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درود بر مخاطبان همیشگی ،عزیز و گرانقدر نشریه ندای
پارس .بابت تأخیری که در انتشار شماره جدید نشریه به
وجود آمد از شما عذرخواهی میکنیم .دالیل متعددی
برای این وقفه وجود داشت اما باالخره به لطف خدا و همت
همکاران بزرگوارمان در کمیته روابط عمومی شرکتهای
پتروشیمی پارس ،مجوزهای الزم برای ادامه انتشار این
نشریه گرفته شد تا در خدمت شما باشیم.
در این مدت که از شما دور بودیم ،رویدادها و مناسبتهای
فراوانی را پشت سر گذاشتیم که هرکدام ناگفتههای 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 اشتياق حسينی که در
وجود همه آزادگان و آزاد انديشان جهان جوشش میکند و
از شعوری که هرساله در محرم و صفر ،تعالی پیدا میکند و
به اوج میرسد .محرم و صفری که موسم يادآوری قيام حسينی
است و در آن تجلی اصول دين خدا صورت پذيرفته 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 رنگیشان 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
دوچندان میشود .كودك خردسال دیروزمان ،تبدیل به
دانشآموز امروز میشود و مدرسه رفتن را بهعنوان مهمترین
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وظیفه خود انتخاب میکند در حالی كه تا چند روز پیش در
خانه سرگرم بازی بود و نیازی به تالش برای بزرگ شدن و قبول
مسئولیتنداشت.
بههرروی ،پیششماره نهم نشریه پارس در آغازین روزهای
ماه ربیعاالول و شروع هفته وحدت پیش روی شماست که
این موضوع را به فال نیک میگیریم و بسیار خرسندیم که
در این مدت ما را با پیامها و نظرات خود به یاد «ندای پارس»
بودید و با ما ماندید که بخشی از این نظرات را در این شماره
آوردهایم .ما نیز در این شماره سعی کردهایم با اضافه کردن
قسمتهای جدید ،تنوع بیشتری به مطالب نشریه بدهیم.
قسمتهایی همچون صفحه «مشاور حقوقی» که برای پاسخ به
سؤاالت شماست؛ سواالتی که از طریق پلهای ارتباطی برای ما
ارسال میکنید و مشاور حقوقی شما به آنها پاسخ میدهد .بار
دیگر از شما خوانندگان همیشگی نشریه عذرخواهی میکنیم
و امیدواریم که این تأخیر را بر ما ببخشید .حرفهای ناگفته
زیادی برای شما داریم.
بگذار هر چه نمیخواهند ،بگوییم!
بگذار هر چه نمیخواهیم ،بگویند…
باران که بیاید؛
از دست چترها
کاری برنمیآید.
ما اتفاقی هستیم
که افتادهایم…
«نصرت رحمانی»
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وزیر نفت در سالن کنفرانس شرکت عملیات
غیر صنعتی پازارگاد:

رفتار بیمه ها با واحدهای پتروشیمی سختگیرانه باشد

وزیر نفت بر توجه به مقوله  HSEو 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

 HSEدر این واحدها تاکید کرد و گفت :مجتمع های پتروشیمی ،فرصتهای
اقتصادی کشور هستند که در صورت رعایت نکردن مبحت  HSEو 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  ٧٦اشاره کرد و یادآور شد :ارزش تولید محصوالت
پتروشیمی در سال  ١٣٧٦مبلغ یک میلیارد دالر بود که اکنون به  ٢٠میلیارد
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.

به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد به نقل از شانا ،مرضیه
معاون وزیر نفت در سالن کنفرانس شرکت پازارگاد
شاهدایی ،شامگاه پنجشنبه ،چهارم شهریورماه در جلسه ای که در
عنوان کرد:
سالن کنفرانس شرکت پازارگاد و با حضور وزیر نفت و مدیران عامل
استانداردهای ایمنی در پتروشیمی ها
صنایع پتروشیمی عسلویه برگزار شد ،از اجرای  ٢برنامه میان مدت و
تقویت می شود
بلند مدت در زمینه  HSEخبر 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.
وی تصریح کرد :در ماهشهر ،سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
به موضوع  HSEرسیدگی می کند اما در عسلویه که این کار
برعهده سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس سپرده شده ،نیاز
به توانمندسازی این مجموعه دراین امر بر اساس نیازهای صنعت
پتروشیمی است.
مدیرعامل شرکت ملي صنایع پتروشیمی ایران درمورد گله برخی
مدیران نسبت به روند پیشرفت فاز  ٢مجتمع دماوند و مشکالت
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از تقویت استانداردهای ایمنی خصوصی سازی این مجموعه نیز گفت :هیئت دولت نهایت همکاری
در مجتمعهای پتروشیمی خبر داد و گفت :یک مشاور در سطح کلی را برای حل مشکل پتروشیمی دماوند دارد .بر پایه این گزارش ،وزیر
صنعت پتروشیمی کار ممیزی بر شرکتها را بر عهده می گیرد و از نفت ،پنج شنبه ،چهارم شهریورماه با سفر به استان بوشهر ،از برخی
مجتمعهای پتروشیمی واقع در عسلویه بازدید کرد.
این پس مجتمع ها از سوی یک مشاور ،ممیزی می شوند.
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در حضور وزیر نفت انجام شد

تقدیر نماینده مردم عسلویه ،جم ،دیر و کنگان
در مجلس شورای اسالمی از مدیر عامل
شرکت پازارگاد

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

صعود  ۱۰پله ای هلدینگ خلیج فارس

جدیدترین رنکینگ صد شرکت برتر کیمیکال دنیا توسط ICIS
منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد ،در این گزارش که
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  BASFغول پتروشیمیایی دنیا در رتبه اول قرار
دارد .همچنین چهار شرکت برتر این رده بندی یعنی BASF,
 Sinopec, Dow Chemical, Sabicبه دلیل کاهش بی
سابقه قیمت نفت افت فروش داشتند که به ترتیب  ۱۶ ،۲۳ ،۵و
 ۲۲درصد است .نکته قابل توجه ارتقاء ده پله ای هلدینگ خلیج
فارس از جایگاه  ۴۴در سال  ۲۰۱۵به جایگاه  ۳۴در سال جاری
با  ۴درصد افزایش در میزان فروش سالیانه است.
استاندار بوشهر در بازدید از دهکده گردشگری
دریایی پازارگاد

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

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

جوامع محلی تقدیر کرد.
سکینه الماسی در این جلسه و در حضور وزیر نفت ،فرماندار
عسلویه و مدیران نفتی شرکت های مستقر در منطقه ،مراتب
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.
سکینه الماسی در ادامه این نشست ،ضمن قدردانی از توسعه
صنعت نفت در این منطقه ،اظهار کرد :صنعت به هر منطقه ای
وارد شود ،سبب توسعه آن می شود و منطقه عسلویه در  ٢دهه
اخیر تولید محور شده است.
وی خطاب به وزیر نفت و با اشاره به این که شما اقتصاد ٨٠
میلیون ایرانی را تامین می کنید و انتظار داریم همانگونه که
به کل ایرانیان توجه می شود ،به عسلویه نیز که در آن فعالیت
دارید توجه ویژه ای داشته باشید ،تصریح کرد :از شرکتهای
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
و ساخت شناورهای «حرا  »1دراین دهکده ،ضمن ابراز رضایت
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.

