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درود بر مخاطبان همیشگی، عزیز و گرانقدر نشریه ندای 
پارس. بابت تأخیری که در انتشار شماره جدید نشریه به 
متعددی  دالیل  می کنیم.  عذرخواهی  از شما  آمد  وجود 
برای این وقفه وجود داشت اما باالخره به لطف خدا و همت 
همکاران بزرگوارمان در کمیته روابط عمومی شرکت های 
این  انتشار  ادامه  برای  پارس، مجوزهای الزم  پتروشیمی 

نشریه گرفته شد تا در خدمت شما باشیم.
در این مدت که از شما دور بودیم، رویدادها و مناسبت های 
فراوانی را پشت سر گذاشتیم که هرکدام ناگفته های زیادی 
داشتند و قرار بود درباره آنها با شما بگوییم. از ماه محرم و 
صفر بگوییم که به گفته امام خمینی )ره(، »اسالم را زنده 
نگه داشته است«؛ از تجلی شور و اشتیاق حسینی که در 
وجود همه آزادگان و آزاد اندیشان جهان جوشش می کند و 
از شعوری که هرساله در محرم و صفر، تعالی پیدا می کند و 
به اوج می رسد. محرم و صفری که موسم یادآوری قیام حسینی 

است و در آن تجلی اصول دین خدا صورت پذیرفته است.
آغاز سال تحصیلی جدید، رویداد دیگری بود که در این 
دوره دوری اتفاق افتاد و فرزندانمان برای نخستین بار محیط 
آموزشی را در مدرسه تجربه کردند. نخستین بار کیف خود 
را به دوش گرفتند و کتاب، دفتر و مداد رنگی شان را درون 
آن گذاشتند تا قدم در راهی پرتالطم بگذارند و با تحصیل 

علم و ادب، به خود، خانواده و کشورشان خدمت کنند.
با آغاز ماه مهر و بهار علم و دانش شور و نشاط در جامعه 
به  دوچندان می شود. کودك خردسال دیروزمان، تبدیل 
دانش آموز امروز می شود و مدرسه رفتن را به عنوان مهم ترین 

وظیفه خود انتخاب می کند در حالی که تا چند روز پیش در 
خانه سرگرم بازی بود و نیازی به تالش برای بزرگ شدن و قبول 

مسئولیت نداشت.
آغازین روزهای  پارس در  نهم نشریه  به هرروی، پیش شماره 
ماه ربیع االول و شروع هفته وحدت پیش روی شماست که 
این موضوع را به فال نیک می گیریم و بسیار خرسندیم که 
در این مدت ما را با پیام ها و نظرات خود به یاد »ندای پارس« 
بودید و با ما ماندید که بخشی از این نظرات را در این شماره 
آورده ایم. ما نیز در این شماره سعی کرده ایم با اضافه کردن 
بدهیم.  به مطالب نشریه  بیشتری  تنوع  قسمت های جدید، 
قسمت هایی همچون صفحه »مشاور حقوقی« که برای پاسخ به 
سؤاالت شماست؛ سواالتی که از طریق پل های ارتباطی برای ما 
ارسال می کنید و مشاور حقوقی شما به آنها پاسخ می دهد. بار 
دیگر از شما خوانندگان همیشگی نشریه عذرخواهی می کنیم 
و امیدواریم که این تأخیر را بر ما ببخشید. حرف های ناگفته 

زیادی برای شما داریم.

بگذار هر چه نمی خواهند، بگوییم!
بگذار هر چه نمی خواهیم، بگویند…

باران که بیاید؛
از دست چترها
کاری برنمی آید.
ما اتفاقی هستیم
که افتاده ایم…

»نصرت رحمانی«
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ایمنی  از تقویت استانداردهای  امور پتروشیمی  معاون وزیر نفت در 
در مجتمع های پتروشیمی خبر داد و گفت: یک مشاور در سطح کلی 
صنعت پتروشیمی کار ممیزی بر شرکت ها را بر عهده می گیرد و از 

این پس مجتمع ها از سوی یک مشاور، ممیزی می شوند.

وزیر نفت بر توجه به مقوله HSE و بویژه بخش ایمنی آن در واحدهای 
پتروشیمی تاکید کرد و خواستار برخورد سختگیرانه بیمه با این واحدها شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد به نقل از شانا، بیژن زنگنه شامگاه 
پنجشنبه، چهارم شهریورماه در جلسه ای که در سالن کنفرانس شرکت 
عملیات غیر صنعتی پازارگاد و با حضور مدیران عامل صنایع پتروشیمی عسلویه 
برگزار شد، پس از شنیدن سخنان برخی از مدیران پتروشیمی، وضع برخی 
از مجتمع های پتروشیمی این منطقه را مطلوب ارزیابی و بر توجه به مقوله 

معاون وزیر نفت در سالن کنفرانس شرکت پازارگاد 
عنوان کرد:

استانداردهای ایمنی در پتروشیمی ها  
تقویت می شود

N E W Sخبـرنـامه

HSE در این واحدها تاکید کرد و گفت: مجتمع های پتروشیمی، فرصتهای 
اقتصادی کشور هستند که در صورت رعایت نکردن مبحت HSE و وقوع 
حادثه به تهدید تبدیل می شوند.  وی به حوادث اخیر در پتروشیمی ها اشاره 
کرد و خواستار توجه و سرمایه گذاری در بخش اچ اس یی شد و گفت: بیمه ها 
باید در بیمه کردن واحدهای پتروشیمی سختگیرانه تر عمل کرده و واحدها را 

وادار به اجرایی کردن دستورعمل ها کنند.
زنگنه با بیان این که پیشنهاد تشکیل یک واحد تنظیم گر چندی پیش به 
شورای رقابت ارائه شده است و منتظریم پس از تائید آن را به تصویب دولت 
برسانیم تا بتوانیم نقشی در این زمینه ارائه کنیم، افزود: البته درباره اچ اس 
یی دستورهایی داده می شود اما مبنای قانونی محکمی ندارد. وی با بیان این 
که صنعت پتروشیمی نقش مهمی در خروج از رکود داشته است، به ظرفیت 
تولید پتروشیمی در سال ٧٦ اشاره کرد و یادآور شد: ارزش تولید محصوالت 
پتروشیمی در سال ١٣٧٦ مبلغ یک میلیارد دالر بود که اکنون به ٢٠ میلیارد 

دالر در سال رسیده است.
به گزارش شانا، وزیر نفت، چهارم شهریورماه از پتروشیمی های پردیس، انتخاب، 
تخت جمشید فارس، بوشهر، کاویان، مروارید، دماوند و مرجان بازدید و پس از 
آن در جلسه با مدیران پتروشیمی در محل شرکت عملیاتی غیرصنعتی پازارگاد 

شرکت کرد.

وزیر نفت در سالن کنفرانس  شرکت عملیات 
غیر صنعتی پازارگاد:

رفتار بیمه ها با واحدهای پتروشیمی  سختگیرانه باشد

مرضیه  شانا،  از  نقل  به  پازارگاد  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  که  ای  در جلسه  چهارم شهریورماه  پنجشنبه،  شامگاه  شاهدایی، 
سالن کنفرانس شرکت پازارگاد و با حضور وزیر نفت و مدیران عامل 
صنایع پتروشیمی عسلویه برگزار شد، از اجرای ٢ برنامه میان مدت و 
بلند مدت در زمینه HSE خبر داد و گفت: با کمک سرمایه گذاران و 
هلدینگ ها،  از رعایت و پیاده سازی قوانین و استانداردهای ایمنی در 

پتروشیمی ها پشتیبانی می کنیم.
اقتصادی ماهشهر  وی تصریح کرد:  در ماهشهر،  سازمان منطقه ویژه 
کار  این  که  عسلویه  در  اما  کند  می  رسیدگی   HSE موضوع  به 
برعهده سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس سپرده شده، نیاز 
صنعت  نیازهای  اساس  بر  امر  دراین  مجموعه  این  توانمندسازی  به 

پتروشیمی است.
برخی  گله  درمورد  ایران  پتروشیمی  صنایع  ملي  شرکت  مدیرعامل 
مشکالت  و  دماوند  مجتمع   ٢ فاز  پیشرفت  روند  به  نسبت  مدیران 
خصوصی سازی این مجموعه نیز گفت: هیئت دولت نهایت همکاری 
را برای حل مشکل پتروشیمی دماوند دارد.  بر پایه این گزارش، وزیر 
نفت، پنج شنبه، چهارم شهریورماه با سفر به استان بوشهر، از برخی 

مجتمع های پتروشیمی واقع در عسلویه بازدید کرد.
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نفت  وزیر  جلسه  در  پازارگاد،  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهریورماه  چهارم  شنبه،  پنج  شامگاه  که  پتروشیمی  مدیران  با 
برگزار  پازارگاد  غیر صنعتی  عملیات  کنفرانس شرکت  سالن  در 
کنگان  و  دیر  جم،  عسلویه،  مردم  نماینده  الماسی  سکینه  شد، 
در مجلس شورای اسالمی از محمد صفائیان مدیر عامل شرکت 
عملیات غیر صنعتی پازارگاد به دلیل تعامل سازنده با مسئوالن و 

دکتر مصطفی ساالری به همراه تعدادی از معاونت های استانداری 
بوشهر از دهکده گردشگری دریایی پازارگاد بازدید کردند.

 ICIS جدیدترین رنکینگ صد شرکت برتر کیمیکال دنیا توسط
منتشر شد.

که  گزارش  این  در  پازارگاد،  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
آمار سال قبل مورد بررسی قرار می گیرد، هلدینگ خلیج فارس 
جایگاه خود را ارتقا داده است. در همین حال طبق این گزارش 
کماکان شرکت BASF غول پتروشیمیایی  دنیا در رتبه اول قرار 
 BASF, این رده بندی یعنی  برتر  دارد. همچنین چهار شرکت 
بی  کاهش  دلیل  به   Sinopec, Dow Chemical, Sabic
سابقه قیمت نفت افت فروش داشتند که به ترتیب ۵، ٢٣، ١٦ و 
٢٢ درصد است. نکته قابل توجه ارتقاء ده پله ای هلدینگ خلیج 
فارس از جایگاه ۴۴ در سال ٢٠١۵ به جایگاه ٣۴ در سال جاری 

با ۴ درصد افزایش در میزان فروش سالیانه است.

در حضور وزیر نفت انجام شد
تقدیر نماینده مردم عسلویه، جم، دیر و کنگان 

در مجلس شورای اسالمی از مدیر عامل
 شرکت پازارگاد

استاندار بوشهر در بازدید از دهکده گردشگری 
دریایی پازارگاد

از توسعه این دهکده و اجرای پروژه امید 
بوشهر حمایت می کنیم

صعود ۱۰ پله ای هلدینگ خلیج فارس

جوامع محلی تقدیر کرد.
فرماندار  نفت،  وزیر  حضور  در  و  جلسه  این  در  الماسی  سکینه 
مراتب  منطقه،  در  مستقر  های  نفتی شرکت  مدیران  و  عسلویه 
تقدیر و تشکر خود را از محمد صفائیان به پاس تعامل سازنده 

ایشان با محیط پیرامونی اعالم کرد.
صنایع گاز و پتروشیمی سبب آبادانی عسلویه شد

نماینده مردم بوشهر کنگان، جم و دیر در مجلس شورای اسالمی، 
توسعه صنایع پتروشیمی و نفت و گاز را در منطقه عسلویه،  سبب 

آبادانی و توسعه اقتصادی این منطقه عنوان کرد.
توسعه  از  قدردانی  نشست، ضمن  این  ادامه  در  الماسی  سکینه 
صنعت نفت در این منطقه، اظهار کرد: صنعت به هر منطقه ای 
وارد شود، سبب توسعه آن می شود و  منطقه عسلویه در ٢ دهه 

اخیر تولید محور شده است.
اقتصاد ٨٠  این که شما  به  اشاره  با  و  نفت  وزیر  به  وی خطاب 
که  همانگونه  داریم  انتظار  و  کنید  می  تامین  را  ایرانی  میلیون 
به کل ایرانیان توجه می شود، به عسلویه نیز که در آن فعالیت 
شرکت های  از  کرد:  تصریح  باشید،  داشته  ای  ویژه  توجه  دارید 
پتروشیمی برای توجه به مسئولیت های اجتماعی قدردانی می 
کنم و انتظار می رود، با توجه به توسعه این صنعت در عسلویه به 

این نکته بیشتر توجه شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، استاندار بوشهر شامگاه 
شنبه، ششم شهریور در بازدید از دهکده گردشگری دریایی پازارگاد 
ابراز رضایت  و ساخت شناورهای »حرا ١« دراین دهکده، ضمن 
کامل از روند توسعه این دهکده گردشگری، از محمد صفائیان مدیر 
عامل شرکت پازارگاد و تمامی کسانی که در ساخت این مجموعه 

تالش داشته اند، تقدیر و تشکر کرد.  
دکتر مصطفی ساالری در ادامه بازدید از دهکده گردشگری دریایی 
پازارگاد که تا پاسی از شب به طول انجامید، گفت: ما حمایت کامل 
و بی دریغ خود را از توسعه این دهکده و پروژه امید در بوشهر که 

توسط شرکت پازارگاد انجام می شود را اعالم می کنیم.



اولین قرارداد تامین منابع مالی از بازارهای بین المللی به شکل کوتاه مدت 
)یوزانس( در ایران و در بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور رقم خورد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد به نقل از روابط عمومی و امور بین 
الملل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با برنامه ریزی های اصولی 
انجام شده بر مبنای اهداف توسعه ای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
مدیرعامل این شرکت توانست وعده های داده شده را به خوبی محقق نماید.

نژاد سلیم با حضور بموقع در کنفرانس های بین المللی نظیر کنفرانس 
ژنو-وین-برلین-فرانکفورت و معرفی مطلوب هلدینگ خلیج فارس بعنوان 
بزرگترین هلدینگ کشور اعتماد موسسات بیمه صادراتی و اعتباردهندگان 
بین المللی و بانک ها را جلب نموده، و با هماهنگی الزم نسبت به تبیین 
ساختارهای رفع نیاز اطالعات مالی مورد درخواست شده  آنها همت گذاشت.
نتیجه این اقدام مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس تصمیم موسسات بیمه 
صادراتی برای پذیرش هلدینگ خلیج فارس صرفاً با اتکاء به نام هلدینگ 
بدون اخذ هر تضمین دیگری در قالبcorporate guarantee  )ضمانت 
شرکتی( را به همراه داشت و اولین قرارداد تامین منابع مالی در قالب یوزانس 
از کشور ژاپن و تحت پوشش بیمه صادراتی NEXI و قرارداد منعقده با 
ماروبنی در اول سپتامبر در توکیو ژاپن به مبلغ ٣٢٠ میلیون یورو به امضاء 

رسید.
متعاقب نگرش موسسات بیمه صادراتی و با نگاه تامین منابع مالی به شکل 
کوتاه مدت قابل تامین به میان مدت مدیر عامل هلدینگ مذاکره با شرکت 
های رقیب ژاپنی و با تشویق امکان استفاده تسهیالت ، قرارداد دیگری با مبلغ 

به مناسبت هفته دولت و همزمان با سالروز شهادت شهیدان 
الماسی  سکینه  بوشهر،  استاندار  حضور  با  و  باهنر  و  رجایي 
مسئولین  بوشهر،  و  جم  کنگان،  دیر،  محترم  مردم  نماینده 

اولین قرارداد تامین سرمایه خارجی در پتروشیمی خلیج فارس رقم خورد

تقدیر عادل نژاد سلیم از مدیر عامل شرکت 

با حمایت و مشارکت شرکت پازارگاد انجام شد
افتتاح مدرسه 6 کالسه روستای بنود

مشابه قابل افزایش به ٦۴٠ میلیون یورو را نیز به مرحله نهایی رسانده و انشااهلل 
در آینده نزدیگ بطور رسمی به امضاء خواهد رسید.

فعالیت های مهندس نژاد سلیم در حوزه تامین مالی فقط به این موضوعات 
ختم نشده و با پیگیری های مستمر و جلسات و کنفرانس های تلفنی بسیار 
 IFRS زیاد ایشان موفق شد الزامات ارایه صورت های مالی وانطباق آن با
که از ضروریات اقدامات بلند مدت تامین منابع مالی است را در الویت کاری 
قرار دهد به شکلی که در مقطع کنونی مذاکرات ساختاری تامین منابع مالی 
بصورت بلند مدت با اعتبار دهندگان بین المللی در مرحله مطلوبی قرارگرفته 

و به محض ورود بانکها این امکان فراهم می گردد.
با تدابیر فوق امیدوار است تامین منابع مالی در قالب یوزانس تا میزان ١ 
میلیارد یورو و تامین میان مدت را برای مبلغ حدود  ۵٠٠ میلیون یورو در 

سال جاری محقق نماید.
تدابیر ساختار بلند مدت با پیش بینی موثر ورود بانکها برای سال میالدی 
آتی هموار بوده و انتظار تحقق منابع مالی بالغ بر ۵/٢ میلیارد یورو از طریق 
سندیکای متشکل  از بانکها و موسسات بیمه صادراتی در حال شکل گیری 

است.
عالوه بر عرصه تامین مالی  جذب مشارکت خارجی با شرکتهای معتبر بین 
المللی در حد سرمایه گذاری قریب به ١٠ میلیارد دالر در دستور کار شرکت 

صنایع پتروشیمی خلیج فارس خود دارد
شایان ذکر است قراردادهای تامین مالی مذکور صرفاً به اتکاء نام هلدینگ 

خلیج فارس و بدون وثیقه گذاری قراردادهای صادراتی بوده است .

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس به خاطر مساعدت، حمایت و حضور مستمر همچنین 
عملکرد منسجم شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد در پی حادثه 

ایستگاه توزیع گاز از محمد صفائیان تقدیر و تشکر کرد.

محمد  مدرسه ساز  خیر  بانی  همچنین  عسلویه  شهرستان 
کالسه   ٦ مدرسه  پازارگاد،  شرکت  محترم  عامل  مدیر  صفاییان 

روستای بنود افتتاح شد.
در  بوشهر  استاندار  پازارگاد،  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
این مراسم که روز یکشنبه، هفتم شهریورماه برگزار شد ضمن 
تقدیر و تشکر ویژه از شرکت های پتروشیمی در سخنانی ساخت 
مراکز آموزشي را مهم دانست و در مورد ارتقا سطح علمی دانش 

آموزان منطقه تأکید کرد.
گفتنی است، این مدرسه ٦ کالسه با مساحت ٣٣٠٠ مترمربع در 
با نظارت شرکت  روستای بنود و توسط شرکت های پتروشیمی 

عملیات غیر صنعتی پازارگاد ساخته شد. 
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برگزاری نخستین مانور سراسری پتروشیمی

کریدور  در  شهریورماه  پانزدهم  دوشنبه،  روز  پتروشیمی  سراسری  مانور  نخستین 
پتروشیمی منطقه پارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، نخستین مانور سراسری پتروشیمی با سناریوی 
نشت گاز از خط خوراك پتروشیمی ها پتروشیمی به دنبال وقوع زلزله و هم زمانی دو 
با  پارس  و  نوری  پتروشیمی  مجتمع های  در  و  متری   ١٢۵ کریدور  در  نشتی  حادثه 
حضور نیروهای عملیاتی و امدادی آتش نشانی، بهداری و بهداشت منطقه و حضور گروه 
امدادی هالل احمر شهرستان جم برگزار شد. طبق سناریو در این مانور پس از وقوع 
حادثه و اعالم سطح ٣ شرایط اضطراری، ستاد مدیریت بحران با فراخوانی و حضور اعضا 
و فرمانده اجرایی مدیریت بحران در محل ستاد بحران تشکیل شد تا به مدیریت حادثه 
بپردازند. بر اساس این گزارش، در پایان این مانور که به دلیل هم زمانی وقوع حوادث 
در ٣ نقطه مختلف، به عنوان نخستین مانور در سطح پتروشیمی های منطقه معرفی شد، 
هلدینگ  پتروشیمی، شرکت  صنایع  ملی  نفت، شرکت  وزارت  نماینده های  و  ارزیابان 
خلیج فارس و ارزیابان داخلی، بروز حادثه و برگزاری مانور را مورد ارزیابی قرار دادند و 
در جلسه پس از مانور که در سالن کنفرانس شرکت پازارگاد برگزار شد، نقاط قوت و 

نقاط قابل بهبود شناسایی شده، مورد بررسی قرار گرفت.

 )IMS( اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه
توسط شرکت پتروشیمی زاگرس

های  ممیزی  اساس  بر 
سوی  از  گرفته  صورت 
 DQS شرکت  ممیزین 
آلمان، گواهینامه سیستم 
 )IMS( مدیریت یکپارچه
پتروشیمی  شرکت  به 

زاگرس اعطاء شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، ممیزین شرکت 
چهارشنبه،   تا  شهریورماه  پانزدهم  دوشنبه،  روز  از  آلمان   DQS

شرکت  ادارات  و  واحدها  از  ممیزی  انجام  به  شهریورماه  هفدهم 
سازی  پیاده  انطباق  نهایت  در  که  پرداختند  زاگرس  پتروشیمی 
 ISO استانداردهای  بر  یکپارچه)IMS(  مبتنی  سیستم مدیریت 
 ١٨٠٠١:٢٠٠٧ OHSAS ١۴٠٠١:٢٠٠۴ و ISO ،9٠٠١:٢٠١۵
با استانداردهای مذکور در شرکت پتروشیمی زاگرس مورد تأیید 
بین  گواهینامه  این  شد  موفق  شرکت  این  و  گرفت  قرار  ممیزین 

المللی را اخذ نماید.
شایان ذکر است پتروشیمی زاگرس به عنوان اولین شرکت حوزه 
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
کیفیت  مدیریت  استاندارد  گواهینامه  اخذ  به  موفق  که  باشد  می 

مبتنی بر ISO 9٠٠١:٢٠١۵ می گردد.
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آریا ساسول صادر کننده نمونه ملی کشور شد

انتخاب پتروشیمی نوری به عنوان صادرکننده 
ممتاز استانی سال 95

به گزارش روابط عمومی شرکت آریاساسول، در مراسم بیستمین سالروز 
ملی صادرات در روز پنجشنبه، ٢9 مهرماه با حضور وزیر محترم صنعت، 
معدن و تجارت و مسئوالن بلند پایه و صادر کنندگان و فعاالن اقتصادی 
در سالن اجالس سران از سه شرکت مدال آور، پنج شرکت صادر کننده 
ممتاز و ۵٠ شرکت نمونه صادراتی تجلیل به عمل آمد که شرکت پلیمر 
آریاساسول به عنوان صادر کننده نمونه ملی درصادرات محصوالت پلیمری  

سال ١٣9۵ معرفی شد و تندیس و لوح تقدیر دریافت نمود.
خاطر نشان می شود شرکت پلیمر آریاساسول در سال ١٣9٣ نیز موفق به 

اخذ این دستاورد شده بود.

در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات شهر بوشهر، از پتروشیمی نوری 
به عنوان صادرکننده نمونه و ممتاز استانی تجلیل شد.

از  تجلیل  مراسم  نوری  پتروشیمی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 

صادرکنندگان برتر استان بوشهر، روز چهارشنبه ٢٦ آبان ماه در محل 
سالن آمفی تئاتر اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر، با حضور مقامات ارشد 

استان و مسئولین سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
در این مراسم که به  منظور پاسداشت و تقدیر از فعالیت بنگاه های اقتصادی 
صادرکننده کاال و خدمات ایرانی به خارج از کشور برگزار شد، لوح تقدیر 
به همراه تندیس ویژه صادرات استانی سال 9۵ به تقی صانعی رئیس 
مجتمع پتروشیمی نوری اهداء شد.  این در حالی است که پتروشیمی 
نوری توانسته بود در مهرماه امسال تندیس و لوح تقدیر صادرکننده نمونه 

ملی در سال 9۵ را از وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت نماید.
پتروشیمی نوری یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آروماتیک جهان است 
که با ظرفیت چهار ۴ میلیون و ۵٠٠ هزار تن در سال، نقش بسزایی در 
بازار محصوالت پتروشیمیایی کشور و خاورمیانه را دارد. بنزن، ارتوزایلین، 
از محصوالت  تصفیه شده،  نفتای  و  رافینیت  برش سنگین،  پارازایلین، 
محصوالت،  این  مقصد  می آیند.  شمار  به  نوری  پتروشیمی  صادراتی 
کشورهای واقع در آسیای شرقی و جنوب شرقی، شمال آفریقا، حاشیه 
جنوبی خلیج فارس، شبه جزیره هند و ... بوده است. همچنین بخشی از 
تولیدات این مجتمع به عنوان خوراك مجتمع های پتروشیمی هم جوار و 

همچنین دیگر کارخانه های داخل کشور مصرف می شود.

رونمایی از 8 گرید جدید پتروشیمی جم

با حضور وزیر کار و هیات بلند پایه همراه؛ هشت محصول جدید مجتمع پتروشیمی 
جم رونمایی شد.

 به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به همراه 
هیات بلند پایه و با حضور استاندار، نماینده مردم کنگان، دیر و عسلویه، مدیر عامل 
بازنشستگی، فرماندار  بازنشستگی، مدیر عامل سرمایه گذاری صندوق  صندوق 
عسلویه، مدیران استانی و شهرستانی، روز بیست و هشتم مردادماه از واحد های 
مجتمع پتروشیمی جم بازدید کرد و با حضور وی، هشت محصول جدید تولیدی 
این شرکت رونمایی شد. علی ربیعی با اشاره به رونمایی از ٨ محصول جدید مجتمع 
پتروشیمی جم تصریح کرد: این ٨ محصول جدید با تالش متخصصان داخلی و 

با مهارت های فنی و ذهنی انجام شده اند و می توان این محصوالت را به عنوان 
محصوالت ١+١+٨ عنوان کرد. چرا که یکی دیگر از این موفقیت ها برای پتروشیمی 
جم، خودکفایی و دانش متخصصان بومی و دیگری مدیریت این پتروشیمی است و 
ما افتخار می کنیم که دانش ایرانی به خودکفایی رسیده و باید زمینه صادرات بیشتر 

را فراهم کنیم.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم در مراسم رونمایی از هشت محصول جدید 
پتروشیمی جم گفت: این محصوالت به همت و تالش کارکنان و متخصصان توانمند 
پتروشیمی جم تولید شده که نه تنها نیازهای داخلی بلکه نیاز بازارهای جهانی را 

هم تأمین می کند.
وی در ادامه تصریح کرد: این ٨ محصول جدید تولیدی شرکت پتروشیمی جم به 
همت متخصصان واحد پژوهش و فن آوری در راس آن دکتر راشدی که  بومی 
منطقه هستند  مدیریت این پروژه را برعهده داشتند و ایشان  همه مدارج علمی 

و تحصیالت خود را در کشور عزیزمان ایران و دانشگاه های داخل گذرانده است.
بر اساس این گزارش: ٨ گرید تولید شده توسط شرکت پتروشیمی جم ٣ تای آن 
در تولید درب بطری های نوشابه گاز دار و بدون گاز استفاده می شود و ٢ گرید 
دیگر در تولید الیاف پلی اتیلن مانند تور ماهیگیری و طناب و ٣ گرید دیگر در تولید 
سپر خود رو، باك خودرو و لوله های آبیاری در صنعت کشاورزی و لوله های گاز در 
صنعت نفت و گاز استفاده می شود که تولید هر یک از اهمیت باالیی برخوردار است.
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به مناسبت فرارسیدن روز ملی ایمنی و آتش نشانی برگزار شد
رژه تیم های آتش نشانی

اهدای لوح تقدیر در حوزه HSE به شرکت
 پلیمر آریاساسول

با حمایت پتروشیمی پردیس انجام شد
کلنگ زني پروژه احداث مدرسه شش کالسه در 

روستاي سهمو شمالی

رژه خودروهای آتش نشانی به مناسبت فرارسیدن روز ملی ایمنی و 
آتش نشانی با حضور مهندس صفائیان مدیر عامل شرکت عملیات غیر 
صنعتی پازارگاد و مهندس یوسفی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه 

اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، در ابتدای این مراسم که 
ساعت 9 صبح روز چهارشنبه، هفتم مهرماه 9۵ در ایستگاه مرکزی 
از  تشکر  ضمن  یوسفی  مهندس  شد،  برگزار  پازارگاد  آتش نشانی 
آتش نشانان، آنها را مظهر استقامت نامید و از تالش و کوشش آنان 
تقلیل فشار  واحد  و  پاالیشگاه ششم  اطفاء حریق در  در عملیات 

پتروشیمی مبین تشکر و قدردانی نمود.

 با حضور سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیر عامل و مدیریت 
بحران کشور از شرکت پلیمر آریاساسول به دلیل کسب نمره برتر در 
ارزیابی HSE ارشد سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در 

گرامیداشت روز ملی ایمنی وآتش نشانی، تقدیربه عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پلیمر آریاساسول، در این مراسم که با 
حضور جمعی از مقامات کشوری و لشکری درسالن آمفی تئاتر منطقه 
ویژه برگزارشد، لوح تقدیر تقدیم مهندس امیر حسین بحرینی مدیر 

عامل شرکت پلیمر آریاساسول شد.

کلنگ احداث مدرسه ٦ کالسه با حمایت مالی شرکت پتروشیمی 
حضور  با   ١٣9۵ سال  شهریورماه  هشتم  دوشنبه  روز  پردیس، 
استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل  عسلویه،  شهرستان  فرماندار 
از  جمعي  و  جمعه  امام  پردیس،  پتروشیمی  مدیرعامل  بوشهر، 
سهمو  روستای  محترم  اهالي  و  عسلویه  شهرستان  مسووالن 

شمالی، به زمین زده شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی پردیس، این مدرسه ٦ کالسه 
مترمربع    ٧٠٠ بنای  زیر  با  ابتدایی  مقطع  آموزان  دانش  برای 
ساختمان آموزشی، مساحت کلی ٣١٠٠ متر مربع و  با تعهد ١٢ 

میلیارد ریالي توسط پتروشیمی پردیس احداث خواهد شد.
گفت:  باره  این  در  پردیس  پتروشیمي  مدیرعامل  زماني،  بهمن 
های  مسوولیت  به  ای  ویژه  توجه  پردیس  پتروشیمي  شرکت 
در  همکاری  جمله  از  نیز  دیگری  فعالیت های  و  دارد  اجتماعی 
گسترش فضای سبز و زیرساخت های مختلف آموزشي، فرهنگي 

و رفاهي درشهرستان داشته است.
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بازدید مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس و 
استاندار سمنان از پتروشیمی مروارید

سیزدهمین همایش جایزه ملی کیفیت ایران
تندیس برنزین برای شرکت پتروشیمی پارس

برای سومین بار و در هشتمین جشنواره روابط عمومی صنعت 
نفت کشور

روابط عمومی پتروشیمی نوری خوش درخشید

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، استاندار سمنان و هیات همراه 
از شرکت پتروشیمی مروارید بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی مروارید، مهندس یوسفی 
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، دکتر خباز استاندار سمنان و هیات 
همراه از واحدهای الفین و MEG و مرکز حفظ و ارتقای سالمت کارکنان 

در شرکت پتروشیمی مروارید بازدید کردند.
مروارید  پتروشیمی  مدیرعامل  جوکار  مهندس  بازید  این  طی  در 
فروش،  تولید،  میزان  تولیدی،  محصوالت  خصوص  در  توضیحاتی 

صادرات و راه اندازی ارائه کرد.

ملی  جایزه  همایش  سیزدهمین  در  پارس  پتروشیمی  شرکت 
کیفیت ایران با اخذ باالترین امتیاز بین شرکت های صنعت نفت 

کشور، تندیس برنزین این همایش را دریافت کرد.
سیزدهمین  در  پارس،  پتروشیمی  عمومی  روابط  گزارش  به 
زنگنه  مهندس  حضور  با  که  ایران  کیفیت  ملی  جایزه  دوره 
معاونین  ابتکار  خانم  سرکار  و  شریعتمداری  دکتر  نفت،  وزیر 
سازمان  رئیس  پیروزبخت  خانم  سرکار  و  رئیس جمهور  محترم 
وفا  علیرضا  شد،  برگزار  کیفیت  ملی  روز  در  استاندارد  ملی 
مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس تندیس برنزین این همایش 
بین  را  امتیاز  باالترین  و  کرد  دریافت  نفت  وزیر  دستان  از  را 

شرکت های صنعت نفت کشور به دست آورد.

واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی نوری در هشتمین جشنواره 
روابط عمومی صنعت نفت کشور که در روز سه شنبه، یازدهم آبان ماه 

9۵ برگزار شد، حائز دو ٢ رتبه ممتاز شد.
به گزارش روابط عمومی این شرکت، در این مراسم که با حضور وزیر 
نفت و جمعی از معاونان در محل ساختمان پخش و پاالیش تهران 
برگزار شد، از روابط عمومی های برتر صنعت نفت کشور تجلیل به 

عمل آمد.
هشتمین جشنواره روابط عمومی صنعت نفت کشور شاهد حضور 
حداکثری روابط عمومی واحدهای تابعه و همکار صنایع نفت، گاز، 
اجتماعی،  مطالعات  بخش  هشت  در  کشور  پتروشیمی  و  پاالیش 
برنامه ریزی، روابط الکترونیک، انتشارات، ارتباطات رسانه ای، تبلیغات 

و کارشناس روابط عمومی بود.
روابط عمومی پتروشیمی نوری توانست به عنوان تنها برگزیده صنایع 
پتروشیمی کشور در دو حوزه تخصصی مقام آور باشد. کسب مقام 
نخست در بخش ارتباطات الکترونیک و همچنین رتبه دوم در رشته 

برنامه ریزی ساالنه شرح این افتخارآفرینی است.
سطح  ارتقاء  و  سازی  چابک  جشنواره  این  برگزاری  اصلی  هدف 
علمی و حرفه ای روابط عمومی های صنعت نفت کشور است. هیئت 
داوران آن که شامل گلچینی از بهترین اساتید رشته روابط عمومی 
دانشگاه های کشور بوده اند، شرکت کنندگان را در چهار سطح مجزا 
)ستادی، عملیاتی، استانی و تولیدی( تفکیک نموده و سپس با توجه 
به اظهارنامه ها و رصدهای مربوطه، آنان را موردسنجش و ارزیابی 

قراردادند.
انتخاب روابط عمومی پتروشیمی نوری پس از طی مراحل ارزیابی و 

بازدیدهای مربوطه، در رسته شرکت های تولیدی بوده است.
در مراسم اختتامیه این جشنواره، مهندس بیژن زنگنه، وزیر محترم 
نفت با اهداء لوح سپاس و تندیس از برگزیدگان تقدیر و تجلیل به 

عمل آورد.
شایان ذکر است که روابط عمومی پتروشیمی نوری دو مقام اولی در 
رشته برنامه ریزی جامع ساالنه و همچنین دو مقام دومی در حوزه های 
مطالعات اجتماعی و برنامه ریزی ساالنه از سال های قبل در کارنامه 

خود دارد.
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برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در 
پتروشیمی مروارید

برنامه ریزی ساخت یک مجتمع 3۰۰ هزارتنی 
اتیلن ازسوی آریاساسول

اولین مانور واکنش در شرایط اضطراری شبانه در شرکت پتروشیمی 
مروارید با حضور تیم های امدادی منطقه پارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی مروارید، در این مانور که 
سناریوی آن حول محور نشت گاز قابل اشتعال در ناحیه کمپرسور ٣٠١ 
سایت الفین مجتمع و قطع آب آتش نشانی در موقعیت حریق برگزار شد، 
آتش نشانان ضمن هماهنگی با ایستگاه های هم جوار و زیر نظر مسئولین 
آتش نشانی، عملیات آبگیری و نیز آب رسانی با چندین رشته لوله آبدهی به 
محل آتش سوزی فرضی را با استفاده از خودروهای چندمنظوره عملیات 

مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول از برنامه ریزی این شرکت برای 
اتیلن به ارزش ۴٠٠ میلیون  ساخت یک مجتمع ٣٠٠ هزار تنی 

دالر خبر داد.
امیر حسین بحرینی مدیرعامل شرکت پلیمر آریا ساسول در گفتگو 
این شرکت  برانامه های توسعه ای  نیپنا اظهارکرد: در راستای  با 
احداث یک مجتمع ٣٠٠ هزار تنی اتیلن با سرمایه گذاری ۴٠٠ 

میلیون دالری در دستور کار قرار دارد.
حضور  جهت  جنوبی  آفریقای  ساسول  شرکت  اینکه  بیان  با  وی 

نمودند. یکی از اهداف اصلی این مانور انتقال آب به محل حریق از یک 
نقطه نسبتاً دوردست بود که نحوه ارتباطات گروه های متعدد را جهت 
انتقال آب به موقعیت حریق به چالش کشید و نتیجه رضایت بخشی را رقم 
زد. هدف دیگر این مانور، آشنایی بیشتر با بخش های مختلف، تأسیسات 
و تجهیزات ایمنی و عملکرد تیمی اطفاء حریق و راه های خروج اضطراری 
مجتمع و نحوه ی امدادرسانی صحیح به مصدومین احتمالی حادثه در 
زمان شب بود. مهندس کریمی نیک، رئیس HSE پتروشیمی مروارید در 
حضور نفرات عملیاتی، تعامل و همکاری دستگاه های ذیربط در اجرای این 
مانور را قابل قبول ارزیابی کردند و ضمن تشکر از واحدهای حراست، روابط 
عمومی، خدمات، بهره برداری و کشیک محترم، آمادگی آتش نشانان در 
برابر حوادث و آتش سوزی ناشی از نشت گازهای قابل اشتعال و شناخت 
آنها از نحوه برخورد با این گونه حوادث را اجتناب ناپذیر دانست و با اشاره به 
افزایش تعداد این مانورها عنوان نمودند: برگزاری این مانورها نقش مؤثری 
در تقویت کار گروهی و ارتقاء توان عملیاتی شرکت خواهد داشت و با توجه 
به همین موضوع به منظور ارزیابی بهتر نحوه عملیات تیم ها مراحل مختلف 
این عملیات توسط روابط عمومی تصویربرداری شده که پس از بررسی، 
نتایج ارزیابی کارشناسی به منظور بهبود و ارتقاء توان عملیاتی و همچنین 
اهداف از پیش تعیین شده سناریو اقدام گردد و در مانورهای بعدی هرگونه 

نواقصی حذف و یا به حداقل برسد.

مجدد در صنعت پتروشیمی ابراز عالقمندی کرده است، در مورد 
وضعیت فعلی شرکت گفت: شرکت آریا ساسول فعالیت خود را با 
سرمایه گذاری شرکت افریقایی ساسول آغاز کرد اما بعد از مدتی 
این شرکت تمامی سهام خود، سیستم ها و زیرساخت هایی که 
ایجاد کرده بود را به آریا ساسول واگذار کرد. اما به نظر می رسد که 
ساسول برای سرمایه گذاری مجدد در صنعت پتروشیمی ایران ابراز 
تمایل کرده است تا با طرحهای جدید به بازار صنعت پتروشیمی 
ایران برگردد. در این مدت هم شرکت آریا ساسول فارغ از حمایت 

ساسول رشد کرده و با موفقیت فعالیت خود را ادامه داده است.
بحرینی در مورد روند فعالیت شرکت های پتروشیمی خاطر نشان 
کرد: چشم انداز مثبت آینده صنعت پتروشیمی ایران یکی از اهداف 
فعاالن این صنعت است و ما به عنوان سهامداران این شرکت ها 
برای سرمایه گذاری های آینده و حرکت صعودی فرآیند توسعه 

صنعت تالش می کنیم تا موانع کمتر شود.
وی تصریح کرد: صنعت پتروشیمی ایران نیازمند سرمایه گذاری 
های کالن برای افزایش ظرفیت تولید و حجم صادرات محصوالت 

به بازارهای بین المللی است.
وی در پایان در مورد حجم صادرات مجتمع پلیمرآریاساسول گفت: 
ما موظف هستیم ٢٠ درصد از تولیدات خود را در بورس کاال عرضه 

کنیم و ٨٠ درصد تولید نیز به صادرات اختصاص دارد.
اتیلن  پلی  تولیدات  از  هزارتن  ساالنه حدود۵٠٠  حاضر  حال  در 

شرکت پلیمر آریا ساسول صادر می شود.
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به میزبانی پتروشیمی آریاساسول برگزار شد
نخستین گردهمایی تخصصی الفین ها

به میزبانی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد برگزار شد
مراسم بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل

نخستین گردهمایی تخصصی الفین ها باهدف انتقال دانش فنی و همگرایی 
پتروشیمی  میزبانی  به  آبان ماه  روز دوشنبه، ١٧  الفینی  میان مجتمع های 

آریاساسول برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آریاساسول، امیرحسین بحرینی مدیرعامل 
این  گفت:  مهمانان  به  خوشامدگویی  ضمن  آریاساسول  پلیمر  شرکت 
گردهمایی تخصصی که به مدت دو روز برگزار می شود فرصت مناسبی را برای 
پتروشیمی های الفینی کشور مهیا می کند تا در این زمینه به تبادل دانش و نیز 

اطالعات روز جهان بپردازند.
وی افزود: گردهمایی الفینی ها با همت مدیریت کنترل تولید شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی برگزار می شود و امید است واحدهای الفین که قلب تپنده 

مراسم بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت های 
و  زحمتکشان  از  تجلیل  هدف  با  )عسلویه(  پارس  منطقه  پتروشیمی 

کارکنان این حوزه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، این همایش روز چهارشنبه، 
هفدهم آبان ماه به میزبانی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد به عنوان 
متولی HSE متمرکز شرکت های پتروشیمی منطقه پارس و با هدف 
تجلیل از زحمات مدیران و کارشناسان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 

در سالن روابط عمومی برگزار شد.
این مراسم با حضور و سخنرانی سردار حیدری معاونت محترم بسیج 
استان های سازمان پدافند غیرعامل کشور در رابطه با اهمیت مقوله های 

پتروشیمی ها به شمار می روند با دستاوردها و تجربه های روز جهان بیشتر آشنا 
شده و مسیر را برای رفع برخی مشکالت موجود تسهیل کنند.

مدیرعامل شرکت پلیمر آریا ساسول ادامه داد: سابقه حضور ٢٠ ساله الفین ها در 
کشور نشان از اهمیت آنها در صنعت پتروشیمی کشورمان دارد و مجتمع های 
الفینی ١٣ گانه نیاز دارند تا با بهره گیری از دانش روز جهان، توسعه یافته و 

فعالیت کنند.
بحرینی با بیان اینکه ٢۵ واحد جدید الفین طی سال های آتی در جهان وارد 
مدار تولید خواهند شد، گفت: ١۵ واحد در امریکا و ١٠ واحد در شرق آسیا 
و خاورمیانه به بهره برداری خواهند رسید؛ بنابراین ١٣ مجتمع موجود در 
کشورمان نیز همسو با طرح های جدید دیگر کشورها باید بر اساس فناوری های 

روز جهان فعالیت خود را ادامه دهند.
وی درباره فعالیت های شرکت پلیمر آریا ساسول اظهار کرد: ٢۵ درصد تولید 
این مجتمع پتروشیمی در داخل کشور و از طریق بورس کاال عرضه می شود و 
مهم ترین مقاصد صادراتی ما نیز کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا هستند و 

کشورهای اروپایی و هند نیز از دیگر مشتریان آریا ساسول هستند.
 بحرینی ادامه داد: واحد الفین مجتمع پتروشیمی آریاساسول یک میلیون تن 
ظرفیت دارد و ٢ واحد ٣٠٠ هزارتنی تولید پلی اتیلن سبک و سنگین نیز در 

حال فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه واحد HD با ۴١٠ روز فعالیت بدون توقف و واحد الفین با 
١١ ماه تولید مستمر رکوردی جدید را در تولید به ثبت رسانده اند، گفت: این 
امر با در نظر گرفتن تمامی شرایط تولیدی و نیز اصول HSE انجام شده است.

مختلف پدافند غیر عامل و لزوم جاری سازی الزامات مربوطه در حوزه 
انرژی و صنعت، حضور مدیران محترم عامل، روسای محترم مجتمع ها، 
شرکت های  غیرعامل  پدافند  کارشناسان  و  مسئولین   ،HSE روسای 
ملی  شرکت  غیرعامل  پدافند  مسئولین  و  پارس  منطقه  پتروشیمی 
تشکر  و  تقدیر  عرصه  این  تالشگران  از  برگزار شد،  پتروشیمی  صنایع 
شد و به رسم یادبود هدایایی به این تالشگران اهدا شد.  در ابتدای این 
 HSE مراسم آقای مهندس دشتی دبیر محترم ستاد بحران و رئیس
پتروشیمی منطقه پارس ضمن خوش آمد گویی به حاضرین، گزارشی از 
وضعیت موجود ارائه و بر اهمیت جاری سازی سندهای پدافند غیرعامل 
کشور در منطقه عسلویه به عنوان چراغ راه مصون سازی صنعت کشور 
به ایراد سخن پرداختند. در ادامه آقای مهندس سبزکار فرمانده محترم 
اجرایی مدیریت بحران شرکت های پتروشیمی منطقه پارس ضمن مهم 
ارزیابی کردن فعالیت های این حوزه، بر توجه ویژه به این امر در مجموعه 
صنعت پتروشیمی منطقه تأکید نمودند. همچنین آقای صفائیان، مدیر 
عامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد نیز ضمن خوش آمد گویی 
به حاضرین، نسبت به پرداختن به مقوله های پدافند غیرعامل، آموزش 
و آگاهی رسانی در خصوص مباحث مربوط به این حوزه مطالبی را خاطر 
نشان نمودند. در خالل این برنامه نیز یاد و خاطره شهدای آتش نشان و 
صنعت نفت گرامی و از ایشان یاد شد. در پایان نیز از برگزیدگان و فعاالن 
این حوزه در سطح شرکت های پتروشیمی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
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کسب سطح زرین از سوی جامعه مدیریت سبز اروپا 
توسط پتروشیمی پارس

نشست هم اندیشی جمعی از فعاالن اقتصادی 
ایتالیا با مدیران پتروشیمی جم

همایش تجلیل از خادمین و ذاکرین اهل بیت 
شرکت های پتروشیمی منطقه پارس

پتروشیمی پارس موفق به کسب سطح زرین درزمینه اجرای پروژه سبز و دریافت 
جایزه ملی انرژی از سوی جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی پارس، این شرکت در راستای تعهد به 
مسئولیت اجتماعی زیست محیطی با معرفی و اجرای پروژه رفع آلودگی خاك در 
سال ٢٠١٦ موفق به دریافت سطح زرین از سوی جامعه مدیریت سبز اروپا شد 
و مهندس علیرضا وفا مدیرعامل شرکت پتروشیمی پارس عالوه بر کسب جایزه 
ملی بنیاد جهانی انرژی در سال ٢٠١٦ به عنوان عضو افتخاری هیئت رئیسه بنیاد 
جهانی انرژی برگزیده شد.  خاطرنشان می سازد که این مراسم در روز سه شنبه، 
١٨ اکتبر ٢٠١٦ در محل اتاق بازرگانی اتریش )وین( با حضور آقای دائمی معاون 
امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت نیرو، مولوی سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
اتریش، مایکل لوش معاون وزیر تحقیقات و اقتصاد اتریش، والتر کورن دبیر کل 
بخش بازرگانی اتاق اتریش همچنین ولف گانگ نیومن رئیس بنیاد جهانی انرژی 

برگزار شد.

جمعی از فعاالن اقتصادی ایتالیا با مدیران پتروشیمی جم در دفتر مرکزی این 
شرکت دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم ، جمعی از سرمایه گذاران بزرگ ایتالیا 
با حضور در دفتر مرکزی پتروشیمی جم پیرامون سرمایه گذاری در صنعت 
پتروشیمی ایران با مدیران پتروشیمی جم رایزنی و گفتگو کردند.هدف این 
گروه از سرمایه گذاران ایتالیایی از حضور در ایران بررسی زمینه های سرمایه 
گذاری در حوزه نفت و پتروشیمی ایران از طریق بانک های بزرگ اروپایی 

است .
مدیرعامل پتروشیمی جم در این نشست با استقبال از سرمایه گذاری ایتالیایی 
ها در صنعت پتروشیمی ایران اظهار کرد: ما قصد داریم فعالیت های خود را در 
حوزه های مختلف توسعه دهیم به همین دلیل هم عالقه مند به همکاری با 

سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد واحدهای جدید در شرکت هستیم.
مهندس میرافضلی تصریح کرد: ما بنا داریم که دو واحد PDH و PP  را 
در شرکت ایجاد نماییم و احداث این واحد ها فرصت مناسبی برای حضور 

نخستین همایش »به رنگ ملکوت« به منظور تجلیل از خادمین و ذاکرین اهل 
بیت در شرکت های پتروشیمی منطقه پارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، این همایش به همت ستاد اقامه نماز 
در  ماه  آبان  بیست وپنج  سه شنبه،  روز  پارس  منطقه  پتروشیمی  شرکت های 
با حضور مدیران عامل، مسئولین و رئیس شهرك پردیس  و  نوری  پتروشیمی 
برگزار شد.  در ابتدای این مراسم، مهندس طاهری مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
حاضرین  و  مدعوین  به  گویی  جشنواره، ضمن خوش آمد  دبیر  عنوان  به  نوری 
در همایش، به پاره ای از فعالیت های مجتمع خود در راستای پاسداشت اهداف 
و  اشاره کرد  و صفر  عزاداری محرم  ایام  در  بیت  اهل  و سیره  عملی  عاشورایی 
افزود:  امامان  د.  حجت االسالم شاکریان سرپرست امور فرهنگی شرکت پازارگاد 
نیز ضمن تشکر از مدیرعامل شرکت نوری به خاطر میزبانی همایش، هدف از 
برگزاری این برنامه را شناخته شدن مداحان و خادمان شرکت ها و تجلیل و تقدیر 
از آنها عنوان کرد.  از دیگر برنامه های ویژه این همایش می توان به حضور مداح 
و  الغدیر  تواشیح  زیبای گروه  مرتضی طاهری، همخوانی  توانمند کشوری حاج 

اجرای فوق العاده سید محمد حسینی مجری بنام کشوری اشاره نمود.
شهرك  و  پتروشیمی  شرکت  ذاکرین ١١  و  خادمین  از  پایان  در  است  گفتنی 
پردیس جم تقدیر به عمل آمد و از زحمات ده ساله حجت االسالم حاج آقا احمدی 

بروجردی به عنوان خادم ویژه تقدیر شد.

سرمایه گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی ایران است و حاضریم ضمانت 
های الزم هم برای سرمایه گذاران خارجی تامین نماییم تا آسوده خاطر در 

صنعت پتروشیمی ایران سرمایه گذاری کنند.
مدیرعامل پتروشیمی جم تاکید کرد: ما در گذشته تجربه خوبی را از همکاری با 
ایتالیایی ها در فوالد مبارکه اصفهان داشته ایم که منجر به سود متقابل دو طرف 
ایرانی و ایتالیایی شد و امیدوارم این تجربه این بار در پتروشیمی جم تکرار شود.
در ادامه این نشست آقای ارنستو پائولیو که سرپرست این گروه از سرمایه گذاران 
ایتالیایی بود با اظهار خوشحالی از حضور در پتروشیمی جم اظهار کرد: با کمال 
میل عالقه مند به فعالیت اقتصادی در ایران هستیم و حاضریم برای سرمایه 
گذاری در صنعت پتروشیمی ایران از بانک های بزرگ اروپایی نیز استفاده کنیم 
تا یک همکاری بلند مدت با شما را آغاز کنیم.  وی افزود: ما از پیشنهاد شما 
برای سرمایه گذاری بر روی واحد های PDH و PP پتروشیمی جم استقبال 
می کنیم و به سرعت این پیشنهاد شما را بررسی و اقدام خواهیم کرد و امیدوارم 
در آینده نزدیک با جلسات بیشتر با شما به یک تفاهم در این زمینه با یکدیگر 
برسیم.  گفتنی است آقای ارنستو پائولیو عضو هیت مدیره باشگاه اینتر میالن 
ایتالیا و مدیرعامل سابق سومین بانک بزرگ اروپا و از سهامداران شرکت فیات 

می باشد که به همراه گروهی از فعاالن اقتصادی ایتالیا به ایران سفر کرده اند.
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همزمان با اربعین حسینی در شهرستان های عسلویه و جم 
توزیع شد

بسته های پذیرایی برای کاروان اربعین حسینی

پتروشیمی زاگرس بر قله صادرات
 صنعت پتروشیمی

بازدید معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم 
ریاست جمهوری از

 دهکده گردشگری دریایی پازارگاد

دیدار سرکنسول سفارت ایران در هندوستان از 
غرفه شرکت پتروشیمی زاگرس

همزمان با اربعین حسینی، یک هزار بسته پذیرایی توسط امور فرهنگی شرکت 
پازارگاد در شهرستان های عسلویه و جم توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، این بسته های پذیرایی توسط امور 
فرهنگی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد برای جاماندگان اربعین حسینی که 
در مراسم عزاداری اربعین سرور و ساالر شهیدان در شهرستان های عسلویه و جم 

شرکت کردند، توزیع شد.
گفتنی است هزینه این بسته ها توسط شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی 

منطقه پارس تأمین شده است.

شرکت پتروشیمی زاگرس مقام اول بیشترین تناژ صادراتی کشور را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، بنا بر گزارش آماری 
از  ماهه نخست سال ١٣9۵ که  پتروشیمی در ٧  عملکرد کل صنعت 
سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه شد، شرکت پتروشیمی زاگرس 
توانست با درج آمار بیشترین تناژ صادراتی در دوره مذکور، در صدر فهرست 
شرکت های پتروشیمی کشور قرار گیرد.  این شرکت با فروش مجموع بیش 
از یک میلیون و ٧٠٠ هزار تن محصول در شش ماهه نخست سال 9۵ 
توانست، 9٦ درصد از این آمار را به فروش صادراتی خود اختصاص دهد. 
مجتمع پتروشیمی زاگرس، با ظرفیت اسمی ٣ میلیون و سیصد هزار تن 
در سال، بزرگ ترین مجتمع متمرکز تولیدکننده متانول در جهان به شمار 

می رود که سهم به سزایی در بازارهای جهانی را دارا است.

 معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری روز دوشنبه، پانزدهم 
شهریورماه از دهکده گردشگری دریایی پازارگاد بازدید کرد.

دهکده  از  رضوی  دکتر  بازدید  در  پازارگاد،  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
گردشگری دریایی پازارگاد که با همراهی سرکار خانم الماسی، نماینده مردم 
محترم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسالمی انجام شد، محمد 
صفائیان مدیرعامل شرکت پازارگاد در خصوص چگونگی ساخت و احداث این 
مجموعه توضیحاتی را ارائه داد. دکتر رضوی در این بازدید ضمن ابراز خرسندی از 
وجود چنین مجموعه هایی در این منطقه، از محمد صفائیان و تمامی کسانی که 
برای ساخت و راه اندازی دهکده گردشگری دریایی پازارگاد تالش کرده اند، تشکر 

و قدردانی کرد.

سفارت  سرکنسول 
جمهوری اسالمی ایران در 
کشور هندوستان و هیأت 
پنجشنبه،  روز  همراه 
یازدهم شهریورماه از غرفه 
شرکت پتروشیمی زاگرس 
نمایشگاه  نهمین  در 
 INDIA CHEM

٢٠١٦ دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، آقای خالقی 
صنایع  زمینه  در  مهم  های  نمایشگاه  از  یکی  را  نمایشگاه  این 
شرکت  حضور  وی  کرد.  قلمداد  هندوستان  کشور  در  شیمیایی 
ایجاد شرایط  هایی موجب  نمایشگاه  اینچنین  در  را  ایرانی  های 
های  شرکت  برای  و  دانست  کشور  دو  مابین  تجاری  مناسب 
حاضر در نمایشگاه آرزوی موفقیت کرد. شایان ذکر است شرکت 
در صنعت  دیگر  فعال  پنج شرکت  همراه  به  زاگرس  پتروشیمی 
نفت و پتروشیمی از ایران در نهمین نمایشگاه صنایع شیمیایی و 
پتروشیمی بمبئی-هند که از روز پنجشنبه یازدهم لغایت شنبه 

سیزدهم شهریورماه برگزار شد، حضور یافت.
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بیژن زنگنه روز پنج شنبه، چهارم شهریورماه از طرح 
پارس  های در حال توسعه پروشیمی منطقه ویژه 

بازدید کرد.
پازارگاد، مهندس  به گزارش روابط عمومی شرکت 
حال  در  پتروشیمی  واحدهای  از  ترتیب  به  زنگنه 
بوشهر،  جمشید،  تخت  انتخاب،  پردیس،  احداث 
کاویان، مروارید و مرجان بازدید کرد که برخی از آنها 

در آستانه راه اندازی و بهره برداری رسمی هستند. 
روزهای خاموش صنعت پتروشیمی به سرآمد و حاال 
این صنعت با رویکرد مدیریتی تازه چند سالی است 
که قبایی تازه بر تن دارد. قبایی که با به جریان افتادن 
طرحها و پروژه های متوقف شده، رخت فرسودگی و 

رکود را برکنده و جان تازه ای گرفته است.

بیژن زنگنه با تجربه دیرینه خود از همان ابتدای حضور 
در طبقه پانزدهم وزارت نفت حساب ویژه ای روی صنعت 
پتروشیمی کشور باز کرد و با تمهید برنامه های ویژه، بار 

دیگر شکوفایی به این صنعت بازگردانده شد.
امروز از وضع نابسامانی که برای دولت تدبیر و امید به 
میراث مانده بود رد کمتری برجا مانده است و در این 
میان صنعت پتروشیمی آینه تمام نمای این تدبیر است 
که بخشی از آن منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به ثمر 

نشسته است.
این گونه است که بیژن زنگنه، وزیر نفت با اطمینان از 
استثنایی ترین سال برای صنعت پتروشیمی سخن می 
گوید که تنها در طول یک سال شاهد افتتاح ١٠ پروژه 
خواهد بود. شاید مرور تاریخ صنعت پتروشیمی چنین 

شکوفایی را کمتر در خاطره خود داشته باشد.
پتروشیمی کاویان فاز 2

فاز دوم پتروشیمی کاویان )الفین یازدهم( به عنوان یکی 
از طرحهای توسعه ای در صنعت پتروشیمی است که با 
تامین کامل خوراك، تولید اتیلن این مجتمع ساالنه به 

بیش از ٢ میلیون تن می رسد.
مجتمع پتروشیمی کاویان، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
اتیلن کشور با ساالنه ٢ میلیون تن ظرفیت تولید است و 
اتیلن تولیدی در پتروشیمی کاویان با خط لوله اتیلن 
غرب به مجتمع های پتروشیمی  لرستان، کرمانشاه، ایالم، 
اندیمشک، کرمانشاه، کردستان، مهاباد و میاندوآب ارسال 
و مازاد تولید نیز در پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی 

ماهشهر استفاده می شود.
فاز یک پتروشیمی کاویان در سال 9١ راه اندازی شد و 
دلیل تاخیر در راه اندازی فاز ٢، کمبود خوراك و مشکالت 
ناشی از تحریمهای اعمال شده علیه این صنعت بوده است.

پروژه منواتیلن گالیکول مروارید 
پروژه منواتیلن گالیکول )MEG( پتروشیمی مروارید 
در آستانه بهره برداری رسمی قرار دارد؛ می توان انتظار 
 MEG( گالیکول  منواتیلن  فرآیندی  واحد  داشت 
Plant( با ظرفیت تولید حدود ٦٠٠ هزار تن محصوالت 

اتیلن گالیکول بزودی راه اندازی شود.
مقدار خوراك این واحد ساالنه ٣۴٠ هزارتن اتیلن و ٣٦٨ 
تولیدی آن  بود و محصوالت  هزار تن اکسیژن خواهد 
شامل ۵٠٠ هزار تن در سال منو اتیلن گالیکول، ۵٠ هزار 
تن در سال دی اتیلن گالیکول )DEG( و ٣,۴ هزار تن 

در سال تری اتیلن گالیکول )TEG( است.
پردیس فاز 3- اوره و آمونیاک

ساخت فاز ٣ پردیس که در زمینی به مساحت ۵,١٣ 
هکتار از سال 9٠ کلید خورده است، پیش بینی می شود 
امسال آماده بهره برداری باشد. محصوالت اصلی این واحد 
پتروشیمی، آمونیاك و اوره است. خوراك اصلی مجتمع 
پتروشیمی پردیس گاز طبیعی است که از فازهای میدان 

گازی مشترك پارس جنوبی تامین می شود.
مجتمع  این  دو  و  یک  فازهای  برای  اسمی  ظرفیت 
پتروشیمی ساالنه یک میلیون و ٣٦٠ هزار تن آمونیاك 
و دو میلیون و ١۵٠ هزار تن اوره است؛ برای ذخیره سازی 
آمونیاك سه مخزن هر یک به ظرفیت ٢٠ هزار تن و 
در مجموع ٦٠ هزار تن و همچنین سه انبار هر یک به 
ظرفیت ۵٠ هزار تن و مجموع ١۵٠ هزار تن برای اوره 

وجود دارد.
پتروشیمی تخت جمشید پارس ) پلی استایرین(

این طرح در زمینی به مساحت ٣,٧۵ هکتار در منطقه 

ویژه اقتصادی انرژی پارس در حال اجراست، احداث این 
طرح از سال 9٣ کلید خورد و محصول تولیدی آن جی 

پی پی اس به میزان ۵٠ هزار تن در سال است.
با  پارس عسلویه  پتروشیمیایی تخت جمشید  شرکت 
هدف تولید انواع محصوالت پلی استایرن در سال ١٣9٢ 
توسط بخش خصوصی تاسیس شد. این شرکت در نظر 
دارد آینده ای نزدیک به ظرفیت تولید ٦۵ هزار تن درسال 
انواع محصوالت PS، HIPS و XPS و ١٢٠ هزار تن 
درسال EPS دست یابد.از این رو در گام نخست با هدف 
عرضه محصول با ارزش XPS اقدام به خرید یک واحد نو 

تحت لیسانس شرکت TOYO شده است.
تجاری  رزینهای  متداولترین  از  یکی  استایرن،  پلی 
ترموپالستیک و آمورف است که محدوده وسیعی از خواص 
فیزیکی و مکانیکی را داراست و قیمت جذاب آن، نظر 
تولیدکنندگان طیف گسترده ای از اقالم را به خود جلب 
می  کند، این ماده به صورت گرانول های استوانه ای شکل 
)یا دانه های کروی پلی استایرن انبساطی( تولید می گردد 
و فرآیند تولید آن بر مبنای پلیمریزاسیون پیوسته )یا 
ناپیوسته در مورد پلی استایرن انبساطی( مونومر استایرن 

انجام می پذیرد، آماده بهره برداری قرار دارد.
پتروشیمی دماوند

حال  در  هکتار   9٠ مساحت  به  زمینی  در  طرح  این 
اجراست. شرکت پتروشیمی دماوند به عنوان مجری طرح 
تامین یوتیلیتی و آفسایت فاز دوم پتروشیمی منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه برای تامین برق، آب، 
بخار، هوای فشرده، اکسیژن، ازت، گاز سوخت و خوراك 
و شبکه خطوط ارتباطی مجتمع های تولیدی فاز دوم 
طرح های پتروشیمی، در نظر دارد واحد های هوا، آب، 
نیروگاه، ایستگاه های اصلی و فرعی تقلیل فشارگاز، آبگیر، 
زباله سوز، تصفیه پساب های صنعتی و آفسایت را در فاز 
دو مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس، احداث ، راه اندازی و بهره برداری کند. فاز یک 

پتروشیمی دماوند در برنامه ریزی امسال قرار دارد.
پتروشیمی بوشهر

پتروشیمی بوشهر با ظرفیت سه میلیون تن محصول در 
سال در حال ساخت است و شامل واحدهای اتان، اتیلن، 
برش های سه کربنه، متانول، گوگرد، پلی اتیلن سبک و 

سنگین خطی، اسید استیک می شود.
این شرکت پتروشیمی با هدف تولید ساالنه یک میلیون 
و ٦۵٠ هزار تن متانول، یک میلیون تن الفین، پانصد و 
پنجاه هزار تن اتیلن گالیکول، ٣٠٠هزار تن پلیمر سنگین 
و سبک و سیصد هزار تن اسید استیک طراحی و اجرا 

می شود.
تن  هزار   ١۵٠ ظرفیت  همچنین  بوشهر  پتروشیمی 
جداسازی گوگرد، ٢9۵ میلیون فوت مکعب در روز بازیابی 
اتان و ٣٢۴ میلیون فوت مکعب در روز شیرین سازی 

گاز را دارد.
پلی استایرین انتخاب

پتروشیمی  پلی استایرن  تنی  هزار  تولید ٢۵٠  طرح 
انتخاب در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حال 
اجراست. مطابق برنامه ریزی صورت گرفته در برنامه 

افتتاح طرحهای امسال قرار دارد.
عایق  عنوان  به  ساختمان  در صنعت  استایرین  پلی 
صنایع برق و الکترونیک و در صنایع بسته بندی به 
غذایی  مواد  نگهدارنده  یخدانهای  و  محافظ  عنوان 

استفاده می شود.
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الزهرا  فاطمه  دخترانه  دبستان  افتتاح  آئین 
)س( در شهرستان جم، شامگاه یکشنبه، هفتم 
استاندار  ساالری  مصطفی  حضور  با  شهریورماه 
بوشهر، سکینه الماسی نماینده مردم دیر، کنگان، 
جم و عسلویه در مجلس شورای اسالمی، فتح اهلل 
نوروزی فرماندار جم، سید علیرضا سجادی مدیر 
آموزش و پرورش این شهرستان و محمد صفائیان 
مدیر عامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، فرماندار 
جم در ابتدای این مراسم ضمن تقدیر و تشکر 
از محمد صفائیان برای حمایت های همیشگی، از 
رشد ٣ برابری اعتبارات پروژه های هفته دولت در 

جم نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: شرکت 
عملیات غیر صنعتی پازارگاد در احداث این مدرسه 
١٢ کالسه مشارکت فعالی داشته است و همراهی 
و حمایت نوسازی مدارس استان بوشهر و تالش 
پیمانکار مربوطه سبب شده تا بخشی از دغدغه های 

مردم در حوزه فضاهای آموزشی رفع شود.
نوروزی با اشاره به پروژه های هفته دولت در سال 
 ٢١ گذشته  سال  در  جم  شهرستان  گفت:   9۴
میلیارد تومان مجموعاً پروژه افتتاحی و کلنگ زنی 
داشته است و این رقم در سال جاری به ٦٦ میلیارد 
تومان رسیده است که رشد ٣ برابری اعتبارات را 

نسبت به سال قبل نشان می دهد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان جم نیز در این 
صفائیان  محمد  از  قدردانی  و  تشکر  ضمن  آئین 
برای  پارس  منطقه  پتروشیمی  شرکت های  و 
حمایت های بی شائبه در ساخت مدارس مختلف در 
شهرستان جم، گفت: ١٧ پروژه آموزشی در دولت 
تدبیر و امید در جم آغاز شده که برخی افتتاح و 

برخی دیگر نیز در حال اجرا است.
سید علیرضا سجادی افزود: این گوشه ای از خدمات 
می کنیم  افتخار  و  است  جم  در  روحانی  دولت 
مشکل  حل  در  کوچک  سهمی  توانسته ایم  که 

سخت افزاری مدارس داشته باشیم.
در ادامه این مراسم، نماینده مردم دیر، کنگان، جم و 
عسلویه در مجلس شورای اسالمی، ضمن تبریک به 
مناسبت فرارسیدن هفته دولت، گفت: از زمانی که 
آقای صفائیان در منطقه هستند کمک های بسیاری 
به شهرهای عسلویه، کنگان و جم رسانده اند و نقش 

مهمی در آبادانی منطقه داشته اند.
 سکینه الماسی افزود: فعالیت های شرکت پازارگاد 
و آقای صفائیان که مبتنی بر گفته های وزیر محترم 
نفت و در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت های 

پتروشیمی منطقه است، قابل تقدیر و تشکر است.
مدیر عامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد نیز 
در این مراسم با تبریک هفته دولت، از سابقه همکاری 
خود از ابتدای انقالب اسالمی و با دولت های مختلف 
گفت و با تقدیر از فعالیت چشمگیر استاندار محترم 
بوشهر و سرکار خانم الماسی که تالش بی وقفه ای 
و  احداث  از  می دهند،  انجام  استان  آبادانی  برای 
راه اندازی ٢ مدرسه دیگر با کمک و حمایت مدیران 
شرکت های پتروشیمی در استان در هفته وحدت 
خبر داد و گفت: در مورد فرهنگ آموزش و پرورش 
فعال  باید  این  از  بیش  که  یک صدا هستند  همه 
باشیم و هنوز انتظارات مردم به اندازه ای که لیاقت 

آن را دارند بر آورده نشده است.
این ها  از  بیش  مردم  شأن  افزود:  صفائیان  محمد 
است و هر آنچه که ما انجام داده ایم وظیفه بوده 

است.
دکتر ساالری  گفته  اساس  بر  داد:  ادامه  صفائیان 
استاندار محترم همچنین مهندس نژاد سلیم مدیر 
عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، عالوه 
باید روی مدل های ذهنی  بر توسعه زیرساخت ها 
نیز کار کرد تا تفکر، رفتار و فرهنگمان با توجه به 
دستورات اسالم باشد و باید توجه داشت که این 
فرزندان  و  خانواده  از خود شخص،  فرهنگ سازی 

شروع می شود و در جامعه نمود پیدا می کند.

