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یادش بخیر
روزنامه
دیواریها!

قطعا جشن های دهه
فجر که در زمان تحصیل
در مدرسه برگزار میشد
از خاطــره انگیزترین
مراسم های دوران زندگی
بچه های دهه های پنجاه و
شصت است .هر سال در
این ایام در فضای مجازی
بسیار از بچه های دیروز
خاطرات آن روزهای خود
را به اشتراک می گذارند:
در ایــام دهــه فجر هر
کالس بایــد یــک غرفه در
کریدورهای مدرسه برپا می
کردی .یک نیمکت از داخل
کالس بیرون مــی آوردیم و
هرکالس تمام تالشــش را
برای تزئین و زیبا کردن آن
انجام می داد .بچه ها از خونه
هاشون انواع قاب های عکس
گل و بلبــل و عکس امام می
آوردن ...ابــرو بــاد و روبان و
کاغذ کشیهای رنگی نصب
می کردیم .انواع کاردســتی
باربط و بی ربط می آوردیم و
روی نیمکت قرار می دادیم.
یکــی از برنامههای ثابت
دهه فجــر ،تهیــه روزنامه
دیــواری بــود .از هر کالس
گروههایــی دور هــم جمع
میشــدند و با ذوق و سلیقه
خود اخبار و مطالب مختلف
را روی مقوایــی بــزرگ
طراحی میکردنــد و اتفاقا
بهتریــن روزنامهدیواری هم
جایــزه میگرفــت .در دهه
فجر مدرســهها حال و هوای
متفاوتی به خود میگرفت و
خیلی از درس پرسیدنها و
امتحانهای ســخت خبری
نبود .هــر روز صبــح دانش
آموزان برنامههای مختلفی
اجرا میکردنــد .گروههای
سرودوتئاترفعالترازهمیشه
میشــدند و بعداز مدرســه
هــم بچهها به عشــق دیدن
برنامههای تلویزیون خود را
به خانه میرساندند.
یکــی از برنامههای ویژه
دهه فجر «زبالهدان تاریخ» با
اجرای مجید قناد بود.تیتراژ
برنامه با شعری به این مضمون
آغاز میشد« :ما مثل گل نغمه
زنان خوشحال و شادیم...در
گلزار پاک وطن از غم آزادیم...
وقت بازی نرم و ســبک چون
بــرق و بادیم...همچون بلبل
نغمه زنان از غم آزادیم»...

مادر چون کوه استوار،مثل خورشید گرمابخش  /طرح :فیروزه مظفری

برندگان مسابقه عکاسی شب یلدا
برندگانمسابقهعکاسیشبیلدامشخصشدند.بهگزارشروابطعمومیواموربینالمللشرکتنفتپاسارگاد،مسابقه
عکاسی سفره شب یلدای پرسنل این شرکت که با مشارکت  120نفر برگزار شد به مرحله آخر خود رسید .در این مسابقه
عکس های رسیده توسط هیات داوران مورد بررســی قرار گرفت و در مرحله نهایی توسط مدیرعامل و اعضای هیات
مدیره مورد بررسی و داوری مجدد قرار گرفت که عکسهای  10نفر از شرکت کنندگان منتخب نهایی این مسابقه شدند.
اسامی برندگان این مسابقه عبارتند از:

نگار نیک نژاد – کارخانه آبادان
مهدی پارسا – کارخانه اراک
عقیل عباس زاده – کارخانه بندرعباس
بهمن احمدی – کارخانه تبریز
سعید عبدی زاده – کارخانه تهران

عباس بیکی – کارخانه تهران
خالق رحمانی – کارخانه شیراز
مهرداد جعفری نژاد – کارخانه شیراز
معصومه نصرالهی – دفتر مرکزی
مهشید مجدد – دفتر مرکزی

گفتنی است با توجه به مشارکت باالی کارخانه های تهران و شیراز و همچنین دفتر مرکزی ،ظرفیت بیشتری برای ایشان در نظر گرفته شد.