تقدیر عادل نژاد سلیم از مدیر عامل شرکت

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.

شهرستان عسلویه همچنین بانی خير مدرسهساز محمد
صفاييان مدير عامل محترم شركت پازارگاد ،مدرسه  6كالسه
روستای بنود افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي شركت پازارگاد ،استاندار بوشهر در
اين مراسم که روز یکشنبه ،هفتم شهریورماه برگزار شد ضمن
تقدير و تشكر ويژه از شرکتهای پتروشيمی در سخنانی ساخت
مراكز آموزشي را مهم دانست و در مورد ارتقا سطح علمی دانش
آموزان منطقه تأکید كرد.
گفتنی است ،اين مدرسه  6كالسه با مساحت  3300مترمربع در
روستای بنود و توسط شركتهای پتروشيمی با نظارت شركت
عمليات غير صنعتی پازارگاد ساخته شد.

با حمایت و مشارکت شرکت پازارگاد انجام شد

افتتاح مدرسه  6کالسه روستای بنود

به مناسبت هفته دولت و همزمان با سالروز شهادت شهيدان
رجايي و باهنر و با حضور استاندار بوشهر ،سکینه الماسی
نماینده مردم محترم دیر ،کنگان ،جم و بوشهر ،مسئولين

اولین قرارداد تامین سرمایه خارجی در پتروشیمی خلیج فارس رقم خورد
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 قالب( corporate guaranteeضمانت
شرکتی) را به همراه داشت و اولین قرارداد تامین منابع مالی در قالب یوزانس
از کشور ژاپن و تحت پوشش بیمه صادراتی  NEXIو قرارداد منعقده با
ماروبنی در اول سپتامبر در توکیو ژاپن به مبلغ  ۳۲۰میلیون 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

مشابه قابل افزایش به  ۶۴۰میلیون 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
زیاد ایشان موفق شد الزامات ارایه صورت های مالی وانطباق آن با IFRS
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 میگردد.
با تدابیر فوق امیدوار است تامین منابع مالی در قالب یوزانس تا میزان ۱
میلیارد یورو و تامین میان مدت را برای مبلغ حدود  ۵۰۰میلیون 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  ۵/۲میلیارد 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  ۱۰میلیارد 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 .
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برگزاری نخستین مانور سراسری پتروشیمی

نخستین مانور سراسری پتروشیمی روز دوشنبه ،پانزدهم شهریورماه در کریدور
پتروشیمی منطقه پارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد ،نخستین مانور سراسری پتروشیمی با سناریوی
نشت گاز از خط خوراک پتروشیمیها پتروشیمی به دنبال وقوع زلزله و همزمانی دو
حادثه نشتی در کریدور  ۱۲۵متری و در مجتمعهای پتروشیمی نوری و پارس با
حضور نیروهای عملیاتی و امدادی آتشنشانی ،بهداری و بهداشت منطقه و حضور گروه
امدادی هاللاحمر شهرستان جم برگزار شد .طبق سناریو در این مانور پس از وقوع
حادثه و اعالم سطح  ۳شرایط 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 همزمانی وقوع حوادث
در  ۳نقطه مختلف ،بهعنوان نخستین مانور در سطح پتروشیمیهای منطقه معرفی شد،
ارزیابان و نمایندههای وزارت نفت ،شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،شرکت هلدینگ
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 قابلبهبود شناساییشده ،مورد بررسی قرار گرفت.

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ()IMS
توسط شرکت پتروشیمی زاگرس
بر اساس ممیزی های
صورت گرفته از سوی
ممیزین شرکت DQS
آلمان ،گواهینامه سیستم
مدیریت یکپارچه ()IMS
به شرکت پتروشیمی
زاگرس اعطاء شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس ،ممیزین شرکت
 DQSآلمان از روز دوشنبه ،پانزدهم شهریورماه تا چهارشنبه،
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هفدهم شهریورماه به انجام ممیزی از واحدها و ادارات شرکت
پتروشیمی زاگرس پرداختند که در نهایت انطباق پیاده سازی
سیستم مدیریت یکپارچه( )IMSمبتنی بر استانداردهای ISO
 14001:2004 ISO ،9001:2015و 18001:2007 OHSAS
با استانداردهای مذکور در شرکت پتروشیمی زاگرس مورد تأیید
ممیزین قرار گرفت و این شرکت موفق شد این گواهینامه بین
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
می باشد که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت
مبتنی بر  9001:2015 ISOمی گردد.

رونمایی از  8گرید 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
صندوق بازنشستگی ،مدیر عامل سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ،فرماندار
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  8محصول جدید مجتمع
پتروشیمی جم تصریح کرد :این  8محصول جدید با تالش متخصصان داخلی و

آریا ساسول صادر کننده نمونه ملی کشور شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آریاساسول ،در مراسم بیستمین سالروز
ملی صادرات در روز پنجشنبه 29 ،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  50شرکت نمونه صادراتی تجلیل به عمل آمد که شرکت پلیمر
آریاساسول به عنوان صادر کننده نمونه ملی درصادرات محصوالت پلیمری
سال  1395معرفی شد و تندیس و لوح تقدیر دریافت نمود.
خاطر نشان می شود شرکت پلیمر آریاساسول در سال  1393نیز موفق به
اخذ این دستاورد شده بود.

با مهارتهای فنی و ذهنی انجام شده اند و میتوان این محصوالت را به عنوان
محصوالت  8+1+1عنوان کرد .چرا که یکی دیگر از این موفقیتها برای پتروشیمی
جم ،خودکفایی و دانش متخصصان بومی و دیگری مدیریت این پتروشیمی است و
ما افتخار میکنیم 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 میکند.
وی در ادامه تصریح کرد :این  8محصول 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 8 :گرید تولید شده توسط شرکت پتروشیمی جم  3تای آن
در تولید درب بطری های نوشابه گاز دار و بدون گاز استفاده می شود و  2گرید
دیگر در تولید الیاف پلی اتیلن مانند تور ماهیگیری و طناب و  3گرید دیگر در تولید
سپر خود رو ،باک 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.

