیارد ریال هزینه ، ۳۵ خانوار روستای ملک 
آباد بخش ارژن شهرستان شیراز از نعمت گاز 

طبیعی برخوردار شدند .

گازرسانی، هدیه ای به خانواده های روستایی 
ملک آباد در بخش ارژن شهرستان شیراز

گزارش افتتاح طرح های گازرسانی در دهه  فجر ١٣٩٩ در شهرستان های استان  

عملیات  فجر،  مبارک  از دهه  روز  هفتمین  در 
ساخت اداره گاز ناحیه مشکان نی ریز با حضور 

مسئوالن شهرستان آغاز شد .
دو  اعتبار   با  مشکان   گاز  اداره  ساختمان 
به  میلیاردوچهارصد میلیون تومان در زمینی 

مساحت 1۲00متر مربع   ساخته می شود .

آغاز ساخت اداره گاز مشکان  

این ساختمان با ۲00 مترمربع زیربنا در بخش 
های اداری ،  پست امدادی و حراست  ، احداث 
شده  و در مدت 10 ماه به بهره داری می رسد .

شهرستان نی ریز یکی از مهمترین قطب های 
صنعتی جنوب کشور و نقطه تالقی استان های 
فارس، کرمان، یزد، هرمزگان و اصفهان  است .
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عملیات گازرسانی به روستای ۵9 خانواری تلخاب 
در شهرستان ممسنی پایان یافت  و این طرح به 
این طرح  حدود  برای اجرای  بهره برداری رسید.  
۲۳ میلیارد ریال هزینه، بیش از  1۸ کیلومتر شبکه 

گذاری فلزی و پلی اتیلن، اجرا و 600  فقره انشعاب 
نصب شده است . روستای تلخاب از توابع بخش 
 14۸ فاصله  در  ممسنی  شهرستان  ماهورمیالتی 

کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.

پایان سرما در روستای تلخاب ممسنی در فارس 

سیزدهم رجب، خجسته زادروز موالی متقیان حضرت علی)ع(، نخستین امام شیعیان و یکی 
از اعیاد بزرگ شیعیان است.  این روز خجسته به میمنت شأن واالی آن امام بزرگوار، به عنوان 
روز پدر نام گرفته است. روز پدر روزی برای بزرگداشت پدرها، پدر بودن، و بیشتر شدن پیوند 

عاطفی میان پدران و فرزندان است.
شرکت گاز استان فارس، به مناسبت این روز فرخنده، مراسمی برگزار و از مقام واالی پدر نیز 
تجلیل به عمل آورد. این روز گرانسنگ را خدمت تمامی شیعیان عالم تبریک و تهنیت عرض 

می نماییم.

گرامیداشت روز میالد امام علی)ع( و روز پدر

روز درختکاری، احترام به طبیعت و محیط زیست 
اسفند   1۵ در  درختکاری  روز  ما  کشور  در 
هر سال برگزار می شود و مردم با حضور در 
پارک ها، جنگل ها و اقصی نقاط شهر اقدام 
به کاشت نهال های جوان می کنند. ایرانی ها 
هر سال با کاشت درخت، به استقبال سال نو 
رفته و در واقع با این کار نمادین در آستانه 

بهار، زندگی را به زمین باز می گردانند. 
راستای  در  نیز  فارس  استان  گاز  شرکت 
طبیعت  و  درخت  جایگاه  اهمیت  پاسداشت 
و نقش آن در محیط زیست و زندگی انسان، 
اقدام به کاشت درخت نمود تا این سنت حسنه 

را پاس بدارد.

به   10 المقدس  بیت  الی  نام   با  رزمایش  این 
های  ایستگاه  و  تاسیسات  در  هماهنگ  صورت 
گاز استان فارس با محوریت پایگاه های مقاومت 
با   ۷9۸ گردان  سوم  گروهان  و  تابعه  بسیج 
بسیج  مقاومت  کنترل ستاد حوزه  و  فرماندهی 

برگزار شد .
و  جلوگیری  و  مستمر  رسانی  خدمت  تداوم 
ارتقاء  ها،  زیرساخت  به  آسیب  از  پیشگیری 
هماهنگی  و  امنیت  و  اقتدار  افزایی،  هم  سطح 
نیروهای  بین  بحرانی  شرایط  و  عمل  صحنه  در 
رده های مختلف بسیج با سایر واحدهای درون 
از  HSE وحراست  برداری،  بهره  نظیر  سازمانی 

اهداف اجرای این رزمایش بود .
و  مهم  اماکن  از  تمرین حفاظت  رزمایش  این  در 
حساس و دارای طبقه بندی، گشت خودرویی و 
گروهان  بسیجیان  حضور  با  بازرسی  ایست  تور 
پایگاه    46 و  المقدس  بیت   ۷9۸ گردان  سوم 
مقاومت بسیج شیراز و شهرستان ها با نظارت و 
ادارات  بسیج  سازمان  بازرسی  های  تیم  ارزیابی 
استان و اقدامات تأمینی سپاه ثاراهلل شیراز و حوزه 

های بسیج کارمندی شهرستان ها انجام شد .
مرحله نخست این رزمایش آبان ماه با محوریت 
پایگاه های مقاومت بسیج ادارات تابعه شیراز و 

شهرستان ها انجام شد.

