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پرونده

بیش از نیم قرن گذشته است از اولین رویارویی 
اما هنوز جذابترین و پرطرفدارترین رقابت فوتبال 
در ایران اســت. تفاوتی ندارد اسمش را داربی 
صدا کنید، دربی بنامیدش یا شــهرآورد؛ هرچه 
هســت در تمام نود و چند باری که برگزار شده، 
هیجانات خاص و بی مثالش را داشته است. چند 
نسل گذشته از نخستین نسلی که لذت تماشای 
شهرآورد را تجربه کرد اما پدران و مادران عاشق 
ســرخابی ها فراموش نکردند که فرزندشان را 

هم در این مسیر پرهیجاِن 
طرفداری حفظ کنند.

شاید شهرآورد تهران تنها ماجرای پایتخت 
اســت که فقط نام تهران را یدک می کشــد و 
اهمیت و هیجانش در تمام شــهرهای ایران پر 
رنگ است. در کشــور فوتبال خیز ایران، تقریبا 
تمام استان ها تیم های بومی و خاص خودشان را 
دارند اما چیزی از هیجان روز شهرآورد پایتخت 

کم نمی کند.
  

شــهرآورد 22 دی ماه در ورزشگاه خالی از 
تماشاگر آزادی تهران برگزار می شد. ورزشگاهی 
که هربار میزبان حدود یکصدهزارنفر در تهران 
و میلیون ها نفر در سراســر ایران بود و اینبار از 
هیچ تماشاگری میزبانی نکرد و این تماشاگران 
بودند که در سراســر ایران میزبان این رویداد 
شدند. نمی دانم شما شهرآورد 22 دی را در کجا 
تماشــا کردید اما ما برای دیدن این بازی تهران 
را به مقصد سالنی یکصد و  بیست نفری ترک 
کردیم. سالنی در میان بشــکه های سیاه و 
هیاهــوی تبدیل نفت به قیر. ســوله جامبو 
پرکنی شــرکت نفت پاسارگاد در بندر 
عباس که بزرگترین تولید کننده انواع 
قیر در خاورمیانه اســت، میزبان 

شهرآورد تهران است.
  

ساعت 2ظهر است و قرار است از 
16:3۰ دقیقه، کارمندان شرکت نفت پاسارگاد 
دو ســاعت در کنــار هم به تماشــای فوتبال 

بپردازند؛ شهرآورد در قلب نفتی بندر عباس.
  

رضــا فتحعلــی پورمدیــر کارخانه نفت 
پاســارگاد در بندرعباس طــراح این رویداد 
است و درباره هدفش از برگزاری آن می گوید: 
»به نظر من مهمترین ســرمایه هر ســازمان 
سرمایه انسانی آن است. کارخانه بندرعباس، 
بزرگترین کارخانه ماست و شاید محرومترین. 
سالهاســت در این مجموعه فعالیت می کنم و 
دغدغه ارتقای شرایط کارمندان را دارم. این 
فعالیت ها کمک می کند تــا فضای همدلی در 
مجموعه بیشتر شــود. تماشای شهرآورد در 
کنار یکدیگر در فضای کارخانه فواید بسیاری 

دارد و این دومین تجربه ماست«.

  
در میــان دســتگاه های واحد 

تولید بشکه  قدم می زنم و کارگرانی 
ســخت کوش را می بینم که با دقت 

و جدیت قطعــات را کنــار یکدیگر 
می چیننــد و نتیجــه اش می شــود 

بشکه هایی که فراورده های طالی سیاه، 
یعنی قیر را به مرحله عرضه می رســاند. 

میالد دهقانی سیزده سال است که کارمند 
کارخانه بندر عباس شــرکت نفت پاسارگاد 

اســت و درباره تماشای شــهرآورد در محل 
کارش می گوید: »اقدام فوق العاده ایســت. از 
صبح خوشحالیم و منتظریم تا در پایان ساعت 
کاری در کنــار یکدیگر دقایقــی را با حال و 
هوایی دیگر بگذرانیم. « بهزاد و باقر سندگی 
هم هرکدام 12 و 1۴ســال است که در کارخانه 
کار می کنند و تا به امروز همچین تجربه ای را 
در محیط کاریشان نداشــته اند. بهزاد تاکید 
می کند: »در میان محیط های کاری بندر عباس 
تا کنون از دوستانم نشــنیده ام که همچین 
تجربه ای در محل کارشان داشته باشند. اینکه 
در پایان ساعت کاری کنار یکدیگر بنشینیم و 

فوتبال تماشا کنیم حتما هیجان انگیز است.«
  

 عقربه های ساعت 16:3۰ را رد می کند و سوت 
آغاز شهرآورد 22 دی ماه به صدا درآمده است. 
گل زودهنگام استقالل ســالن را به حد انفجار 
می رساند و هیجان از همین دقایق نخست آغاز 
شده است. اســتقاللی ها و پرسپولیسی ها در 
انتهای سالن، جایگاه خود را چیده اند و همانطور 
که یک چشم شان به بازی است، برای هم کری 
مــی خوانند. کری هایی که با خنده و شــوخی 

همراه است؛ کری هایی از جنس رفاقت.
  