صادرکنندگان برتر استان بوشهر ،روز چهارشنبه  ۲۶آبان ماه در محل
سالن آمفیتئاتر اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر ،با حضور مقامات ارشد
استان و مسئولین سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
در این مراسم که ب ه منظور پاسداشت و تقدیر از فعالیت بنگاههای اقتصادی
صادرکننده کاال و خدمات ایرانی به خارج از کشور برگزار شد ،لوح تقدیر
به همراه تندیس ویژه صادرات استانی سال  95به 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  95را از وزیر صنعت ،معدن و تجارت دریافت نماید.
پتروشیمی نوری یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آروماتیک جهان است
که با ظرفیت چهار  4میلیون و  500هزار تن در سال ،نقش بسزایی در
بازار محصوالت پتروشیمیایی کشور و خاورمیانه را دارد .بنزن ،ارتوزایلین،
پارازایلین ،برش سنگین ،رافینیت و نفتای تصفیهشده ،از محصوالت
صادراتی پتروشیمی نوری به شمار میآیند .مقصد این محصوالت،
کشورهای واقع در آسیای شرقی و جنوب شرقی ،شمال آفریقا ،حاشیه
جنوبی خلیجفارس ،شبهجزیره هند و  ...بوده است .همچنین بخشی از
تولیدات این مجتمع بهعنوان خوراک مجتمعهای پتروشیمی همجوار و
همچنین دیگر کارخانههای داخل کشور مصرف میشود.

انتخاب پتروشیمی نوری بهعنوان صادرکننده
ممتاز استانی سال 95

در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات شهر بوشهر ،از پتروشیمی نوری
بهعنوان صادرکننده نمونه و ممتاز استانی تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی نوری مراسم تجلیل از
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به مناسبت فرارسیدن روز ملی ایمنی و آتشنشانی برگزار شد

رژه تیمهای آتشنشانی

رژه خودروهای آتشنشانی به مناسبت فرارسیدن روز ملی ایمنی و
آتشنشانی 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  9صبح روز چهارشنبه ،هفتم مهرماه  95در ایستگاه مرکزی
آتشنشانی پازارگاد برگزار شد ،مهندس یوسفی ضمن تشکر از
آتشنشانان ،آنها را مظهر استقامت نامید و از تالش و کوشش آنان
در عملیات اطفاء حریق در پاالیشگاه ششم و واحد تقلیل فشار
پتروشیمی مبین تشکر و قدردانی نمود.

اهدای لوح تقدیر در حوزه  HSEبه شرکت
پلیمر آریاساسول

با حضور سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیر عامل و مدیریت
بحران کشور از شرکت پلیمر آریاساسول به دلیل کسب نمره برتر در
ارزیابی  HSEارشد 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.
با حمایت پتروشیمی پردیس انجام شد

كلنگ زني پروژه احداث مدرسه شش كالسه در
روستاي سهمو شمالی
كلنگ احداث مدرسه  ۶كالسه با حمايت مالی شركت پتروشيمی
پرديس ،روز دوشنبه هشتم شهريورماه سال  ۱۳۹۵با حضور
فرماندار شهرستان عسلويه ،مديركل نوسازی مدارس استان
بوشهر ،مديرعامل پتروشيمی پرديس ،امام جمعه و جمعي از
مسووالن شهرستان عسلویه و اهالي محترم روستای سهمو
شمالی ،به زمين زده شد.
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به گزارش روابط عمومی پتروشیمی پردیس ،اين مدرسه  ۶كالسه
برای دانش آموزان مقطع ابتدايی با زير بنای  ۷۰۰مترمربع
ساختمان آموزشی ،مساحت كلی  ۳۱۰۰متر مربع و با تعهد ۱۲
ميليارد ريالي توسط پتروشيمی پرديس احداث خواهد شد.
بهمن زماني ،مديرعامل پتروشيمي پرديس در این باره گفت:
شركت پتروشيمي پرديس توجه ويژه ای به مسووليت های
اجتماعی دارد و فعاليتهای ديگری نيز از جمله همكاری در
گسترش فضای سبز و زيرساخت های مختلف آموزشي ،فرهنگي
و رفاهي درشهرستان داشته است.

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس و
استاندار سمنان از پتروشیمی مروارید

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

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  MEGو مرکز حفظ و ارتقای سالمت کارکنان
در شرکت پتروشیمی مروارید بازدید کردند.
در طی این بازید مهندس جوکار مدیرعامل پتروشیمی مروارید
توضیحاتی در خصوص محصوالت تولیدی ،میزان تولید ،فروش،
صادرات و راهاندازی ارائه کرد.

واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی نوری در هشتمین جشنواره
روابط عمومی صنعت نفت کشور که در روز سهشنبه ،یازدهم آبانماه
 ۹۵برگزار شد ،حائز دو  ۲رتبه 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 عمومیهای 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،
پاالیش و پتروشیمی کشور در هشت بخش مطالعات اجتماعی،
برنامهریزی ،روابط الکترونیک ،انتشارات ،ارتباطات رسانهای ،تبلیغات
و کارشناس روابط عمومی بود.
روابط عمومی پتروشیمی نوری توانست بهعنوان 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
برنامهریزی ساالنه شرح این افتخارآفرینی است.
هدف اصلی برگزاری این جشنواره چابک سازی و ارتقاء سطح
علمی و حرفهای روابط عمومیهای صنعت نفت کشور است .هیئت
داوران آن که شامل گلچینی از بهترین اساتید رشته روابط عمومی
دانشگاههای کشور بودهاند ،شرکتکنندگان را در چهار سطح مجزا
(ستادی ،عملیاتی ،استانی و تولیدی) تفکیک نموده و سپس با توجه
به اظهارنامهها و رصدهای مربوطه ،آنان را موردسنجش و ارزیابی
قراردادند.
انتخاب روابط عمومی پتروشیمی نوری پس از طی مراحل ارزیابی و
بازدیدهای مربوطه ،در رسته شرکتهای 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 برنامهریزی جامع ساالنه و همچنین دو مقام دومی در حوزههای
مطالعات اجتماعی و برنامهریزی ساالنه از سالهای قبل در کارنامه
خود دارد.