عبدالرحمن شاکر سرپرست کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز استان فارس گفت : استان 
فارس با تشکیل ستاد کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز طبیعی از سال 1۳96 ،پایش و 
رصد مصرف گاز ساختمان های اداری، نهادها، سازمان ها، صنایع و مراکز عمومی و انجام 
بازرسی های دقیق فنی با استفاده از دستگاه های دیجیتال و نیروهای متخصص، همچنان 
و در سومین سال پیاپی، پیشتاز طرح کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز در کشور است. 
به گفته شاکر طرح کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز با هدف پیگیری اجرای بخشنامه 
معاون اول رئیس جمهوری به وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسه ها و شرکت های دولتی مبنی 
بر لزوم رعایت مصرف بهینه و ایمن گاز در راستای جلوگیری افت فشار و استمرار جریان 

گاز اجرا شده است.
در این طرح ملی، تیم های کارشناسی کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز طبیعی به صورت 
مستمر، مقدار و نحوه مصرف گاز و موتورخانه ها را رصد و تذکرات الزم، راهکارهای مصرف 

بهینه، صرفه جویی و مدیریت این نوع از انرژی را ارائه کردند .
در طرح کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز که هرساله از نیمه دوم سال در استان اجرایی 
دلیل رعایت  به  برای هزار و ۸0۷ ساختمان  و  بازرسی  610 ساختمان،  و  از ۲۷ هزار  شد، 

نکردن حداقل یکی از مفاد بخشنامه،  اخطار کتبی صادر شد.
همچنین جریان گاز ۷۸9 مشترک متخلف نیز به دلیل بی توجهی به اخطارها قطع شد.

تغذیه  پایش،  در  دقت  افزایش  برای  دیجیتال  دماسنج های  به  بازرسی  تیم های  تجهیز 
محتوایی و موثر فضای مجازی، برگزاری دوره های آموزشی آنالین بهینه سازی مصرف گاز 
به ویژه در زمان افزایش شیوع کرونا، توزیع بروشور، پوستر و افزایش آگاهی مردم، از دیگر 

اقدامات ستاد کنترل و نظارت بر مصرف بهینه در شرکت گاز استان فارس است .

فارس ، پیشتاز در اجرای طرح نظارت بر مصرف بهینه ی گاز 

مرحله ی دوم رزمایش خود حفاظتی ویژه ی اماکن 
مهم و حساس شرکت گاز استان فارس اجرا شد 

اجرای رزمایش خود حفاظتی در شرکت گاز فارس:

عملیات اجرایی طرح گازرسانی به روستاهای 
مردم  نمایندگان   حضور  با  شیراز  حاشیه 
این شهرستان  در مجلس شورای اسالمی و 
مسئوالن  فارس و مدیران شرکت گاز استان  

آغاز شد .
خط  کیلومتر   1۷ اجرای  با  طرح  این  در 
تغذیه ، ۲۲ کیلومتر شبکه توزیع و ساخت 

خانوار    9۵0 فشار،  کاهش   ایستگاه  یک 
روستاهای بهاران و چاه شیرین از توابع بخش 
مرکزی شهرستان شیراز از نعمت گاز طبیعی 

برخوردار می شوند .
تومان  میلیون   ۳00 و  ۲۳میلیارد  از  بیش 
این طرح در نظر گرفته  برای اجرای  اعتبار 

شده است .

950  خانوار روستاهای حاشیه شیراز از خدمات گازرسانی برخوردار می شوند

کارشناسان شرکت گاز قادرآباد موفق به طراحی و 
ساخت آب نمای مقاوم هیتر ایستگاه های تقلیل 

فشار گاز شدند.
رئیس شرکت گاز قادرآباد گفت: این آب نما از جنس 
نماهای  پالستیک فشرده ساخته و جایگزین آب 
شیشه ای هیترها یا گرمکن های گازی ورودی به 

ایستگاه های تقلیق فشار شده است.
این آب نما با هدف افزایش مقاومت آب نمای هیترها 
تغییرات دمای سطح آب مخازن در  بررسی  برای 
جلوگیری  جهت  گاز  فشار  تقلیل  های  ایستگاه 
شیرهای  در  گاز  عبور  مسیر  شدن  مسدود  از 
فشارشکن با همکاری اکبر زارعی وعلی محسنی از 
کارشناسان شرکت گاز قادرآباد طراحی شده است.