مدیر عامل شرکت پازارگاد افزود: فرزندان ما به ما نگاه 
می کنند و از ما می آموزند بنابراین باید فرهنگ کتاب و 

کتابخوانی در خانواده ها نهادینه شود.
استاندار بوشهر نیز به عنوان مهمان اصلی مراسم در آیین 
افتتاح مدرسه فاطمه الزهرا )س( شهر جم با تبریک هفته 
دولت اظهار داشت: کیفیت بخشیدن به خدمات در سراسر 
استان مهم ترین اولویت ماست و امسال در این مسیر نهایت 

توان و ظرفیت موجود را به کار بسته ایم.
دکتر مصطفی ساالری با اشاره به افتتاح دبستان دخترانه 
الزهرا )س( در شهر جم، گفت: شرکت عملیات  فاطمه 
آموزش  در سطح  مشارکت خوبی  پازارگاد  غیر صنعتی 
در شهرستان های جنوبی انجام داده است که این اقدامات 

موجب خرسندی مردم شده است.
در شهر  دخترانه  دبستان  اولین  دبستان  این  افزود:  وی 
جم است که با اعتباری بالغ بر ٣٠ میلیارد ریال در هفته 
دولت افتتاح شده است، در راستای تقویت فضای آموزشی 

شهرستان جم اقدامات خوبی در حال انجام است.
و  جم  شهر  مردم  بین  فیزیکی  مرز  به  بوشهر  استاندار 
و  کارمندان  بین  مرز  و گفت: یک  اشاره کرد  شهرك ها 
کارکنان نفت و گاز و پتروشیمی ها با مردم شهر جم وجود 

دارد که باید برداشته شود.
ساکنین  به  فراوانی  آسیب های  داشت:  اظهار  ساالری 
شهرك ها به سبب همین مرز فیزیکی وارد شده است که 

فراتر از تصور است.
مرز  این  وجود  از  جم  شهر  مردم  نارضایتی  به  ساالری 
فیزیکی میان شهر جم و شهرك ها اشاره کرد و بیان داشت: 
اکثر مردم شهرستان جم و اهالی شهر جم مخالف این مرز 
فیزیکی هستند و الزم نیست مرز فیزیکی میان شهر و 

شهرك وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد می کنم برای حذف این مرز 
انجام شود  از سوی هر دو طرف  اقدامات فرهنگی الزم 
کارمندان  برای سکونت  فرهنگی  بستر  باید  کرد:  تأکید 
نفت در جم فراهم شود و هم شهروندان جمی بتوانند با 
خرید خانه در شهرك ها مستقر شوند، با ایجاد چنین بستر 
فرهنگی این مرز فیزیکی برای همیشه از بین خواهد رفت.

استاندار بوشهر به دیدگاه وزیر نفت در خصوص شهرك ها 
از  شهرك ها  فیزیکی  مرز  حذف  گفت:  و  کرد  اشاره 
موضوعات موردتوجه وزیر نفت است و به صورت جدی به 

آن اعتقاد دارد.
ساالری مزیت تحقق این امر را رفع فاصله ها میان مردم 
شهر جم و مسئوالن نفت و گاز برشمرد و تأکید کرد: یکی 
از موارد اصلی که حذف مرزها در شهرك ها است، تسهیل 
ارائه خدمات نفت و گاز به مردم شهرستان جم افزایش 

خواهد یافت.
وی تصریح کرد: زمانی که این مرز فیزیکی میان شهرك 
و شهر جم وجود نداشته باشد مسئوالن نفت و گاز برای 
خدمات رسانی به فرزندان خود در شهر جم اقدام خواهند 

کرد و برای توسعه جم باید این نگاه نهادینه شود.
راستای  در  که  خیر  اقدام  این  از  پس  است  گفتنی 
منطقه  پتروشیمی  اجتماعی شرکت های  مسئولیت های 
پارس انجام شد، مرتضی رئیسی، معاون وزیر آموزش و 
پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
احداث  در خصوص  صادقانه  و  فعال  مشارکت  از  کشور 
استان  محروم  مناطق  در  پرورشی  و  آموزشی  فضاهای 
غیر  عملیات  شرکت  عامل  از  مدیر  لوح  اهدا  با  بوشهر 

صنعتی پازارگاد تقدیر و تشکر کرد.
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نـدای پــارس- 
آقــــای مهندس  جناب 
بیشتر  آشنایی  برای  صانعی 

مخاطبان کمی از خودتان بگویید.

- قبل از شروع مصاحبه الزم می دانم روز خبرنگار را به شما 
و همکارانتان تبریک بگویم و به خاطر زحماتی که در انتشار 
ندای  نشریه  کنم.  تشکر  می کشید،  پارس  ندای  دوماهنامه 
پارس چه از نظر کیفیت مطالب و چه از نظر چاپ، مجله 
است  منتشر شده  کوتاهی که  این مدت  در  و  است  خوبی 

مخاطبان زیادی پیدا کرده است.
به   ١٣٧٢ سال  در   .١٣۴٧ متولد  هستم،  صانعی  تقی   
و  لیسانس  درآمدم.  اصفهان  پتروشیمی  شرکت  استخدام 
فوق لیسانس مهندسی شیمی را از دانشگاه صنعتی اصفهان 

گرفتم همچنین 
پروژه  مدیریت  فوق لیسانس 
را از دانشگاه کلگری کانادا اخذ کردم. 
۵ سال در اداره بهره برداری شرکت پتروشیمی 
مشغول  فرایند  مهندسی  اداره  در  سال   ٢ و  اصفهان 
منتقل  برزویه  پتروشیمی  به  در سال ١٣٧9  بودم.  فعالیت 
راه  رئیس   ، مهندسی  فعالیت، مسئول  ابتدای  در  که  شدم 

اندازی و در مرحله پیش راه اندازی 
و راه اندازی شرکت و بعد از راه اندازی واحدها به عنوان رئیس 

خدمات فنی 
بــــــودم سپس به عنوان معاون مجتمع و در حال حاضر 

هم به عنوان رئیس مجتمع در حال خدمت هستیم.

ندای پارس- چه تفاوتی بین کار کردن در شهرهایی مثل 
و  جنوبی  پارس  منطقه  در  کردن  کار  و  شیراز  و  اصفهان 
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بزرگ ترین  به عنوان  )برزویه(  نوری  پتروشیمی  شرکت 
تولیدکننده مواد آروماتیکی جهان با ظرفیت 4 میلیون و 5۰۰ 
هزار تن در سال، از جمله مجتمع های شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس )هلدینگ خلیج فارس( است که به صورت رسمی 
در تیرماه ۱386 افتتاح شد و در حال حاضر به صورت مستقیم 
برای حدود هزار نفر ایجاد اشتغال کرده است. در  شش ماهه 
نخست سال جاری رکورد تولید در این مجتمع به بیش از۱۰ 
درصد بیشتر از ظرفیت تولید اسمی رسید که باالترین رقم 
ثبت شده از ابتدای فعالیت این مجتمع تاکنون بوده است. 
به همین منظور با مهندس صانعی، رئیس مجتمع 
کارش  دفتر  در  نوری  پتروشیمی 
که  دادیم  انجام  گفت وگویی 
می خوانید. ادامه  در 
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عسلویه است؟
شیراز  و  اصفهان  مثل  شهرهایی  شرایط    -
دیگر  مسائل  و  آب وهوا  ازنظر  حال  هر  به 
باال  رطوبت  و  دما  اینجاست.  از  بهتر  خیلی 
و درعین حال کار دشوار، شرایط را سخت تر 
شهرهایی  در  مهم تر  اینها  از  است.  کرده 
به گونه ای  امکانات  شیراز  و  اصفهان  مانند 
به  کارشان  انجام  از  بعد  کارکنان  که  است 
آنها  همراه  به  و  برمی گردند  خانواده  آغوش 
از امکانات این شهرها استفاده می کنند؛ اما 
ما  که  دغدغه هایی  مهم ترین  از  یکی  اینجا 
داریم، دغدغه خانواده همکاران است. شاید 
چه  در  که  نباشد  مهم  ما  همکاران  برای 

شرایط سخت و خشنی کار می کنند اما 
مهم ترین دغدغه آنها دغدغه خانواده 

است چه آنهایی که اینجا در کنار 
خانواده زندگی می کنند و چه 
و  ترددی  به صورت  که  آنهایی 

نظر  به  هستند.  خانواده  از  دور 
من این مهم ترین تفاوت است.

و  اصلی  به موضوع  برگردیم  پارس-  ندای 
اتفاقی که در شرکت پتروشیمی نوری افتاد و 
رکورد تولیدی که در این مجتمع ثبت شد. از 
کم و کیف و چگونگی دستیابی به این رکورد 

بگویید.
- با راه اندازی پتروشیمی نوری در سال ١٣٨۵ 
این  که  داشتیم  زیادی  فنی  مشکالت  ما 
مشکالت با یاری تمامی همکاران شرکت، یکی 
رسیدیم  جایی  به  و  شد  دیگری حل  از  پس 
کنار  در  تولید،  ظرفیت  به  رسیدن  برای  که 
کوتاه مدتی  پروژه های  بلندمدت،  پروژه های 
نیز تعریف کردیم و به این نتیجه رسیدیم که 
مجتمع  واحدهای  از  برخی  خالی  ظرفیت  از 
تنوع  محصوالت،  تولید  به  و  کنیم  استفاده 
موفقیت  با  کار  این  خوشبختانه  ببخشیم. 
انجام شد و نتیجه آن این بود که در شش ماه 
را به طور  تولیداتمان  بتوانیم  اول سال ١٣9۵ 
متوسط به بیش از ١٠  درصد باالتر از ظرفیت 
باالترین  به  نیز  تیرماه  در  و  برسانیم  اسمی 
میزان تولید در طول عمر مجتمع دست پیدا 

کردیم.

این  ثبت  اصلی  عوامل  یا  عامل  پارس-  ندای 
رکورد چه چیزهایی بودند؟

این  تالشگر  همکاران  وجود  اول  عامل   -
مجتمع است که دارای شایستگی های فراوانی 
همدلی،  با  و  خودکار  به صورت  که  هستند 
عالقه و احساس مسئولیت باال در این مجتمع 
باعث شد که  این همدلی  فعالیت می کنند و 
با عالقه و اعتقاد نواقص فنی را اصالح کنیم و 
با پیگیری ادارات فنی و هماهنگی با مدیریت 
فروش مجتمع، محصوالت جدیدی که تولید 

موفقیت  این  به  تا  کنیم  بازاریابی  را  کردیم 
برسیم.

ندای پارس- پس اولین عامل همدلی کارکنان 
بود؟

بدون  و   HSE الزامات  رعایت  با  ما  بله.   -
فنی  اشکاالت  از  ناشی  تولید  توقف  هیچ گونه 
توانستیم کار را ادامه دهیم. عامل اصلی بعدی 
تعمیرات پیشگیرانه شرکت است که در حال 
انجام است و این موضوع باعث شده است که 
اگر  و  باشیم  نداشته  تولید  توقف  هیچ گونه 
به صورت موضعی و در یکی از قسمت ها توقفی 
اندیشیده ایم  که  تمهیداتی  با  آمده  وجود  به 

مشکل را به سرعت حل کرده ایم.

آیا  بودند.  داخلی  عوامل  اینها  پارس-  ندای 
عوامل دیگری هم در خارج از مجتمع وجود 
داشت که بر این میزان تولید مؤثر باشد؟ برای 

مثال رفع موانع صادرات محصوالت شما و یا 
تأمین خوراك اولیه الزم برای تولید محصول 
رفع  و  بین المللی  توافقات  از  پس  شرکت، 

تحریم ها.
است  داشته  وجود  مشکالت  این  تمام   -
موانع  تحریم  دوران  در  ما  خوشبختانه  اما 
صادراتی  را پیگیری و حل نمودیم  و مجتمع 
ما از نظر کمبود خوراك هم رنج نمی برد چرا 
به ١٠  لوله  از طریق خطوط  این مجتمع  که 
فاز پاالیشگاهی پارس جنوبی وصل است که 

سه فاز خوراك ما را تأمین می کنند.

ندای پارس- کدام فازها؟
تأمین  و ٨  فازهای ٦، ٧  از  ما  - خوراك 
وصل  فازها  همه  به  ما  اما  می شود 
خوراك  تأمین  نظر  از  و  هستیم 

هیچ گونه مشکلی نداشتیم.

و  داخلی  مقصد  پارس-  ندای 
خارجی محصوالت شما کجاست؟

ما  مجتمع  محصوالت  از  یکی   -
به کشور چین صادر  »پارازایلن« است که 
شرکت  یک  با  مذاکره  حال  در  و  می شود 
پاکستانی و هندی هستیم که این محصول را به 
آنجا هم صادر کنیم. محصول دیگر ما »بنزن« 
است که در شرکت پتروشیمی پارس استفاده 
از  پتروشیمی  این  که  مواقعی  در  و  می شود 
به چین  را  تولیدی  بنزن  مدار خارج می شود 
و  »هوی اند«  محصوالت  می کنیم.  صادر 
خلیج  حاشیه  کشورهای  به  ما  »رافینیت« 
فارس صادر می شود و بقیه محصوالت ما هم 
مانند »الیتنت«، »ال پی جی« و »بنزن« هم 
به پتروشیمی های جم و پارس ارسال می شود. 
مقدار کمی از محصوالت ما هم با تانکر برای 

شرکت های داخلی ارسال می شود.

ندای پارس- پس بیشتر صادرات دارید؟
- بله. صادرات و مبادالت بین مجتمعی.

گفته  به  شما  مجتمع  تولید  پارس-  ندای 
خودتان به حدود ١٠ درصد بیشتر از ظرفیت 
این  حفظ  برای  است،  رسیده  اسمی  تولید 

عامل اول ثب رکورد وجود همکاران 
تالشگر این مجتمع است که دارای 

شایستگی های فراوانی هستند که به صورت 
خودکار و با همدلی، عالقه و احساس مسئولیت 

باال در این مجتمع فعالیت می کنند و این همدلی باعث 
شد که با عالقه و اعتقاد نواقص فنی را اصالح کنیم و با 

پیگیری ادارات فنی و هماهنگی با مدیریت فروش 
مجتمع، محصوالت جدیدی که تولید کردیم 

را بازاریابی کنیم تا به این موفقیت 
برسیم.

 23 NEDAYE PARS magazine No. 0/9 Sep-Oct-Nov 2016



چه  تولید  ظرفیت  این  در  ماندن  و  رکورد 
برنامه ای دارید؟

- ظرفیت تولید ما که در همین حد خواهد 
که  کرده ایم  تعریف  را  پروژه هایی  اما  ماند 
محصوالت  تولید  دنبال  به  پروژه ها  این  در 
معنی  این  به  هستیم  باالتر  افزوده  ارزش  با 
را  می کنیم  تولید  که  محصوالتی  همین  که 
تبدیل به محصوالتی کنیم که قیمت باالتری 

در بازار دارند.

از  را  محصوالتی  چه  مثاًل  پارس-  ندای 
محصوالت فعلی تولید می کنید؟

جداسازی  پروژه  یک  ساخت  حال  در  ما   -
ترکیبات سبک هستیم که حدود ٢۵ درصد 
این  احداث  با  که  دارد  فیزیکی  پیشرفت 
واحد محصوالت سبک تبدیل به محصوالت 
دیگری چون رافینیت می شود. پروژه دیگر ما 
تحقیق روی پروژه تولید »هگزان نرمال« از 
رافینیت است که دارای ارزش افزوده باالیی 
است. پروژه دیگر ما جایگزین کردن یکی از 
مبدل هاست که دارای نشتی است و از چین 
مبدل  این  نصب  با  که  است  خریداری شده 
میزان تولید محصوالت باارزش تر ما می شود

.
پارس-  تحریم ها ندای  که  گفتید  شما 

شما  کار  روی  تأثیری 
نداشته است، بفرمائید 
پیش  چالش هایی  چه 
روی شما وجود دارد؟

تأثیر  تحریم ها   -
این  ما  اما  داشتند 
خنثی  را  تأثیرات 
آن  در  ما  کردیم. 
خصوص  در  دوران 
از  قطعات  تأمین 
خارج کشور خیلی 

مشکل 

کمیته  فعال سازی  و  تشکیل  با  اما  داشتیم 
از  بیش  تاکنون  مجتمع،  در  خودکفایی 
کشور  داخل  در  را  حساس  قطعه   ١٧٠٠
برای  ما  تحریم  دوران  در  کرده ایم.  تولید 
که  داشتیم  مشکل  هم  ها  کاتالیست  تهیه 
دسته  های  کاتالیست  از  اقدام  اولین  در 
اراك  و  ماهشهر  منطقه  پتروشیمی های  دوم 
مالی  حمایت  با  هم زمان  و  کردیم  استفاده 
این  که  خواستیم  داخلی  شرکت  یک  از 
بنابراین  بسازند؛  ما  برای  را  ها  کاتالیست 
آنها  از  ما  که  بود  ما  روی  پیش  چالش هایی 
و  چالش ها  این  و  کردیم  را  استفاده  بهترین 

تهدیدها را تبدیل به فرصت کردیم .

اتفاقاتی  و  حوادث  به  توجه  با  پارس-  ندای 
که متأسفانه در مجتمع های گاز و پتروشیمی 
در کشور افتاده است و وجود تعداد زیادی از 
نظر  منطقه،  این  در  پتروشیمی  مجتمع های 
HSE و حفظ نکات  شما در خصوص بحث 

ایمنی در منطقه پارس چیست؟
 HSE که  پیگیری هایی  با  خوشبختانه   -
انجام  پازارگاد  صنعتی  غیر  عملیات  شرکت 
دارد  وجود  زیادی  بسیار  انسجام  است،  داده 
تشکر  پازارگاد   HSE از  جا  همین  از  من  و 
می کنم که با عملکرد خوبی که در مواجهه با 
چند اتفاقی که در منطقه به وجود آمد، نقش 
خود را به خوبی ایفا کردند و متولی کار بودند و 
در کمترین زمان ممکن به کمک مجتمع های 
حادثه دیده رسیدند. بحث HSE همیشه باید 
در اولویت اول باشد و ما باید اعتقاد قلبی به 
شعار »اول ایمنی، بعد کار« داشته باشیم. در 
مجتمع ما هم اقدامات خوبی انجام شده است 
و در جلسات صبحگاهی نخستین فردی که 
صحبت می کند از واحد HSE است. سیستم 
دریافت مجوز در این مجتمع با الگوبرداری از 
توتال و ساسول حدود ٢ سال است  شرکت 
که عوض شده است که به ما اجازه می دهد 
که بررسی های بیشتری در کار داشته باشیم 

و هر چند زمان بیشتری می برد 
انجام  هم  دیگری  کارهای  دارد.  ارزش  اما 
می دهیم از جمله اینکه کارهای مهم را در 

همچنین  نمی دهیم  انجام  تعطیل  روزهای 
حوزه  این  در  آموزشی  جدید  فیلم های 
همه  برای  هرماه  را  واقعی  حوادث  فیلم  و 
مثمر  بسیار  که  می دهیم  نمایش  همکاران 
 PSM ثمر بوده است. در حال حاضر پروژه
process safety management(( که 
استانداردی است که همه فرایندهای ما را 
داریم  را  می کند  مجهز  ایمنی  اقدامات  به 
که در حال اجرا است. در ضمن ما باالترین 
امتیاز کارانه  و پاداشهای تشویقی را برای 
همکاران HSE داریم به خاطر اینکه بگوییم 
در این مجتمع حرف اول را ایمنی می زند 
قائل  را  زیادی  اهمیت  ایمنی  برای  ما  و 
هستیم. باید بدانیم که حوادث همچون یک 
شیر خفته در کمین ماست و ما این موضوع 

را برای همکاران یادآوری می کنیم.

میانگین سنی همکاران شما  پارس-  ندای 
نگاه  است؟  چقدر  نوری  پتروشیمی  در 
شما در خصوص ترکیب استفاده از نیروها 
چگونه است؟ عده ای از مدیران معتقدند که 
باید از نیروهای جوان استفاده کرد، عده ای 
نیروهای باتجربه را بکار می گیرند و برخی 
ترکیب استفاده از نیروهای جوان و باتجربه 

را در دستور کار قرار می دهند.
- میانگین سنی همکاران ما ٣٣ سال است. 
است  دو  هر  از  تلفیقی  به نوعی  هم  اینجا 
شده  ما  موفقیت  باعث  که  مهمی  عامل  و 
است، حمایت های مدیریت فعلی و قبلی از 
انجام  نیروهای جوان است. برای مثال، در 
فنی  اصالح  پروژه ها که حدود ١٦  از  یکی 
ما  به  مدیریت  که  مجوزی  با  داشت  نیاز  
در خصوص  نگرانی  و  دلهره  باوجود  و  داد 
انجام شدن یا نشدن این کار، همکاران ما با 
استفاده از برنامه ها و نرم افزارهای مهندسی 
شاهد  و  برآمدند  کار  این  پس  از  به خوبی 
پیشرفت بسیار زیادی در افزایش تولید در 

مجتمع بودیم.

مقطع  که  گفتید  شما  پارس-  ندای 
کارشناسی ارشد را در یکی از دانشگاه های 
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موضوع  این  گذشته  در  بودید.  کانادا 
یعنی اعزام کارکنان برای ادامه تحصیل 
اما  می شد  انجام  معتبر  دانشگاه های  در 

اینجا  که  سؤالی  است.  مانده  مغفول  موضوع  این  حاضر  حال  در 
یا  نیست  کار  این  به  نیازی  آیا  که  است  این  کرد  می شود مطرح 
تأمین  مسئله  و  خصوصی  به  دولتی  شرکت های  تبدیل شدن  با 

هزینه های اعزام دانشجویان، این موضوع انجام نمی شود؟
- زمانی که شرکت ها زیر نظر شرکت نفت بود این موضوع به خوبی 
این  و  رفتیم  ما  خود  ازجمله  همکاران  از  خیلی  و  می شد  انجام 
با  و  حاضر  حال  در  اما  بود  هم  مؤثر  بسیار  که  دیدیم  را  دوره ها 
خصوصی شدن شرکت ها متأسفانه متولی خاصی برای این موضوع 
با  باید  و  داریم  نیاز  روز  علم  به  ما  که  نکنید  شک  ندارد.  وجود 
جدیدترین موضوعات  مدیریتی و فنی آشنا باشیم. هرچند ما در 
فرستادن همکاران  یا  و  برگزاری  با  را  کار  این  توان خودمان  حد 
به دوره های چندروزه انجام می دهیم اما موضوعی که شما مطرح 
به  حاضر  حال  در  متأسفانه  و  است  مهمی  خیلی  موضوع  کردید 

خاطر اینکه متولی خاصی وجود ندارد، فراموش شده است.

ندای پارس- اینکه می گویید متولی خاصی وجود ندارد منظورتان 
این است که شرکت های خصوصی آمادگی این موضوع را دارند اما 

متولی در سطح کشور وجود ندارد؟
- نه! همگرایی و توافق بین شرکت های خصوصی بسیار سخت به 
وجود می آید. درگذشته آزمون هایی سراسری بین کارکنان در دو 
تحصیل  برای  و  می شدند  برگزیده  نفراتی  و  می شد  انجام  مرحله 
خاصی  متولی  یک  خصوصی  شرکت های  در  اما  می شدند  اعزام 
بسیار  کار  و  ندارد  وجود  کنند  تبعیت  آن  از  شرکت ها  همه  که 
انجام داد  بهترین کاری که می توان  به نظر من  پیچیده ای است. 

همان رویه ای است که شرکت نفت انجام می داد.

ندای پارس- یعنی با نظارت دولت باشد؟
- بله! چون بهتر است در یک فرایند عادالنه و منصفانه افراد انتخاب 
شوند و از هرگونه رابطه بازی پرهیز شود و این موضوع مطمئناً به 

صنعت ما کمک خواهد کرد.

ندای پارس- از سختی کار و زندگی در این منطقه و تفاوت آن با 
شهرهای بزرگ گفتید. شما برای رفاه و آسایش کارکنان و خانواده هایی 
که اینجا ساکن هستند چه اقداماتی را انجام داده اید و چه برنامه هایی 

دارید؟

- یک سری از کارها در حیطه فعالیت ماست اما یک سری از تصمیمات، 
تصمیمات کالن است که باید گرفته شود چرا که اگر به صورت انفرادی 
برای هر شرکتی انجام شود منطقه دچار مشکل خواهد شد و الزم است 

که تمامی مجتمع های منطقه تصمیم واحدی را اتخاذ کنند.

راهبردی  شورای  در  که  پارس-  نــدای 
انجام می شود.

به  خودمان  وظایف  حیطه  در  ما  بله.   -
همکاران  دغدغه  که  رسیدیم  مهم  نکته  این 

در  ما  که  چیزی  است.  ایشان  خانواده  دغدغه  ما 
این  داریم  اصرار  آن  بر  سرپرستان  با  داخلی  جلسات 

است که تعادل بین کار و خانواده را در نظر بگیرند و تمام 
این است که آسایش و آرامش را به حداکثر و هر  بر  تالش ما 
چیزی که باعث تنش بین همکاران می شود را به حداقل برسانیم 
تا بتوانند به موقع از مرخصی های خود استفاده کنند. چون نتیجه 
آن را دیده ایم که هر کس دغدغه فکری نداشته باشد و خیالش 
از بابت آسایش خانواده اش راحت باشد، اثرات مثبتش در خود 
شخص، خانواده و شرکت قابل رؤیت است. با تالش هیئت مدیره 
شرکت، تسهیالتی هم مانند سفر به کیش و مشهد فراهم شده 
را  خوبی  اوقات  بتوانند  خانواده  همراه  به  ما  همکاران  تا  است 

داشته باشند.

ندای پارس- همان طور که شما گفتید امروز روز خبرنگار است. 
شما نقش رسانه ها را برای پوشش اخبار منطقه چگونه ارزیابی 

می کنید و رابطه شما با رسانه ها چگونه است؟
در  اخالقی  اصول  رعایت  دارد  وجود  رسانه ها  از  که  انتظاری   -
حرفه خبرنگاری است یعنی برای پی بردن به یک موضوع حرف 
دو طرف را بشنوند تا قضاوت خوبی داشته باشند و حقیقت را 

برای مخاطبان خود بازگو کنند. 

ندای پارس- رابطه شما با مطالعه چگونه است؟
- من عالوه بر بازدید از سایت های مختلف خبری، قبل از خواب 
مطالعه دارم و اتفاقاً یکی از نشریاتی را که می خوانم همین نشریه 

ندای پارس است که در همه اتاق های هتل گذاشته می شود.

مخاطبان  برای  را  دارید  اگر  پیامی  یا  آخر  حرف  پارس-  ندای 
نشریه که کارکنان و خانواده های محترمشان هستند، بفرمائید.