سیزدهمین همایش جایزه ملی کیفیت ایران

تندیس برنزین برای شرکت پتروشیمی پارس

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

روابط عمومی پتروشیمی نوری خوش درخشید
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برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در
پتروشیمی مروارید

اولین مانور واکنش در شرایط اضطراری شبانه در شرکت پتروشیمی
مروارید با حضور تیمهای 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 301
سایت الفین مجتمع و قطع آب آتشنشانی در موقعیت حریق برگزار شد،
آتشنشانان ضمن هماهنگی با ایستگاههای همجوار و زیر نظر مسئولین
آتشنشانی ،عملیات آبگیری و نیز آبرسانی با چندین رشته لوله آبدهی به
محل آتشسوزی فرضی را با استفاده از خودروهای چندمنظوره عملیات

برنامه ریزی ساخت یک مجتمع  300هزارتنی
اتیلن ازسوی آریاساسول

مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول از برنامه ریزی این شرکت برای
ساخت یک مجتمع  300هزار تنی اتیلن به ارزش  400میلیون
دالر خبر داد.
امیر حسین بحرینی مدیرعامل شرکت پلیمر آریا ساسول در گفتگو
با نیپنا اظهارکرد :در راستای برانامه های توسعه ای این شرکت
احداث یک مجتمع  300هزار تنی اتیلن با سرمایه گذاری 400
میلیون دالری در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه شرکت ساسول آفریقای جنوبی جهت حضور
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نمودند .یکی از اهداف اصلی این مانور انتقال آب به محل حریق از یک
نقطه نسبتاً دوردست بود که نحوه ارتباطات گروههای 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 بخشهای مختلف ،تأسیسات
و تجهیزات ایمنی و عملکرد تیمی اطفاء حریق و راههای خروج اضطراری
مجتمع و نحوهی امدادرسانی صحیح به مصدومین احتمالی حادثه در
زمان شب بود .مهندس کریمی نیک ،رئیس  HSEپتروشیمی مروارید در
حضور نفرات عملیاتی ،تعامل و همکاری دستگاههای ذیربط در اجرای این
مانور را قابلقبول ارزیابی کردند و ضمن تشکر از واحدهای حراست ،روابط
عمومی ،خدمات ،بهرهبرداری و کشیک محترم ،آمادگی آتشنشانان در
برابر حوادث و آتشسوزی ناشی از نشت گازهای قابل اشتعال و شناخت
آنها از نحوه برخورد با اینگونه حوادث را اجتنابناپذیر 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 بهمنظور ارزیابی بهتر نحوه عملیات تیمها مراحل مختلف
این عملیات توسط روابط عمومی تصویربرداری شده که پس از بررسی،
نتایج ارزیابی کارشناسی بهمنظور بهبود و ارتقاء توان عملیاتی و همچنین
اهداف از پیش تعیینشده 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  20درصد از تولیدات خود را در بورس کاال عرضه
کنیم و  80درصد تولید نیز به صادرات اختصاص دارد.
در حال حاضر ساالنه حدود 500هزارتن از تولیدات پلی اتیلن
شرکت پلیمر آریا ساسول صادر می شود.

به میزبانی پتروشیمی آریاساسول برگزار شد

نخستین گردهمایی تخصصی الفینها

نخستین گردهمایی تخصصی الفینها باهدف انتقال دانش فنی و همگرایی
میان مجتمعهای الفینی روز دوشنبه 17 ،آبانماه به میزبانی پتروشیمی
آریاساسول برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آریاساسول ،امیرحسین بحرینی مدیرعامل
شرکت پلیمر آریاساسول ضمن خوشامدگویی به مهمانان گفت :این
گردهمایی تخصصی که به مدت دو روز برگزار میشود فرصت مناسبی را برای
پتروشیمیهای الفینی کشور مهیا میکند تا در این زمینه به تبادل دانش و نیز
اطالعات روز جهان بپردازند.
وی افزود :گردهمایی الفینیها با همت مدیریت کنترل تولید شرکت ملی
صنایع پتروشیمی برگزار میشود و امید است واحدهای الفین که قلب تپنده
به میزبانی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد برگزار شد

مراسم بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل

مراسم بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکتهای
پتروشیمی منطقه پارس (عسلویه) با هدف تجلیل از زحمتکشان و
کارکنان این حوزه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد ،این همایش روز چهارشنبه،
هفدهم آبانماه به میزبانی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد بهعنوان
متولی  HSEمتمرکز شرکتهای 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
استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور در رابطه با اهمیت مقولههای

پتروشیمیها به شمار میروند با دستاوردها و تجربههای روز جهان بیشتر آشنا
شده و مسیر را برای رفع برخی مشکالت موجود تسهیل کنند.
مدیرعامل شرکت پلیمر آریا ساسول ادامه داد :سابقه حضور  20ساله الفین ها در
کشور نشان از اهمیت آنها در صنعت پتروشیمی کشورمان دارد و مجتمعهای
الفینی  13گانه نیاز دارند تا با بهرهگیری از دانش روز جهان ،توسعهیافته و
فعالیتکنند.
بحرینی با بیان اینکه  25واحد جدید الفین طی سالهای آتی در جهان وارد
مدار تولید خواهند شد ،گفت 15 :واحد در امریکا و  10واحد در شرق آسیا
و خاورمیانه به بهرهبرداری خواهند رسید؛ بنابراین  13مجتمع موجود در
کشورمان نیز همسو با طرحهای جدید دیگر کشورها باید بر اساس فناوریهای
روز جهان فعالیت خود را ادامه دهند.
وی درباره فعالیتهای شرکت پلیمر آریا ساسول اظهار کرد 25 :درصد تولید
این مجتمع پتروشیمی در داخل کشور و از طریق بورس کاال عرضه میشود و
مهمترین 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 یکمیلیون تن
ظرفیت دارد و  2واحد  300هزارتنی تولید پلیاتیلن سبک و سنگین نیز در
حال فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه واحد  HDبا  410روز فعالیت بدون توقف و واحد الفین با
 11ماه تولید مستمر رکوردی جدید را در تولید به ثبت رساندهاند ،گفت :این
امر با در نظر گرفتن تمامی شرایط تولیدی و نیز اصول  HSEانجام شده است.
مختلف پدافند غیر عامل و لزوم جاریسازی الزامات مربوطه در حوزه
انرژی و صنعت ،حضور مدیران محترم عامل ،روسای محترم مجتمعها،
روسای  ،HSEمسئولین و کارشناسان پدافند غیرعامل شرکتهای
پتروشیمی منطقه پارس و مسئولین پدافند غیرعامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی برگزار شد ،از تالشگران این عرصه تقدیر و تشکر
شد و بهرسم یادبود هدایایی به این تالشگران اهدا شد .در ابتدای این
مراسم آقای مهندس دشتی دبیر محترم ستاد بحران و رئیس HSE
پتروشیمی منطقه پارس ضمن خوش آمد گویی به حاضرین ،گزارشی از
وضعیت موجود ارائه و بر اهمیت جاریسازی سندهای پدافند غیرعامل
کشور در منطقه عسلویه بهعنوان چراغ راه مصونسازی صنعت کشور
به ایراد سخن پرداختند .در ادامه آقای مهندس سبزکار فرمانده محترم
اجرایی مدیریت بحران شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس ضمن مهم
ارزیابی کردن فعالیتهای 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 مقولههای پدافند غیرعامل ،آموزش
و آگاهیرسانی در خصوص مباحث مربوط به این حوزه مطالبی را خاطر
نشان نمودند .در خالل این برنامه نیز یاد و خاطره شهدای آتشنشان و
صنعت نفت گرامی و از ایشان یاد شد .در پایان نیز از برگزیدگان و فعاالن
این حوزه در سطح شرکتهای پتروشیمی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
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نشست هم اندیشی جمعی از فعاالن اقتصادی
ایتالیا با مدیران پتروشیمی جم