زیاد  شکنندگی  داد:  توضیح  خواه  امامی  افشین 
آب نماهای شیشه ای هیترها به علت برودت هوا  
تعویض،  تومانی جهت  هزار  هزینه ۵00  تحمیل  و 
هیترها  مقاوم  نمای  آب  طراحی  با  تا  شد  موجب 

طراحی و ساخت آب نمای مقاوم هیتر ایستگاه های گاز در قادرآباد 

نوار مدرج و محافظ آن ، ضمن  و نصب اتصاالت، 
صرفه جویی 1۲ برابری در هزینه تعویض این آب 
کنترل  سیستم  در  اخالل  و  خسارت  بروز  از  نما، 

دمای آب مخازن نیز جلوگیری شود.
آب نمای مقاوم هیتر هم اکنون در ایستگاه های 
سی جی اس قادرآباد و باغ صفا نصب و به کارگیری 
شده و قابل نصب در همه ایستگاه های تقلیل فشار 

گاز است.
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بنده استخدام آبان 6۵ هستم سال 6۵ و 66 
دوران کار آموزی تهران و شیراز در فلکه گاز 
بودیم.  تیر 6۷ نامه آمد که استخدام پاالیشگاه 
ولی عصر هستید و باید آنجا شروع به کار نمایید.
به همین منظور با دو دستگاه اتوبوس ایران 
نزدیک  شدیم  پاالیشگاه  راهی  شبانه  پیما 
جم.   گردنه  نام  به  بود  گردنه ای  پاالیشگاه 
که  بود  تنگ  گردنه  آن  پیچهای  طوری 

چرخهای عقب اتوبوس لب دره رد میشد.
های  کمپ  و  رسیدیم  پاالیشگاه  به  باالخره 
ما  تحویل  بود  پاالیشگاه  جنب  که  اتاقه   ۲0

گردید و شرایط سختی بود.
پاالیشگاه  استارت  که  بود  قرار   6۷ تیرماه   
زده شود  ا... هاشمی رفسنجانی  آیت  توسط 
ولی متاسفانه روز ۷ تیرماه 6 فروند هواپیمای 
پاالیشگاه  وارد  کوه  دهانه  از  عراقی  میگ 
پاالیشگاه  نقاط  به  راکت   14 تعداد  و  شدند 
چون  و  شد  وارد  خساراتی  و  نمود  اصابت 
شرکت دایلم کره مسئول نصب پاالیشگاه بود 
و روزهای پایانی کارشان انجام می شد ۲0 نفر 

از نیروهای کره ای همانجا کشته شدند.
 و ما هم در یک ساختمان موقت مانند سوله 
ما  متری  پنجاه  در  که  کردیم  می  کار  بود 
انداخته شد. و  یک بمب بزرگ و یک راکت 
زمین  داخل  و  نکرد  عمل  بمب  خوشبختانه 
کنار نیروگاه پاالیشگاه در عمق 4 متری گیر 

حنثی  بوشهر  هوایی  نیروی  توسط  که  کرد 
گردید و توسط تریلی به تهران فرستاده شد. 
گرفته  فرا  سوله  داخل  خاک  و  گرد  و  موج 
فرار  سمتی  به  ها  اتاق  داخل  از  هرکس  بود 
و میخواستند خودشان را به سنگر برسانند . 
روز عجیبی بود به خودم گفتم صدام ملعون 
عالوه بر جبهه در سال ۵9 و 60 همینجا هم 

ما را رها نکرد و بمباران نمود.

وقتی که حس لیاقت را در خود ایجاد کنید،باور 
شکل  شما  در  اهداف  به  دستیابی  برای  قوی 
می گیرد و اعتماد به نفس و عزت نفس شما را 

افزایش می دهد.
دیگران این انرژی را از شما دریافت می کنند 

و با شما بر اساس این حس رفتار می کنند.
کند.  می  قوی  را  شما  و تجسم  سازی  تصویر 
حس داشتن و اطمینان دستیابی به اهداف را 
در شما قوی تر می کند . قبل از رسیدن شما 

خواسته و هدفتان را برای خود می دانید.
و  حتی صدای شما  رفتن  راه  و  کالم  روی  بر 
تاثیر می گذارد و شما را برای رسیدن به هدف 

نزدیک  و نزدیک تر می کند.
ارزش گزاری های شما را  افزونتر می کند و مثل 
این است که شما یک  کد به جهان هستی می 
دهید و جهان هستی به شما چیزهای بیشتری 
می دهد؛ زیرا شما با نوع نگرش و حس لیاقت 

این را اعالم می کنید.
هر کس و هر چیزی اجازه ندارد هر گونه رفتار 
و برخورداری با شما انجام دهد؛ زیرا شما این 

حس ارزشمند را در خود تقویت کرده اید .
کنید،  می  تعیین  خود  برای  که  ارزشگذاری 
می دهد  افزایش  را  شما  زندگی  استاندارهای 
و قطعا شما از هر چیزی بهترین ها را دریافت 

خواهید کرد . 