احساس مسئولیت  تمامی همکارانم که  از  فقط الزم می دانم   -
داشته  قلبی  تشکر  هستند،  خودکار  و  وظیفه شناس  و  می کنند 
پشتیبانی  اگر  که  همکاران  این  خانواده های  از  همچنین  باشم 
آنها نباشد قطعاً ما شاهد موفقیت شرکت نخواهیم بود و از شما 
هم تشکر می کنیم که تمامی رویدادها را پوشش می دهید و در 
نشریه چاپ می کنید که این مطالب می تواند برای مجتمع های 

دیگر در منطقه الگویی باشد تا بتوانند آن را اجرا کنند.
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شرکت  عامــل  مدیـر 
پتروشیمی جم گفت: قیمت خوراك 

زمانی که قیمت محصول سقوط کرد پنج برابر 
شد. اوره ۴٠٠ دالری در حال حاضر ١٨٠ دالر 
به فروش می رسد. در حال حاضر قیمت اتان از 
١۴٠ دالر به ٢۴٠ دالر افزایش پیدا کرد که این 
نتیجه تصمیمات هیجانی و ناگهانی است، در 
حالی که قیمت محصوالت افت پیداکرده است و 

رقبا بازار را از آن خود کرده اند.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم، سید 
حسین میرافضلی در نشستی که روز یکشنبه، 
نهم آبان ماه برگزار شد با اشاره به تحریم ها علیه 
ایران، اظهار کرد: در هشت سالی که ایران تحریم 
بود، کشورهای دیگر از جمله عربستان و چین 
را  ما کارشناسان خود  زمانی که  رشد کردند. 
برای بازدید به کشورهای دیگر اعزام می کنیم 
االن هم می خواهیم مطالعات انجام دهند تا بر 
اساس آن مطالعات ببینیم که در چه حوزه ای 

باید سرمایه گذاری کنیم.
وی با اشاره به فعالیت کشور چین در زمینه  
از  چین  کشور  گفت:  پتروشیمی،  صنعت 
کشور  در  و  می خرد   LPG دیگر  کشورهای 
خودش پروپیلن تولید می کند. ارزش برخی از 
محصوالتی که چین از این طریق تولید می کند 
١٨٠٠ دالر است، در حالی که ما همه محصوالت 

خود را خام صادر می کنیم.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم با اشاره به 
توانایی های کشور در زمینه های مختلف، ادامه 
داد: مزیت کشور ایران در کشاورزی نیست. در 
سال ١٣9۵، ١٠ میلیون تن گندم تولید کردیم 
که برای آن سه میلیون هکتار زیر کشت رفت و 
٢٠ تا ٣٠ میلیون مترمکعب آب مصرف شد، اما 
درنهایت ١٢ هزار میلیارد تومان درآمد داشت. 
در حالی که اگر دو کارخانه PDH راه اندازی 
می کردیم با خرج کمتر، درآمد بیشتری کسب 

می شد.
میرافضلی گفت: عربستان PDH با هزینه باال 
 LPG تولید می کند در حالی که ایران از دل چاه
استخراج کرده و خام صادر می کند. حتی یک تن 

از این مواد خام تبدیل به محصول نمی شود.
وی با تأکید بر این که ریسک سرمایه گذاری در 
کشور ایران باال است، اضافه کرد: در حال حاضر 
در جایگاه شش هستیم که جایگاه بسیار بدی 
این شرایط چگونه توقع داریم که  است و در 

سرمایه گذار 
کنیم.  جذب 

سرمایه گذار خارجی به معنی امنیت 
و تعامل با جهان است، اما ریسک سرمایه گذاری 

در ایران باال است.
اشاره  با  جم  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
تولید  به محصوالت پتروشیمی که در کشور 
می شود، توضیح داد: عمده محصوالت پتروشیمی 
در کشور ما آمونیاك، اوره، متانول و انواع الوین ها 
است، اما باید بررسی کنیم چند درصد گازی 
که تولید می کنیم به سمت پتروشیمی می رود. 
مسلماً زیر ١٠ درصد است، اما بخش عمده ای 
حاصل  پتروشیمی ها  سوی  از  کشور  سود  از 

می شود.
افزایش قیمت خوراك،  از  انتقاد  با  میرافضلی 
زمانی که قیمت  تصریح کرد: قیمت خوراك 

محصول سقوط کرد پنج برابر شد.
دالر  حاضر ١٨٠  حال  در  دالری  اوره ۴٠٠   
به فروش می رسد. در حال حاضر قیمت اتان 
از ١۴٠ دالر به ٢۴٠ دالر افزایش پیدا کرد که 
این نتیجه تصمیمات هیجانی و ناگهانی است، در 
حالی که قیمت محصوالت افت پیدا کرده و رقبا 

بازار را از آن خود کرده اند.
اتـــان  قیــمت  بـه  اشــــــاره  بـــــا  وی 
در کشورهای دیــــگر، ادامه داد: قیمت اتان 
در آمریکا در سال ٢٠١٢، ٢9۴ دالر، در سال 
٢٠١٣، ١9٣ دالر، در سال ٢٠١۴، ١99 دالر، 
در سال ٢٠١۵، ١٣٧ دالر، در سال ٢٠١٦، ١۴١ 
و در سال ٢٠١٧، ١9٢ دالر خواهد بود. قیمت 

اتان در عربستان 9٦ دالر و 
در ایران ٢۴٠ دالر است. در واقع قیمت اتان در 
کشورهای رقیب زیر ١٠٠ دالر است. از طرف 
کشورها  این  در  سرمایه گذاری  ریسک  دیگر 
پایین است و با این شرایط سرمایه گذار خارجی 
انتخاب نمی کند.  برای سرمایه گذاری   را  ایران 
موضوع  تعیین کننده ترین  خوراك  قیمت 
شرکت  مدیرعامل  است.  سرمایه گذاری  در 
پتروشیمی جم با اشاره به قانون الحاق برخی 
از مقررات مالی  قانون تنظیم بخشی  به  مواد 
دولت، اظهار کرد: در این قانون گفته شده است 
که وزارت نفت مکلف است قیمت خوراك گاز و 
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قیمت خوراك مایع تحویلی به واحدهای صنعتی پاالیشی و پتروشیمی ها 
را با رعایت معیارهایی تعیین کند این معیارها متناسب با معدل وزنی درآمد 
حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی 
رقابت پذیری، محصوالت  قابلیت  با حفظ  قیمت محصول  وارداتی،  و 
تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کالن اقتصادی ایجاد 
انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری  داخلی و خارجی، اعمال تخفیف 
پلکانی تا ٣٠ درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند 
جهت تعیین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصوالت میانی 
و نهایی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این 
قرارداد بنگاه هایی که در مناطق کمتر توسعه راه اندازی می شوند از تخفیف 

بیشتری برخوردار می گردد.
میرافضلی ادامه داد نمی توان به راحتی گفت قانونی را قبول ندارم و آن 
را اجرا نکرد باید برای آن اصالحیه نوشت و به مجلس ارائه کرد در غیر 
این صورت باید قانون اجرا شود. وی در این خصوص افزود با توجه به 
اینکه جناب زنگنه یک چهره ملی است و کسی نمی تواند از خدمت رسانی 
ایشان به کشور چشم پوشی نماید، از تالش ایشان و پایداری به هنگامشان 
در زمان چپاول نفت در مقابل قطر که مسبب ایجاد شرایط مطلوب برای 

پتروشیمی ها در پارس جنوبی گردیدند قدردانی نمود.
وی در ادامه با اشاره به تولید هشت میلیون تن LPG در کشور بیان کرد: 

این موضوع مزیت خوبی برای توسعه صنعت پتروشیمی است.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم با اشاره به فعالیت دولت اصالحات 
در زمینه  صنعت پتروشیمی اشاره کرد و افزود: در زمان دولت اصالحات 
اقداماتی در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی در حوزه پتروشیمی انجام 
شد که نتایج مثبتی برای کشور در پی داشت. اکنون هم می توانیم 

شرایطی را ایجاد کنیم که سرمایه گذاران خارجی را جذب کنیم.
میرافضلی در ادامه با اشاره به اقدامات در دست اجرای شرکت پتروشیمی 
جم، توضیح داد: ما درخواست راه اندازی PDH و دو واحد ۴۵٠ تنی 
پروپیلن و پلی پروپیلن و سایر زیرشاخه های آن را کرده ایم که در حال 
پتروشیمی جم سعی  واحدهای  ظرفیت  افزایش  با  ما  است.  بررسی 

می کنیم حاشیه سود شرکت را افزایش دهیم.
وی به ارائه پیشنهادی برای سود شرکت های پتروشیمی پرداخت و ادامه 
داد: پیشنهاد می کنم وزارت نفت قانونی را اجرا کند و در آن فکر کند که 
نرخ تورم کشور در یک صنعت خاص چه ارزی و چه ریالی چقدر است 
سپس عددی را به این نرخ تورم اضافه کند و سود پتروشیمی ها 
پتروشیمی  شرکت  عامل  مدیر  کند.  تعیین  را 
سهام  این که سود  بر  تأکید  با  جم 
سود  از  پتروشیمی ها 
بــــانکی 

کمتر است، توضیح داد: اگر در حال حاضر قصد داشته باشیم شرکت 
پتروشیمی جم ٢ را راه اندازی کنیم هزینه آن حدود ٢.۵ میلیارد دالر 

معادل ١٠ هزار میلیارد تومان می شود. سود متعارف بانکی ١٠ درصد در 
سال و به عبارتی دیگر ١٨٠٠ میلیارد تومان است.

میرافضلی با اشاره به افزایش قیمت خوراك، گفت: واکنش ما به این 
افزایش قیمت این است که آرام و قرار نداشته باشیم رایزنی کنیم و 
مصاحبه های مطبوعاتی برگزار کنیم و به عبارت دیگر از همه جا کمک 
بطلبیم. اگر می خواهیم کشور توسعه پیدا کند، باید به قانون پایبند باشیم 
و اگر قانون ایراد دارد آن را اصالح کنیم. خوراك مایع در قانونی که به آن 

اشاره کردم یا باید از قانون حذف شود یا اصالح شود.
وی با بیان این که دولت در سال بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومان به 
صندوق های بازنشستگی پول می دهد، افزود: اگر این صندوق ها سود 

بیشتری داشته باشند، کشور بالنده تر می شود.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم با اشاره به قیمت خوراك در بازار 
عربستان، اظهار کرد: آمونیاك در بازار عربستان ١٨٠ دالر است. هدف 
عربستان از عرضه آمونیاك با این قیمت چیست. آیا می خواهد پتروشیمی 

ایران را زمین بزند.
وی با بیان این که شرکت های بزرگ آمریکایی حاضر به سرمایه گذاری در 
ایران هستند، گفت: شرکت های خارجی منتظر فراهم شدن بستر برای 
آغاز سرمایه گذاری در ایران هستند، اما نحوه اجرای قانون افزایش قیمت 

اتان و غیره مانع از سرمایه گذاری آنها در کشور می شود.
میرافضلی با اشاره به مذاکره با یک هیات بلندپایه ایتالیایی، ادامه داد: 
کشورهای خارجی تمایل دارند در ایران فعالیت کنند و منتظر هستند 
این بستر فراهم شود. قابلیت تأسیس ٢٠ کارخانه PDH در ایران وجود 
دارد و خارجی ها  تمایل دارند در ایران فعالیت کنند، در حالی که قبل از 
برجام حتی حاضر نبودند با ایران صحبت کنند، حتی شرکت های بزرگ 
آمریکایی حاضر هستند در ایران سرمایه گذاری کنند. ما به سمت تولید 
گریدهایی می رویم که ارزش افزوده آنها باالتر از گریدهای معمولی باشد.

وی با اشاره به نحوه ی تعامل شرکت بازل با ایران، تصریح کرد: زمانی 
که ایران تحریم بود برای تولید کاتالیست به شرکت بازل نیاز داشت، 
اما شرکت بازل سخت گیری کرد و برخی از شرکت های ایرانی ماه ها 
فعالیت نکردند. در آن زمان شرکت پتروشیمی جم با کمک چینی ها 
کاتالیست های جدید را تولید کرد و دیگر نیازی به بازل ندارد. من به تمام 
پتروشیمی ها توصیه می کنم بازل را تحریم کنند، زیرا بازل تالش کرد 

پتروشیمی ایران را زمین بزند.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم از عرضه سهام پتروشیمی جم در 
بازارهای جهانی خبر داد و افزود: عرضه سهام شرکت پتروشیمی جم در 

بورس لندن و استانبول در حال بررسی است.
وی در ادامه با انتقاد از نحوه عملکرد تیم مشورتی وزیر نفت، گفت: 
پیشنهاد می دهم تیم مشورتی وزیر نفت با مدیر عامل های 
حضور  در  جلسه  با  پتروشیمی  شرکت های 
خبرنگاران بحث های کارشناسی 

کنند.
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 MEG تاکنون ١٠٠ میلیون دالر از محل صادرات
ارزآوری کرده ایم. مهندس جوکار، مجموع تولید 
واحد MEG این مجتمع پتروشیمی را از زمان راه 
اندازی تاکنون ٢٣٠ هزار تن اعالم کرد و از آمادگی 

کامل برای برگزاری مراسم رسمی افتتاح خبر داد.
پتروشیمی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شرکت  عامل  مدیر  جوکار  غالمرضا  مروارید، 
پتروشیمی مروارید در گفتگو با نیپنا با بیان اینکه 
واحد MEG این مجتمع از دی ماه سال گذشته 
در مدار تولید قرار دارد، افزود: مجموع تولید این 
واحد از دی ماه سال گذشته تا شهریور ماه امسال، 
٢٣٠ هزار تن بوده است که از این میزان ١٧٠ هزار 
تن تاکنون به بازارهای خارجی از جمله کشورهای 

هند و چین صادر شده است.
وی در خصوص مجموع تولید پتروشیمی مروارید 
در سال جاری اظهار کرد:  مجموع تولید این مجتمع 
در شش ماهه نخست امسال ١٨۵ هزار تن بوده 
است که  در حدود  ١۵ هزار تن  آن در بازار داخلی 

کشور عرضه شد. 
تاکید  با  ادامه  در  مروارید  پتروشیمی  مدیرعامل 
بر آمادگی این مجتمع پتروشیمی جهت افزایش 
ظرفیت تولید خود تا سقف ٣۵٠ هزار تن در سال، 
بازار،   نیاز  و  الزم  خوراك  تامین  درصورت  گفت: 
ظرفیت تولید واحد ام.ای.جی. را می توان با هدف 

صادرات تا ٣۵٠ هزارتن در سال افزایش داد.
جوکار، درمورد نیاز بازار داخل به MEG ،تصریح 
کرد: در حال حاضر ۴ تولید کننده MEG در بازار 
کشور وجود دارد که تامین کننده نیاز بازار داخل 
هستند، با این وجود به صورت ماهانه در حدود ٢ 
تا ٣ هزارتن از محصول MEG مروارید  به بازار 

داخلی تزریق می شود.
پارس  پاالیشگاههای  جوکار  غالمرضا  گفته  به 
جنوبی و فومن شیمی از مشتریان MEG مروارید 

هستند.
مدیرعامل پتروشیمی مروارید در ادامه در خصوص 
برنامه ها و بازارهای صادراتی این مجتمع پتروشیمی، 
گفت: در حال حاضر هند و چین بازار های اصلی 
خارجی این شرکت پتروشیمی است، اما در صورت 
  MEG،قیمت گذاری مناسب در بازارهای اروپایی

مروارید این بازارها را نیز تسخیر خواهد کرد. 
MEG محصول  بودن  رقابتی  بر  تاکید  با  وی 
پتروشیمی مروارید در مقایسه با این نوع محصول 
در بازارهای رقابتی، گفت: کیفیت محصول تولیدی 
در پتروشیمی مروارید از  مشخصه های مورد نیاز 

بازار باالتر است.
مدیرعامل پتروشیمی مروارید درمورد ارز آوری این 
واحد نیز تصریح کرد: با وجود کاهش قیمت ها، 
در سال جاری با توجه به میزان تولید،١٠٠ میلیون 

دالر ارزآوری داشته ایم.
جوکار یادآور شد: ارزآوری پیش بینی شده هنگامی 
که قیمت محصوالت باالتر بود، برای تولید ساالنه 

۵۵٠ هزارتن محصول، ۵٠٠ میلیون دالر بود.
ام.ای.جی.  واحد  نیاز  مورد  خوراك  درمورد  وی  
مروارید نیز گفت: خوراك اتیلن دریافتی مروارید، 
محدود است؛ درحالی که اتان دریافتی باید ساعتی 
٨۴ تن باشد، در سال جاری نتوانستیم بیش از ٦۵ 

تن در ساعت، اتان دریافت کنیم.
به  توجه  نیزبا  حاضر  درحال  داد:  ادامه  جوکار  
نوسانات فازها، بیشتر از ۴٠ تن نمی توانیم خوراك 

دریافت کنیم.
امیدواری  ابراز  با  مروارید  پتروشیمی  مدیرعامل 
نسبت به نبود مشکل تامین گاز در زمستان پیش 
و گفت:واحد  اشاره کرد  واحد  بارز  ویژگی  به  رو، 
MEG بدون حضور خارجی ها و با بهره گیری از 
متخصصان داخلی و نیروهای جوان راه اندازی شد.
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مهندس غالمرضا جوکار
مدیرعامل رشکت پرتوشیمی مروارید

آمادگی کامل برای افتتاح رسمی واحد MEG را داریم





جشن شکوفه های انقالب در شهر تبریز روز 
جمعه، پانزدهم مردادماه در سالن آمفی تئاتر 

مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز و در دو سانس برگزار  شد.
و  کارکنان  پازارگاد،  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 

پارس  منطقه  پتروشیمی  شرکت های  محترم  خانواده های 
تئاتر  آمفی  سالن  در  حضور  با  غربی  شمال  استان های  ساکن 

روابط  توسط  که  جشن  این  در  تبریز  پتروشیمی  رفاهی  مجتمع 
شرکت های  عمومی  روابط  کمیته  همت  به  و  پازارگاد  شرکت  عمومی 

از  استفاده  بر  عالوه  تا  کردند  شرکت  برگزار  شد،  پارس  منطقه  پتروشیمی 
کنند. سپری  یکدیگر  کنار  در  را  نشاطی  و  شور  پر  لحظات  هنری،  برنامه های 

بر اساس این گزارش، شرکت پازارگاد با همت کمیته روابط عمومی شرکت های پتروشیمی 
منطقه پارس، برای فراهم کردن این لحظات جذاب و به  یاد ماندنی با استفاده از گروه های هنری 

و هنرمندان بنام و محبوبی همچون اجرای گروه موسیقی توسط فریدون آسرایی، تقلید صدا توسط 
حسن ریوندی، برنامه کودك صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی برنامه های متنوع و جذابی را اجرا کرد.

گفتنی است جشن شکوفه های انقالب در شهر تبریز، دومین جشن شکوفه های انقالب در سال ١٣9۵ 
شد. برگزار  مقدس  مشهد  شهر  در  این  از  پیش  انقالب  شکوفه های  جشن  نخستین  و  است 
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جشن شکوفه های انقالب در شهر تبریز روز 
جمعه، پانزدهم مردادماه در سالن آمفی تئاتر 

مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز و در دو سانس برگزار  شد.
و  کارکنان  پازارگاد،  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 

پارس  منطقه  پتروشیمی  شرکت های  محترم  خانواده های 
تئاتر  آمفی  سالن  در  حضور  با  غربی  شمال  استان های  ساکن 

روابط  توسط  که  جشن  این  در  تبریز  پتروشیمی  رفاهی  مجتمع 
شرکت های  عمومی  روابط  کمیته  همت  به  و  پازارگاد  شرکت  عمومی 

از  استفاده  بر  عالوه  تا  کردند  شرکت  برگزار  شد،  پارس  منطقه  پتروشیمی 
کنند. سپری  یکدیگر  کنار  در  را  نشاطی  و  شور  پر  لحظات  هنری،  برنامه های 

بر اساس این گزارش، شرکت پازارگاد با همت کمیته روابط عمومی شرکت های پتروشیمی 
منطقه پارس، برای فراهم کردن این لحظات جذاب و به  یاد ماندنی با استفاده از گروه های هنری 

و هنرمندان بنام و محبوبی همچون اجرای گروه موسیقی توسط فریدون آسرایی، تقلید صدا توسط 
حسن ریوندی، برنامه کودك صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی برنامه های متنوع و جذابی را اجرا کرد.

گفتنی است جشن شکوفه های انقالب در شهر تبریز، دومین جشن شکوفه های انقالب در سال ١٣9۵ 
شد. برگزار  مقدس  مشهد  شهر  در  این  از  پیش  انقالب  شکوفه های  جشن  نخستین  و  است 



جشن شکوفه های انقالب در اصفهان روز جمعه، پنجم شهریورماه 9۵ در دوسانس مختلف 
و از ساعت ١٦ و ٢٠ برگزار شد.

پازارگاد، کارکنان و خانواده های محترم شرکت های  روابط عمومی شرکت  به گزارش 
پتروشیمی منطقه پارس ساکن استان  اصفهان با حضور در سالن کوثر مجموعه فرهنگی 
ورزشی ٢٢ بهمن اصفهان )سه راه حکیم نظامی، اول خیابان دانشگاه( در این جشن 
که توسط روابط عمومی شرکت پازارگاد و به همت کمیته روابط عمومی شرکت های 
پتروشیمی منطقه پارس برگزار  شد، شرکت کردند تا عالوه بر استفاده از برنامه های 
هنری، لحظات پر شور و نشاطی را در کنار یکدیگر سپری کنند. بر اساس این 
گزارش، شرکت پازارگاد با همت کمیته روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه 

پارس، برای فراهم کردن این لحظات جذاب و به  یاد ماندنی با استفاده از گروه های هنری 
و هنرمندان بنام و محبوبی همچون اجرای گروه موسیقی توسط علی عبدالمالکی، 

تقلید صدا توسط حسن ریوندی، برنامه کودك صدا و سیمای استانی، 
برنامه های متنوع و جذابی را اجرا کرد. گفتنی است جشن شکوفه های 
انقالب در شهر اصفهان، چهارمین جشن شکوفه های انقالب در سال 
١٣9۵ است و جشن شکوفه های انقالب پیش از این در شهرهای 

مشهد مقدس، تبریز و رامسر نیز برگزار شده است.





جشن شکوفه های انقالب 
در شیراز روزهای چهارشنبه بیست و چهارم، 

بیست وششم شهریورماه  و جمعه  پنجم  و  بیست  پنج شنبه 
شهریورماه 9۵ در ٦ سانس مختلف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، کارکنان و خانواده های محترم شرکت های 
پتروشیمی منطقه پارس ساکن استان  فارس با حضور در در تاالر بزرگ حافظ شیراز )چهار 

راه حافظیه( در این جشن که توسط روابط عمومی شرکت پازارگاد و به همت کمیته روابط عمومی 
شرکت های پتروشیمی منطقه پارس برگزار  شد، شرکت کردند تا عالوه بر استفاده از برنامه های 

هنری، لحظات پر شور و نشاطی را در کنار یکدیگر سپری کنند.
بر اساس این گزارش، شرکت پازارگاد با همت کمیته روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه 
پارس، برای فراهم کردن این لحظات جذاب و به  یاد ماندنی با استفاده از گروه های هنری و هنرمندان 

بنام و محبوبی همچون اجرای گروه موسیقی توسط علی عبدالمالکی، تقلید صدا توسط حسن 
ریوندی، برنامه کودك صدا و سیمای استانی، برنامه های متنوع و جذابی را اجرا کرد.
گفتنی است جشن شکوفه های انقالب در شهر شیراز، پنجمین جشن شکوفه های 

انقالب در سال ١٣9۵ است و جشن شکوفه های انقالب پیش از این در 
شهرهای مشهد مقدس، تبریز، رامسر و اصفهان نیز برگزار 

شده است.
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جشن شکوفه های انقالب در شهرك پردیس شهرستان جم، ساعت ٢٠ شامگاه سه شنبه سی ام و 
چهار شنبه سی و یکم شهریورماه همچنین پنج شنبه یکم و جمعه دوم مهرماه 9۵ در ۴ سانس مختلف 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، کارکنان و خانواده های محترم شرکت های پتروشیمی منطقه 
پارس با حضور در مجتمع فرهنگی شهرك پردیس در این جشن که توسط روابط عمومی شرکت 
پازارگاد و به همت کمیته روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس برگزار  شد، شرکت کردند 

تا عالوه بر استفاده از برنامه های هنری، لحظات پر شور و نشاطی را در کنار یکدیگر سپری کنند.
بر اساس این گزارش، شرکت پازارگاد با همت کمیته روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه 
پارس، برای فراهم کردن این لحظات جذاب و به  یاد ماندنی با استفاده از گروه های هنری و هنرمندان 
بنام و محبوبی همچون اجرای گروه موسیقی توسط علی عبدالمالکی، تقلید صدا توسط حسن ریوندی و 

عباس رضازاده، برنامه کودك توسط گروه آب نبات، برنامه های متنوع و جذابی را اجرا کرد.
گفتنی است جشن شکوفه های انقالب در شهرك پردیس شهرستان جم ، ششمین جشن شکوفه های 
انقالب در سال ١٣9۵ است و جشن شکوفه های انقالب پیش از این در شهرهای مشهد مقدس، تبریز، 

رامسر، اصفهان و شیراز نیز برگزار شده است.

شهـریور، مهــر و آبـان 1395پیش شماره نهــمنشریه ندای پارس36 



 37 NEDAYE PARS magazine No. 0/9 Sep-Oct-Nov 2016



COD:NN-02
SMS:500051207

شهـریور، مهــر و آبـان 1395پیش شماره نهــمنشریه ندای پارس38 



 39 NEDAYE PARS magazine No. 0/9 Sep-Oct-Nov 2016



COD:NN-03
SMS:500051207

جشــــن شکوفه های 
انقالب در شهر رامسر، ساعت 

١٧ روز جمعه، بیست و دوم مردادماه 
در سالن آمفی تئاتر هتل رامسر برگزار  شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، کارکنان 
و خانواده های محترم شرکت های پتروشیمی منطقه پارس 
ساکن استان های شمالی با حضور در سالن آمفی تئاتر هتل 
رامسر در این جشن که توسط روابط عمومی شرکت پازارگاد و 
به همت کمیته روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه 
پارس برگزار  شد، شرکت کردند تا عالوه بر استفاده از برنامه های 
هنری، لحظات پر شور و نشاطی را در کنار یکدیگر سپری کنند.

کمیته  همت  با  پازارگاد  شرکت  گزارش،  این  اساس  بر 
پارس،  منطقه  پتروشیمی  شرکت های  عمومی  روابط 
با  ماندنی  به  یاد  و  این لحظات جذاب  فراهم کردن  برای 
محبوبی  و  بنام  هنرمندان  و  هنری  گروه های  از  استفاده 
عبدالمالکی،  علی  توسط  موسیقی  گروه  اجرای  همچون 
و  صدا  کودك  برنامه  ریوندی،  حسن  توسط  صدا  تقلید 
کرد. اجرا  را  جذابی  و  متنوع  برنامه های  استانی،  سیمای 
رامسر،  شهر  در  انقالب  شکوفه های  جشن  است  گفتنی 
 ١٣9۵ سال  در  انقالب  شکوفه های  جشن  سومین 
در  این  از  پیش  انقالب  شکوفه های  جشن  و  است 
است. شده  برگزار  نیز  تبریز  و  مقدس  مشهد  شهرهای 
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قدرت بخشی به هنجارها و اصول اساسی جامعه ساز، 
از  که  است  دولت ها  مهم  سیاست های  از  یکی 
صورت  حاضر  عصر  در  آموزش  نهادینه سازی  طریق 
امنیت  از  عمده ای  بخش  طریق  این  از  و  می پذیرد 
را ضمانت می بخشند.  مردمان کشور خود  اجتماعی 
روشن است که آموزش ها هر چه بنیادی تر باشند و 
از کانون های اولیه اجتماع آغاز شوند، دوام و قدرت 
شامل  و  داشت  خواهند  نیز  را  بیشتری  تأثیرپذیری 
پدیده فراگیری و به تبع آن فرهنگ سازی گسترده تر 

نیز می گردند.
خانواده ها و بعد از آن مدارس، همیشه اولین گروه های 
اعتقاد  اند. چرا که  بوده  آموزشی  هدف سیستم های 
به نهادینه شدن ارزش ها و هنجارهای معمول جامعه 
هم زمان با رشد فیزیکی و ذهنی کودکان، گام بلندی 
به  نسبت  اجتماع  عمومی  افکار  کردن  باورپذیر  در 
برای  انگیزش همگانی  ایجاد  و  زندگی  عناصر مثبت 

حرمت گذاری به قوانین و عرف موجود خواهد بود.
عنوان  به  اعتیاد  و  مخدر  مواد  پدیده  که  آنجا  از 
یکی از مشکالت عمده مردم و خانواده ها در سراسر 
قرار  صاحب نظران  و  کارشناسان  توجه  مورد  دنیا 
به کارگیری  برای  خانواده ها  آگاه سازی  است،  گرفته 
هشدار  زنگ  می تواند  کاربردی تر،  تربیتی  شیوه های 
و سوءمصرف  روان گردان  مواد  تقاضای  کاهش  برای 
صدا  به  زودتر  را  اجتماعی  محیط  در  مخدر  مواد 

درآورد.

مواد  پدیده  که  متحد،  ملل  سازمان  برنامه  مطابق 
همان  که  عمده جهان  بحران  کنار سه  در  را  مخدر 
محیط زیست  و  جمعیت  رشد  هسته ای،  سالح های 
تقاضا  کاهش  و  پیشگیری  مقوله  است،  داده  قرار 
شده  حساب  آموزشی  برنامه های  نتیجه  می تواند 

باشد.
این  معرض  در  می تواند  که  دیگری  هدف  گروه  اما 
هستند  شاغل  نیروهای  گیرد،  قرار  خطرناك  بحران 
درصد   ٧٠ ما  کشور  در   ،9٠ سال  ارزیابی  مطابق  و 
معتادان را افراد شاغل تشکیل می دهند و به همین 
ریسک  افزایش  قابلیت  می تواند  کار  محیط  سبب 
مناسب  بستری  دیگر  از طرف  و  یک طرف  از  خطر 

برای برنامه های آموزشی پیشگیری باشد.
قطب  بزرگ ترین  عنوان  به  جنوبی  پارس  منطقه 
شغلی  فرصت های  باالی  ظرفیت  با  کشور  اقتصادی 
خود و مطابق چشم انداز ٦٠ هزار نفری جمعیتی آن، 
برنامه های  اجرای  برای  برجسته  و  بارز  نمونه های  از 
برنامه های  اجرای  با  بود. هم زمان  پیشگیرانه خواهد 
به  منجر  که   ٨٢ سال  در  کشور  بهزیستی  سازمان 
یا  و  سالمت  ارتقای  عنوان  با  تیمهایی  تشکیل 
و  نیازسنجی  مراحل  تمامی  اعتیاد، که  از  پیشگیری 
اجرای برنامه را بر عهده ذینفعان قرار می دهد، سازمان 
انرژی پارس نیز به نمایندگی  منطقه ویژه اقتصادی 
از وزارت نفت و با توجه به نقش حاکمیتی خود در 
سالهای گذشته، برنامه هایی را دنبال نموده است که 
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از  و  پیمایشی  و  پژوهشی  قالب طرح های  در  عمدتاً 
یا  درمان  و  بهداشت  بخش  اجتماعی،  کمیته  طریق 

مدیریت اچ.اس.ای به اجرا در آمده است.
پتروشیمی ها  مجموعه  که  کرد  اضافه  باید  البته 
صنعتی  غیر  عملیات  شرکت  خاص  صورت  به  و 
و  پارس  گاز  و  نفت  شرکت های  همچنین  پازارگاد، 

به  جنوبی  پارس  گازی  مجتمع 
به  مادر،  شرکت های  عنوان 

عملیاتی  حجم  لحاظ 
خود،  پروژه های 
فرینی هایی  نقش آ
از  اما  اند.  داشته 
یک طرف به واسطه 
آنان  پراکندگی 
دیگر  طرف  از  و 
از  پیروی  عدم 
جامع  برنامه  یک 
احتماالً  مداوم،  و 

به  باشند  نتوانسته 
دست  مطلوبی  نتایج 

یابند.
بین  انجام شده  بررسی های  در 

درصد  از  متغیری  پروژه ها، حدود  در  فعال  کارکنان 
شیوع گزارش شده است و سهم جامعه محلی حداقل 
معادل میانگین کشوری، یعنی ۵ درصد بوده است؛ 
ولی مطابق پیش بینی ها و مطابق تحوالت اجتماعی 

و اقتصادی ممکن است این رقم افزایش یابد.
هدفمندی  ساختار  از  باید  آموزش ها  که  ازآنجا 
جامعه  واقعی  نیازهای  مبنای  بر  و  باشند  برخوردار 
هدف برنامه ریزی و اجرا گردند، سازمان یا موسسات 
عنوان یک سیاست  به  را  آن ها  باید  نیز  اجرا کننده 
راهبردی،  نظام  یک  تصویب  با  و  کنند  دنبال  کالن 
به  منطقه  سطح  در  که  آموزشی  مداخالت  تمامی 
سمینار،  کارگاه،  اجرای  از  مختلف  صورت های 
دوره های  تا  گرفته  بازپروری  و  شناسایی  تیم های 
روان درمانی که توسط نهادهای دولتی یا بخش های 

زیر چتر یک سند  را  است  انجام  در حال  خصوصی 
جامع به شکل اصولی تر و با در نظر گرفتن بهره وری 

حداکثری تجمیع و هدایت کند.
نظر  در  نیازمند  پیشگیرانه،  آموزشی  عملیات های 
گرفتن جغرافیای جامعه هدف و تحلیل مدل زندگی 
و کار افراد داخل فنس و خارج از فنس یا به عبارتی 
خارج  یا  و  ویژه  منطقه  محدوده  دیگر، 
از محدوده که همان جامعه مردمی 
با  است.  هستند،  پیرامونی 
حاکمیت  مثلث  تشکیل 
و  نفت  صنعت  محلی، 
مردم عالوه بر تعیین نقش 
و تکلیف هر کدام از ضلع 
به  منجر  اجرا،  هندسی 
گفتمان  یک  شکل گیری 
نه  بتواند  که  هماهنگ 
تنها روند افزایشی مصرف 
به  بلکه  نماید،  کم  را 
بعضاً  و  مقطعی  مداخالت 
برنامه های پیشگیری  ناهماهنگ 

نیز پایان دهد.
و  وزارتی  وظایف  پایه  بر  و  راستا  این  در 
حاکمیتی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  استقرار  و 
همچنین شورای سالمت منطقه در این سازمان، امید 
می رود نظام هماهنگ برنامه های آموزشی پیشگیری 
به  گزینشی،  و  پراکنده  دوره های  از  اعتیاد  از شیوع 
هم زمان  و  گردد  بدل  ساالنه  آموزشی  تقویم  یک 
مجموعه ای از تیم های ذینفع در هر دو جامعه محلی 
خود  آگاهی رسانی  انسانی  نقش  بتوانند  صنعت،  و 
با  سالم  و  مولد  تلفیقی  اجتماع  یک  ایجاد  برای  را 

کیفیت باالتری ایفا کنند.

از  بعد  و  خانواده ها 
اولین  همیشه  مدارس،  آن 

گروه های هدف سیستم های آموزشی 
شدن  نهادینه  به  اعتقاد  که  چرا  اند.  بوده 
ارزش ها و هنجارهای معمول جامعه هم زمان با 
رشد فیزیکی و ذهنی کودکان، گام بلندی در 
باورپذیر کردن افکار عمومی اجتماع نسبت 
انگیزش  ایجاد  و  زندگی  مثبت  عناصر  به 

همگانی برای حرمت گذاری به قوانین و 
عرف موجود خواهد بود
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"تکه ای از عرش"
هنگامه ی خورشید جهان رنگ جوان زد 

آن فجر همایی تو نگر جان فوران زد 
فردوس صد البته مبراست 

چون تکه ای از عرش همانجا به جهان زد 
لبریز بکرده همه افالك به آنی 

آن ره زن تابنده که نورش به کران زد 
نادیده جهان را به دمی کرده منور 

با آن دم توفنده خودش را به زمان زد 
پیموده ز آفاق رسیده است بدرگاه 

پیغام رسانی که نفیرش به نهان زد 
ازهر خطرش باك ندارد به تکرار 

مثل دل عاشق دلش را به همان زد
فرسوده بگردید از این گردش و دیدار 
آن پیکر جانباز چه شوری به خزان زد 
ازهر نظرش حجتی از خوی بجان زد 
تا باده ی جان ساز به کام دگران زد 

بنگر و نشان کن تو رحیل اش به آفاق 
تا فجر دگر ماه رخی را به نشان زد 

                                شاعر: حجت اله رسولی
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 » ابرها «
ابرها بی آنکه بدانند 

ستاره ها را می پوشانند می آیند
بی آنکه بدانند سایه سیاهی گسترانیده اند

سایه ی سیاهی می گسترانند 
ابرها بی آنکه بدانند بغض می کنند

بغض می کنند 
یا  هست  بارش  فصل  بدانند  بی آنکه 

نیست 
می بارند

بی آنکه بدانند می روند
می روند

و خشک می شود
جوانه ای که به هوای بهار

سبز شده است
                        شاعر : هاشم رضایی

» تو «
من بارها تو را صدا کردم 

حتی زمانی که 
نقاشی بودی 
از همان اول 

در دفتر نقاشی زمان کودکیم
تو 

ثانیه بودی 
با تیک و تاك ثانیه شمار 

ساعت دیواری اتاقم 
شمارش می شدی

عدد بودی 
تا دوازده می شمرد

کودکی ام 
هیچ وقت ده نداشت 

شاید زود می خواست به تو برسد
و دوباره از اول...
تو شعر بودی 
و شعر هستی 

بلند می خوانمت 
و دوباره از اول...