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  PDHو  PPرا
در شرکت ایجاد نماییم و احداث این واحد ها فرصت مناسبی برای حضور

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  PDHو  PPپتروشیمی 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.

همایش تجلیل از خادمین و ذاکرین اهل بیت
شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس

کسب سطح زرین از سوی جامعه مدیریت سبز اروپا
توسط پتروشیمی 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 زیستمحیطی با معرفی و اجرای پروژه رفع آلودگی خاک در
سال  ۲۰۱۶موفق 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  ۲۰۱۶بهعنوان عضو افتخاری هیئترئیسه بنیاد
جهانی انرژی برگزیده شد .خاطرنشان میسازد که این مراسم در روز سهشنبه،
 ۱۸اکتبر  ۲۰۱۶در محل اتاق بازرگانی اتریش (وین) با حضور آقای دائمی معاون
امور اقتصادی و برنامهریزی 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.
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نخستین همایش «به رنگ ملکوت» بهمنظور تجلیل از خادمین و ذاکرین اهل
بیت در شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد ،این همایش به همت ستاد اقامه نماز
شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس روز سهشنبه ،بیستوپنج آبان ماه در
پتروشیمی نوری و با حضور مدیران عامل ،مسئولین و رئیس شهرک پردیس
برگزار شد .در ابتدای این مراسم ،مهندس طاهری مدیرعامل شرکت پتروشیمی
نوری به عنوان دبیر جشنواره ،ضمن خوشآمد گویی به مدعوین و حاضرین
در همایش ،به پارهای از فعالیتهای مجتمع خود در راستای پاسداشت اهداف
عاشورایی و سیر ه عملی اهل بیت در ایام عزاداری محرم و صفر اشاره کرد و
افزود :امامان د .حجتاالسالم 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 شرکتها و تجلیل و تقدیر
از آنها عنوان کرد .از دیگر برنامههای ویژه این همایش میتوان به حضور مداح
توانمند کشوری حاج مرتضی طاهری ،همخوانی زیبای گروه تواشیح الغدیر و
اجرای فوقالعاده سید محمد حسینی مجری بنام کشوری اشاره نمود.
گفتنی است در پایان از خادمین و ذاکرین  11شرکت پتروشیمی و شهرک
پردیس جم تقدیر به عمل آمد و از زحمات ده ساله حجتاالسالم حاج آقا احمدی
بروجردی به عنوان خادم ویژه تقدیر شد.

همزمان با اربعین حسینی در شهرستانهای عسلویه و جم
توزیع شد

بستههای پذیرایی برای کاروان اربعین حسینی

پتروشیمی زاگرس بر قله صادرات
صنعت پتروشیمی
شرکت پتروشیمی زاگرس مقام اول بیشترین تناژ صادراتی کشور را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس ،بنا بر گزارش آماری
عملکرد کل صنعت پتروشیمی در  7ماهه نخست سال  1395که از
سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه شد ،شرکت پتروشیمی زاگرس
توانست با درج آمار بیشترین تناژ صادراتی در دوره مذکور ،در صدر فهرست
شرکتهای پتروشیمی کشور قرار گیرد .این شرکت با فروش مجموع بیش
از یک میلیون و  700هزار تن محصول در ششماهه نخست سال 95
توانست 96 ،درصد از این آمار را به فروش صادراتی خود اختصاص دهد.
مجتمع پتروشیمی زاگرس ،با ظرفیت اسمی  3میلیون و سیصد هزار تن
در سال ،بزرگترین مجتمع متمرکز تولیدکننده متانول در جهان به شمار
میرود که سهم به سزایی در بازارهای جهانی را دارا است.

همزمان با اربعین حسینی ،یک هزار بسته پذیرایی توسط امور فرهنگی شرکت
پازارگاد در شهرستانهای عسلویه و جم توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد ،این بستههای پذیرایی توسط امور
فرهنگی شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد برای جاماندگان اربعین حسینی که
در مراسم عزاداری اربعین سرور و ساالر شهیدان در شهرستانهای عسلویه و جم
شرکت کردند ،توزیع شد.
گفتنی است هزینه این بستهها توسط شورای راهبردی شرکتهای پتروشیمی
منطقه پارس تأمین شده است.

بازدید معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم
ریاست جمهوری از
دهکده گردشگری دریایی پازارگاد

معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری روز دوشنبه ،پانزدهم
شهریورماه از دهکده گردشگری دریایی پازارگاد بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد ،در بازدید دکتر رضوی از دهکده
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.