سوم خرداد بود و  به همراه جمعی از همکاران 
در  خرمشهر  آزادسازی  جشن  مناسبت  به 
تهران دعوت شدیم. هفتصد نفر از همکاران از 
کلیه ی شرکت های وزارت نفت در سالن حضور 

داشتند.
 مسابقه ای در سالن برگزار شد. از ما خواستند 
سوال مسابقه را پاسخ دهیم. دوست و همکارم 
جناب آقای تمیزی در کنار من نشسته بود پاسخ 
سوال را می دانست به من گفت پاسخ مسابقه 
را می دانم ولی اسم من هیچ گاه در مسابقات 

خوانده نمی شود.
 به او گفتم اسم مرا بنویس حتما برنده می شوی. 
خندید و اسم من را نوشت. نفر اول را خواندند 
جایزه را گرفت، نفر دوم نیز خوانده شد. تنها 
یک شانس مانده بود نفر سوم خوانده شد: آقای 

دعایی و آقای تمیزی و ما هر دو  بلند شدیم.
هم  کنار  را  نفرمان  دو  هر  اسم  تمیزی  آقای 
نوشته بود اسم خودش را نوشته بود چون پاسخ 
را می دانست و اسم مرا نوشته بود تا شانس به 

قرعه کشی اضافه کند. 
در  دو  هر  گفتیم  دونفر؟  چرا  پرسید  مجری 
پاسخ نقش داشتیم  همه ی سالن خندیدند و 

اقب      خاطرات  

جالل فیروزآبادی

مجید حسن خانی

دوران خدمت آنهم در امور مشترکین سراسر 
خاطره ست که یکی از آنها را برایتان تعریف 

می کنم:  یک روز ارباب رجوعی با قبض گازی 
بابت  بود  معترض  و  شد  اتاق  وارد  دست  در 
کارکرد کنتور گاز که در قبض نوشته شده بود

تلفن  شماره  ایشان  از  قبض  بررسی  از  پس 
همراهشان را بر روی قبض نوشتم و به ایشان 
گرفته  تماس  شما  با  بررسی  جهت  که  گفتم 
می شود تا به منزل مراجعه کنیم و موضوع را 

در محل بررسی نماییم. 
ایشان کمی تامل کردند و از اتاق بیرون نرفتند 
پس از اینکه اتاق خلوت شد، گفت: جواب من 
را همین حاال بدهید. گفتم باید در محل کنتور 

گاز بازدید شود.
 ایشان دست در جیب خود کرد و به من گفت: 

دستت را بگیر. من دستم را جلو بردم . 
مقداری نخود سیاه توی دستم ریخت و گفت 
اگر می خواهی مرا به دنبال نخود سیاه بفرستی، 
من جلوجلو برایت آورده ام. پس جوابم را همین 

حاال بده. 

غالمحسین رحیمی پور
باال  را  شما  زندگی  کیفیت  ارزشمندی  حس 
افزون بخواهید؛ زیرا  الهی  از کرامت  برد.  می 

دریای رحمت او انتها ندارد.
دور و غیر قابل دسترس ندانید. ما اینجاییم که 
دریافت کنیم و از این دریای بیکران بهره ببریم. 
سهم خود را از دنیا افزون بخواهید و این حس 

داشتن و  لیاقت را در خود تقویت کنید

اجتماعي  هاي  سرمایه  بازنشستگان 
هستند  ماندگاري  هاي  گنجینه  و  جامعه 
که تالش و خدمت آنان چراغ راه آیندگان 
در سازندگي پیشرفت و آباداني جامعه می 

باشد.
همکاران  از  تعدادی  گذشت  که  سالی  در 
نائل  بازنشستگی  افتخار  به  ما  گرامی 
پایان رسید.  به  آنها  آمدند ودوره خدمت 

عزیزانی که قطعًا نقش و تأثیر بسیاری در 
عملکرد شرکت گازاستان داشته اند.

برگزاری جشن های  و در زمان  همه ساله 
تجلیل  بازنشسته  عزیزان  از  خانوادگی 
میکردیم اما امسال با شیوع کرونا و عدم 
امکان برگزاری هرگونه مراسمی مانع انجام 

این امر مهم شد. 
با  که  عزیزان  این  امیدواریم  هرحال  به 
کوله باری از تجارب ارزنده و خاطرات تلخ 
خود  ارتباط  شده اند  بازنشسته  شیرین  و 
تجربیات  از  و  دهند  ادامه  همکاران  با  را 

ارزشمند خود آنها را بهره مند سازند.
از این عزیزان خواستیم چند جمله ای در 
قالب پیام، خاطره و یا درددل  با ما همکالم 
ماحصل  و  شدند  همراه  تعدادی  که  شوند 

آن به شرح زیر است. 

غالمرضا دعایی

خالصه به هر دوی ما جایزه تعلق گرفت. 
امید است دوستان و همکاران عزیز در سال های 
خدمت با خاطرات خوش این روزها را سپری 
برای  تندرستی  و  سالمتی  آرزوی  با  کنند، 

دوستان و همکاران گرامی 

امیدوارم  سالم  عزیزم  وهمکاران  دوستان 
واقعا   باشید  تندرست  و  سالمت  همگی 
یک  به  قریب  هستم   شما  همگی  دلتنگ 
که  هرچند  شدم  بازنشسته  که  هست  سال 
مانندگذشته  شرکت  در  خداحافظی  نحوه 
وجود  البته  صد  که  نبود  دلنشین  و  گرم 
ویروس کرونا تاثیر بسزایی در این بی مهری 
که  کنیم  فراموش  نبایستی  لیکن  داشته 
قدردانی از همکاران در شرف  بازنشستگی 
کار  حال  در  کارکنان  رشد  و  دلگرمی  باعث 
خواهد شد . ..  واما دوستان عزیزم هیچگاه 