"آنی" به تو می رسم 
اگر قدم به عمد 

تند برنداری
                 شاعر : هاشم رضایی

"ستاره باش"
یه نظر به این دِل خسته کن

بیا و کنار من تو بشین
روی شونه  من سرتو بذار

توی چشمای من خودتو ببین

اگه حرفای من به دلت نِشست
اگه بغض ِصدام نفس تو رو بست

تو بدون که مثل من عاشقی
و شعر و غزل تو نگاه تو هست

تو شبای من یه ستاره باش
اونی که منو دوست داره باش
تو غزل بگو واسه مستی من
تو دل شکسته مو چاره باش

می و مستی و این شِب نا تمام
من و هستی و چرخِش مدام

تو نباش همدِم بی اثر
تو نباش همرِه بی مرام

چه شبی است این شب عاشقی
من و اشکای تو چه دقایقی

تو و اشکای من چه ترانه ای
مه و رودخانه و قایقی

                   شاعر : عباس استیری

» سجده خون «
وقتی که سری بسجده خونین آمد

لبها بخروشید و به نفرین آمد
 فریاد و فغان ز خیمه ها باال رفت

آن لحظه که خنجری به پائین آمد
 زان سو که بریده ازغفاگشت وجدا

آن راس شریف به قله دین آمد
 آنگاه که بر دامن شطی گلگون

 تیری ز جفا به حنجری چون آمد
آن آب که ازگردش چشمی جوشید
 خود را بزمین کشانده رنگین آمد 
بر پیکر نازت که نگویم بر تکه تنت

 سم های سیاه آن شیا طین آمد 
من خودچه بگویم ازاین حزن عظیم
 چون ساقی و ساغری به بالین آمد 

 در اوج زمان خدا یکی بوده یکی
آن قوم پلید چگونه با کین آمد

آوای اذان به عرش باال برسد
 آن ظهر سیاهی که سرش این آمد
 برقوس زمین نگر درآن عصر حزین
 هفتاد و دو در هزار ژاله زرین آمد  
                    شاعر: حجت اله رسولی



چرم چیست؟
به پوست دباغي شده حیوانات چرم گفته مي شود که در صنعت چرم سازي 

به سه نوع چرم سبک، نیمه سنگین و سنگین تقسیم مي شود.
به دست  بره  و  بزغاله  بز،  مانند گوسفند،  از پوست حیواناتي  چرم سبک: 
مي آید. این نوع چرم بسیار ظریف و نازك است به همین دلیل در ساخت 
کیف هاي  انواع  و  دستکش  چرم،  کاپشن  چرم،  لباس  مانند  محصوالتي 
ظریف و کوچک مثل کیف هاي پول و مجلسي کاربرد دارد و البته از نوع 
کیفیت پایین آن به عنوان آستر کفش و لباس استفاده مي شود براي شروع 

کار با چرم پیشنهاد مي کنم از چرم بزي استفاده کنید.
چرم نیمه سنگین: این چرم از پوست حیواناتي ماند کروکودیل، شتر مرغ 
و مار به دست مي آید که به دلیل کمیاب و گران بودن آن ها در دسترس 
همگان نیست و فقط در تهیه محصوالتي استفاده مي شوند که جنبه لوکس 
و تزئیني دارند. شاید بتوان چرم تودلي را هم جزء این دسته برشمرد. چرم 
تودلي از پوست حیوان مرده در شکم مادرش به دست مي آید که بسیار 

ظریف و نازك و لطیف است.
چرم سنگین: از پوست حیواناتي مانند گاو، گاومیش، گوساله و شتر به 
دست مي آید. این نوع چرم بهترین نوع چرم است که بیشترین مقاومت و 
زیباترین رخ را در میان دیگر دارا است و به دلیل استحکام باالي آن در 
مصرف زیره و رویه کفش، ساخت کیف هاي دستي، زین اسب و یا تسمه 

ماشین آالت صنعتي کاربرد دارد. 
چرم از نظر نوع دباغي و رنگرزي آن به دو دسته طبیعي و شیمیایي تقسیم 
مي شود که نوع طبیعي آن با رنگ هاي گیاهي و مواد و روغن هاي حیواني 
دباغي مي شود و به همین دلیل داراي بیشترین سازگاري با محیط زیست 
بوده و در تماس با پوست انسان هیچ گونه عوارضي ایجاد نمي کند و بهترین 
نوع دباغي به شمار مي رود. الزم است بدانید چرم داراي خاصیت تنفس 

است. انواع دباغي چرم به روش شیمیایي را به اختصار ذکر مي کنیم.
چرم کرومي: از انواع دباغي با مواد شیمیایي مي توان دباغي کرومي را نام 
بعضاً  و  رنگرزي مي شوند  با مواد مصنوعي  و  دارند  نامرغوب  رویه  برد که 

طرح هایي هم روي آن چاپ مي کنند که آن چرم کروم چاپي مي گویند.

با سالم و احترام خدمت همگي هنردوستان و مخاطبان عزیز نشریه ندای پارس
در فرصتي که براي همکاري در این نشریه به من داده شده در نظر دارم چرمدوزي را آموزش بدهم تا با یادگیري این هنر که البته یک صنعت بزرگ 
نیز به حساب مي آید، بتوانید وسایل چرمي ارزشمندي براي خود و خانواده تان درست کنید و یا یک کادوي مناسب براي یک دوست خوب را خودتان 
بسازید تا هم به اقتصاد خانواده کمک کنید و هم از دست ساخته خود لذت ببرید. قبل آن الزم دانستم نکاتي درباره شناخت چرم و نگهداري آن را 
برایتان بازگو کنم تا اطالعاتي هر چند مختصر ولي مفید در این باره کسب کنید. سپس کار را با معرفي وسایل و آموزش دوخت ها شروع مي کنیم تا 

ان  شاءاهلل در شماره هاي بعدي مجله بتوانیم آموزش کیف پول را داشته باشیم.

خاصي  فرآیند  طي  که  مي شود  تهیه  گوساله  و  بز  پوست  از  جیر:  چرم 
را به صورت مخملي در  را پرداخت مي کنند و سطح گوشتي آن  رخ آن 
مي آورند. این نوع چرم بیشتر به عنوان آستري مورد استفاده قرار مي گیرد.

چرم هاي  رخ  کردن  ورقه  از  جیر  چرم  همانند  چرم  این  اشبالت:  چرم 
نسبت  لمس  قابل  پرزهاي  آن  ظاهر  ولي  مي آید  دست  به  گاوي  ضخیم 
به چرم جیر دارد و از نظر کیفیت در سطح پایین تري نسبت به آن قرار 
دارد. شاید برایتان جالب باشد که بدانید از اضافات ورقه شده چرم در تهیه 

سریش استفاده مي شود.
چرم نوبوک: این چرم نیز داراي ظاهري مخمل گونه است اما با ظرافت 

بسیار پرداخت شده و سطحي بسیار نرم و لطیف دارد.
چرم ورني: از پوست گوساله تهیه مي شود و رویه آن با الك خاصي لعاب 

و پوشش داده مي شود تا ظاهري براق و شیشه اي پیدا مي کند.
چگونه چرم طبیعي را از چرم مصنوعي تشخیص بدهیم؟

است  آن  پشتي  پوشش  به  توجه  طبیعي  چرم  تشخیص  روش  بهترین 
که حالتي پرز مانند دارد و به سختي از آن جدا مي شود. اما پشت چرم 
مصنوعي )فوم( ظاهري توري مانند و به شکل تار و پود نخي دارد که حاکي 
از مصنوعي بودن آن است. چرم طبیعي به شکل بدن حیوان است و ظاهر 
یکنواختي هم ندارد قسمت میاني چرم که پشت حیوان مي باشد )کپل( 
پاهاي  و  دست  قسمت  به  رو  ترتیب  به  و  بوده  چرم  قسمت  ضخیم ترین 
حیوان نازکتر مي شود. چرم طبیعي خیلي دیر در مقابل آتش جمع مي شود 

پس سوزاندن آن هم مي تواند یکي از راه هاي تشخیص باشد.
بوي چرم طبیعي هم یکي دیگر از راه هاي تشخیص است که البته متاسفانه 
به دلیل استفاده از اسانس چرم طبیعي در چرم هاي مصنوعي به تنهایي 
از  براي خرید چرم  توصیه مي کنم  بگیرد.  قرار  نمي تواند مالك تشخیص 

مغازه هاي معتبر خرید کنید تا از خرید خود راضي و مطمئن باشید.
نگهداري چرم 

بهتر است چرم در جاي خشک و به دور از رطوبت نگهداري شود. توصیه 
مي شود در روزهاي باراني و یا آفتاب شدید لباس چرمي نپوشید زیرا هر دو 
باعث کم شدن طول عمر چرم هستند. براي فرم نگهداشتن چرم مي توان 
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از  مي توان  چرم  کثیف شدن  در صورت  کرد.  استفاده  مقوا  یا  و  کاغذ  از 
محلول آب و صابون و سرکه با کمک اسفنج به محل مورد نظر بمالیم و 
سپس با پارچه نخي آن را خشک کنیم. براي بازگرداندن لطافت و نرمي 
چرم و طول عمر بیشتر مي تون از روغن هاي مخصوص چرم موجود در بازار 

استفاده کرد.
معرفي لوازم و وسایل مورد نیاز در چرم دوزي 

چرم: براي خرید چرم الزم است بدانید که چرم طبیعي با معیار فوت )پا( 
اندازه گیري مي شود و هر فوت معادل cm٣٠×٣٠ مربع مي باشد اما چرم 
بزي  چرم  کار  شروع  براي  مي رسد.  فروش  به  متري  به صورت  مصنوعي 

خریداري کنید.
آستر: آستر در انواع سوزني، کتي و اشبالت موجود است که براي شروع 

پیشنهاد مي کنم از آستر سوزني 9٠ گرمي استفاده شود. 
بازار  در  مختلف  استفاده هاي  به  بنا  متنوع  و طرح هاي  در شماره  سنبه: 
درزها،  دوخت  براي  یک  شماره  و  نیم  شماره  سنبه هاي  از  است.  موجود 
سنبه شماره ٢ براي دکمه و پرچ و نخ هاي ضخیم، سنبه شماره ٣ براي 
ضخیم تر  انواع  دوخت  براي  باالتر  شماره هاي  با  سنبه  و  تریشه  دوخت 
تریشه یا انواع دیگر پرچ و دکمه چهار پاره و ... استفاده مي شود. سنبه هاي 
طرحدار نیز جنبه زینتي دارند و براي زیبایي بیشتر محصول مي توان از 
انواع طرح هاي ستاره با مربع، قلب، گل، بته جقه، بیضي و ... استفاده کرد.

مشته: وسیله اي شبیه به گوشتکوب است که جهت سوراخ کردن چرم بر 
روي سنبه ضربه وارد مي کند.

تخته زیر کار: از جنس پلی اتیلن مي باشد و در ضخامت هاي مختلف در 
زیرا  بفرمایید  تهیه  را  آن  نوع ضخیم  پیشنهاد مي کنم  است  موجود  بازار 
نوع نازك آن سروصدا زیادي ایجاد کرده و پس از چند بار استفاده تاب بر 

مي دارد. )قطر cm٢ به باال مي تواند مناسب باشد(.
مجدد  تیز شدن  قابل  و  چرمدوزي دست ساز  قیچي  مرغوب  نوع  قیچي: 
مي باشد و شکل ظاهري آن نسبت به قیچي معمولي متفاوت است. استفاده 
از قیچي معمولي در چرمدوزي نه تنها باعث می شود به دست فشار بیاید 
بلکه باعث کند شدن قیچي معمولي و خراب شدن کناره هاي چرم مي شود. 
توصیه مي شود براي طول عمر بیشتر قیچي چرمدوزي هیچگاه با آن کاغذ 

نبرید.
کاتر: در چرمدوزي براي برش خطوط راست بهتر است با کمک خط کش 
فلزي از کاتر استفاده شود تا اندازه الگو صاف و یک دست در بیاید و کوچک 

یا بزرگ نشود.
خط کش فلزي: در صنعت چرمدوزي به آن مسطر نیز گفته مي شود که 

جهت اندازه گیري دقیق و در برش با کاتر کاربرد دارد.
استفاده  چرم  روي  دوخت ها  جاي  زدن  عالمت  براي  شابلون:  خط کش 
مي شود تا دوخت تمیز و یک دست در بیاید. فاصله هاي دوخت هاي شابلون 
از mm۵ میلي متر تا mm٨ عالمت گذاري شده که براي کارهاي کوچک 

و ظریف از فاصله کمتر استفاده مي شود. 
یا سوزن کفاشي استفاده  از سوزن کوبلن  براي دوخت  مي توانید  سوزن: 

کرد.
مقواي شطرنجي: براي کشیدن الگو بهتر است از مقواي ضخیم شطرنجي 
استفاده کنیم و طرح را روي قسمت مدرج آن بکشیم تا هم از لحاظ دقت 

در اندازه گیري و هم از لحاظ ماندگاري الگو از آن بهتر بهره بگیریم.
خودکار ژله اي: براي کشیدن الگو بر روي چرم از خودکار ژله اي استفاده 

مي کنیم.
به  بازار  در  که  است  زده  موم  ابریشمي  نخ  چرمدوزي  استفاده  مورد  نخ: 
صورت دوك یا به صورت متري به فروش مي رسد. البته با کسب تبحر در 

دوخت از نخ ابریشمي بدون موم هم استفاده مي شود.
زاویه مختلف روي چرم  از چند  را  الگو  است  بهتر  الگوکشي  براي  نکته: 
امتحان کنیم چون چرم به شکل بدن حیوان است به این صورت مي توانیم 
نهایت استفاده را از قسمت هاي مختلف آن ببریم و اما نکته دیگر این که 
با استفاده از شعله  انتهاي دوخت، سرنخ را  بهتر است براي محکم شدن 
مورد  دیگر  وسایل  از  نشود.  باز  دوخت  زمان  مرور  به  تا  بسوزانیم  فندك 

نیاز براي دوخت چرم مقدماتي مي توان به پرچ، دکمه چهار پاره و دکمه 
آهنربایي اشاره کرد که طریقه نصب آن ها را در تصویر مي بینید. 

در  عقبگرد  صورت  به  و  آورده  بیرون  سوراخ  از  را  سوزن  بخیه:  دوخت 
سوراخ قبلي فرو کنید سوزن را از دو سوراخ بعدي در آورده و مراحل را 

تکرار کنید. 
دوخت ضربدر: این دوخت توسط دو ردیف سنبه موازي به وجود مي آید. 

ضربدرها مي توان یک در میان باشد.
ساقه دوزي: سوزن را از سوراخ بیرون آورده یک سوراخ را رها مي کنیم 
از سوراخ دوم بیرون آورده و در  و در حفره سوم فرو مي کنیم. سوزن را 

چهارم فرو کنید.
از  را  انجام مي شود. سوزن  راست  به  از چپ  این دوخت  دندان موشي: 
سوراخ بیرون آورده، طوري که نخ حلقه در زیر آن قرار گرفته باشد. نخ 
حلقه شده را با انگشت دست چپ نگه داشته وقتي سوزن را از چرم بیرون 

مي آوریم نخ را رها کنید این عمل تکرار مي شود.
دوخت رومي: نخ را از سوراخ بیرون آورده و مجدداً از همان جهت یک بار 
دیگر سوزن را رد مي کنیم تا نخ به صورت بست در لبه چرم قرار گیرد بعد 
به سوراخ دوم کوك مي کنیم و حال یک بار دیگر از جهت مخالف اول نخ 

را از سوراخ دوم عبور مي دهیم و این عمل را تکرار مي کنیم.
زنجیره: سوزن را از سوراخ بیرون آورید، در حالي که نخ را با شصت به 
صورت حلقه نگه داشته اید، سوزن را از همان سوراخ اول داخل کرده و از 

میان حلقه و سوراخ دوم بیرون آورید.
زیگزاگ: در دو ردیف سوراخ سنبه ایجاد مي شود. ردیف دوم سوراخ سنبه 

باید بین ردیف اول باشد بعد همانند دوخت ضربدر عمل مي کنیم.
دوخت کج: نخ را به رو در آورده و سمت دیگر دوخت و یک سوراخ جلوتر 

عبور دهید.
این  با  تقریباً شبیه دوخت ضربدر است  دوخت حصیري یا تیغ ماهي: 
تفاوت که یک ردیف سوراخ جا گذاشته مي شود یعني سوزن را از سوراخ 
شماره یک در آورده و در سوراخ شماره ٣ جهت مقابل فرو مي بریم. بعد از 
سوراخ دوم نخ را در آورده و به سوراخ چهارم جهت مقابل نخ را فرو مي بریم. 
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پیتزا مارگاریتا

مواد الزم برای خمیر:
آرد :٢ تا ٣ پیمانه

مخمر:١ بسته
نمک:۴/١ قاشق چایخوری

آب گرم :١ پیمانه 
روغن مایع یا روغن زیتون:٢ قاشق سوپخوری

طرز تهیه خمیر:
آرد، مخمر و نمک را در یک کاسه بزرگ مخلوط کرده، آب و روغن 
را به آن اضافه میکنیم و با سرعت پایین همزن برقی به مدت ٣٠ 
ثانیه آن را بهم میزنیم. مواد چسبیده شده به کناره های ظرف را 
به طور مداوم با همزن میگیریم. سپس مواد را به مدت ٣ دقیقه با 
سرعت باال بهم میزنیم. به کمک یک قاشق تا جای ممکن از باقی 
آرد به این مایه اضافه کرده، مخلوط میکنیم. سپس خمیر را بر روی 
سطحی آرد پاشی شده قرار داده، بقیه آرد را با دست به آن اضافه 
کرده، خمیر را در کل به مدت ٦ تا ٨ دقیقه ورز میدهیم تا اینکه 
خمیری نسبتا سفت با سطحی نرم و ارتجاعی به دست آید. خمیر 
را به دو قسمت تقسیم کرده، رویش را میپوشانیم و میگذاریم ١٠ 

دقیقه استراحت کند. 

نکته ها و گفته ها:
شما میتوانید به این ترکیب، مقدار ٢ قاشق چایخوری از سبزیجات 
معطر مورد عالقه خود، همراه با یک یا دو عدد سیر له شده اضافه 

نمایید و خمیری معطر داشته باشید. 

مواد الزم برای روی پیتزا:
روغن زیتون: ١ قاشق سوپخوری 

گوجه فرنگی خرد شده، پوست گرفته، پخته:۴٠٠ گرم    
ریحان تازه خرد شده :١ قاشق سوپخوری 

سیر ریز خرد شده :٢ حبه 
رب گوجه فرنگی:٢ قاشق سوپخوری 

پنیر موتزارال ورقه شده :۴۵٠ گرم 
برگ تازه ریحان: به میزان نیاز

طرز تهیه: 
فر را با حرارت ٣٧۵ درجه فارنهایت یا ١9٠ درجه سانتیگراد روشن کنید. 
خمیر پیتزا را روی سطحی آرد پاشی شده به اندازه ظرف/ظرفها پهن کنید 
و در قالب قرار دهید. با استفاده از یک کفگیر سوراخدار کوچک، روغن 

زیتون را قطره قطره روی خمیر بریزید. 
برای تهیه سس، گوجه فرنگیهای پخته، ریحان خرد شده، سیر و رب 

گوجه فرنگی را در یک کاسه متوسط 
از  نازك  الیه  یک  و  کنید  مخلوط 

سس روی خمیر بریزید. 
پیتزاها را به مدت ١۵ دقیقه در فر 
بپزید. سپس آنها را از فر خارج کرده، 
ورقه های پنیر را در یک الیه روی 
به  را  پیتزاها  دوباره  بچینید،  سس 
قرار  فر  در  دقیقه   ١٣ تا   ١٠ مدت 

دهید.
نکته: پیتزا ها را با برگ تازه ریحان 
تزئین کرده، برش بزنید و فورا سرو 

نمایید.
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فرنی پرتقالی

مواد الزم :
 شیر: ١ لیوان

 آرد برنج: ٢ قاشق سوپخوری
 زرده تخم مرغ:  ١ عدد

وانیل: کمی
 کره: ٢۵ گرم

 شکر ۴ قاشق سوپخوری
آب پرتقال)با تکه های پرتقال( : نصف پیمانه

طرز تهیه:
همه مواد رو بغیر آب پرتقال با هم مخلوط کنید تا به غیر از کره 
همه با هم یکی شوند، بعد روی حرارت میگذاریم و مداوم هم 
میزنیم تا مواد سفت شود . بعد از روی حرارت بر میداریم و آب 

پرتقال رو اضافه میکنیم و هم میزنیم.
در ظرف مورد نظرتون بریزید و با دارچین و پودر نارگیل تزئین 

کنید.
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را اختراع  انسان، ماشین ها  از دالیلی که  آیا می دانید یکی 
کردن تکرار در کار و نحوه اجرای کار بوده؛ چون ما انسان ها 
از کارهای تکراری خسته می شویم و از کیفیت کارهایمان 
کاسته می شود، صرف نظر از دستمزدی که دریافت می کنیم 

به آدم های بیکار و جویای کار هم فکر نمی کنیم.
آهان گفتم جویای کار، یادم چیزی اومد؛ رفته بودم برای 
و  کردم  رو  را  کاری  اینکه سوابق  از  بعد  استخدامی جایی 
فرم های متعددی هم که پر کرده بودم، می دانید مسئول آن 
قسمت که من مراجعه کرده بودم بعد از بررسی همه ی آن ها 
چه چیزی بهم گفت؟ گفت: پسرم سابقه ی بیمه ای خوبی 
انجام  شما  کنون  تا  که  کارهایی  این  متأسفانه  ولی  داری 
داده اید )توی این چند سال( نیاز به مهارت خاصی نداره و 
اشاره کرد به فرم هایی که من با دقت تمام پر کرده بودم و 
هر خط به خط آن با یک آیت الکرسی بدرقه شده بود و ادامه 
داد: این مهارت هایی هم که نوشتید همه باید بلد باشند، منم 
مثل اینکه کاماًل قانع شده باشم و ایشون کار بزرگی برایم 
انجام داده باشند شروع کردم به تشکر و مخلصیم و چاکریم و 
خداحافظی کردم و مثل اینکه آن اتاق هر لحظه برایم تنگ تر 

می شد خودم را به بیرون انداختم.
در  و  بودم  کرده  را کج  راهم  منزل  به طرف  که  همین طور 
افکارم و سرزنش ها و کارهای گذشته خودم سیر می کردم 
یادم به یکی از رفقام افتادم که ایشون هم مثل من برای کار به 
شرکتی رفته بودند با سوابق کاری و مدرك مرتبط و همچنین 
تست هایی که از ایشون به عمل آورده بودند، خودش که خیلی 
راضی بود و با خوش رویی تمام شماره موبایلش را گرفته بودن 
که خبرش کنند برای شروع کار، نشان به همین نشان که 
از این شرکت تاکنون که یک سال می گذره هنوز یک پیام 

اشتباهی هم به گوشیشون ارسال نشده.
خالصه همه ی این حرف ها، اگر می خواهید دور بزنید باید 
بریدگی اول دور بزنید، اگر خیابان را ادامه بدهید ممکن است 
توی ترافیک بیافتید و از این ها بدتر خدا نکنه آن روز طرح 
ترافیک باشه چون با این همه  تفاسیر که گفتم صد در صد 
شما اولین کسی هستید که فردا صبح تصویری از ماشین 
دریافت  منزل  قابل جریمه درب  نا  قبض  با یک  نازنینتان 

خواهید کرد.
به دوراهی که رسیدید حتماً توقف کنید حتی اگر راه رو بلد 

باشید.

حرف اضافه
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با فرا رسیدن مهر و بازگشایی مدارس، 
زنگ مدرسه ها را بهانه ای برای مرور کلی سینمای 

کودك و نوجوان کردم. سینمایی که بخش اعظم خاطرات کودکی 
مان را در خود نهفته دارد. از »بچه های آسمان« بگیر تا »باشو غریبه ای 

کوچک« و ... شاید اولین فیلمی که بشود به لحاظ تاریخی از آن نام برد، بیم و 
امید باشد که در فروردین ١٣٣9 توسط گرجی عبادیا¬ روی پرده رفت. فیلمی که 

یک کودك نقش اولش را بازی می کند اما محور اصلی داستان به دنیای کودکان و مسائل 
پیرامون آن نمی پردازد. فیلم های دیگری از قبیل گل گمشده )١٣٣١(، “عروس دهکده” 
)١٣٣١(، “الشخورها” )١٣٣٢( و ... را می توان جزو فیلم های دوره اول سینمای کودك و 
نوجوان نام برد که کودك بیشتر در سایه قهرمان داستان دیده می شود. این دوره از سینمای 
کودك )سینمای قبل از انقالب( بیشتر فیلم های بی محتوا ساخته و پرداخته می شود اما در 
این میان می توان به چند اثر قابل توجه اشاره کرد: “سازدهنی” ساخته امیر نادری، “شهر 

قصه” ساخته منوچهر انور، “یک اتفاق ساده” ساخته سهراب شهید ثالث و “ مسافر” 
ساخته عباس کیارستمی. 

دوره دوم سینمای کودك و نوجوان که مربوط به سال های بعد از انقالب 
می شود و بی تاثیر از حال و هوای دوران جنگ نیست باعث 

شکل گیری سینمای مستقل می شود. با اوج 
گرفتن کانون پرورش 

مهرجویی  داریوش  نوجوان،  و  کودك  فکری 
اولین فیلم بلند سینمای کودك را با نام حیاط پشتی مدرسه عدل 

آفاق ساخت که تا سال ٦٧ اجازه اکران نیافت. در راستای فعالیت های سینمایی 
کانون پروش فکری کودك و نوجوان که بیشتر فیلم های کوتاه را می ساخت، سینمای کودك 

مستقلی نیز رشد کرد که رفته رفته سینمای ایران را تحت تاثیر خود قرار داد که می توان به رسول پسر 
ابوالقاسم ساخته داریوش فرهنگ در سال ٦١ اشاره کرد. از جمله فیلم های سینمای کودك که رد پای جنگ در 

آن دیده می شود حصار ساخته حسن محمد زاده است. سینمای کودك و نوجوان با »دونده« امیرنادری دچار تحولی 
جدی و اساسی می شود، هرچند ارزش هنری و ساختار سینمایی حیرت انگیزش تا سی و دومین جشنواره ونیز، تحسین و 

درك نشده بود. باری »دونده« توانست بخش مهمی از خاطره سینمایی کودکی بسیاری شود. فیلم های کودك و نوجوان 
در اوایل دهه شصت توانست به جشنواره فیلم های بین المللی هم راه پیدا کند و جوایز ارزشمندی را نصیب خود کند. اوج 

سینمای دهه شصت مربوط به سه فیلم “شهر موشها”، “باشو غریبه کوچک” و “علی کوچولو” می باشد. از فیلم های موفق 
سومین دوره از سینمای کودك و نوجوان می توان به خانه دوست کجاست؟ از عبـــاس کیارستــــــــمی و پرنده کوچک 
خوشبختی از پوران درخشنده اشاره کرد. در این دوره شاهد کیفیت باال و نزدیک شدن هر چه بیشتر نگاه کارگردان ها به کودکان 
است. اتفاق دیگری که در این دوره می افتد نقش آفرینی بسیار عالی کودکان است. “بهترین بابای دنیا” ساخته داریوش فرهنگ 
،”مدرسه پیرمردها”از علی سجادی حسینی،”سفر جادویی” از ابوالحسن داوودی و “خداحافظ” ساخته عباس کیارستمی از فیلم های 
مهم دهه هفتاد هستند. قصه های مجید نیز مجموعه موفقی است که توسط کیومرث پوراحمد ساخته شد. از این دوره به بعد کانون 
پرورش فکری کودك و نوجوان تغییر مسیر داد و تنها به ساخت چند انیمیشن کوتاه بسنده کرد. کاله قرمزی و پسرخاله ساخته ایرج 
طهماسب در سال ٧۴ به روی پرده می رود و رکورد پرفروش ترین فیلم ها را در ایران تا آن زمان می شکند. در سال ٧۵ هم خواهران 

غریب از کیومرث پوراحمد می تواند هم توجه منتقدان و هم تماشاچیان را به خود جلب کند. بچه های آسمان اثر دیگری از 
مجیدی است که توانست جزو نامزدهای جایزه اسکـــار بهترین فیلم خارجی قرار بگیرد. »بچه های آسمان« که از عرفان 

ساده، صمیمی و بی پیرایه خدا می آید تجربه ای یگانه در سینمای ایران است و مجیدی در این فیلم کوتاه قله ای را 
فتح می کند که رسیدن دوباره به آن ناممکن به نظر می رسد. اما بچه های آسمان هم در نوع خود یگانه و تکرار 

ناشدنی است. در دهه اخیر که شامل دهه هشتاد تا کنون می شود با توجه به فیلمسازان متبری که 
وجود دارند، اما فیلم قابل توجهی در این حوزه ساخته نشده است و تنها می توان به کاله 

قرمزی و سروناز ساخته ایرج طهماسب اشاره کرد.
برگرفته از مقاله تاریخچه سینمای کودك و نوجوان

 نوشته علی دادرس



وقتی که وزش بادهای دریایی قوس )قوس = بادی که از 
سمت جنوب می وزد( در موسم شهریور ماه پیش های 

جنوب  نخل های  سبز  نخل(  درخت  برگ  )پیش= 
برداشت  فصل  رسیدن  نوید  می دهد  نوازش  را 
تابستان  روزهای  واپسین  همین  در  خرماست. 
چوبی  های  لنج  جوالنگاه  نیز  خلیج فارس 
می شود که در تکاپوی صید میگو سینه دریا 
را در می نوردند. نخل های افراشته قامت دلوار 
سال هاست نظاره گر این شور زیبای زندگی 
هستند؛ اما در خاطره تاریخی این نخل ها 
واپسین روزهای تابستان همیشه خوشایند 
روزهای  هنوز  آن ها  افراشته  تنه  نیست. 
باروت و خون را به یاد دارند. روزهایی که 
آزادی خواه.  و  شجاع  بودند  مردانی  سنگر 
راست قامتانی که با کمترین امکانات به جنگ 
اشغالگران اجنبی رفتند. دیر زمانی نیست که 

سواحل جنوبی کشور در سایه ضعف حکومت 
مرکزی ایران، قدمگاه افسران انگلیسی و سربازان 

هندی آنان بود. استعمارگرانی که در بازی قدرت 
با روسیه تزاری، سواحل بوشهر را سهم خود نموده 

بودند؛ اما دشت های پهناور این سرزمین هیچ گاه از وجود 
شیران تهی نبوده است و در جای جایش شیر مردانی، خواب 

راحت را بر چشمان متجاوز حرام می ساختند. دالورانی چون 
میرزاکوچک خان جنگلی، شیخ محمد خیابانی، کلنل محمدتقی 

پسیان و شیر نخلستان های جنوب، رئیس علی دلواری.
چندی است در تقویم ملی ما روز دوازدهم از ماه شهریور، مزین است به 

نام روز مبارزه با استعمار. روزی که به روایت ها سالروز شهادت رئیس علی دلواری 
است؛ رهبر قیام تنگستانی ها و دشتی ها علیه استعمارگران انگلیسی. در بیان شرح علل 

و چگونگی قیام رئیس علی دلواری باید به زمانی که اولین جرقه های آزادی خواهی و دمکراسی با 
جنبش مشروطیت زده شده بود، بازگشت. جنبشی که باعث گردید نوید عدالت و آزادی سرتاسر فالت ایران زمین 

را در نوردد؛ اما دیری نپایید که عناصر خود فروخته با دخالت خارجی ها و با فرمان محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس توسط 
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کلنل لیاخوف روسی به ناامیدی گرایید.
در حالی که در تهران محمدعلی شاه با حمایت و تحریک خارجی ها مشغول اعدام بسیاری از سران مشروطه شده بود، در بوشهر 
اوضاع به گونه ای دیگر رقم می خورد. این شهر به کانون مقاومت در برابر استبداد صغیر تبدیل شده بود. رئیس علی دلواری با تکیه 
بر حمایت های روحانیون بانفوذ جنوب، پرچم مبارزه را برافراشته بود. دولت انگلستان که خود را داعیه دار مالکیت بر 
جنوب ایران می دانست و با امضای قرارداد مخفیانه ١9٠٧ با روسیه بر این امر نیز مهر تاییدی زده بود، برای 
تضعیف مشروطه خواهان و برای ادامه سلطه بر منافع اقتصادی جنوب ایران شروع به سرکوب قیام 