دیدار سرکنسول سفارت ایران در هندوستان از
غرفه شرکت پتروشیمی زاگرس
سفارت
سرکنسول
جمهوری اسالمی ایران در
کشور هندوستان و هیأت
همراه روز پنجشنبه،
یازدهم شهریورماه از غرفه
شرکت پتروشیمی زاگرس
در نهمین نمایشگاه
INDIA
CHEM
 2016دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس ،آقای خالقی
این نمایشگاه را یکی از نمایشگاه های مهم در زمینه صنایع
شیمیایی در کشور هندوستان قلمداد کرد .وی حضور شرکت
های ایرانی را در اینچنین نمایشگاه هایی موجب ایجاد شرایط
مناسب تجاری مابین دو کشور دانست و برای شرکت های
حاضر در نمایشگاه آرزوی موفقیت کرد .شایان ذکر است شرکت
پتروشیمی زاگرس به همراه پنج شرکت فعال دیگر در صنعت
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
های در حال توسعه پروشیمی منطقه ویژه پارس
بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد ،مهندس
زنگنه به ترتیب از واحدهای پتروشیمی در حال
احداث پردیس ،انتخاب ،تخت جمشید ،بوشهر،
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.
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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  ۱۰پروژه
خواهد بود .شاید مرور تاریخ صنعت پتروشیمی چنین
شکوفایی را کمتر در خاطره خود داشته باشد.
پتروشیمی کاویان فاز ٢
فاز دوم پتروشیمی کاویان (الفین یازدهم) به عنوان یکی
از طرحهای توسعه ای در صنعت پتروشیمی است که با
تامین کامل خوراک ،تولید اتیلن این مجتمع ساالنه به
بیش از  ٢میلیون تن می رسد.
مجتمعپتروشیمیکاویان،یکیازبزرگترینتولیدکنندگان
اتیلن کشور با ساالنه  ٢میلیون تن ظرفیت تولید است و
اتیلن تولیدی در پتروشیمی کاویان با خط لوله اتیلن
ی لرستان ،کرمانشاه ،ایالم،
غرب به مجتمع های پتروشیم 
اندیمشک ،کرمانشاه ،کردستان ،مهاباد و میاندوآب ارسال
و مازاد تولید نیز در پتروشیمیهای منطقه ویژه اقتصادی
ماهشهر استفاده می شود.
فاز یک پتروشیمی کاویان در سال  ٩١راه اندازی شد و
دلیل تاخیر در راه اندازی فاز  ،٢کمبود خوراک و مشکالت
ناشی از تحریمهای اعمال شده علیه این صنعت بوده است.
پروژه منواتیلن گالیکول مروارید
پروژه منواتیلن گالیکول ( )MEGپتروشیمی مروارید
در آستانه بهره برداری رسمی قرار دارد؛ می توان انتظار
داشت واحد فرآیندی منواتیلن گالیکول (MEG
 )Plantبا ظرفیت تولید حدود  ٦٠٠هزار تن محصوالت
اتیلن گالیکول بزودی راه اندازی شود.
مقدار خوراک این واحد ساالنه  ٣٤٠هزارتن اتیلن و ٣٦٨
هزار تن اکسیژن خواهد بود و محصوالت تولیدی آن
شامل  ٥٠٠هزار تن در سال منو اتیلن گالیکول ٥٠ ،هزار
تن در سال دی اتیلن گالیکول ( )DEGو  ٣,٤هزار تن
در سال تری اتیلن گالیکول ( )TEGاست.
پردیس فاز  -٣اوره و آمونیاک
ساخت فاز  ٣پردیس که در زمینی به مساحت ١٣,٥
هکتار از سال  ٩٠کلید خورده است ،پیش بینی می شود
امسال آماده بهره برداری باشد .محصوالت اصلی این واحد
پتروشیمی ،آمونیاک و اوره است .خوراک اصلی مجتمع
پتروشیمی پردیس گاز طبیعی است که از فازهای میدان
گازی مشترک پارس جنوبی تامین میشود.
ظرفیت اسمی برای فازهای یک و دو این مجتمع
پتروشیمی ساالنه یک میلیون و  ۳۶۰هزار تن آمونیاک
و دو میلیون و  ۱۵۰هزار تن اوره است؛ برای ذخیره سازی
آمونیاک سه مخزن هر یک به ظرفیت  ۲۰هزار تن و
در مجموع  ۶۰هزار تن و همچنین سه انبار هر یک به
ظرفیت  ۵۰هزار تن و مجموع  ۱۵۰هزار تن برای اوره
وجود دارد.
پتروشیمی تخت جمشید پارس ( پلی استایرین)
این طرح در زمینی به مساحت  ٣,٧٥هکتار در منطقه

ویژه اقتصادی انرژی پارس در حال اجراست ،احداث این
طرح از سال  ٩٣کلید خورد و محصول تولیدی آن جی
پی پی اس به میزان  ٥٠هزار تن در سال است.
شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه با
هدف تولید انواع محصوالت پلی استایرن در سال ١٣٩٢
توسط بخش خصوصی تاسیس شد .این شرکت در نظر
دارد آینده ای نزدیک به ظرفیت تولید  ٦٥هزار تن درسال
انواع محصوالت  PS، HIPSو  XPSو  ١٢٠هزار تن
درسال  EPSدست یابد.از این رو در گام نخست با هدف
عرضه محصول با ارزش  XPSاقدام به خرید یک واحد نو
تحت لیسانس شرکت  TOYOشده است.
پلی استایرن ،یکی از متداولترین رزینهای تجاری
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
ی کند ،این ماده به صورت گرانولهای استوانهای شکل
م
(یا دانههای کروی پلی استایرن انبساطی) تولید میگردد
و فرآیند تولید آن بر مبنای پلیمریزاسیون پیوسته (یا
ناپیوسته در مورد پلی استایرن انبساطی) مونومر استایرن
انجام میپذیرد ،آماده بهره برداری قرار دارد.
پتروشیمیدماوند
این طرح در زمینی به مساحت  ٩٠هکتار در حال
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 خوراک
و شبکه خطوط ارتباطی مجتمع های تولیدی فاز دوم
طرح های پتروشیمی ،در نظر دارد واحد های هوا ،آب،
نیروگاه ،ایستگاههای 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.
پتروشیمیبوشهر
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  ٦٥٠هزار تن متانول ،یک میلیون تن الفین ،پانصد و
پنجاه هزار تن اتیلن گالیکول٣٠٠ ،هزار تن پلیمر سنگین
و سبک و سیصد هزار تن اسید استیک طراحی و اجرا
می شود.
پتروشیمی بوشهر همچنین ظرفیت  ١٥٠هزار تن
جداسازی گوگرد ٢٩٥ ،میلیون فوت مکعب در روز بازیابی
اتان و  ٣٢٤میلیون فوت مکعب در روز شیرین سازی
گاز را دارد.
پلی استایرین انتخاب
طرح تولید  ٢٥٠هزار تنی پلیاستایرن پتروشیمی
انتخاب در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حال
اجراست .مطابق برنامه ریزی صورت گرفته در برنامه
افتتاح طرحهای امسال قرار دارد.
پلی استایرین در صنعت ساختمان به عنوان عایق
صنایع برق و الکترونیک و در صنایع بسته بندی به
عنوان محافظ و یخدانهای نگهدارنده مواد غذایی
استفاده می شود.