همت بلند دار که مردان روزگار
از همت بلند به جایی رسیدهاند

محمدحسینمهرزاد

مدیر روابط عمومی و
امور بینالملل

روز و روزگار ســختی مــا ادامــه دارد و اگرچــه پنجرههــای امید و
دستاوردهای بشری ما را به عبور از بحران ویروس منحوس کرونا دلخوش
کرده اما تا بازگشــت به روزهای ســامت جامعه و عــاری از کرونا هنوز
راه زیادی مانده اســت .راهی که منحصرا بــا کمک و همیاری تک تک ما
یعنی من و شــما ،قابل دستیابی است و الغیر .مسیری که تنها در صورت
رعایت فاصله ایمنی و موازین بهداشــتی مبتنی بر قوانین سازمان های
جهانــی می تواند امید روزهــای بدون کرونایی را برای مــا زنده کند .ما
امیدواریم و چه خوش گفته اند که انســان زنده ،انسان امیدوار است .این
روزها را که متقارن با ایام میالد با ســعادت حضرت صدیقه طاهره سالم
اهلل علیها و امیرالمومنین علی علیه الســام و همچنین ایام اهلل دهه فجر
انقالب اسالمی اســت را به فال نیک میگیریم و امیدواریم ذیل توجهات
انوار مطهره معصومین علیه الســام بتونیم از این روزهای دشــوار عبور
کنیم و ســال جدید را در کنار یکدیگر و با عنایات ویژه حضرت حق آغاز
کنیم .ســالی که با شروع واکسیناسیون سراسری کرونا در ایران و جهان،
نویدبخش روزهای سالمت تری است .سالی که در آن انتظار برای کاهش
بخشــی از تحریم های ظالمانه و ناجوانمردانه آمریکا علیه اقتصاد ایران و
مردمش دور از انتظار نیست .سالی که می تواند با بهبود وضعیت معیشتی
کارگران این ســرزمین که تشــکلیل دهنده بخــش اعظمی از جمعیت
آن هستند ،همراه باشــد .ســالی که ...ما هنوز امیدواریم .امید داریم تا
دوشادوش هم به ارتقای سطح کیفی محصوالتمان کمک کنیم.
آماده هســتیم تا جایگاه نفت پاسارگاد را در منطقه و جهان باال بریم و
این مجموعه را به نماینده شایســته ای از قیر ایران در خاورمیانه تبدیل
کنیــم .نماینده ای کــه در همین ماه ها و روزهای اخیــر نیز با تکاپوها و
تالشهایی که برای عرضه قیر ایران در جهان داشــت ،نشان داد که علی
رغم تمامی تحریم ها و ســنگ اندازی های قدرت های غربی و شــرقی،
زمانی که صحبــت از منافع و مصالح ایران و ایرانیســت آماده اســت تا
جانفشانی کند .هر مسیری را می رود و هر دری را می زند تا چرخ اقتصاد
کشور به چرخش درآید و نانی بر سر ســفره مردمانش باشد .مسیرهایی
که اگرچه به غایت ســخت و با فراز و نشــیب های بســیار زیادی همراه
بود اما با لطف ایزد منان و همت شــما نیروها و پرســنل عزیز و گرانقدر
نفت پاســارگاد ،اجازه نداد تا دشــمن دلشاد و مســرور از غم نان ایران
و ایرانی باشد.

بررسی عملکرد شرکت نفت پاسارگاد
با حضور عضو هیئت مدیره شستا

پرچمدارنهضتجهشصادراتقیرباشید

محمــود ملکوتی خواه ،عضو هیات مدیره شــرکت ســرمایهگذاری
سازمان تامین اجتماعی(شســتا) ،مخدومی مدیرعامل شرکت سرمایه
گذاری نفت ،گاز و پتروشــیمی تأمین «تاپیکو» ،جالل بهارستان معاون
برنامه ریزی و توســعه شستا و محمد حســین ملک معاون پشتیبانی و
تامین منابع مالی شستا با حضور در کارخانه تهران شرکت نفت پاسارگاد،
از نزدیک در جریــان فرایند تولید این شــرکت قــرار گرفتند .محمود
ملکوتیخواه ،عضو هیئت مدیره شستا در جلسهای که به منظور بررسی
عملکرد شرکت نفت پاسارگاد در محل کارخانه تهران این شرکت برگزار
شــد ،گفت :همانطور که در گزارش مدیرعامــل ارائه آمده ،جهتگیری
شرکت نفت پاسارگاد و آرایش این شرکت باید صادراتی باشد .بیشترین
تالش این مجموعه باید بر ســازگاری با بازارهای هدف و توسعه بازارهای
بینالمللی قرار گیرد چرا که بازار داخلی یک حجم مشــخص دارد اما در
دنیا بــا دریایی از تقاضا مواجهیم و از آنجا که قیــر تولیدی ایران کیفیت
مطلوبــی دارد .باید تالش خــود را برای بهرهگیــری از بازارهای جهانی
مضاعف کنیم .من از مدیریت این شــرکت و تمامی همکاران میخواهم
پرچمدار نهضت جهش صادرات قیر و کاهش قیمت تمام شــده باشــید.
ملکوتیخواه کاهش قیمت تمام شــده و افزایــش کیفیت را دو ابزار مهم
برای رشد صادرات دانست و افزود :در موضوع قیمت تمام شده مشکالتی
داریم که با کمک هلدینگ باالدســتی(تاپیکو) امــکان حل و فصل آن با
وزارت نفت و پاالیشگاهها به عنوان تامین کنندگان خوراک وجود دارد و
ما نیز در شستا آمادگی داریم تا در حل مشکالت کمک کنیم.
وی با بیان اینکه شــاهد همکاری و تعامل خوبــی میان تاپیکو و
شرکتهای زیرمجموعه آن هســتیم گفت :در شستا نیز این آمادگی
وجود دارد و به همین دلیل آقایان بهارستان و ملک دو نفر از معاونین
شســتا در این بازدید حضور دارند تا بتوانیم با همافزایی برای راه حل
مشــکالت گام برداریم .در این نشست حســین نیکخواه ،مدیرعامل
شرکت نفت پاســارگاد نیز گزارشــی از روند فروش ،تولید و صادرات
این شرکت ارائه نمود و با تشــریح برنامههای انجام شده؛ برنامه های
پیش رو را نیز برشمرد.