رئیسعلی دلواری کرد.
دولت انگلستان برای سرکوب عناصر انقالبی رئیسعلی، »احمدخان دریابیگی« حاکم 
دست نشانده بوشهر را تحریک کرد که به دلوار حمله کند. احمدخان با پشت گرمی 
انگلیسی ها چند بار به تنگستان و حوالی دلوار حمله کرد که این حمالت با 
مقاومت شجاعانه رئیسعلی و یارانش روبه رو و دفع شد. رئیسعلی در یورش های 
شبانه، ضربات و تلفات مؤثری بر انگلیسی ها وارد آورد. در یکی از این 
حمالت رئیسعلی دو نفر از افسران بلندپایه انگلیسی به همراه چند 
سرباز هندی را به هالکت رساند. این اقدام برای انگلیسی ها غیرقابل 
تحمل بود تا اینکه روز دوم رمضان ١٣٣٣ ه. ق چهار کشتی جنگی 
برای گلوله باران دلوار و مجاهدان دلواری به همراه پنج هزار سرباز 

انگلیسی و هندی وارد منطقه شدند.
در این جنگ نابرابر با رشادت ها و مقاومتی که رئیسعلی و 
یارانش از خود نشان دادند، نیروهای انگلیسی شکست خوردند 
و عقب نشینی کردند. شکست قوای انگلستان در دلوار یکی از 
نکات برجسته تاریخ جنگ جهانی اول در جنوب ایران به شمار 
می رود. پس از جنگ دلوار، رئیسعلی به حمالت شبانه خود به 
بوشهر ادامه داد و با همفکری علمای جنوب طرح حمله سراسری 
به بوشهر و آزاد سازی آن را پی ریخت. در گیرودار طرح چنین 
حمله ای بود که در شب ٢٣ شوال ١٣٣٣ و مصادف با ٣ سپتامبر 
١9١۵، هنگامی که رئیسعلی در محلی به نام »تنگگ صفر« قصد 
شبیخون به قوای انگلیس را داشت، از پشت مورد هدف گلوله یکی از 
همراهان خائنش قرار گرفت و در دم به مقام شهادت نائل آمد. وی هنگام 

شهادت حدود ٣۴ سال داشت. 
متاسفانه یکی از غم انگیزترین مسائلی که اغلب نهضت های آزادیخواهی ملی 
ایران، چه در مواجهه با استعمارگران خارجی و چه در برابر استبدادگران داخلی، 
به آن دچار بوده اند، انحراف از مسیر اصلی و هدف ابتدایی قیام ها و خیانت برخی افراد 
یا گروه های خودی به رهبران این قیام ها بوده است که در نتیجه آن، روند حرکت و فرجام 
نهضت، دچار اشکال و درنهایت اضمحالل شده است. قیام جنوب به رهبری رئیسعلی دلواری به 

مانند قیام جنگل در شمال به رهبری میرزاکوچک خان جنگلی شاهدانی بر این مدعا هستند.
اما آنچه در همه این قیام ها نقطه عطف و شکوه است، روح استبداد ستیزی و مبارزه با استعمارگری مردمان 
این سرزمین است که شاید گاه با فراز و فرود هایی در عمل همراه شود؛ اما هیچ گاه خاموش نمی شود و درخت تناور 
اقتدار و امنیت ملی اکنون ماحصل خون هزاران شهیدی است که در طول تاریخ ایران زمین چون رئیسعلی دلواری جان در راه استقالل 

و آزادی ایران فدا نمودند.
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انجیر ربابی، فیکوس ربابی
Ficus lyrata :نام علمی

Fiddle-leaf fig:نام انگلیسی

زیبای  و  سبز  همیشه  درخت 
فیکوس ربابی، بومی غرب قاره 
آفریقا است و می تواند به بیش 
این  برسد.  ارتفاع  متر   ١۵ از 
خود  بومی  مناطق  در  درخت 
چند  هر  دهد.  می  هم  میوه 
گیاهان سبز به دالیل مختلف 
از جمله چشم نواز بودن محیط، 
می  داخلی  فضاهای  میهمان 

ربابی خصوصاً  فیکوس  شوند؛ 
با جلوۀ منحصر به فردش می 
از  سردتر  مناطقی  در  تواند 
در  مهمی  عنصر  زادگاهش، 
به  داخلی  دکورهای  طراحی 
این  آپارتمان  در  آید.  حساب 
گیاه تا ٣ متر رشد می کند و 

به ندرت گل می دهد.
برگ ها بسیار بزرگ با پهنای 
سانتیمتر،   ٢۵-۴٠ طول  به 
ضخیم با انتهایی پهن تر، سر 
رگبرگ  تعدادی  و  رفته  فرو 
شانه ای محکم و به رنگ سبز 
تیره است. شکل برگ ها زین 
اسبی شکل یا شبیه ساز رباب 

)ویولن( است.

نیازمندی های طبیعی
ها  خاك  بیشتر  در  خاک: 
ولی  کند  می  رشد  خوبی  به 
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باشد.  خوب  باید  خاك  زهکش 
سرعت  به  گیاه  این  های  ریشه 
ساله  هر  باید  و  کند  می  رشد 
گلدان را تا زمانی که ممکن است 
تعویض کرد. پس از آن هر ساله 
حدود ٨ سانتیمتر خاك رویی را 
به آرامی با خاك تازه عوض کنید. 
می توان در فصل رشد با کودی 
رقیق گیاه را تغذیه مصنوعی کرد. 
همواره  گلدان  خاك  آبیاری: 

مرطوب باشد. آبیاری زیاد باعث 
ریزش برگ ها می شود.

رطوبت حداقل ۴٠ درصد باعث 
سالم ماندن برگ ها باشد.

نور: نور زیاد و  غیر مستقیم، 
ایده آل آن است. هر چه گیاه 
به نور نزدیک تر باشد برگ ها 

شفاف تر و سالم تر می ماند.
دما: کاهش هوا به زیر دمای ٢ 
درجه باعث خشک شدن گیاه 
برای  ایده آل  می شود. دمای 

رشد آن ٢٧-٢١ درجه است.
تکثیر: از طریق قلمه هوایی 
یا قلمه چوبی می توان آن را 

تکثیر کرد.



سالم به همه عالقه مندان یادگیری زبان انگلیسی که در نشریه ندای پارس 
همراه ما هستند.

در این شماره و شماره های آینده بر آنیم که تا جای ممکن، با توجه به مشغله 
کارکنان گرامی منطقه ویژه اقتصادی پارس، مطالب را به صورت کوتاه و در 
چند بخش مختلف و متنوع تقدیم عزیزان نماییم. لذا بخش های ثابت کالس 
زبان انگلیسی بدین صورت خواهد بود: بخش اصطالحات، بخش واژگان 
جدید و بخش نکته گرامری. در پایان این نکته را یادآوری و تأکید می کنیم 
که تلفظ هر لغت جدیدی را در لغت نامه چک فرمایید؛ چراکه اصالح تلفظ 
غلط شکل گرفته بسیار سخت است. امید که ما را با نظرات سازنده خود 

یاری فرمایید.
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موقعیت هایی که زندگي را تهدید می کنند ) 
موقعیت های مرگ آفرین (، به ندرت یک یا دو 
بار در طول زندگي هر فرد اتفاق می افتند. وقتي 
این موقعیت ها به وجود آمدند باید براي کاهش 
پیامدهای مصیبت بار، سریعاً فکر کرده و اقدام 
نمود . بعضي از اقدامات به شرح زیر است:
نشوید. دستپــــاچه  و  هیجــــان زده   -

- عکس العمل آني شما به یک حالت اضطراري، 
ممکن است ترس بیش  از اندازه و نگراني باشد.
بکشید. عمــــیق  نفس  بــار  چنـــد   -
-          براي اقدام اول اوضاع  و احوال را ارزیابي کنید.
را  شما  صداي  سریع  همسایه ها  اگر    -
کنید. کمک  طلب  فریاد  با  می شنوند، 

احتمالي  - در جستجـــوی هرگونه خطر 
یک  نظیر   ( دیگر  شخص  یا  خود  براي 

سیم یا کابل برقدار یا یک حریق ( باشید.
پزشکي  کمک های  گرفتن  دنبال  به    -
باشید. ممکن  فرصت  اولین  در 
نجات  تکنیک های  و  عملیات  انجام  به   -
مبادرت   )CPR( ریوي  قلبي  احیاي  نظیر 
نورزید، مگر آنکه از قبل آموزش دیده باشید.
عالئم  که  نباشید  منتظر   -
شوند. بدتر  یا  بروند  بین  از  بیماري 
- اگر مظنون هستید که شخص دچار حمله 
یا چیزي سمي  کرده  یا سکته  قلبي شده 
بلعیده است، بالفاصله گروه های کمک رسانی 
است  ممکن  تاًخیر  کنید.  خبر  تلفن  با  را 
اندازد.  مخاطره  به  را  فرد  آن  زندگي 
براي  کافي  زمان  تا  را  تلفني  ارتباط   -
شرح  و  خود  آدرس  و  اسم  دادن 

نکنید. قطع  اورژانس  حاالت  از  مختصري 
- قرباني یا شخص صدمه دیده را حرکت ندهید. 
شخص ممکن است دچار شکستگی گردن یا 
می تواند  او  دادن  و حرکت  باشد  شده  کمر 
یا حتي مرگ شود. بیشتر  موجب صدمات 

- رانندگي نکنید؛ حتي اگر بیمارستان در فاصله 
ده دقیقه ای شما باشد. ) البته این به شرطي 
است که آمبوالنس اورژانس و بیمارستان درست 
و به موقع عمل و مدیریت خوبي داشته باشد (

بهتراست کمي صبر کنید تا یک آمبوالنس 
مجهز همراه با پزشکیار با تجربه که می تواند 
ارائه  محل  در  را  اورژانسي  مراقبت های 
به  رسیدن  براي  که  آن هایی   . برسد  دهد، 
به  کنند،  مي  عجله  محل های کمک رسانی 
احتمال زیاد خودشان دچارحادثه مي گردند.

-در منزل مقادیري از اقالم اساسي کمک های 
 . نگهداري کنید  را در محلی مناسب  اولیه 
مطمئن باشید که شماره تلفن های اضطراري 
نظیر خدمات آمبوالنس، پلیس، آتش نشانی، 
مرکز کنترل مسمومیت ها، دکتر معالج خود، 
 . هستند  دسترس  در  همسایه ها  و  خانواده 
اگر تلفن زدن سریع و یا پیدا کردن سریع 
به  نیست،  ممکن  شما  براي  تلفن  شماره 
راحت تر  و  دارید   را  او  تلفن  که  شخصي 
تماس می گیرید تلفن کرده و کمک بخواهید.

- سعي کنید در مواقع عادي به  محض پیدا 
کمک های  آموزشي  دوره های  وقت،  کردن 
اولیه گوناگون را به بگذرانید و خود را براي 
کمک رسانی در مواقع  اضطراری آماده کنید 
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غذا شناسی،  و  داروسازی  علوم  توسعه  اثر  در         
پیدا  مواد خوراکی  در  بی شماری  فواید  و  زیاد  خواص 
می شود.  بیشتر  غذا  اهمیت  روز  به  روز  و  است  شده 
یک روز برای خوراکی ها هنری جز پر کردن شکم قائل 
نبودند، بعد معلوم شد که این غذایی که انسان می خورد 
سوخت بدنش را تأمین می کند. کم کم ویتامین ها یکی 
پس از دیگری کشف شدند؛ و متعاقب آن امالح پیدا 
خوراکی،  مواد  که  است  شده  معلوم  اکنون  و  شدند 
توصیه  را  داروهایی  مقاله  این  در  دارد.  هورمون هایی 
بیماری هاست.  از  بسیاری  قطعی  درمان  که  می کنیم 
این داروها بوی زننده و طعم تلخ ندارند و بهای آن ها 
نام  از یک دهم داروهای بی فایده و زیان آوری، که به 
است.  کمتر  می فروشند،  شما  به  اختصاصی  داروهای 
این داروها را از اروپا و آمریکا نمی آورند. مرکز فروش 
سبزی  یا  و  عطاری  مغازه  نیست.  داروخانه  نیز  آن ها 
فروشی مرکز فروش این داروهای ارزان قیمت پر ارزش 

است.
اسفند یا اسپند: اسفند گیاهی است که دو نوع دارد. 
می روید.  بهار  ایام  در  و  دریا  سواحل  در  آن  از  نوعی 
مرغزارها  و  بیابان ها  در  بوته  صورت  به  آن  دیگر  نوع 

یافت می شود که بوی آن خوشبو است. کاربرد آن، 
بیمار  اطراف  در  محیط  ضدعفونی کننده 

آن  ریشه  جوشانده  همچنین  است. 
دود  است.  مفید  اگزما  درمان  برای 
کردن آن ضد کرم و خواب آور است. 
مثانه  ضعف  علت  به  که  بیمارانی 
شب ادراری  دچار  کمر  سستی  و 
هستند، می توانند شب ها با خوردن 
مخلوطی از تخم رازیانه و اسپند و 
عسل  و  تخم مرغ  خوردن  با  صبح 

درمان شوند.
آویشن: یک سـبزی معطــر 

اســت کـــه امـروزه 
اروپائیان به 

ی  ا غـذ

مرتفع  کوه های  در  سبزی  این  کرده اند.  اضافه  خود 
آویشن  می شود.  یافت  آب وهوا  خوش  مناطق  و 
درمان  را  بی خوابی  است.  تشنج  ضد  و  سم  ضد 
ریزش  و  مغزی  اختالالت  و  تب خال  برای  می کند. 
پیچیدگی  رفع  در  گیاه  این  کمپرس  است.  مفید  مو 
می کند. کمک  عضالت  شدن  رگ  به  رگ  و 

اسطو خودوس: گیاهی است به نام های ناردین، خزاما، 
و  نواحی خشک  در  گیاه  این  الواندر.  و  رومی  اسپرم 
باریک  و  تیز  نوك  آن  برگ های  می روید.  معتدل 
صورت  به  گیاه  این  است.  بنفش  و  آبی  گل های  با 
ضعف  بیماری های  درمان  برای  می کند.  رشد  وحشی 
فراموشی، عصبانیت، سردرد و سر گیجه، آسم  معده، 
و  است  آور  قاعده  گیاه  این  است.  مفید  سیاه سرفه  و 

همچنین برای درمان اگزما توصیه می شود.
............................................................................................

منبع: 
کتاب خواص دارویی گیاهان

 اثرات شفا بخش گیاهان و میوه ها
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نکته: یکي از پیش پا افتاده ترین کارهایي که شما مي توانید در حالت 
OFFLINE انجام دهید تایپ و ویرایش نامه هایي است که مي خواهید 

EMAIL نمایید. 
O -  یکي از روش هایی که شما براي بررسي صفحات وب در حالت
O FLINE مي توانید انجام دهید ذخیره سازي آن ها در حالت -
LINE و مطالعه در حالت OFFLINE است. ولي آیا باید هر بار که به 
اینترنت متصل مي شویم صفحات مربوطه را، براي دسترسي به اطالعات 
به روز، مجدداً ذخیره نماییم؟ براي به روز کردن صفحات الزم نیست که 
 INTERNET EXPLORER شما هر بار آن ها را ذخیره کنید، مرورگر
امکانات مناسبي را در اختیار شما قرار می دهد تا در هر بار اتصال به اینترنت، 

عمل به روزسازي به صورت اتوماتیک انجام پذیرد. 
 FAVORITE براي این کار ابتدا سایت مورد نظرتان را فعال نموده و از منوي

خود  هاي  هزینه  در  شما  اگر 
مي  اینترنت  به  اتصال  جهت 

خواهید کمي صرفه جویي کنید این 
قسمت را بخوانید. در این قسمت قصد 

داریم به معرفي فعالیت هایی که شما مي توانید 
در حالتOFFLINE  انجام دهید بپردازیم؛ ولي 

OFFLINE چیست و چه تفاوتي با ONLINE دارد؟ 
 OFFLINE و ONLINE با دو اصطالح اینترنت  ما در 
روبه رو هستیم، هنگامي که شما به اینترنت متصل هستید 

هنگامي  و   ONLINE گویند  مي  شما  به  اصطالحاً 
که به اینترنت متصل نیستید به شما مي گویند 

OFFLINE هستید. ولي چگونه مي توان 
در حالت OFFLINE بدون اینکه به 

اینترنت متصل بود از آن استفاده 
کرد؟ براي رسیدن به جواب این 

سؤال با ما همراه شوید. 

گزینه ADD TO FAVORITES را براي باز شدن کادر محاوره اي 
MAKE AVAI ADD FAVORITE  انتخاب کنید. گزینه -
 OK را در پنجره باز شده انتخاب کرده و کلید ABLE OFFLINE
را انتخاب نمایید. بعد از چند لحظه عمل DOWNLOAD صفحه 
وب مورد نظر براي استفاده در حالت OFFLINE به پایان مي رسد. 
حاال شما مي توانید اینترنت را قطع کرده و به بررسي صفحه وب بدون 
هیچ استرسي بپردازید. براي این منظور در حالت OFFLINE مرورگر 
 WORK گزینه CONNECT خود را باز کرده و در کادر محاوره اي

OFFLINE و یا کلید CANCEL را انتخاب نمایید. 
به روز  مداوم  به صورت  را  شده   DOWNLOAD چگونه صفحات 

نماییم؟ 
 OFFLINE بعد از اینکه صفحات مورد نظرتان را دانلود کرده و به صورت
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بررسي نمودید، به سادگي مي توانید این صفحات را به روز نمایید، به 
این عمل SYNCHRONIZE گفته مي شود. براي به روز سازي در 
 TOOLS را از منوي SYNCHRONIZE گزینه ONLINE حالت
 ITEMS TO SYNCHRONIZE انتخاب کنید تا کادر محاوره ای

بازگردد. در پنجره فوق کلید
 SYNCHRONIZE را کلیک کنید تا کلیه صفحه ها دانلود شده 
به روز گردند. شما مي توانید اسامي این سایت ها را در لیست پنجره فوق 

مشاهده نمایید 
چگونگي اعمال تنظیمات دقیق بر نحوه به روز رساني صفحات وب

 یکي از تنظیماتي که شما مي توانید در اعمال فرآیند به روز سازي 
صفحات وب دانلود شده انجام دهید، تنظیم یک زمان بندی خاص براي 
به روز سازي است. این زمان بندي مي تواند به صورت کلي براي همه 

صفحات دانلود شده باشد و یا بر روي یک صفحه خاص اعمال گردد.
ITEM TO SYNCHR - این منظور در کادر محاوره ای  براي 

NIZE بر روي کلید SETUP  کلیک کنید و یک برنامه زمان بندي 
م روزانه، هفتگي و یا ماهانه را به صورت کلي براي  تما

صفحات دانلود شده تنظیم نمایید. 
سایت  یک  براي  خواهید  مي  اگر  ولي 

براي  خاصي،  زمان بندی  برنامه 
نمایید،  تنظیم  روزسازي  به 

سایت مربوطه را در پنجره  
ITEM TO SY -

 CHRONIZE

انتخاب کرده و بر روي کلید PROPERTIES کلیک کنید تا کادر محاوره ای 
MY CURRENT HOME PAGE PROPERTIES در روي صفحه 
نمایش ظاهر گردد. در کادر محاوره اي فوق بر روي دانلود کلیک کرده تا تنظیمات 
 DOWNLOAD مربوط به آن در روي صفحه نمایش ظاهر شود. در قسمت
PAGES شما مي توانید تعداد صفحات لینک شده به صفحه دانلود شده را 

مشخص کنید.  
نکته: اعداد وارد شده در قسمت DOWNLOAD PAGES تأثیر زیادي در 
تعداد صفحات لینک دارد. در صورتي که مثالً عدد ٢ را در کادر مربوطه وارد کنید 
کلیه صفحات لینک شده به صفحه دانلود شده نیز انتقال مي یابند و در صورتي 
که عدد ٣ را وارد کنید کلیه صفحات متصل به صفحات لینک شده به صفحه 

اصلي نیز دانلود مي شود. 
 OFFLINE ها به صورت EMAIL  ارسال و دریافت

یکي از بهترین استفاده هایي که شما مي توانید از قابلیت OFFLINE نمایید، 
به شما معرفي  را  این کار دو روش  براي  است.   EMAIL و دریافت ارسال 
 OUTLOOK EXPRESS می نماییم. اولین راه پیشنهادي باز کردن برنامه
در حالت OFFLINE و انتخاب گزینه OPTIONS براي باز شدن کادر 
محاوره اي OPTIONS است. در کادر محاوره اي ظاهر شده بر روي عنوان 
  SEND MESSAGES IMMEDIATELY کلیک کنید و گزینه SEND
OU -  را فعال سازید. حاال با خیال راحت متن نامه خود را در برنامه ،
LOOK EXPRESS به صورت OFFLINE تایپ کرده و بر روي 
کلید SEND کلیک کنید. کلیه  EMAIL هاي نوشته شما، در 
یک مرحله )در زمان اتصال به اینترنت( به آدرس های مورد نظر 

شما ارسال مي گردد.
دومین راه پیشنهادي فکر می کنیم بهتر باشد. در این روش 
نیز شما با کادر محاوره اي OPTIONS شروع به 
کار مي نمایید با این تفاوت که به جاي انتخاب 
CO عنوان - روي  بر   SEND  عنوان
گزینه  و  کرده  کلیک   NECTION
HANG UP AFTER SEN -

فعال  را   ING AND RECEIVING
سازید.   این روش بزرگ ترین مزیتش این است 
که هنگام دریافت EMAIL به اینترنت متصل 
مي شوید و بعد از دریافت، ارتباط اینترنتي 
قطع مي گردد و کلیه  EMAIL ها در 
یک مرحله اتصال ارسال مي گردند.
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همکــــار شما 
معرفــی شده است 
مراجعه نمایید. پیشنهاد 
می گــــردد بدواً اظهارنامه 
تنظیم و از آن طریق خواسته 
خود را مطالبه نموده و در صورت 
عدم پرداخت از ناحیه ایشان دادخواست 
مطالبه وجه به استناد ماده ٧٠9 قانون مدني 

علیه ایشان تقدیم دادگاه نمایید.
سؤال ۴- منزلي خریداري نموده ام و بین ما و 
مالک قولنامه تنظیم شده است. براي گرفتن 
انجام  می توانم  اقدامي  چه  ثبتي  سند 

بدهم؟
پاسخ: شمـا می توانیــــد اقامه 
دعوي تنفیذ قولنامه و الزام 
رسمي  تنظیم سند  به 
را علیه مالــک و یا 
واسـطه ها طرح 

نمایید.

از این شماره 
قصد داریم در این صفحه به 

سواالت حقوقی شما مخاطبان عزیز 
پاسخ دهیم. سواالت خود را از طریق پل های 

ارتباطی نشریه برای ما ارسال کنید تا 
مشاور حقوقی نشریه به آنها 

پاسخ دهد.

“  اینجا
 صفحه ای

 برای صحیح نوشتن است”
منبع: کتاب غلط ننویسیم

نویسنده: ابوالحسن نجفی

COD:DN-08
SMS:500051207

سـؤال١- من 
اقدام به خرید یک 
واحد آپارتمان نمودم که 
سند این ملک در رهن بانک 
بود و فروشنده به این ادعا که در 
صورت دریافت پول، نسبت به خارج 
کردن سند از رهن بانک اقدام می کند؛ ولي 
ایشان با دریافت بهاي ملک نسبت به خارج 
این جانب  نام  به  انتقال  و  از رهن  نمودن آن 
در  قانونی  آیا من حق  است.  ننموده  اقدامي 
مجبور کردن ایشان به خروج ملک از رهن و 

انتقال سند به نام خود را دارم؟
پاسخ: بله. چنانچه نامبرده اقدامي در راستاي 
انجام تعهد خود و فک رهن ملک و انتقال به نام 
شما انجام ندهد شما می توانید طي دادخواستي 
الزام به فک رهن و انتقال سند رسمي به نام 
خود به انضمام کلیه خسارات دادرسي از قبیل 
را  غیره  و  دادرسي  هزینه  وکیل،  حق الوکاله 

بخواهید.
سؤال ٢- بنده بابت طلب خود از یکي از همکاران 
یـــک فقره چک از ایشان گرفتم و از آنجایي 
که ایشان از پرداخت بدهي خود به این جانب 

استنکاف 
نمود، بنده در 

صدد مطالبه وجه 
لکن  آمدم،  بر  چک 

چک مزبور نزد من مفقود 
گردیده است. براي مطالبه وجه 

چک چه اقدامي می توانم انجام دهم؟
مفقود شده  نزد شما  اگر چک  پاسخ: 

است نمی توانید وجه آن را مطالبه نمایید مگر 
آنکه طلب خویش را به نحو دیگري من جمله 
اسناد و اوراق دیگر و یا شهادت شهود و یا سایر 

ادله دیگر طي دادخواستي مطالبه کنید.
سؤال ٣- این جانب در یکي از بانک ها جهت 
اخذ وام و تسهیالت بانکي ضمانت همکار خود 
را نموده ام لکن ایشان از پرداخت اقساط وام 
خود امتناع کرده و بانک نیز اقساط ماهیانه را از 
حقوق بنده کسر می نماید، براي وصول اقساطي 
که بانک از حقوق و مزایاي من کسر نموده 

است چه اقدامي می توانم  انجام دهم؟
پاسخ: شما پس از ادای دین )بدهي( به بانک 
می توانید به مدیون اصلي که در سؤال مطروحه 
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“  اینجا
 صفحه ای

 برای صحیح نوشتن است”
منبع: کتاب غلط ننویسیم

نویسنده: ابوالحسن نجفی

بالطبع / بالتبع
این دو قید مرکب در تلفظ و معنی با یکدیگر تفاوت 

دارند. بالطبع یعنی طبعاً از روی طبع. و بالتبع یعنی در 
نتیجه. در نوشته های امروزه غالباً این دو ترکیب را به جای هم به 

کار می برند و البته غلط است.

پرتقال / پرتغال
 نام یکی از مرکبات و نیز نام کشوری در اروپای غربی است.

»پرتغال«  را  کشور  نام  و  »پرتقال«  را  میوه  نام  معموالً 
می نویسند.

تپانچه
و  سیلی  معنای  به  قدیم  در  واژه  این 

ضربه به پا و کف دست بوده است 
و امروزه به معنای سالح آتشی 

کمری نیز به کار می رود 
آن  صحیح  امالی  و 

تپانچه است و نه 
طپانچه.

ثمن/ سمن
نباید  کلمه  دو  این  امالی  در 
به  عربی  کلمه  ثمن  کرد.  اشتباه 
معنای »قیمت« و سمن واژه فارسی نام 
گلی معروف است.  ثمن در فارسی بیشتر 
در اصطالح »ثمن بخس« »بهای ناچیز« به کار 

می رود.

جذر / جزر
این دو کلمه را نباید باهم اشتباه کرد. جذر به معنای »ریشه« است و در 
اصطالح ریاضی جذر هر عدد، عددی است که با ضرب آن در خود آن عدد 

حاصل شود.
اما جزر به معنای »فرونشست آب دریا بر اثر حرکت ماه است«.

چهره کردن
فی المثل  و  می برند  کار  به  رسانه ها  در  غالباً  را  بی معنی  ترکیب  این   
می گویند:»کشتی گیر ایرانی امروز با پیروزی بر کشتی گیر چینی و ژاپنی 
چهره کرد.« چهره کردن ترکیب غلطی است و از استعمال آن باید پرهیز کرد. 
به جای آن ترکیب های متعدد دیگری هست مانند:»جلوه دادن، خودنمایی 

کردن«.

حایل/هایل
 این دو کلمه را نباید باهم اشتباه کرد. حایل اسم است به معنای آنچه میان دو چیز 
واقع شود و مانع اتصال آن ها باشد. اما هایل صفت است به معنای ترسناك و هولناك.

خورش / خورشت
 خورش اسم مصدر خوردن در 

متون قدیم فارسی به چند معنی به کار 
رفته است. از جمله: »عمل خوردن و چیز خوردنی 

ونیز نعمت آذوقه« که امروزه هیچ کدام آنها رایج نیست.  
ولی در عوض به معنای دیگری از این لفظ اراده می کنند »غذایی 

که همراه برنج یا نان خورده می شود.«  امروزه واژه خورش در تداول 
مردم خورشت گفته می شود و اشکالی ندارد.

دکترا/ دکتری
 هردو کلمه به یک معنی است جز اینکه دکترا واژه فرانسوی است؛ و دکتری 
مرکب است از واژه فرانسوی دکتر. اگر قرار باشد واژه بیگانه ای به عاریت گرفته 
شود بهتر است که از میان افراد گروه واژه های هم خانواده خارجی فقط یکی 

برگزیده شود. بر این اساس دکتری بر دکترا رجحان دارد.

ذلت / زلت
ذلت به معنای خواری و متضاد عزت است. اما زلت به معنای سهو و خطاست 

و معادل فارسی آن لغزش است.

ریشه گرفتن
 از جعلیات اخیر است؛ که خاصه در رادیو و تلویزیون آن را به معنای سرچشمه 
گرفتن به کار می برند. هم این ترکیب وهم این معنی غلط است و از استعمال 

آن باید پرهیز کرد.

زرع/ ذرع
 این دو کلمه را نباید باهم اشتباه کرد.

زرع به معنای کاشتن و کشت است و با زراعت و زارع و مزروع از یک خانواده 
است. اما ذرع مقیاس قدیم طول و معادل ١.٠۴ متر بوده است.

سفیر / صفیر
امالی این دو کلمه را نباید باهم اشتباه کرد. سفیر پیام آور از جانب کسی نزد 

کسی است. اما صفیر صدای سوتی که معموالً با گرد کردن لب ها برمی آید.

شست / شصت
واژه شست انگشت بزرگ و پهن دست وپا است.  و واژه شصت عدد. هردو 
فارسی است. ولی ظاهراً برای تمایز میان معنای آنها یکی را با »س« و دیگری 

را با »ص« می نویسند. در متون کهن هردو واژه را با »س« آمده است.

COD:DN-09
SMS:500051207
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9 راز که احتماالً درباره ساعت بیولوژیک بدنتان نمی دانستید:
همیشه راه کارهایی وجود دارد که ریتم ساعت درونی بدنتان در موقعیت های 
مختلف برهم نخورد. در اینجا به واقعیت هایی در ارتباط با ساعت درونی بدن 

اشاره می کنیم که چگونه اختاللی در تنظیمات این ساعت، پیش نیاید.
به طور حتم شما ساعت زنگ دارتان را می توانید در زمان مقرری کوك کنید؛ اما 
بدن شما به اندازه کافی در درك برخی نکات جزئی چابک نیست، ولی شما باید 

از ساعت درونی بدنـــتان سپاسگزار باشید.
سـاعت درونی بــــــــدن در اصطالح ریتم شبـــــانه روزی خـــــوانده 
می شود که در واقـــــع به یک سری تغییرات در بدن که از سوی مغز کنترل 
چرخه  طی  در  و  می شود 
می افتد،  اتفاق  ساعت   ٢۴
ریتم  می گردد.  اطالق 
با  بدن  شبانه روزی 
عوامل گوناگونی از 

جمله نور زیاد 

در شب یا عقب 
کشیدن  جلو  و 
ساعت ها در بهار یا پاییز 
است دست خوش  ممکن 

تغییراتی گردد.
جلو کشیدن ساعت ها در ماه مارچ یکی از مهم ترین زمان های تغییر ریتم 
شبانه روزی بدن و موجب بیشترین اختالالت در این زمینه است؛ اما به طور 
حتم در فصل پاییز هم برایتان اتفاق افتاده که به دلیل اختالالت ناشی از عقب 
کشیدن ساعت ها پیش از آنکه ساعتتان زنگ بزند، بیدار شوید یا پیش تر از موعد 

مقرر هوس خوردن شام کرده باشید.
باید اذعان داشت که حتی دانشمندان نیز پاسخ تمامی سؤاالت مرتبط با ریتم 
شبانه روزی بدن را نیافته اند، اما این بحث بسیارجالب توجه است. در اینجا به 

واقعیاتی در این زمینه اشاره می کنیم که شاید تا به حال نشنیده باشید.
نورهای الکترونیکی، ساعت بیولوژیک بدن شما را به طور کامل مختل می کنند

تاریکی بزرگ ترین مدرك برای نزدیک شدن به زمان خواب است. نورهای 
مصنوعی از قبیل المپ، تلویزیون یا حتی گوشی تلفن همراه شما ممکن است 
مغز را گمراه کرده و این طور جلوه دهند که اکنون زمان بیداری است و نه زمان 

استراحت و آرامش.