COD:kh-03
SMS:500051207

آئین افتتاح دبستان دخترانه فاطمه الزهرا
(س) در شهرستان جم ،شامگاه یکشنبه ،هفتم
شهریورماه با حضور مصطفی ساالری استاندار
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 حمایتهای همیشگی ،از
رشد  3برابری اعتبارات پروژههای هفته دولت در
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جم نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت :شرکت
عملیات غیر صنعتی پازارگاد در احداث این مدرسه
 12کالسه مشارکت فعالی داشته است و همراهی
و حمایت نوسازی مدارس استان بوشهر و تالش
پیمانکار مربوطه سبب شده تا بخشی از دغدغههای
مردم در حوزه فضاهای آموزشی رفع شود.
نوروزی با اشاره به پروژههای هفته دولت در سال
 94گفت :شهرستان جم در سال گذشته 21
میلیارد تومان مجموعاً پروژه افتتاحی و کلنگزنی
داشته است و این رقم در سال جاری به  66میلیارد
تومان رسیده است که رشد  3برابری اعتبارات را
نسبت به سال قبل نشان میدهد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان جم نیز در این
آئین ضمن تشکر و قدردانی از محمد صفائیان
و شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس برای
حمایتهای بیشائبه در ساخت مدارس مختلف در
شهرستان جم ،گفت 17 :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 گوشهای از خدمات
دولت روحانی در جم است و افتخار میکنیم
که توانستهایم سهمی کوچک در حل مشکل
سختافزاری 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 کمکهای بسیاری
به شهرهای عسلویه ،کنگان و جم رساندهاند و نقش
مهمی در آبادانی منطقه داشتهاند.
سکینه الماسی افزود :فعالیتهای شرکت پازارگاد
و آقای صفائیان که مبتنی بر گفتههای وزیر محترم
نفت و در راستای مسئولیت اجتماعی شرکتهای
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 دولتهای مختلف
گفت و با تقدیر از فعالیت چشمگیر استاندار محترم
بوشهر و سرکار خانم الماسی که تالش بیوقفهای
برای آبادانی استان انجام میدهند ،از احداث و
راهاندازی  2مدرسه دیگر با کمک و حمایت مدیران
شرکتهای پتروشیمی در استان در هفته وحدت
خبر داد و گفت :در مورد فرهنگ آموزش و پرورش
همه یکصدا هستند که بیش از این باید فعال
باشیم و هنوز انتظارات مردم به اندازهای که لیاقت
آن را دارند بر آورده نشده است.
محمد صفائیان افزود :شأن مردم بیش از اینها
است و هر آنچه که ما انجام دادهایم وظیفه بوده
است.
صفائیان ادامه داد :بر اساس گفته دکتر ساالری
استاندار محترم همچنین مهندس نژاد سلیم مدیر
عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس ،عالوه
بر توسعه زیرساختها باید روی مدلهای ذهنی
نیز کار کرد تا تفکر ،رفتار و فرهنگمان با توجه به
دستورات اسالم باشد و باید توجه داشت که این
فرهنگسازی از خود شخص ،خانواده و فرزندان
شروع میشود و در جامعه نمود پیدا میکند.

مدیر عامل شرکت پازارگاد افزود :فرزندان ما به ما نگاه
میکنند و از ما میآموزند بنابراین باید فرهنگ کتاب و
کتابخوانی در خانوادهها نهادینه شود.
استاندار بوشهر نیز بهعنوان 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 مهمترین اولویت ماست و امسال در این مسیر نهایت
توان و ظرفیت موجود را به کار بستهایم.
دکتر مصطفی ساالری با اشاره به افتتاح دبستان دخترانه
فاطمه الزهرا (س) در شهر جم ،گفت :شرکت عملیات
غیر صنعتی پازارگاد مشارکت خوبی در سطح آموزش
در شهرستانهای جنوبی انجام داده است که این اقدامات
موجب خرسندی مردم شده است.
وی افزود :این دبستان اولین دبستان دخترانه در شهر
جم است که با اعتباری بالغ بر  30میلیارد ریال در هفته
دولت افتتاح شده است ،در راستای تقویت فضای آموزشی
شهرستان جم اقدامات خوبی در حال انجام است.
استاندار بوشهر به مرز فیزیکی بین مردم شهر جم و
شهرکها اشاره کرد و گفت :یک مرز بین کارمندان و
کارکنان نفت و گاز و پتروشیمیها با مردم شهر جم وجود
دارد که باید برداشته شود.
ساالری اظهار داشت :آسیبهای فراوانی به ساکنین
شهرکها به سبب همین مرز فیزیکی وارد شده است که
فراتر از تصور است.
ساالری به نارضایتی مردم شهر جم از وجود این مرز
فیزیکی میان شهر جم و شهرکها 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
شهرک وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد میکنم برای حذف این مرز
اقدامات فرهنگی الزم از سوی هر دو طرف انجام شود
تأکید کرد :باید بستر فرهنگی برای سکونت کارمندان
نفت در جم فراهم شود و هم شهروندان جمی بتوانند با
خرید خانه در شهرکها مستقر شوند ،با ایجاد چنین بستر
فرهنگی این مرز فیزیکی برای همیشه از بین خواهد رفت.
استاندار بوشهر به دیدگاه وزیر نفت در خصوص شهرکها
اشاره کرد و گفت :حذف مرز فیزیکی شهرکها از
موضوعات موردتوجه وزیر نفت است و بهصورت جدی به
آن اعتقاد دارد.
ساالری مزیت تحقق این امر را رفع فاصلهها میان مردم
شهر جم و مسئوالن نفت و گاز برشمرد و تأکید کرد :یکی
از موارد اصلی که حذف مرزها در شهرکها است ،تسهیل
ارائه خدمات نفت و گاز به مردم شهرستان جم افزایش
خواهد یافت.
وی تصریح کرد :زمانی که این مرز فیزیکی میان شهرک
و شهر جم وجود نداشته باشد مسئوالن نفت و گاز برای
خدماترسانی به فرزندان خود در شهر جم اقدام خواهند
کرد و برای توسعه جم باید این نگاه نهادینه شود.
گفتنی است پس از این اقدام خیر که در راستای
مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای پتروشیمی منطقه
پارس انجام شد ،مرتضی رئیسی ،معاون وزیر آموزش و
پرورش و رئیس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس
کشور از مشارکت فعال و صادقانه در خصوص احداث
فضاهای آموزشی و پرورشی در مناطق محروم استان
بوشهر با اهدا لوح از مدیر عامل شرکت عملیات غیر
صنعتی پازارگاد تقدیر و تشکر کرد.
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COD:GN-01
SMS:500051207

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) بهعنوان بزرگترین
تولیدکننده مواد آروماتیکی جهان با ظرفیت  4میلیون و 500
هزارتندرسال،ازجملهمجتمعهایشرکتصنایعپتروشیمی
خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) است که بهصورت رسمی
در تیرماه  ۱۳۸۶افتتاح شد و در حال حاضر بهصورت مستقیم
برای حدود هزار نفر ایجاد اشتغال کرده است .در شش ماهه
نخست سال جاری رکورد تولید در این مجتمع به بیش از10
درصد بیشتر از ظرفیت تولید اسمی رسید که باالترین رقم
ثبتشده از ابتدای فعالیت این مجتمع تاکنون بوده است.
به همین منظور با مهندس صانعی ،رئیس مجتمع
پتروشیمی نوری در دفتر کارش
گفتوگویی انجام دادیم که
در ادامه میخوانید.