جعفر فروزنده 

از جابجایی در سازمان ناراحتی و یا هراسی 
بین  حضور  زمان  از  خاطره  باشید  نداشته 
شما عزیزانم را عرض  میکنم تا بهتر متوجه 
کاال  امور  در   6۲ سال  در  شویم  موضوع  
مشغول بکار شدم بعد از چند سال به دستور 
رییس محترم منطقه افتخار حضور در امور 
داشتم  را  نیرو  تامین  مسئول  بعنوان  اداری 
واحد  در  را  فراغت  اوقاتی  زمان  همان  در 
با همکاری  بدلیل عالقه شخصی   کامپیوتر 
مسئول وقت واحد کامپیوتر بدون هیچگونه 
استفاده  های  زمینه  در  آموزش  اطالعاتی 
را  کامپیوتر  افزاری   نرم  و  افزاری  از سخت 
گذراندم همین عالقه و آموزش باعث شد که 
در برگشت به امور کاال سیستم شبکه کاال  را 
با کمک و پشتیبانی روسای کاال و کامپیوتر  
راه اندازی و همچنین کالس آموزش سیستم 
های  عامل و غیره را نیز برای کارکنان امور 
کاال برگزار کنم که این خود در نوع خود بی 
کاالهای  امور  کل  در  بار  اولین  برای  و  نظیر 
و  بود  افتاده  اتفاق  ایران  گاز  ملی  شرکت 
باعث شد سطح دانش و کارایی کارکنان امور 
کاال باالتر از حد انتظار شود .شروع این اتفاق 
بدلیل جابجایی اینجانب بود پس هیچگاه از 
جابجایی در سازمان نگران نشوید و اطمینان 
شدن  شکوفاتر  و  رشد  باعث  باشید  داشته 

شما خواهد شد.  
دست حق به همراهتان.
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  شماره ١6 - بهمن و اسفند ماه ١٣٩٩ 

بهترین خاطره ام در دوران خدمت درگاز استان 
حسن  آقای  درسال1۳۸۸  که  بود  این  فارس 
اسماعیلی رئیس حراست وقت آن زمان طی 
تماس تلفنی به اینجانب گفتند بخشنامه ای 
آمده جهت برادران ایثارگر که می توانند ادامه 
تحصیل بدهند وچون مدرک تحصیل من زیر 
دیپلم بود ذهنم درگیر موضوع شد و چند روز 
باخودم فکرمی کردم که با توجه به مشکالتی 

که دارم آیا ادامه تحصیل بدهم یا نه.
 تا اینکه به این نتیجه رسیدم که بروم اداره آموزش 
و پرورش ثبت نام کنم  و ادامه تحصیل بدهم وبا 
همه گرفتاری هایی که بود باالخره  توانستم دیپلم 
بگیرم و از آن روز که آقای اسماعیلی با من تماس 
گرفت من هنوز آن را فراموش نکرده ام  و همیشه 
بزرگی  لطف  چه  ایشان  که   خاطرم هست  در 
درحق من  کرده است. همیشه دعا گوی ایشان 

وخانواده محترم شان  می باشم.

اقب    خاطرات  

علی غریب زاده 

اوایل انتقال من از پتروشیمی به گاز استان، 
تقوایی  حاج  آقای  اداری  امور  مسئول  به 
معرفی شدم و به من گفتند قبل از شروع به 
کار در امور قراردادها یک هفته باید در واحد 

حمید اسالمی

آموزش باشید تا با کیفیت کار آشنا گردید و 
پس از آن بعد از اتمام یک هفته خودتان را 
معرفی  کار  شروع  جهت  قراردادها  واحد  به 

کنید.
در آن زمان مسئول آموزش وقت آقای حاج 
اختیار  در  کارها  برای  کافی  نیروی  رضایی 
نزد  روز   ۳۵ را  من  بگویم  خالصه  نداشت. 
تا کارهای واحد آموزش را  خود نگاه داشت 
اداری وقت  امور  رئیس  باالخره   انجام دهم. 
از  را   من  و  شد  متوجه  تقوایی  حاج  آقای 
امور  که  خودم  واحد  به  کردتا  خالص  آنجا 

قراردادها بود برای انجام کار مراجعه کنم.
خاطره دیگرم اینکه زمانی که قرار شد واحد 
استیجاری  ساختمانی  از  قراردادها  امور 
به  و  بشود  جابه جا  بود  مستقر  آن  در  که 
ساختمان مرکزی در فلکه گاز منتقل بشود، 
بدلیل کمبود جا  اتاق کوچکی به ما دادنددر 

حالی که پرونده های ما بسیار زیاد بود. 
خالصه  تمامی پرونده ها را در اتاق جا دادیم 
به همراه وسایل و سپس  دیدیم جایی برای 
باید  خودمان  و  نیست  خودمان  استقرار 

بیرون از اتاق باشیم. 
از  بعد  و  بود  داری  خنده  بسیار  منظره 
را  جایی  دیگر  مکانی  در  باالخره  پیگیری ها 
قراردادها معرفی کردند  استقرار واحد  برای 
بتوانیم کار  و  انجام گیرد  تا جابجایی دوباره 