دکتر چارلز زایسلر، استاد طب خواب از دانشگاه پزشکی هاروارد در مقاله ای 
در سال ٢٠١٣ اذعان داشت که: »تکنولوژی یکی از مخرب ترین عوامل برهم 
ریختن ریتم شبانه روزی طبیعی بدن ماست و باعث می شود که دیرتر به 
رختخواب برویم؛ و برای جبران این نقصان صبح ها از کافئین استفاده  کنیم تا 
بتوانیم هرچه زودتر هوشیار شویم و در نهایت دائماً از میزان خواب مورد نیاز 

بدنمان می کاهیم«.
رفتن به تعطیالت و چادر زدن در خارج از شهر ریتم شبانه روزی بدنتان را به 

حالت طبیعی بازمی گرداند.
ریتم  سرعت  به  می توان  رختخواب،  از  تکنولوژی  دورکردن  با  خوشبختانه 
شبانه روزی بدن را به حالت عادی بازگرداند، اما برای آن دسته از ما که به 

تکنولوژی معتادیم، حرف زدن راحت تر از عمل کردن است.
در صورتی که شرایط استفاده از تکنولوژی برایتان فراهم نباشد، امکان بازیابی 
ریتم شبانه روزی بدن فراهم می شود. تحقیقات مختصری که در دانشگاه کلوریدا 
صورت پذیرفت حاکی از آن بود که ریتم شبانه روزی افرادی که به تعطیالت 
رفته و خارج از شهر چادر زده بودند، به بیداری در طلوع و خواب در غروب بسیار 

نزدیک شده بود.
در گزارشی که بر اساس مطالعات اخیر منتشر شد، کنت رایت اعالم کرد: »به 
طور مهیجی یافته های ما در تحقیق بر روی افرادی که به تعطیالت رفته بودند، 
دال بر آن است که چرخه طبیعی تاریکی شب و روشنی روز سیگنال هایی 
را منعکس می کنند و تفاوت زمان خواب و بیداری که بین افراد ساکن شهر 
مشاهده می شود را به حداقل رساند؛ به عبارت دیگر اینکه برخی افراد بسیار دیر 
می خوابند و برخی بسیار زود بیدار می شوند در بین این افراد که به تعطیالت و 

چادر زدن خارج از شهر رفته بودند مشاهده نشد«.
چنین فراغتی برای ساکنین شهرها ضروری تر به نظر می  رسد. ساکنین شهرها 
ریتم شبانه روزی بدن خود را تسریع کرده اند شاید به دلیل همان نورهای 

مصنوعی و شاید هم به دلیل سروصدای بیش از حد.
شما می توانید بدون خرید بلیط هواپیما خسته و بی خواب سفر باشید.

شما مجبور نیستید که مسافت طوالنی را طی کنید تا مغزتان را گمراه کنید که 
چنین تصوری داشته باشد. در واقع اگر در شب های تعطیل تا دیروقت و بیش 
از حد معمول بیدار بمانید، صبح روزی که باید به سر کار بازگردید تحریک پذیر 

و کج خلق خواهید بود.
این پدیده حتی نام ویژه ای دارد: »سندرم تأخیر خواب اجتماعی«. پیروی نکردن 
از برنامه خواب معمول و بیدارماندن های طوالنی، ساعت بیولوژیک بدن شما را 
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مغشوش خواهد کرد و شبی که باید فردایش سر کار حاضر شوید، دچار 
اختالالت خواب خواهید شد؛ در نتیجه صبح روز کاری گیج و بد خلق 

هستید.
دانشمندان به طور کلی برای اجتناب از سندرم تأخیر خواب، پیشنهاد 
می کنند که حتی در روزهای تعطیل به موقع از خواب بیدار شوید و سر 
وقت به رختخواب بروید. اگر چنین امکانی به سادگی برایتان فراهم نشد، 
اجازه دهید کمی نور طبیعی به درون اتاقتان بتابد و ریتم شبانه  روزی شما 

را تنظیم کند.
سندرم تأخیر خواب و دیگر مشکالت خواب از جمله عوامل مؤثر در 

بی نظمی های ریتم شبانه روزی بدن شماست.
شفاف سازی درباره سندرم اختالل خواب:

الگوی طبیعی خواب،  بر اساس اعالن کلینیک کلیولند، بی نظمی در 
خواه ناشی از عوامل درونی یا بیرونی باشد، منجر به برهم خوردن ساعت 
بیولوژیک بدن می شود و در مواردی که میل شدید به خواب وجود دارد، 

می تواند منتج به بی خوابی دائم و خواب آلودگی مفرط شود.
این قبیل مشکالِت خواب، که بی نظمی های مضاعف در ریتم شبانه روزی 
بدن محسوب می شوند، شاخه ای از بیماری است که شامل اختالالت 
یا گرایش به شب زنده داری های مفرط است.  مقطعی تأخیر در خواب 
اختالالت پیشرفته در خواب عموماً در افراد سال خورده مشاهده می شود 
که شب بسیار زود به رختخواب رفته و صبح  بسیار زود از خواب بیدار 
می شوند. در برنامه معمول خواب افرادی که شیفت کاری آن ها متغیر است،  

نیز اختالالتی ایجاد می شود.
بعضی از ژن ها بر روی ساعت بیولوژیک بدن ما تأثیر دارند اما اختالالت 

خواب هم منجر به برهم ریختگی عملکرد ژن ها می شود.
این ژن ها کنترل بسیاری از عملکردهای بدن از قبیل دمای بدن، میزان 
قند خون و حتی حاالت و روحیات ما را بر عهده دارند؛ اما پس از تحقیقی 
که در آن اختالالتی در برنامه خواب  و بیداری شرکت کنندگان به وجود 
آوردند، محققان متوجه شدند، اختالالت خواب هماهنگی بین ژن ها را نیز 

مختل می کند.
دکتر سیمون آرچر در بیانیه ای اعالم کرد:  »بالغ بر ٪9٧ ژن هایی که 
دچار  خواب  اختالالت  اثر  بر  است  منظم  معمول  به طور  عملکردشان 
بی نظمی می شوند و همین امر کج خلقی و تحریک پذیری افرادی که 
درگیر اختالالت تأخیر خواب هستند و یا دارای شیفت های کاری متغیرند 

را توجیه می کند«.
برخی از این ژن ها بر روی عملکرد سیستم ایمنی بدن تأثیر دارند.

احتماالً همه شما خاطراتی دال بر بی خوابی های طوالنی، نحیف شدن ها و 
در نهایت هم سرماخوردگی ناخوشایند را دارید. کمبود خواب قطعاً بر روی 
واکنش های سیستم ایمنی بدن تأثیرگذار است؛ اما اخیراً مطالعاتی بر روی 
حیوانات انجام  شده تا اساس و چگونگی این تأثیرگذاری مشخص شود. 
یافته ها حاکی از آن است که برخی ژن ها که مسئول مبارزه با باکتری ها و 

ویروس ها هستند، از سوی ساعت بیولوژیک بدن کنترل می شوند.
ربکا اسکات متخصص در زمینه خواب از انستیتوی بیماری های مرتبط با 
خواب نیویورك در گزارشی اعالم کرده که: »اگر آگاهی بیشتری نسبت به 
اینکه چطور سیستم ایمنی بدن بر روی ریتم شبانه روزی ما تأثیر می گذارد 
و آن را تغییر می دهد داشته باشیم هنگامی که افراد مستعد سرماخوردگی، 
برایشان داشته  تب و ویروس هستند، توصیه های مفیدتری می توانیم 

باشیم«.

ساعت شبانه روزی بی ثبات، بر روی باروری افراد مؤثر است.
خانم هایی که قصد باردارشدن دارند یا باردار هستند، باید حتی االمکان نورهای 
مصنوعی داخل اتاق خواب خود را کم کنند. چراغ ها را خاموش کنید، هرگاه که 
ریتم شبانه روزی خود را سردرگم کنید ساعت بیولوژیک بدنتان سردرگم خواهد 

شد.
بر اساس مطالعات انجام شده در سال ٢٠١۴، تولید مالتونین که به دلیل خاصیت 
آنتی اکسیدانی، تخمک زن را از فشار محافظت می کند، ناشی از ریتم منظم 
شبانه روزی بدن است و هنگامی که شخص شب و دیرهنگام در معرض نورهای 

مصنوعی قرار گیرد، مالتونین از رشد باز می ماند.
مشکالت خواب در افراد مبتال به افسردگی، احتماالً 

ناشی از برهم خوردگی  ساعت شبانه روزی بدن 
آن ها است.

بر  مقایسه ای  مطالعه ای  سال ٢٠١٣  در 
مغز  روی 

د  ا فر ا

اهداکننده 
مغز بعد از مرگشان صورت پذیرفت که 

نظر  از  مرگ  هنگام  در  آن ها  از  عده  یک 
روحی در شرایط سالمت مغزی و عده دیگر در 

هنگام مرگ مبتال به افسردگی بودند. ژن های فعال 
در مغز افراد افسرده نشان می داد که ریتم طبیعی 

شبانه روزی ٢۴ ساعته آن ها دچار اختالالتی بوده 
است.

میشیگان  دانشگاه  از  جون  لی  پروفسور 
می گوید: »این طور به نظر می رسد که 
آن ها هم از اختالالت خواب رنج می بردند 

و هم نوبت های متغیر کاری داشتند. به نظر 
می رسد که خواب آن ها در ساعات درستی از 

شبانه روز نبوده و حتی کیفیت خواب آن ها با افراد 
سالم متفاوت بود«.

حتی میوه ها و سبزی ها نیز ساعت شبانه روزی دارند.
بر اساس مطالعات انجام شده در سال ٢٠١٣، میوه ها و سبزی های مورد عالقه شما 
یک موجود بی جان نیستند، میوه ها و سبزی ها ساعت بیولوژیک ویژه خود را دارا 
هستند و همین امر منجر به ضخیم شدن و نازك شدن پوست آن ها در راهروهای 

فروشگاه ها می شود.
دکتر جانت برام می گوید: میوه ها و سبزی ها به شرایط محیطی که در آن نگهداری 
می شوند، پاسخ می دهند و ما متوجه شدیم که با تاباندن نور در ساعات خاصی از 
روز بر روی آن ها می توان خاصیت آنتی اکسیدانی ضد سرطانی آن ها را تشدید کرد.
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١ - مسابقه گویندگی:
در این بازی هر کودکی سعی می کند متنی را که از قبل تنظیم شده است، بدون اشتباه 
بخواند. )به تقلید از گویندگان اخبار تلویزیون و رادیو(. برنده کسی است که مسلط تر از 

دیگران بوده و کمتر اشتباه داشته باشد.

٢ - بازی »مصاحبه تلویزیونی«
یکی از کودکان، نقش فیلم بردار را با گذاشتن یک شی بر دوش ایفا می کند و فرد دیگر، 
نقش مصاحبه گر را با گرفتن یک شی به عنوان میکروفن بازی می کند و از بچه های دیگر در 
رابطه با موضوعاتی که از قبل تنظیم شده است، سؤاالتی می کند. ازجمله در زمینه بهداشت 

دهان و دندان، رفتار در خانواده، رفتار در مدرسه، اطالعات عمومی و...

٣ - بازی »نقل خاطره، داستان، شعر، معما و لطیفه«
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٨ - بازی »پاسخ به پرسش ها«:
- کودکان باید به سؤاالت مطرح شده پاسخ صحیح دهند.

مثال: - وقتی هوا سرد می شود چه می کنیم؟
- وقتی هوا گرم می شود چه کاری می کنیم؟

- وقتی بنزین خودرو تمام می شود چه باید کرد؟
- وقتی که هوا تاریک می شود چه باید کرد؟

-وقتی می خواهیم خط صاف رسم کنیم از چه وسیله ای باید استفاده 
کنیم؟ و سواالتی از این قبیل.

با  سازی  »داستان  بازی   -  9
تصاویر«:

-  یک سری از تصاویر 
مختــــــلف را به 
کودکـــان نشان 
از  و  می دهیم 
هـــر کودك 
مـی خواهیم 
بــــــرای 
تصویر،  آن 
یــــــــک 
ن  ستـــا ا د

تعریف کند.

١٠ - بازی »معلم 
با  بازی  این  بودن«: 
آن،  هدف های  به  توجه 
می تواند به شکل های مختلف 
با  برخورد  شیوه  ازجمله  شود.  اجرا 
بچه های تنبل و درس نخوان، روش های تشویق، 
روش های تنبیه، مشخصات یک معلم خوب، اخالق و رفتار کالسی و 

مواردی از این قبیل که همه به شکل نمایشی قابل اجراست.
کودکان باید نقش های مختلف را بازی کنند تا به درك احساسات 

دیگران نائل شوند.

منابع: برگزیده ای از روش های بازي درماني
شفر چارلز بي و کداسن هایدي جي

 ترجمه: سوسن صابري و پریوش وکیلي انتشارات آگاه

از کودکان خواسته می شود با آرامش کامل، یکی از خاطرات خود 
یا داستان و شعری را که یاد دارند، برای دیگر اعضای گروه تعریف 
کنند. نتیجه گیری از خاطرات و داستان ها، با هدایت بزرگ ترها و توسط 

اعضای گروه انجام می شود.
۴ - بازی »چه کسی می تواند دیگران را بخنداند«: یکی از کودکان 
موظف می شود با انجام حرکات خنده دار، دیگر افراد را بخنداند. از دیگر 
افراد خواسته می شود در مقابل خندیدن مقاومت کنند چون برنده 

کسی است که افراد بیشتری را بخنداند.

یک  کردن  »کامل  بازی   -  ۵
ابتدای  نفر  یک  داستان«: 

تعریف  را  داستان  یک 
از کودکان  و  می کند 

آن  که  می خواهد 
ادامه  را  داستان 
دهنـــد. مثال: 
یــک روز یک 
شکــارچی در 
جنگل با یک 
شیــر برخورد 
کرد. حاال بقیه 

یک  را  داستان 
نــــفر از کودکان 

می دهد  ادامــــــه 
و به همین ترتیب بقیه 

کودکان  سایر  را  داستان 
ادامه می دهند.

٦ - بازی »کامل کردن یک شعر« : یک مصرع از 
یک شعر خوانده می شود و از کودکان خواسته می شود که مصرع و 
بیت های بعد را به نحوی که وزن و قافیه به هم نخورد بگویند. برنده 

کسی است که شعرش نزدیک تر به مضمون اصلی باشد.

٧ - بازی »تکمیل جمالت«: برای کودکان یک سری جمالت ناقص 
می خوانیم و آن ها باید حدس بزنند که در جای خالی، چه کلمات و 
جمالتی را قرار دهند. )این موارد می تواند در ابتدا، وسط یا آخر جمله 
باشد( مثال: ... بارید و تمام لباس هایم خیس شد. امروز با آنکه .... راه 

می رفتم به زمین خوردم. 
هر کسی که دوست دارد موفق شود باید...
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جانسون  اسپنســر 
یکی از محبوب ترین نویسندگان 
جهان  است. میلیون ها نفر از خوانندگان 
و  موفقیت  به  اند  توانسته  هایش  کتاب 
کامیابی دست پیدا کنند. او بارها برای 
های  حل  راه  موضوعات  ترین  پیچیده 
است. کرده  معرفی  را  آسانی  و  ساده 

در رشته  التحصل شدن  فارغ  از  بعد  او 
کالیفرنیا،  در  دانشگاهی  از  روانشناسی 
مدرك پزشکی را از رویال کالج در ایرلند 
در  را  پزشکی  دستیاری  و  کرد  دریافت 
کلینیک و مدرسه هاروارد مدیکال  کامل 

نمود.

کتــــــاب 
»هــــدیـــــه« 
برخورد  چگونگی  باره  در 
است.  و شخصی  کاری  تغییرات  با 
اسپنسر در این کتاب در قالب داستانی 
به خواننده گوشزد می کند که  کوتاه 
موفقیت  و  خاطر  آرامش  به  چگونه 
را  راز  این  به  دستیابی  او  یابد.  دست 
می  فردی  هر  که  داند  می  ای  هدیه 

تواند به خودش بدهد.
به بخش هایی از کتاب توجه کنید: 

رفتن  برای  داشت  که  همچنان  -او 
اگر  رفت.  فرو  فکر  به  شد،  می  آماده 
لذت  هستی  آن  در  که  موقعیتی 
دارد؟  اثری  چه  نباشد،»هدیه«  بخش 
یک  داشتن،  قرار  مطلوب  موقعیت  در 
نامساعد  موقعیت  در  و  است  مفهوم 

این  بودن، مفهوم دیگری؛ در 
صــــــــورت ، اهمیت»گذشته«، 

یـــا »آینـــــده« در چیـــــست؟
.................................................

قســمتی از متــــن کتـــاب:
ما  حال  زمان  اگر  پرسید:  جوان 
بسیارغمناك باشد، آنگاه چه اتفااقی می 
افتد؟ پیرمرد گفت:  اول باید بدانی که 
آنچه  بین  اختالف  از  است  عبارت  درد 
باشد.  خواهی  می  تو  آنچه  و  هست 
پس  نیاموزی،  گذشته  از  بنابراین...اگر 
نیستی  آینده  برای  ریزی  برنامه  آماده 
سرگردانی.  باشی،  نداشته  برنامه  اگر  و 
موقعی  آموختن،  زمان  که  بدان  را  این 
است که می خواهی زمان حال را بهتر از 

گذشته بسازی.
.........................................................................

حتی در دشوارترین وضعیت ها وقتی بر 
آنچه در لحظه حال درست است تمرکز 
و  انرژی  و  شد  خواهی  خشنودتر  کنی، 
با  تا  آوری  می  چنگ  به  را  الزم  اعتماد 
هر چه نادرست است دست و پنجه نرم 
کنی.
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٣۵ ساله هستم، مهندس صنایع و مسئول یک بخش مهم 
صنعتی در یکی از شرکت های منطقه. همسرم ٢9 ساله است و 
۵ سال است در بخش دیگر همین شرکت مشغول به کار است 
و به نوعی با هم همکار هستیم. مدتی است که همسرم نسبت 
به روابط من با همکارانم حساس شده است، بخصوص زمانی 

که همکار من خانم باشد.
 او مرتب از من سؤاالت عجیبی می پرسد، سپس آن ها را به 
در  و  به خیال خودش مچ گیری می کند  و  ربط می دهد  هم 
متهم  به خودش  بی محبتی  و  بی توجهی  به جرم  مرا  نهایت 
می کند. من هم از رفتارش خسته و عصبی شده ام، به طوری 
که نمی توانم با آرامش و محبت با پسر ١٠ ساله ام رفتار کنم.

سرد  ما  رابطه  شده  باعث  همسرم  نامعقول  برخوردهای  این 
شود، کم کم روی کارم هم اثر گذاشته و با همکارانم بدرفتاری 
می کنم و راندمان کار هم پایین آمده است. مرا راهنمایی کنید.

از  یکی  در  دبستان دخترانه  معلم یک  و  دارم  ٢٨ سال 
شهرهای جنوبی کشور هستم. سال قبل مادرم را از دست 
دادم. مادرم مونس من بود و در نبود همسرم که در منطقه 
پارس جنوبی، مشغول به کار است، اجازه نمی داد من و 
باشیم.  داشته  کمبودی  احساس  کمترین  دوساله ام  پسر 
مجرد  که  را  پدرم  دارد دخترعمه  قصد  مادربزرگم  اخیراً 
جای  ندارم  دوست  من  اما  درآورد؛  پدرم  عقد  به  است، 
این  با  چگونه  شود.  پر  دیگری  زن  توسط  مادرم  خالی 

مسئله کنار بیایم؟

١٢ سال از زندگی مشترك ما می گذرد. هنوز دانش آموز 
بودم که همسرم با خانواده اش به خواستگاری آمدند. بعد 
از ازدواج به منطقه آمدم و درس را رها کردم. اکنون که 
ساله   ٨ و   ١١ فرزند  دو  صاحب  و  دارم  سال   ٢٨ حدود 
رنج  دارم،  اینکه چنین شرایط خسته کننده ای  از  هستم، 
می برم. همسرم بسیار برخورد مهربانی دارد ولی همیشه 
خسته و بی انگیزه است. زیاد کار می کند و بعد از آن که 
کار  به  تلفن  با  هم  باز  بازگشت  خانه  به  شب   ٨ ساعت 
بچه ها چه می شویم؟  و  است. پس من  بازاریابی مشغول 
به  تصمیم  زود  این قدر  نباید  می کنم  فکر  وقت ها  بعضی 

ازدواج می گرفتم تا به این روز بیفتم.

دوست عزیز، همان طور که خودتان می دانید خدشه دار شدن 
روابط شما و همسرتان چنین پیامدهایی را به دنبال داشته 
بهتر است هر چه زودتر سوءتفاهم را حل کنید.  است، پس 
به احتمال زیاد رفتار شما در منزل با رفتاری که در محیط 
کار دارید متفاوت است و همسر شما متوجه نوعی بی عدالتی 
شده است؛ به عبارت دیگر او توجه و نوازشی را که نیاز دارد، 
حاصل  مچ گیری ها  و  بهانه جویی ها  این  و  نمی کند  دریافت 
کاماًل  فضایی  در  است.  متفاوت  رفتار  دو  این  کردن  بررسی 
دوستانه و با نگاهی پر از عطوفت از او بخواهید تا درد دلش را 
صادقانه بازگو کند. اگر نحوه ارتباط شما و ارائه نوازش مثبت و 
محبت و توجه نسبت به ایشان ضعیف بوده است، اشتباه خود 
این شما هستید  ایشان رنجش زدایی کنید.  از  و  بپذیرید  را 
که می توانید سوءتفاهم ها را باحوصله برطرف کنید و بیشتر 

مراقب رفتار خود باشید.

به عنوان یک امر ضروری، باید این فکر نهادینه شود که فرد بعد از 
جدایی یا از دست دادن همسر، نیاز دارد رابطه جدیدی را شروع کند. 
با فوت یا جدایی، شرایط خاصی بر زندگی فرد حاکم می شود ولی پس 
از طی شدن زمان و پذیرفتن این فقدان، هر فردی این اختیار را دارد 
که تفکر و تصمیم گیری در مورد شروع زندگی مشترك با فرد دیگری 
را در سر بپروراند. در واقع این حق اوست که در کنار همسری که با او 
به آرامش می رسد و آن طور که صالح می داند زندگی کند. اگر نیازهای 
انسان را نادیده بگیریم حتماً آسیب خواهد دید. البته عالقه فراوان شما 
به مادرتان و تعلق خاطر ناشی از فقدان او عوامل مهمی هستند که 
اجازه قبول شرایط جدید را به شما نمی دهند، اما به تدریج و با درك 
واقعیات باید خودتان را برای قبول شرایط جدید آماده کنید. در ضمن 
اگر دوره سوگواری فرزند به دلیل فوت پدر یا مادر، بیشتر از شش ماه 

زمان ببرد، قطعاً باید به متخصص مراجعه کرد.
خانم عزیز، از اینکه همسر مهربان و مسئولیت پذیری دارید جای خوشبختی 
است. عامل مهم رنجیدگی شما خودتان هستید. بی هدفی شما و رها کردن 
تحصیل و به روزمرگی رسیدن، زندگی را برای شما کسل کننده کرده است 
و شما که از خود غافل شده اید، متأسفانه تقصیر را به گردن همسر خود 
می اندازید. البته بخش دوم این رنجش به همسرتان مربوط می شود که آن ها 
به سبب سبک نادرستی است که برای کسب درآمد اتخاذ کرده است. ایشان 
را متوجه کنید که به سالمتی اش )جسمی و روانی( آسیب نزند؛ سپس 
همسر گرامی شما این را بداند که منظور از تشکیل خانواده فقط رفع مایحتاج 
مادی نیست. همسر و فرزندان نیاز به ارتباط صمیمی دارند. با گفتگو و ایجاد 
برنامه های مفرح، شور و هیجان زندگی را به ارمغان بیاورید و همبستگی با 
یکدیگر را در فضای خانه ایجاد کنید. شنونده پیام ها و پیشنهادها و درد 

دل های یکدیگر باشید و یکدیگر را جهت رشد بیشتر تشویق کنید.
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آیا تا 
کنون از 

خود پرسیده اید 
چند بار در روز از ته 

دل می خندید؟ آیا آدم 
خوش خنده و خوش رویی هستید 

یا گرفته و عبوس و به اصطالح مبادی 
آداب؟

بر  خندیدن  اثرات  زمینه  در  گوناگون  پژوهش های 
جسم و روح، بیانگر این واقعیت است که خندیدن سبب 

از بین رفتن بسیاری از فشارهای روحی و روانی شده و راندمان 
کاری را در افراد باال می برد. در کشور هندوستان برای تشویق مردم 

به اینکه از دل مشغولی های روزانه خود دست برداشته، برای لحظه ای هم 
که شده با خنده مشکالت خود را فراموش کنند دست به ابتکار جالبی زده اند و 

دوره هایی تحت عنوان خنده درمانی تشکیل داده اند. بهره گیری از خنده برای درمان 
ناهنجاری های فکری و عارضه های جسمی، نخستین بار نیست که به مرحله اجرا در 
می آید. پیش از این در کشور ژاپن به معجزه خنده پی برده و از آن برای آرامش روح و 
روان استفاده نمود ه اند. در این راستا بر این نکته تأکید می شود که بسیاری از ما، اکثر 
وقت خود را در محل کار سپری می کنیم؛ جایی که بیشترین فشار را از لحاظ کاری 
متحمل می شویم و بیماری های زیادی مانند فشارخون و نارسایی قلبی، بی خوابی و 
افسردگی، حاصل فشارهای بیش از اندازه ای هستند که هر کدام از ما روزانه با آن ها 
دست وپنجه نرم می کنیم. اضطراب و استرس محیط کار و فعالیت ممکن است به 
وضعیتی بدتر مانند اعتیاد به مواد مخدر یا تفریحات غیر سازنده منجر شود. از این رو 
تمرین خنده با فواصل زمانی در روز، باعث می شود اکسیژن بیشتری به مغز برسد 
و با آزاد شدن هورمون های انرژی زا در بدن، فرد احساس آرامش بیشتری کند. پس 
سعی کنید همیشه لبخند بر لبانتان باشد. دست کم پس از هر دو یا سه ساعت کار 
مداوم، یک نفس عمیق کشیده، گردن و شانه هایتان را به عقب خم کنید تا به اصطالح 
خستگی از تنتان بیرون برود. خنده درمانی سیستم ایمنی بدن را افزایش داده و 
باعث می شود کمتر دچار سرماخوردگی و عطسه شوید. همین طور بروز عفونت های 
حلق و ریه را تا حد قابل مالحظه ای کاهش می دهد. خنده استقامت  بدن را در ابتال 
به بیماری هایی چون آسم، برونشیت، سردردهای عصبی و میگرن و نیز دردهای 

ناشی 
آرتروز،  از 
و  کمر  دیسک 
ستون فقرات افزایش 
در  خنده درمانی  می دهد. 
فکری  تمرکز  نوعی  حقیقت 
محسوب می شود که افکار انسان را 
از دنیای فیزیکی جدا می کند؛ تا جایی که 
ذهن به هیچ چیز دیگر نمی اندیشد. تمام کسانی 
که از این روش استفاده می کنند، به خوبی می دانند 
که هنگام متمرکز ساختن ذهن، همه افکار بد و منفی از 
قبیل اندیشه های جنایت برانگیز، ترس، عصبانیت، حسادت و 
خودخواهی را می توان از ذهن بیرون کرد و روحیه شادی و سرزندگی 
را با تمرین گذشت و فداکاری، احترام به دیگران، دوست داشتن و محبت ورزیدن 
و از همه مهم تر بخشش، در وجود خود زنده ساخت. از این رو افراد باید پیش از 
هر چیزی زوایای شخصیتی خود را به خوبی بشناسند و جنبه های شوخ طبعی را 
در وجود خود شناسایی کنند.اگر چه این خصیصه در همه اشخاص به یک اندازه 
موجود نیست، یک محقق دانمارکی با الگو گرفتن از اتاق های استراحت و استعمال 
دخانیات در شرکت ها و ادارات، پیشنهاد کرد اتاق هایی به نام اتاق خنده به این گونه 
مراکز اضافه شود تا کارمندان بتوانند دست کم ١٠ الی ١۵ دقیقه را با خندیدن 
سپری کنند. هر چند این پیشنهاد هنوز عملی نشده و تنها در حد یک فرضیه است، 
اما به عقیده وی این تنها راهی است که می توان خنده را به محیط کار نیز انتقال 
داد. انسان ها در برابر تأمین نیازهای روحی خود، به اینکه هر روز بخندند نیاز دارند. 
یکی از محاسن اتاق خنده این است که دیگر نیازی به وقت قبلی نیست و هر کس 
می تواند در هر زمانی که دلش خواست، به آنجا برود و تا دلش می خواهد بخندد.

برای اینکه بتوانید خندیدن را تمرین کنید باید با افرادی معاشرت کنید که همیشه 
شاد و خوشحال هستند.

خنده چیست؟ خنده یک پاسخ فیزیولوژیک به شوخ طبعی است.
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خنده از دو مؤلفه ژست ها و 
تولید اصوات تشکیل یافته است.

اتفاقاتی حین دویدن بی حرکت  چه 
روی می دهد:

• ١۵ عضله صورت منقبض می شود.
• عضله اصلی گونه که لب باال را بلند می کند تحریک 

می شود.
• در خنده های شدید غدد اشکی تحریک می شود.

• کنترل عضالت بدن از دست شما خارج شده و بدن شل می گردد.
• علل روان شناختی خنده:

• نشانه اعتماد به دیگران
• تقویت روابط اجتماعی

• اجتناب از درگیری و برخورد
• ایجاد صمیمیت

• خنده، گویای پذیرش و تعامالت مثبت است
• خنده، بیانگر و اثبات کننده عضوی از یک گروه بودن است

• مطالب جالب در مورد خنده:
• افراد ٣٠ برابر بیشتر در حضور جمع می خندند.

• خنده قابل سرایت است.
• مردها هنگامی که در کنار یکدیگر می باشند، با خندیدن، دوستی و رفاقت خود را 

ابراز کرده و روحیه رقابت جویانه میان خود را تعدیل می بخشند.
• حداکثر فرکانس صوتی که مردها قادرند با خنده تولید کنند ١٢٠٠ هرتز است اما 

زنان قادرند فرکانسی تا ٣٠٠٠ هرتز تولید کنند.
• خنده باعث تغییر رفتار می شود و باعث شده که با هم بیشتر دوست باشیم.

• کودکان ٣٠٠ بار در روز و بزرگ ساالن به طور متوسط ١٧ بار در روز می خندند.
• ٨٠ درصد خنده ها در پاسخ به جوك و لطیفه نیست. اغلب خنده ها در هنگام 

خداحافظی و یا خوشامدگویی و سالم کردن روی می دهد.
• زنان ١٢٦ درصد بیشتر از مردان می خندند، دختران هم بیش از زنان.

• صدای خنده  زنان، آهنگین تر از خنده مردان است.
• شمپانزه ها و موش های صحرایی نیز می توانند بخندند.

فواید خنده برای سالمت روان
تحقیر،  استرس،  با  آمدن  کنار  برای  روشی  و  دفاعی  مکانیسم  یک  خنده   •

خجالت زدگی و درد است.
• خنده باعث افزایش سطح انرژی بدن می گردد.

• خنده باعث کاهش استرس و تنش روانی می گردد.
• خنده باعث کاهش درد می گردد.

• خنده باعث افزایش روحیه افراد و احساس خوب نسبت به خود داشتن می گردد.
• خنده باعث بهبود کارکرد مغز می گردد و باعث تحریک هر دو نیمکره مغز گردیده 

و در عملکرد آن ها تعادل ایجاد می کند.
• خنده باعث تقویت یادگیری و تمرکز می گردد.

• خنده باعث کاهش تنش عضالنی می گردد.
• خنده یک تکنیک تن آرامی رایگان و آسان است.

• هنگام خنده فشار خون و سرعت ضربان قلب شما افزایش 
می یابد اما بالفاصله پس از اتمام خنده فشارخون کاهش 

می یابد )کمتر از حد طبیعی(.
• خنده باعث تغییر رفتار ما می شود. پس 

از خندیدن، ما بیشتر صحبت کرده و 
تماس چشمی و فیزیکی بیشتر 

برقرار می کنیم.
• خنده ممکن است به سرفه و سکسکه بیانجامد که باعث پاك شدن مجاری 

تنفسی از مخاط اضافی می گردد.
چگونه شوخ طبع باشیم

ناهمخوانی با تصورات، غیرمنتظره بودن، غافلگیرکننده بودن، ممنوع بودن )اعمال 
و رفتار و شخصیت( و تأخیر در ادراك، همگی می توانند فاکتورهای شوخ طبعی 

باشند.
چه نکاتی را باید هنگام شوخ طبعی رعایت کنیم:

• مطمئن گردید فردی که می خواهید با وی شوخی کنید، شرایط و یا جنبه شوخی 
را داراست.