بازی پر زد و خوردی ســت و اینجا در هوای 
بهاری دی مــاه بندرعباس حدود یکصد کارمند 
با لباس های کارشــان، در کنار یکدیگر با بوق و 

پرچم قرمز و آبی غوغایی به راه انداخته اند. 
  

رضا فتحعلی پور مدیــر کارخانه بندرعباس 
شرکت نفت پاسارگاد درباره شیوه برگزاری این 

رویداد می گوید:» برای بازی پرســپولیس در 
فینال لیگ قهرمانان آسیا،  تعدادی از کارگرها 
پیش من آمدند و اجازه خواســتند تا بازی را از 
تلویزیون مهمانسرا ببینند. گفتم آنجا کوچک 
اســت و دعوتشــان کردم به اتاق من بیایند و 
بعد فکر کردم شــاید اتاق کنفرانس بهتر باشد 
و در نهایت تصمیم گرفتیــم بازی را روی دیوار 

رستوران تماشا کنیم. 
نزدیک یلدا بود و بسته های تغذیه مناسبی 
را تهیــه کردیم. تجربه خوبی بــود و تصمیم 
گرفتم این کار را در شــهرآورد هــم در ابعاد 
گســترده تری تکرار کنیم. بــا موافقت دکتر 
حسین نیکخواه مدیرعامل شرکت، پیشنهاد 
کار را به روابــط عمومی دادم و با همکاری تمام 
بخش ها، طرح اجرایی شد. این برنامه نتیجه کار 
جمعی است. از طراحی سالن تا تدارک تغذیه، 
همه با مشــارکت و همفکری اعضای کارخانه 
انجام شده اســت و خوشحالم که نتیجه خوبی 

را شاهد هستیم.«
  

نیمه اول با برتری استقالل به پایان می رسد 
و پرسپولیسی ها در سکوت نشسته اند. بازی 
امــا در نیمه دوم روی دیگــری پیدا می کند. 

در نخستین نمایشگاه نقاشــی فرزندان کارکنان کارخانه بندرعباس شرکت 
نفت پاسارگاد 100 اثر برای شرکت ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت پاسارگاد همزمان با گرامیداشت چهل 
و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی مردم ایران و یوم اهلل دهه فجر، مراسمی 
برای پاسداشت هفته هوای پاک در اســتان هرمزگان برگزار شد. در این مراسم، 
رضا فتحعلی پورامندانی، مدیرکارخانه نفت پاسارگاد بندرعباس با اشاره به لزوم 
توجه به مقوله محیط زیســت اظهار کرد: سیاست های شرکت نفت پاسارگاد در 
دوره مدیریت آقای دکتر نیکخواه بررعایت موضوعات مبتنی بر حفاظت از محیط 
زیست استوار است و در همین راســتا با توجه به نامگذاری هفته های ویژه ای در 
استان های تهران، اراک، خوزستان و فارس برآن شدیم تا مراسمی را برای ترویج 
فرهنگ محیط زیست و پاسداشت روز هوای پاک در کارخانه بندرعباس شرکت 

نفت پاسارگاد برگزار کنیم.
وی افزود: برهمین اســاس نیز فراخوانی را برای مسابقه نقاشی میان فرزندان 
نیروها و پرسنل کارخانه بندرعباس نفت پاسارگاد با موضوع محیط زیست منتشر 
کردیم؛ این مسابقه برای  نخســتین بار  برگزار می شد و خوشبختانه استقبال بی 
نظیری هم از آن به عمل آمــد.  فتحعلی پورامندانی ادامه داد: با کمک ها و تالش 
مدیریت روابط عمومی شرکت نفت پاســارگاد جناب آقای مهرزاد، برنامه ریزی 
بســیار منســجمی صورت گرفت و برنامه ای که قرار بود تنها در قالب تقدیر از اثر 

شهرآورد سرخابی درقلب نفتی بندرعباسشهرآورد سرخابی درقلب نفتی بندرعباسشهرآورد سرخابی درقلب نفتی بندرعباسشهرآورد سرخابی درقلب نفتی بندرعباس

نقاشی با شعار 
پاسداشت 
محیط زیست
نخستین نمایشگاه نقاشی 
فرزندان کارکنان کارخانه 
بندرعباس برگزار شد
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شروع طوفانی پرســپولیس و به ثمر رساندن 
گل اول، بــازار کری خوانــی را داغ می کند. از 
کارمندان واحد آزمایش، تا مدیران و کارگران 
دیگــر بخش هــا، در کنار هم نشســته اند و 
هیجانشان را با هم تقســیم می کنند. بین دو 
نیمه قرعه کشــی بین حاضرین انجام شد و به 
منتخبین جوایزی اهدا شد. بازار فیلم و عکس 
یادگاری هم حسابی داغ بود و شاید سال ها بعد 
که بسیاری از این کارمندان بازنشسته شدند، 
با مرور عکســهای امروز، خاطرات خوبی را به 
تصویر بکشند. شاید این شــهرآورد بهترین 
شهرآورد عمرشان باشــد و دقایق امروز برای 
همیشه در جانشان نقشــی خوش ببندد. نمی 
دانم در ذهن هایشــان چه می گذرد اما چهره 
هایشان خندان است و چشم هایشان برق می 

زند... .
  