را انجام دهیم.
خاطرات دوران کارمندی بسیار است و من از  
برایتان خواهم  ۳6 سال خدمت چند خاطره 
به  همکاران  از  نفر   40 جنگ  زمان  در  گفت: 
منطقه جنوب اعزام شده بودیم ساعت ۲ نیمه 
شب من آقای مشکسار رئیس امور مشترکین 
و آقای سبحانی رئیس تعمیرات را بیدار کردم 
و گفتم بسیار تشنه هستم و آنها به من آب 
می دادند تا اینکه همه همکاران را یکی یکی 
بعد  می خواستم  آب  ها  آن  از  و  کردم  بیدار 
خواستند  ام،  کرده  شوخی  شدند  متوجه  که 
مرا خیس کنند که یکی دیگر را جای خودم 

گذاشتم و آن بنده خدا خیس شد. 
خاطره دیگرم این است که زمانی که در شب 
چهارشنبه سوری برای تامین امنیت ساختمان 
در اداره بودیم سه ترقه بمبی را زیر پای آقایان 
از فرماندهان سپاه  نیکنام اسماعیلی و یکی 
منفجر کردم و خاطره پایانی این بود که روزی 
در امور مشترکین بودیم و یکی از دوستان نزد 
من آمد و گفت شما که در اداره گاز هستی می 
توانیم قبض گاز رو برای من نصف کنی و من 

عبدالرزاق زارعی
هم در حضور جمع قبض کاغذی را به دو نیمه 
و همکاران و خود  او تحویل دادم  به  و  کرده 
برای  توفیق  آرزوی  خندیدند.  بسیار  ایشان 

همه همکاران عزیز دارم.

باسالم خدمت همکاران عزیز،  یکی از بهترین 
در  که  هنگامی  خدمت  ضمن  من  خاطرات 
بودم  وظیفه  انجام  شهرستان خرامه مشغول 
این بود که زمانی که به خرامه گازرسانی شد، 
به  گازرسانی  ایستگاه   هیتر  نبودن  دلیل  به 
برای  و  بود  مشکل  بسیار  زمستان  در  شهر 
اینکه ایستگاه دچار یخ زدگی نشود من تمام 
مدت برای جلوگیری از  قطع گاز شهر و اینکه 
تهیه  اداره آب جوش  نکشند در  مردم سرما 
می کردم و با بشکه به ایستگاه می بردم روی 
لوله می ریختم تا گاز در شهر جریان داشته 
باشد و مردم دچار سختی در آن سرما نشود 
وخیلی از این مسئله و کاری که انجام می دادم 
خوشحال بودم که توانستم کاری برای مردم به 

عنوان یک خدمتگزار انجام دهم.
 همان سال هم به عنوان کارمند نمونه انتخاب 
شدم و این خاطره همیشه در ذهنم باقی مانده 
عزیز سر  همکاران  تمام  که  امیدوارم  است.  

بلند وموفق باشند.
محمدنبی حاجی باقری

خاطره  بیاد ماندنی دارم که حکایتی است  از 
بزرگواری و از خود گذشتگی همکاران عزیز و 

هرگز آن را از یاد نخواهم برد. 

محمد علی مظلومی

چند سال قبل دچار سانحه تصادف شدم که 
با توجه  به فوت دختر بچه ای گردید.  منجر 
به اینکه اتومبیل هم بیمه نبود خانواده متوفی 
به شدت پیگیر گرفتن دیه و حتی بیشتر از 
آن بودند. مدیر عامل محترم وقت و  معاونین 
ایشان همکاری نمودند و پیگیر مشکالت من 
در  همکاران  حتی  تا  دادند  اجازه  و   شدند 
کارهای دادگاه به من کمک کنند و در زمینه 
تا  کردند  کمک  عزیز  همکاران  کلیه  مالی 
مشکل من حل شود ونگذاشتند که حتی یک 

روز هم گرفتار شوم. 
یاری  را  من  که  عزیز  همکاران  کلیه  از  من 
نمودند تقدیر وتشکر دارم و امیدوارم که هم 
در دنیا وهم در آخرت خداوند متعال به آنها 
متعال  خداوند  واز  فرماید  عطا  نیکی  و  خیر 
خواستارم که این همکاری وهمدلی بین همه 
همکاران عزیز باشد و قدر همدیگر را بدانند 

انشااهلل موفق و موید باشید. 

میــاد گل اهی بــاغ توحیــد مبــارک  بــاد 

همچنین برای همکاران  گرانقدر  زیر که طی سال 
1۳99 به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند و موفق 
آرزوی  نشدیم،  ارزشمندشان  مطالب  دریافت  به 

سالمتی، سربلندی و شادکامی داریم.