• با کسی شوخی کنید که با وی صمیمی و نزدیک هستید.
• موقعیت اجتماعی را مدنظر قرار دهید. )دانشگاه، میهمانی و یا مراسم ترحیم(

نگرش ما در مورد خنده
نگرش ما نسبت به زندگی و توانایی هایمان در راه مقابله با مشکالت، به نوع 
روابطمان و به ویژه رابطه های صمیمی تر بستگی دارد. زمانی که ترشرویی در 
رابطه ای وجود داشته باشد، هر فردی در زندگی خود احساس خأل پیدا می کند 
و دلیل آن نیز این است که کیفیت زندگی، ارتباط شدیدی بر روی تعادل روحی 
و روانی افراد می گذارد. اگر می خواهید از زندگی خود راضی باشید باید رابطه ها 
را شاداب و با نشاط نگه دارید. آمار طالق حاکی از آن است که ما به هیچ وجه 
در این امر موفق ظاهر نشده ایم. تقریباً نیمی از ازدواج ها به طالق منجر می شود 
و پایان ناگواری را به همراه می آورد؛ و در بسیاری از آن ازدواج هایی که به قوت 
خود باقی می ماند نیز، زوجین به اندازه کافی شاد و خوشحال نیستند. ضمن اینکه 
نخندیدن و منزوی شدن از ارتباط های اجتماعی، بیماری افسردگی و به دنبال آن 
فکر خودکشی را در هر فردی ممکن است ایجاد کند؛ اما خنده ای که در خانه رشد 
کند یکی از نیازهای ضروری زوج های ناراحت و غمگین است. خندیدن یکی از 
نیازهای اولیه و از انواع ضروری آن است که تنها مختص انسان ها است و نشان 
دهنده زندگی اجتماعی است. زمانی که هیچ شنونده ای در مقابل شما وجود 
نداشته باشد، هیچ خنده ای هم به وجود نمی آید. یکی از نتایجی که دکتر پرووین 
دکترای عصب شناسی به آن دست پیدا کرده، حاکی از آن است که گوینده ها 
خیلی بیشتر از شنونده ها از تاثیرات مثبت خندیدن بهره مند می شوند. خنده و 
شوخی اضطراب را از بین می برد و راه رسیدن به صمیمیت را هموارتر می سازد.

خنده از طریق قانون های سخت از پیش تعیین شده به وجود نمی آید، بلکه در 
حین مکالمه و برقراری ارتباط است که افراد شروع به خندیدن می کنند.

ه  های خند ارتباط  با  رابطه  در  بلکه  ندارد،  به خوشمزگی  ارتباطی 
اجتماعی است که معنا پیدا می کند.

خنده در زوج ها با افزایش وزن، کاهش پیدا می کند.
مثل خمیازه، خنده نیز واگیردار است. کسی 
نمی تواند در مقابل آن از خود مقاومت 

نشان دهد.



این  بلکه  از مادر، مجرم و کج رو متولد نمی شود،  انسانی  هیچ 
شرایط نابسامان خانوادگی- اجتماعی است که او را به کج روی 
می کشاند. کودکان خیابانی که خانواده ای ندارند و پرورش آن ها به 
خیابان ها، پارك ها و جامعه ی نا به هنجار سپرده می شود، ناخودآگاه 
به بزه کاری و کج روی کشیده می شوند. محیطی که کودك و 
نوجوان در آن متولد می شود و رشد می یابد، مهم ترین نقش را 
در چگونگی و شکل گیری رفتار، در دوران کودکی و نوجوانی آن ها 
دارد و عمیق ترین اثرها را در دوران جوانی آنان خواهد گذاشت. باید 
دانست که در هر دوره ای و در هر جامعه  ای، هنجارهای اجتماعی 
هریک مفهوم و معنای خاصی داشته اند و نیز هر کدام سیر تکاملی 

ویژه ای را پیموده اند تابه این صورت درآمده اند.
اقدام به کج روی

اقدام به کج روی شامل رفتارهای متنوعی است که افراد برای اذیت 
و آزار دیگران به کارمی برند تا موجب شکایت و نارضایتی گروهی 
از آن ها شوند. اگر این کج روی ها در مأل عام صورت بگیرند، ممکن 

برهنگی و مستی  است موجب شکایاتی شوند. مثالً 
ناشی از الکل، اگر در مأل عام صورت گیرد، 

تلقی می گردد و  به عنوان کج روی 
ممکن است قوانین جزایی در مورد 

این خطاکاران به مورد اجرا درآید.
اعتقاد به کج روی

یعنی اعتقاد و قبول به انجام کارهایی 
بیشتر مردم جامعه جایز  برای  که 

نیست.  پذیرش  مورد  و  نباشد 
متغیرترین  از  یکی  این خود 

برای  که  است  پایه هایی 
شناخت  و  تعریف 

شخص کج رو 
به کار رفته 

است.
خودکشی: 
به  یا 
له ی  منز

روی  کج 
شناخته می شود و یا به عنوان 
عملی ناشی از عدم هم نوایی 

وهم دردی فرد در جامعه.
کودکان خانواده های کج رو

کودك،  که  واقعیت  این  به  توجه  با 
نرم  موم  مانند  و  انعطاف پذیر  موجودی 

و قابل پرورش به هر شکلی است، نوع آموزش  و 
تشکیل  در  را  تأثیر  مهم ترین  خانواده،  پرورش 
شخصیت اولیه ی کودك خواهد داشت و والدین و 

دیگر اعضا خانواده می توانند کودك را به هر شکلی که خود بخواهند 
تربیت کنند.

هیچ انسانی از مادر، مجرم و کج رو متولد نمی شود، بلکه این 
شرایط نابسامان خانوادگی- اجتماعی است که او را به کج روی 
می کشاند. کودکان خیابانی که خانواده ای ندارند و پرورش آن ها به 
خیابان ها، پارك ها و جامعه ی نا به هنجار سپرده می شود، ناخودآگاه 
به بزه کاری و کج روی کشیده می شوند. محیطی که کودك و 
نوجوان در آن متولد می شود و رشد می یابد، مهم ترین نقش را 
در چگونگی و شکل گیری رفتار، در دوران کودکی و نوجوانی آن ها 
دارد و عمیق ترین اثرها را در دوران جوانی آنان خواهد گذاشت. باید 
دانست که در هر دوره ای و در هر جامعه  ای، هنجارهای اجتماعی 
هریک مفهوم و معنای خاصی داشته اند و نیز هر کدام سیر تکاملی 

ویژه ای را پیموده اند تابه این صورت درآمده اند.
اقدام به کج روی

اقدام به کج روی شامل رفتارهای متنوعی است که افراد برای 
اذیت و آزار دیگران به کارمی برند تا موجب شکایت 
این  اگر  شوند.  آن ها  از  گروهی  نارضایتی  و 
کج روی ها در مأل عام صورت بگیرند، ممکن 
است موجب شکایاتی شوند. مثالً برهنگی 
و مستی ناشی از الکل، اگر در مأل عام 
تلقی  روی  عنوان کج  به  گیرد،  صورت 
می گردد و ممکن است قوانین جزایی در 

مورد این خطاکاران به مورد اجرا درآید.
اعتقاد به کج روی

یعنی اعتقاد و قبول به انجام کارهایی که 
برای بیشتر مردم جامعه جایز نباشد و مورد 
پذیرش نیست. این خود یکی از متغیرترین 
پایه هایی است که برای تعریف و شناخت 

شخص کج رو به کار رفته است.
خودکشی: یا به منزله ی کج روی شناخته 
می شود و یا به عنوان عملی ناشی از 
عدم هم نوایی وهم دردی فرد در 

جامعه.
کودکان خانواده های کج رو

که  واقعیت  این  به  توجه  با 
انعطاف پذیر  موجودی  کودك، 
و مانند موم نرم و قابل پرورش 
آموزش  نوع  است،  شکلی  هر  به 
در  را  تأثیر  مهم ترین  خانواده،  پرورش   و 
اولیه ی کودك خواهد  تشکیل شخصیت 
خانواده  اعضا  دیگر  و  والدین  و  داشت 
می توانند کودك را به هر شکلی که خود 

بخواهند تربیت کنند.
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در  پردیس  شهرک  ورزشکاران  درخشش 
مسابقات ووشو قهرمانی استان

مسابقات ووشو قهرمانی استان، گرامیداشت هفته تربیت بدنی 
روز جمعه سی ام مهرماه به میزبانی بوشهر برگزار شد که سه مدال 

طال، هفت نقره و سه برنز ره آورد کاروان ورزشی شهرك پردیس 
در این دوره از رقابت ها بود .

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرك پردیس، از کاروان ورزشی 
شهرك پردیس که به مربیگری محمد رجب زاده در این دوره از 

رقابت ها شرکت کردند، سید امیرحسین موسوی، ماهان حسن زاده 
علی  زارعی،  محمد  کردند،  کسب  طال  مدال  خسروی  یاسین  و 

احمدی، محمدطاها صفایی، آرش صالحی، ارسان خیری، شایان 
کشاورز و آرین عبدالهی موفق به دریافت مدال نقره شدند و امیر 

بهروز، محمود صمصامی و امیرعلی شرفی نیز مدال برنز گرفتند.   
همچنین در رده تیمی  نیز شهرستان های دشتستان، عسلویه و 

جم به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

قله  به  پردیس  شهرک  کوهنوردی  تیم  صعود 
حوض دال دنا

به  پردیس جم، صعود  اطالع رسانی شهرك  پایگاه  گزارش  به 
قله حوض دال دنا به ارتفاع ۴٣۵٠ متر به مناسبت روز کوهنورد و 

هفته تربیت بدنی در تاریخ ٢٨ الی ٣٠ مهر ١٣9۵ برگزار شد. این 
برنامه به سرپرستی آقای محسن سعیدی، مربی و مدرس رسمی 

فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسالمی ایران انجام شد.
پردیس،  پتروشیمی  از  مرادی  هاجر  خانم ها   صعود  این  در 
)معاونت  مظاهر  آقایان  و  مبین  شرکت  از  بازدیده  سعیده 
از  پور  خواجه  امین  پازارگاد(،  شرکت  رفاهی  و  فرهنگی 
حسن  مبین،  از  بازدیده  محمود  پردیس،  پتروشیمی 
زاگرس،  از  دارابی  آهنگر  پارس، حمید  صمصامی  از 
محمد ثابت از پردیس، پیروز خواموشانی از جم، 
مهدی غالمی  از پارس و مجید نبیان از دماوند 

حضور داشتند.

المپـیاد  دهمین 
ســــراســـری 

شرکت  کارکنـــان 
ملی صنایع پتروشیمی
قهرمانی تیم والیبال پازارگاد 

تیم والیبال شرکت عملیات غیر صنعتی 
پازارگاد در دهمین المپیاد سراسری کارکنان 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی مقتدرانه به مقام 
قهرمانی رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، تیم والیبال 
پازارگاد گام اول را در روز نخست دهمین المپیاد سراسري 

کارکنان شرکت ملي صنایع پتروشیمي با اقتدار برداشت و 
توانست تیم پتروشیمی رازی را با نتیجه ٣ بر صفر شکست دهد.

برد تیم والیبال شرکت پازارگاد در مسابقات بعدی نیز با همین اقتدار 
ادامه یافت به گونه ای که این تیم توانست حریفانی چون منطقه ویژه 

ماهشهر، پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی بیستون و پتروشیمی مارون را با 
نتیجه ٠-٣ شکست دهد تا در دیدار نهایی در مقابل پتروشیمی اراك، 

میزبان این دوره از مسابقات قرار گیرد.
تیم هماهنگ و با تکنیک پازارگاد در دیدار مقابل میزبان مسابقات نیز 

همان نتیجه را تکرار کرد و توانست پتروشیمی اراك را با نتیجه ٣ بر ٠ 
شکست دهد و در این دوره از مسابقات به مقام قهرمانی دست پیدا کند.



به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان برگزار شد
مسابقات ورزشی قهرمانی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس

به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، شورای ورزش شرکت های پتروشیمی منطقه 
پارس به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان، مسابقات ورزشی قهرمانی شرکت های 

پتروشیمی منطقه پارس را در رشته های مختلف ورزشی برگزار کرد. در این مسابقات 
که در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد نتایج زیر در بخش مسابقات آقایان به دست آمد:

مسابقات آمادگی جسمانی 
در روز نخست و در مسابقات آمادگی جسمانی که با حضور ٣ تیم از شرکت های جم، 

نوری و آریاساسول برگزار شد، تیم های جم، آریاساسول و نوری به ترتیب مقام های اول 
تا سوم را از آن خود کردند. در قسمت انفرادی این مسابقات نیز آقایان علی قاسمی از 

آریاساسول، حسین باصولی از جم و فرامرز لطفی از آریاساسول به ترتیب اول تا سوم شدند.
مسابقات تیراندازی

مسابقات تیراندازی با حضور ٧ تیم از شرکت های نوری، آریاساسول، زاگرس، جم، 
کاویان، پارس و پازارگاد برگزار شد.  در ادامه مسابقات ورزشی قهرمانی شرکت های 

پتروشیمی منطقه پارس، تیم های آریاساسول، جم و نوری در رشته تیراندازی به 
مقام های اول تا سوم رسیدند. در قسمت انفرادی این مسابقات نیز آقایان کریم باصولی 

و زردشت از جم، بشیری و یوسفیانی و بحرینی از آریاساسول مقام های اول 
تا پنجم را کسب کردند.

مسابقات بدمینتون 
در ادامه مسابقات ورزشی قهرمانی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس 

مسابقات بدمینتون آقایان روز سه شنبه، شانزدهم شهریور ماه با حضور ٦ 
تیم از شرکت های کاویان، زاگرس، جم، پارس، آریاساسول و نوری برگزار شد.

در این مسابقات، آقایان مسعود فرهی از آریاساسول، محمد قرجه از نوری و 
عادل هوشمند از کاویان، مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

مسابقات شنا 
   مسابقات شنای قهرمانی آقایان روز چهارشنبه، هفدهم شهریورماه 

مروارید،  زاگرس،  پروپیلن،  جم،  نوری،  از شرکت های  تیم  با حضور ٨ 
آریاساسول، دماوند و پازارگاد برگزار شد که تیم های پروپیلن جم با ١٢۵ 

امتیاز، آریاساسول با ١٢٣ امتیاز و نوری با ١٠٦ امتیاز به ترتیب مقام های 
اول تا سوم این مسابقات را از آن خود کردند.

مسابقات پرس سینه
در ادامه مسابقات ورزشی قهرمانی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس و در 

رشته پرس سینه، تیم های شرکت های پتروشیمی نوری، پارس، آریاساسول، 
جم، مبین، کاویان، صدف، پایانه ها و مخازن، پازارگاد، زاگرس و دماوند در 

سالن بدنسازی مجموعه ورزشی شیرینو ٢ با هم به رقابت پرداختند که در 
پایان این مسابقات تیم های جم، پازارگاد و مبین به ترتیب مقام های اول تا 

سوم را از آن خود کردند.
مسابقات مچ اندازی 

مسابقات مچ اندازی آقایان نیز در ادامه مسابقات ورزشی قهرمانی 
شرکت های پتروشیمی منطقه پارس برگزار شد و در این 

مسابقات که در سالن بدنسازی شیرینو٢، تیم هایی از 
شرکت های پتروشیمی نوری، آریاساسول، پازارگاد 

و مبین حضور داشتند که در پایان، تیم های 
آریاساسول، نوری و پازارگاد به ترتیب مقام 

های اول تا سوم را ازآن خود کردند.
میز  روی  تنیس  مسابقات 

پیشکسوتان
مسابقات تنیس روی میز پیشکسوتان نیز در ادامه مسابقات 

ورزشی قهرمانی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس برگزار 
شد که در پایان این مسابقات که در سالن بیلیارد مهمانسرای 

شیرینو توسط شورای ورزش شرکت های پتروشیمی منطقه 
پارس برگزار شد، حمید رضا ستونی از جم، علی حیدری از 

نوری، سارنگ صادقان از پارس و یونس تقوی از زاگرس به 
ترتیب مقام های اول تا چهارم را کسب کردند.

مسابقات ورزشی بانوان
اما در بخش بانوان مسابقات ورزشی قهرمانی شرکت های 



پتروشیمی منطقه پارس که توسط شورای ورزش شرکت های پتروشیمی 
منطقه پارس و به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان برگزار شد نتایج 

زیر به دست آمد:

مسابقات بدمینتون بانوان
مسابقات بدمینتون بانوان روز دوشنبه، پانزدهم شهریور ماه با حضور ٣ 
تیم از شرکت های پازارگاد، پردیس جم و نوری برگزار شد که تیم های 
پردیس جم و نوری در رشته بدمینتون بانوان، مقام های اول و دوم را از 
آن خود کردند. در قسمت انفرادی این مسابقات نیز خانم ها زهرا حیاتی و 
ساره رضایی از پردیس جم و زیور محمدی از نوری مقام های اول تا سوم 

را کسب کردند.

مسابقات شنای بانوان
مسابقات شنای قهرمانی بانوان روز چهارشنبه، هفدهم شهریورماه با حضور 

٦ تیم از شرکت های نوری، جم، شهرك پردیس، پارس، آریاساسول و 
پازارگاد برگزار شد.

در ادامه مسابقات ورزشی قهرمانی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس 
که به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان توسط شورای ورزش شرکت 
های پتروشیمی منطقه پارس برگزار می شود، تیم های شنای بانوان جم، 

نوری و پارس به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

مسابقات مچ اندازی 
مسابقات مچ اندازی بانوان در ادامه مسابقات ورزشی قهرمانی شرکت های 
پتروشیمی منطقه پارس با حضور تیم هایی از شرکت های پتروشیمی 
نوری، آریاساسول، جم، زاگرس و پازارگاد برگزار شد که در پایان، تیم های 
آریاساسول، پازارگاد و جم به ترتیب مقام های اول تا سوم را ازآن خود 

کردند.

    مسابقات ووشو قهرمانی استان

مسابقه آمادگی جسمانی فرزندان زیر۱2 سال در شهرک پردیس

برگزاری مسابقات تیراندازی

 مسابقات شنای آقایان برگزار شد

 برگزاری مسابقات مچ اندازی بانوان مسابقات مچ اندازی آقایان برگزار شد نایب قهرمانی پازارگاد در مسابقات پرس سینه

 برگزاری مسابقات بدمینتون بانوان

برگزاری مسابقات بدمینتون برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی

صعود تیم کوهنوردی شهرک پردیس به قله حوض دال دنا قهرمانی تیم والیبال پازارگاد
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سرزمین مجازی ، فضایی است ، امن ، ساده و مفید جهت دسترسی و تبادل 
اطالعات فرزندان عزیز در گوشه گوشه ایران زمین طراحی و پیاده سازی شده 
است. در این سرزمین کلیه اطالعات متشکل از آدرس وب سایت ها ، تصاویر ، 
فیلم و کارتون و اطالعات مورد نیاز کودکان و نوجوانان زیر ١۴سال براساس رده 

بندی سنی مشخص ، معرفی خواهد شد.
فرزندان در سه گروه سنی تقسیم بندی شده و ارائه خواهد شد: ١- رده سنی نو 
نهال -  زیر ٦ سال ٢- رده سنی خردسال -  ٦ تا 9 سال ٣-  رده سنی کودك  

-  9 تا ١٢سال
در این بستر والدین و مربیان نیز می توانند در کنار فرزند خود به تعامالت 

سازنده پرداخته و از امکانات ویژه خود استفاده کنند.
کلیه اطالعات بر اساس رده سنی کاربران دسته بندی و نمایش داده خواهد 
شد بصورتیکه شما کاربر گرامی با صرف کمترین زمان به بهترین نتیجه الزم 

خواهید رسید و از سردرگمی در فضای اینترنت رهایی خواهید یافت.
برخی از سرویسهای این شبکه را می توانید در صفحه سرویسهای شبکه 

مالحظه کنید.
این شبکه از طریق خطوط تلفن معمولی و بدون نیاز به اینترنت قابل دسترسی 
می باشد کافیست پس از ثبت نام و تکمیل فرم عضویت کلمه کاربری و رمز 
این شبکه  از مزایای  ارتباط  برقراری  از  عبور خود را دریافت نموده و پس 

استفاده نمایید.
نحوه ثبت نام و عضویت:

با استفاده از منوی عضویت و وارد نمودن مشخصات عمومی و عکس فرزند 

کد  توانید  می  خود 
کاربری اختصاصی دریافت 

نموده و پس از این با خیال راحت 
مجازی  فضای  از  استفاده  امکان  خود  فرزندان  به 

اینترانت را بدهید.
سرزمین مجازی کودکان ، محصولی از شبکه اختصاصی کودك تبیان است 
که محیطی امن در فضای مجازی برای فرزندان ایران اسالمی فراهم ساخته تا 
پس از این استفاده از فناوری اینترنت برای تمامی اعضا خانواده و بدون دغدغه 

میسر شود.
سرزمین مجازی کودکان محیطی برای رشد خالقیت و مهارتهای فرزندان

نقاط تحت پوشش:
استفاده از این شبکه در تمامی استان های کشور امکان پذیر می باشد کافیست 
پس از اتصال به شبکه از طریق شماره تلفنهای هر استان شبکه متصل شوید.

چرا شبکه کودک؟
ضرورت استفاده از محیط های مجازی در عصر حاضر برای هیچکس پوشیده 
نیست و ممنوعیت استفاده از آن منجر به انحراف خواهد شد به انضمام اینکه 
اکثر فرزندان جهت پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی خود همیشه به دنبال 
منابع اطالعاتی بروز ، غنی و در دسترس می باشند. سرزمین مجازی کودکان 
اولین شبکه اطالعاتی ویژه کودکان و نوجوانان می باشد که با محیطی سالم 
و به دور از خطرات فضای مجازی اطالعات و سرویسهای مناسبی را برای 

فرزندان ایران اسالمی فراهم نموده است.
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م  ســــــــــــــــــال
دوستان گل نشریه ندای پارس

از پیش شماره هشتم نشریه تصمیم 
گرفتیم در این صفحه  شما را با ضرب 
المثل های اصیل فارسی ایرانی آشنا 
نهایتا  و  یک  شماره  هر  در  و  کنیم 
دو تا از این ضرب المثل ها را با هم 
مرور میکنیم. حاال میخواهم توضیح 
کوتاهی از ضرب المثل رو براتون بگم:

مثل چیست ؟
مثل ، سخن کوتاه و مشهوري است که به قصه 
اي عبرت آمیز یا گفتاري نکته آموز اشاره مي 
کند و جاي توضیح بیشتر را مي گیرد . کلمه” 
مثل ” عربي است و کلمه فارسي آن “ متل ” 
است . وقتي مثل گفتن صورت بي ادبانه پیدا 
کند آن را متلک مي گویند . البته ضرب المثل 
یک ترکیب عربي است به معناي مثل زدن . 
در همه زبانهاي دنیا ضرب المثل فراوان است 
. بعضي از مثل ها در همه زبانها به هم شباهت 
دارند . هر قدر تاریخ تمدن ملتي درازتر باشد 
بیشتر حادثه در آن پیدا شده و مثل هاي 
بیشتري در آن وجود دارد . و در زبان فارسي 

نیز ده ها هزار ضرب المثل وجود دارد . 

مثل ها چند نوعند ؟
 عبارت مثل گاهي کوتاه است و در دو یا سه 
کلمه خالصه مي شود مانند )فیل و فنجان 
( که مي فهماند دو چیز از جهت کوچکي 
وبزرگي با هم تناسب ندارند . این مثل در اصل 
داراي ۵ کلمه بوده ) آب دادن فیل با فنجان 
( ولي معموال با همان دو کلمه به اصل مثل 

اشاره میکند .
عبارت مثل گاهي دراز است مانند ) آفتابه و 
لولهنگ هر دو یک کار را مي کنند ولي ارزش 
آنها وقت گرو گذاشتن معلوم مي شود ( چون 

از  ارزشش  شده  ساخته  سفال  از  لولهنگ 
آفتابه که از مس است کمتر است .·مثل گاه 

یک عبارت ساده است و گاه یک خط شعر
) شتر در خواب بیند پنبه دانه گهي لپ اپ 

خورد گه دانه دانه (
 مثل ها از کجا مي آیند ؟

 ·بعضي از مثلها حاصل پندهاي دانایان یا 
پیشوایان مذهبي یا تجربه هاي زندگي مردم 

است . اینگونه مثل ها را حکمت مي نامند .
·بعضي گفتار اشخاص نامدار تاریخي یا عادي 
بوده که در موقع خاصي خیلي بجا و مناسب 
بوده و از بس به ذوق دیگران خوش آمده 
مشهور شده است . ·بسیاري از مثل ها نتیجه 
داستاني است ، خواه حقیقي یا افسانه اي 
باشد . در حالي که مردم از داستان اصلي آن 
ممکنست بي خبر باشند و یا  ممکنست در 
هر شهري به صورتي نقل شود . ·بعضي از 
مثلها از یک قطعه شعر معروف گرفته شده 
است مانند، ) از ماست که بر ماست (که از 
شعر معروف ناصر خسرو گرفته شده است . 
مثل هاي منظوم گاه ساخته و پرداخته شاعر 
است و گاهي از مثل هاي ساده گرفته شده 
و در شعر زیبا و مناسبي جا افتاده و جانشین 

مثل قدیمتر شده است .
 مثل چه فایده دارد ؟

·دانشمندان تاریخ و جامعه شناس در بررسي 
هاي  مثل  از  گذشتگان  اخالق  و  روحیات 
جاري هر محلي استفاده مي کنند . ·دانستن 
مثل ها گفتن و نوشتن را آسان مي کند . 
چون این جمله ها کوتاه و زیباست و بر دل 
مینشیند و گفتگوي دراز را کوتاه مي کند 
و اگر در جاي خود استفاده شود اثر حرف 
بیشتر مي شود . توجه : درست به کار بردن 
مثل هم خودش یک هنر است . اگر در جاي 
نامناسب گفته شود و یا با موضوعي که در 
میان است مطابق نباشد ممکنست صورت 

متلک به خود گیرد .

در زمان هاي  دور، مرد خسیسي زندگي مي کرد. او تعدادي 
شیشه براي پنجره هاي خانه اش سفارش داده بود . شیشه بر 
، شیشه ها را درون صندوقي گذاشت و به مرد گفت باربري را 
صداکن تا این صندوق را به خانه ات ببرد من هم عصر براي 
نصب شیشه ها مي آیم . از آنجا که مرد خسیس بود ، چند باربر 
را صدا کرد ولي سر قیمت با آنها به توافق نرسید. چشمش به 
مرد جواني افتاد ، به او گفت اگر این صندوق را برایم به خانه 
ببري ، سه نصیحت به تو خواهم کرد که در زندگي بدردت 
خواهد خورد. باربر جوان که تازه به شهر آمده بود ، سخنان مرد 
خسیس را قبول کرد. باربر صندوق را بر روي دوشش گذاشت 
و به طرف منزل مرد راه افتاد. کمي که راه رفتند، باربر گفت : 
بهتر است در بین راه یکي یکي سخنانت را بگوئي. مرد خسیس 
کمي فکر کرد. نزدیک ظهر بود و او خیلي گرسنه بود . به باربر 
گفت : اول آنکه سیري بهتر از گرسنگي است و اگر کسي به تو 

گفت گرسنگي بهتر از سیري است ، بشنو و باور مکن.
باربر از شنیدن این سخن ناراحت شد زیرا هر بچه اي این مطلب 
را مي دانست . ولي فکر کرد شاید بقیه نصیحتها بهتر از این 
باشد.  همینطور به راه ادامه دادند تا اینکه بیشتر از نصف راه  
را سپري کردند . باربر پرسید: خوب نصیحت دومت چه است؟ 
مرد که چیزي به ذهنش نمي رسید پیش خود فکر کرد کاش 
چهارپایي داشتم و بدون دردسر بارم را به منزل مي بردم . 
یکباره چیزي به ذهنش رسید و گفت : بله پسرم نصیحت دوم 

این  است ، اگر گفتند پیاده رفتن از سواره رفتن بهتر است ،
 بشنو و باور مکن.

باربر خیلي ناراحت شد و فکر کرد ، نکند این مرد مرا سر کار 
گذاشته ولي باز هم چیزي نگفت.  دیگر نزدیک منزل رسیده 
بودند که باربر گفت: خوب نصیحت سومت را بگو، امیدوارم این 
یکي بهتر از بقیه باشد. مرد از اینکه بارهایش را مجاني به خانه 
رسانده بود خوشحال بود و به مرد گفت : اگر کسي گفت باربري 

بهتر از تو وجود دارد ، بشنو و باور مکن
مرد باربر خیلي عصباني شد و فکر کرد باید این مرد را ادب کند 
بنابراین هنگامي که مي خواست صندوق را روي زمین بگذارد 
آنرا ول کرد و صندوق با شدت به زمین خورد ، بعد رو کرد 
به مرد خسیس و گفت  اگر کسي گفت که شیشه هاي این 

صندوق سالم است ، بشنو و باور مکن
 از آن  پس، وقتي  کسي  حرف بیهوده مي زند تا دیگران را فریب 
دهد یا سرشان را گرم کند ، گفته  مي شود که  بشنو و باور مکن.

مثل دوم
بشنو و باور نکن !
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های  گل  به  و  بود  ایستاده  حیاط  توی  رحیم  بابا 
رنگارنگ باغچه آب می داد. او همیشه عینک نقره ای 
گردی به چشم می زد، همه موهایش هم سفید بود.

بابا رحیم از توی راه پله صدایی شنید، تق و تق و تق 
فهمید که سحر دختر همسایه دارد از پله ها پایین 

می آید تا به دوستش زهره بازی کند.
سحر هنوز در خانه ی دوستش را نزده بود که زهره 

در را باز کرد و گفت: »سالم سحر!«

سحر گفت: » ار کجا فهمیدی که من پشت در 
هستم؟«

کفش  صدای  تق  تق  صدای  از   « گفت:  زهره 
های خوشگلت فهمیدم که آمدی دنبالم تا مثل 
همیشه با هم بازی کنیم. تو برو توی حیاط من 

االن می آیم.
بابا  به  و  حیاط  توی  دوید  با خوشحالی  سحر 
رحیم مهربان سالم داد. بابا رحیم هم لبخند زد 

و برایش دست تکان داد.
به  سحر  چشم  شد؛  حیاط  وارد  زهره  وقتی 
سنجاق سر زیبای او افتاد. سنجاق شبیه پروانه 
ای بود که بال های طالیی داشت. وقتی زهره 
راه می رفت بال های طالیی پروانه تکان و تکان 
می خورد و برق می زد. سحر گفت: »چقدر گل 

سرت قشنگ است!«
زهره گفت: »آره، ولی کفش های قرمز تق تقی 
تو خیلی قشنگ تر است. من همیشه دلم می 

خواست که از این کفش ها داشته باشم.«
سحر چند قدم با کفش هایش راه رفت و گفت: 

» زهره میایی قایم باشک بازیی کنیم؟«
زهره گفت: » نه نه، چون تو از برق بال های 
طالیی سنجاقم می فهمی که من کجا قایم شده 

ام، بهتر است طناب بازی کنیم.«
سحر گفت: »نهنه من با این کفش های پاشنه 

بلندم نمی توانم طناب بازی کنم.«
برای همین آن ها غمگین و تنها روی لبه ی 
باغچه نشستند. بابا رحیم که حواسش پیش بچه 
ها بود شیر را بست و به طرف بچه ها رفت و 

گفت: »حوصله ی بازی نداریم!«
بابا رحیم پرسید: »می خواهید برایتان نقاشی 

بکشم؟«
بچه ها خوشحال شدند و برای بابا رحیم مداد 
و کاغذ آوردند. بابا رحیم عینک گردش را روی 
بینی اش جابه جا کرد و مشغول کشیدن نقاشی 
شد. او دو دختر بچه ی خندان را کشید که روی 
سر هر دو یک سنجاق پروانه ای شکل بود و به 
پای هر دو یک جفت کفش قرمز تق تقی. بابا 
رحیم نقاشی را به آن ها داد و گفت: »بیایید، این 

هم دو تا دختر خوب و مهربان!«
دخترهای نقاشی بابا رحیم تنها نبودند و هر دو 
می خندیدند. یک دفعه زهره سنجاق سرش را 
به سحر داد و گفت: » امروز مال تو باشد، می 
توانی به موهایت بزنی تا برایت بال های طالیی 
اش را تکان بدهد.« سحر خندید و گفت: » بیا 
کفش هایمان را عوض کنیم تا این کفش های 
قرمز برایت تق و تق صدا کنند.« سحر و زهره 

دیگر تنها نبودند.
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 ... شکایات  و  تظلمات  رسمی  مرجع   .١۵

است-علفزار

افقی
١.از جاذبه های توریستی استان اردبیل با 

امکانات تفریحی، ورزشی، و فرهنگی بسیاری 
چون قایقرانی، دوچرخه سواری، باغ وحش 

و-هتل های مجهز و زیبا
مسافرت  نخستین  جیحون-  قدیم  ٢.نام 

عروس و داماد با هم-جالب و جذاب
صورت  خودمان-آرایش  پول  ٣.واحد 

بازیگران-پایدار ، همیشگی
۴.مزه-دوستی-جوهر مازو

۵.برابر-حرف سوم یونانی-غالب-برگ برنده
٦.لقب حضرت فاطمه)س(-نویسنده فرانسوی 

طاعون-سم حشره کش
و  روزنامه  چوپان-مشترك  کالم  ٧.تکیه 

مجله-افسانه سرا
٨.دسته پیستون اتومبیل-گوسفند جنگی- 

تسمه عقب پالن
9.قوم ترکمن-النگوی قدیم-آتش مازنی

١٠.مایع حیات بخش بدن- سنگ ترازو- جمع جن
١١.لحظه کوتاه-آماده و فراهم-گالبی-تلخ

١٢.از وسایل پرواز- ردیف قالی- امتداد
١٣.مسافر- آشکار- صف سیب زمینی!

صادق  از  شرقی-اثری  آذربایجان  استان  در  ١۴.شهری 
هدایت-خمیازه

١۵.از مربیان سرشناس سابق مادرید و سر مربی فعلی تیم ملی 
فوتبال
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