تعدادی از کارمندان با فرزندانشان آمده اند. 
فرزندانی که برای نخستین بار حضور در محل 
کار پدرشــان را تجربه می کنند و خوشحالند 

از تجربــه این روز خاص در ایــن فضای گرم و 
صمیمی. محل کاری پر خطر و ســخت. کاری 
مردافکن و سخت.  حاال صدای هلهله و شادی تا 
سوله های بشکه سازی هم می رود و چه خاطره 

قشنگی از محل کار پدر به ثبت می رسد.
  

مدیر حراست کارخانه معتقد است برگزاری 
همچین برنامه هایی اثــرات مثبتی دارد و ما 
هم تمام تالشــمان را می کنیم تا فضایی شاد 
و مناســب در کارخانه بوجــود بیاید و همه در 
کمال احترام و امنیت در کنار هم باشیم. ما یک 
خانواده هستیم و هر خانواده ای به برنامه های 

اینچنینی نیاز دارد.
  

در پایــان بازی جایــگاه اســتقاللی ها و 
پرسپولیسی ها مخلوط می شــود و دست بر 
گردن هم می اندازند. بازی 2-2 به پایان رسیده 

و در این مواقع تحلیل ها جــای کری ها را می 
گیرد. هر کســی تیم خودش را برنده می داند. 
علی می گوید: »خیلی خوش گذشت. با اینکه 
روز کاری شــلوغی را گذرانده بــودم اما حاال 
احساس ســرحالی دارم و اصال خسته نیستم. 
البته اگر پرســپولیس برنده می شد بهتر بود.« 
محمد هم معتقد است: »استقالل خیلی خوب 
بازی نکرد اما می توانست برنده باشد. و نتیجه 
هر چه باشد استقالل سرور پرسپولیس است. «

  
درپایان بازی تســاوی، خیلی ها هم  نفس 
راحتی می کشند که کل کل ها شکل منصفانه ای 

خواهد گرفت. دســت در دست و شانه به شانه 
یکصدا شعار تشکر از مدیریت را سر می دهند 
و گویی شــهرآورد 22دی ماه شــهرآورد بی 
تماشاگر نبود؛ سالن یکصد و بیست نفری نفت 
پاسارگار بندرعباس، 22 دی ماه 99 استادیوم 

یکصدهزارنفری آزادی بود.

برگزیده برگزار شود، تبدیل به مراســمی برای تقدیر از تمامی آثار شرکت کننده 
در مسابقه شد.

به گفته مدیر کارخانه نفت پاســارگاد بندرعباس، در حــدود 100 اثر به این 
مســابقه ارسال شده اســت و با عنایت جناب آقای نیکخواه به تمامی آثار ارسالی 
جوایزی تعلق گرفت.  وی گفت: عالوه بر تقدیر و تشــکر از تمامی آثار ارســالی، 
جناب آقای نیکخواه لوح تقدیر تمامی شــرکت کنندگان را به شخصه امضا کرند 
و از دیدگاه بنده حساســیت مدیرعامل بزرگترین تولیدکننده قیر منطقه و جهان 
نسبت به لزوم تقدیر از فرزندان پرسنل کارخانه بندرعباس، برای تمامی کارکنان 

شایسته و فراموش نشدنی است.
وی با اشاره به اهداف شرکت نفت پاسارگاد از برگزاری مسابقات و برنامه های 
اینچنین یادآور شــد: ما از برگزاری این نمایشــگاه دو هدف داشتیم، ابتدا ایجاد 
جوی همدالنه میان خانواده کارکنان کارخانه بندرعباس شــرکت نفت پاسارگاد 
با یکدیگر که تقریبا به آن دســت یافتیم و دیگر لــزوم توجه ویژه به مقوله محیط 
زیســت برای فرزندانمان به عنوان وارثان این آب و خاک که امیدواریم  بتوانیم در 

تحقق آن نیز به مطالباتمان دست پیدا کنیم.
مدیرکارخانه نفت پاســارگاد بندرعباس در پایان اظهار کرد که مجموعه نفت 
پاســارگاد مجموعه ای منسجم و همدل است و این انســجام و حس همدلی در 

تمامی کارخانه ها و بخش های مجموعه به چشم می خورد.