 محمد اسماعیل بیات پور - محمد جواد نظر علی- 
حمید اسالمی-علی درخشان-محمد حسین ارقند-  
علی بردستانی-عبدالعلی هادی پور- صدراله رئیسی  

غالمحسین زارع کواری
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ایران  نفت  صنعت  شدن  ملی  قانون  تصویب 
در روز ۲9 اسفندماه سال 1۳۲9 ، نقطه عطفی 
در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم 
ایران برای نجات سرمایه های ملی این مرز و 

بوم از دست بیگانگان به شمار می رود.
زمانی که اولین چاه نفت در ایران در بیش از 
سلیمان  مسجد  منطقه  در  قبل  سال  یکصد 
شرکت  یک  توسط  خوزستان  استان  در 
ایران هیچ  انگلیسی کشف شد، دولت وقت 
نداشت؛  مهم  اتفاق  این  از  درکی  و  آگاهی 
به چه  به خوبی می دانستند  آن  کاشفان  اما 
پایه های  و  یافته اند  دست  ایران  در  ثروتی 
قراردادهای  با  را  ایران  در  خود  استعمار 
استثماری استخراج، تولید و فروش نفت خام 
ایران بنا نهادند. شرکت های خارجی سال ها 
سرمایه مردم ایران را به تاراج بردند و دولت 
توجهی  و  تالش  گونه  هیچ  ایران  وقت  های 

برای احقاق حقوق مردم انجام ندادند.
به  مردمی  اعتراض  موج  که  نپایید  دیری 
دکتر  های  تالش  با  و  آگاه  روحانیت  رهبری 
محمد مصدق آغاز شد و در این راستا حرکت 
بنای  سنگ  که  شد  آغاز  کشور  در  بزرگی 

تفکر اقتصاد بدون نفت بود.
سقوط  و   1۳۲0 شهریورماه  در  وی  مصدق 
چهاردهم  ی  دوره  انتخابات  در  رضاخان، 
مجلس وقت به مجلس راه یافت. شرایط بین 
المللی در این دوره، به نحوی بود که کشورهای 
با  انگلیس و آمریکا  به ویژه روسیه،  مختلف 
پیشنهادهایی به دولت ایران، خواستار کسب 
امتیاز نفتی بودند و از آنجا که انگلیس، امتیاز 
بهره برداری از منابع نفت جنوب کشور را در 
امتیاز  کسب  درصدد  روسها  داشت،  اختیار 
منابع نفتی شمال و آمریکایی ها نیز به دنبال 

امتیاز نفت، در ایران بودند.
امتیاز  واگذاری  خصوص  در  مصدق  دکتر 
اینکه  ی  بهانه  به  گفت:  ها  خارجی  به  نفت 
به یک کشور نفت داده شده است، نباید به 
هیچ کشور دیگری امتیاز داد چرا که این دور 

باطل تمامی نخواهد داشت.”
ملت ایران در دوارن مبارزات خود برای ملی 
تاکید  نکته  این  بر  بارها  نفت،  صنعت  کردن 
نفتی  منابع  خود  باید  ایرانیان  که  داشتند 
کشورشان را اداره و بهره برداری کنند. دکتر 
مصدق برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن 
امتیاز نفت شمال ایران، قانونی را در این دوره 
مجلس به تصویب رساند که دولت از مذاکره در 

مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی 
در ایران هستند، منع می شد.

شرایطی  در  نفت  صنعت  شدن  ملی  حرکت 
شکل گرفت که ایران بزرگترین تولیدکننده ی 
نفت خام خاورمیانه بود و پس از آمریکا، ونزوئال 
و شوروی سابق؛ چهارمین تولیدکننده معتبر 

نفت خام دنیا محسوب می شد.
در آن دوران، کل تولید نفت خام ایران، ۳۲ 
میلیون تن در سال، معادل بیش از یک سوم 
مجموع تولید نفت خام خاورمیانه   90میلیون 
 90 ایران    دیگر،  سوی  از  بود.  سال  در  تن 
درصد نفت خام مورد نیاز اروپای غربی را در 

آن دوران تامین می کرد.
نارضایتی انگلیس از حرکت ملی شدن صنعت 
نفت و تالش برای برهم زدن این حق خواهی 
ملت ایران، امری کاماًل طبیعی بود. شرکت نفت 
انگلیس که به دلیل تاراج منابع نفتی ایران، 
دارای سرمایه هنگفتی شده بود، اکنون منافع 
خود را در خطر می دید. گسترش فعالیت های 
سیاسی پس از شهریور 1۳۲0 سبب گسترش 
به وضع  آنان  به ویژه توجه  مبارزات مردم و 
قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس 
به »نهضت  را که  این جنبش  از آن  بیرون  و 
ملی شدن نفت« معروف شد، هدایت می کرد.

در  مصدق  شانزدهم،  مجلس  انتخابات  در 
هایی  کارشکنی  تمام  با  انتخابات،  دوم  دور 
در  و  یافت  راه  مجلس  به  شد،  او  علیه  که 
کوشش  و  حمایت  و  او  تالش  با  دوره،  این 
صنعت  شدن  ملی  طرح  مردم،  و  روحانیت 
ملی  قانون  شد.  تصویب  مجلس  در  وی 
بود  پیشنهادی  واقع  در  نفت  صنعت  شدن 
نفت  کمیسیون  اعضای  همه  امضای  به  که 
اسفند   1۷ در  ایران  ملی  مجلس شورای  در 

1۳۲9 به مجلس ارائه شد.
اول  در  که  بود  کمیسیونی  نفت،  کمیسیون 
مجلس  شانزدهم  دوره  در   1۳۲9 تیرماه 
الیحه  به  رسیدگی  برای  ایران  ملی  شورای 
گس-گلشائیان( الیحه  به  )معروف  نفت 
پیشنهاد  کمیسیون  همین  شد.  تشکیل 
ملی شدن صنعت نفت را در اسفند 1۳۲9 به 

مجلس ارائه داد.
سرانجام با تالش های دکتر مصدق و همراهان 
، ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در  وی 
مجلس  در   1۳۲9 سال  ماه  اسفند   ۲4 روز 
اسفندماه   ۲9 روز  در  و  مطرح  ملی  شورای 

همان سال به تصویب رسید.

  شماره ١6 - بهمن و اسفند ماه ١٣٩٩ 

ملی شدن صنعت نفت، نقطه ی عطفی
 در تاریخ ملت ایران 

به بهانه ی سالروز ملی شدن صنعت نفت 

عید سعید مبعث، آغاز رسالت پیامبر رحمت

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ی ما را انیس و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد 

هوا، معطر از نغمه های ملکوتی است. فاصله 
ها خط می خورند. شادمانی، از جام لحظه ها 
سرریز می شود. فضا، غرق در ترس و شادی 
باال  غار  دیوارهای  از  آرامش،  است.   توأمان 
افالکی.  و  خاکی  مرزهای  رود؛ شکستن  می 
درگاه  بر  وحی  بزرگ  فرشته  حضور  اینک، 
غار!  ناگهان، صدایی دیر آشنا، لطیف چون 
صخره  استواری  به  محکم،  ابریشم،  و  حریر 
ها و کوه ها؛ با لهجه ای آسمانی؛ جبرئیل، بر 
آستان حرا، تو را می خواند: » بخوان، محمد«
های  شانه  از  آرامش،  از  دریایی  ریختن  فرو   
زمان، صدایت جاری می شود در هوای حوالی 
اقرأ. صدایت را ذرات، شانه به شانه باد می برند 
تا دوردست جهان.  صدای جبرئیل، سکوت غار 
را می آشوبد. آیات، بر لب هایت به وجد می 
آیند. »اقرأ.« و رسالت آغاز می شود. جهان در 

مقابل شکوهت، خاضعانه سر خم می کند.
و  کند  می  طلوع  صبح  بلندت،  پیشانی  از 
نخستین روز عشق، آغاز می شود. چقدر ردای 
نبوت بر قامت برافراشته ات برازنده است! نامت 
از دهان کوه ها،  پرنده؛  زبان  از  را می شنوی 
جنگل ها. نامت را می شنوی از دهان بادهای 
وزان که مدح تو را می گویند. وعده خدا تحقق 
یافت. تو چون حقیقتی از کوه جاری می شوی 

تا انتظار دنیا را پایان ببخشی.
را  و عطر گل محمدی، عالم  باز می کنی  لب 
لبریز می کند. تمام انبیا، در تو خالصه شده اند. 
محمد هستی؛ اما تبر ابراهیم بت شکن بر دوش 

محمد هستی، اما هیبت و اقتدار موسی از شانه 
هایت جاری است.

چراغ های هدایت در دستان تو چقدر روشن 
و نورانی اند! چون خورشیدی بر پیشانی حرا 
طلوع می کنی و جهان از امروز آغاز می شود؛ 
از آغاز رسالت تو. لب های کویری حجاز، بوی 
بارانی حضورت را حس کرده که چشم از حرا 

برنمی دارد.
تقدیر جهان را به دستان تو سپرده اند. از این 
پس، شادی فراگیر می شود. می آیی تا دیگر 
حسرت نگاه هیچ دخترک بی گناهی در خاطره 
ی تاریخ، زنده به گور نشود. می آیی تا شعب 
ابی طالب، دلتنگی هایش را پای سفره صبوری 
تو بنشیند، تا خدا در ازدحام و همهمه »هبل 

ها« و »عزی« ها فراموش نشود.
است.  انسان  طیبه  حیات  آغاز  روز  امروز، 
حجاز، هیجان آمدنت را زانو زده است. کعبه، 
به طواف آمده. ردای رسالتی  را  نبوتت  شوق 
ابدی، شانه های محمدی ات را پوشانده است. 
بی ستاره  یتیمی،  تا شب های هیچ  آیی  می 
نباشد. تا تیرگی پوست بالل ها، منطق برتری 

و زراندوزی امیه ها نشود.
اند؛  تو سپرده  به دست های  را  تقدیر جهان 
به دستان مهربان تو که از منتهی  الیه رحمت 
پروردگار، جاری شدی بر زبان هستی؛ تا »رحمة 
مدفون  را  آیین جاهلیت  تا  باشی،  للعالمین« 
کنی برای همیشه، در حافظه خاک هرگز نامت 
کرد؛  نخواهد  عبور  فراموشی  های  دریچه  از 
وقتی تمام مأذنه ها و گلدسته ها هر روز نامت 
را با اقتدار و شکوه، فریاد می زنند.  از این پس 
دنیا، تنها در سایه اقرار به رسالت تو، سربلند 

خواهد زیست