نـدای پــارس-
جناب آقــــای مهندس
صانعی برای آشنایی بیشتر
مخاطبان کمی از خودتان بگویید.
 قبل از شروع مصاحبه الزم میدانم روز خبرنگار را به شماو همکارانتان تبریک بگویم و به خاطر زحماتی که در انتشار
دوماهنامه ندای پارس میکشید ،تشکر کنم .نشریه ندای
پارس چه از نظر کیفیت مطالب و چه از نظر چاپ ،مجله
خوبی است و در این مدت کوتاهی که منتشر شده است
مخاطبان زیادی پیدا کرده است.
تقی صانعی هستم ،متولد  .۱۳۴۷در سال  ۱۳۷۲به
استخدام شرکت پتروشیمی اصفهان درآمدم .لیسانس و
فوقلیسانس مهندسی شیمی را از دانشگاه صنعتی اصفهان
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گرفتم همچنین
فوقلیسانس مدیریت پروژه
را از دانشگاه کلگری کانادا اخذ کردم.
 ۵سال در اداره بهرهبرداری شرکت پتروشیمی
اصفهان و  ۲سال در اداره مهندسی فرایند مشغول
فعالیت بودم .در سال  ۱۳۷۹به پتروشیمی برزویه منتقل
شدم که در ابتدای فعالیت ،مسئول مهندسی  ،رئیس راه
اندازی و در مرحله پیش راهاندازی
و راهاندازی شرکت و بعد از راهاندازی واحدها بهعنوان رئیس
خدمات فنی
بــــــودم سپس بهعنوان معاون مجتمع و در حال حاضر
هم بهعنوان رئیس مجتمع در حال خدمت هستیم.
ندای پارس -چه تفاوتی بین کار کردن در شهرهایی مثل
اصفهان و شیراز و کار کردن در منطقه پارس جنوبی و

عسلویه است؟
 شرایط شهرهایی مثل اصفهان و شیرازبه هر حال ازنظر آبوهوا و مسائل دیگر
خیلی بهتر از اینجاست .دما و رطوبت باال
و درعینحال کار دشوار ،شرایط را سختتر
کرده است .از اینها مهمتر در شهرهایی
مانند اصفهان و شیراز امکانات بهگونهای
است که کارکنان بعد از انجام کارشان به
آغوش خانواده برمیگردند و به همراه آنها
از امکانات این شهرها استفاده میکنند؛ اما
اینجا یکی از مهمترین دغدغههایی که ما
داریم ،دغدغه خانواده همکاران است .شاید
عامل اول ثب رکورد وجود همکاران
برای همکاران ما مهم نباشد که در چه
ندای پارس -کدام فازها؟
دارای
که
است
مجتمع
این
تالشگر
شرایط سخت و خشنی کار میکنند اما
 خوراک ما از فازهای  ۷ ،۶و  ۸تأمینشایستگیهای فراوانی هستند که بهصورت
مهمترین دغدغه آنها دغدغه خانواده
میشود اما ما به همه فازها وصل
خودکار و با همدلی ،عالقه و احساس مسئولیت
است چه آنهایی که اینجا در کنار
هستیم و از نظر تأمین خوراک
خانواده زندگی میکنند و چه
هیچگونه مشکلی نداشتیم.
باال در این مجتمع فعالیت میکنند و این همدلی باعث
آنهایی که بهصورت ترددی و
شد که با عالقه و اعتقاد نواقص فنی را اصالح کنیم و با
دور از خانواده هستند .به نظر
ندای پارس -مقصد داخلی و
پیگیری ادارات فنی و هماهنگی با مدیریت فروش
من این مهمترین تفاوت است.
خارجی محصوالت شما کجاست؟
مجتمع ،محصوالت جدیدی که تولید کردیم
 یکی از محصوالت مجتمع مارا بازاریابی کنیم تا به این موفقیت
ندای پارس -برگردیم به موضوع اصلی و
«پارازایلن» است که به کشور چین صادر
برسیم.
اتفاقی که در شرکت پتروشیمی نوری افتاد و
میشود و در حال مذاکره با یک شرکت
رکورد تولیدی که در این مجتمع ثبت شد .از
پاکستانی و هندی هستیم که این محصول را به
کم و کیف و چگونگی دستیابی به این رکورد کردیم را بازاریابی کنیم تا به این موفقیت آنجا هم صادر کنیم .محصول دیگر ما «بنزن»
بگویید.
برسیم.
است که در شرکت پتروشیمی پارس استفاده
 با راهاندازی پتروشیمی نوری در سال ۱۳۸۵میشود و در مواقعی که این پتروشیمی از
ما مشکالت فنی زیادی داشتیم که این ندای پارس -پس اولین عامل همدلی کارکنان مدار خارج میشود بنزن تولیدی را به چین
مشکالت با یاری تمامی همکاران شرکت ،یکی بود؟
صادر میکنیم .محصوالت «هویاند» و
پس از دیگری حل شد و به جایی رسیدیم  -بله .ما با رعایت الزامات  HSEو بدون «رافینیت» ما به کشورهای حاشیه خلیج
که برای رسیدن به ظرفیت تولید ،در کنار هیچگونه توقف تولید ناشی از اشکاالت فنی فارس صادر میشود و بقیه محصوالت ما هم
پروژههای بلندمدت ،پروژههای کوتاهمدتی توانستیم کار را ادامه دهیم .عامل اصلی بعدی مانند «الیتنت»« ،ال پی جی» و «بنزن» هم
نیز تعریف کردیم و به این نتیجه رسیدیم که تعمیرات پیشگیرانه شرکت است که در حال به پتروشیمیهای جم و پارس ارسال میشود.
از ظرفیت خالی برخی از واحدهای مجتمع انجام است و این موضوع باعث شده است که مقدار کمی از محصوالت ما هم با تانکر برای
استفاده کنیم و به تولید محصوالت ،تنوع هیچگونه توقف تولید نداشته باشیم و اگر شرکتهای داخلی ارسال میشود.
ببخشیم .خوشبختانه این کار با موفقیت بهصورت موضعی و در یکی از قسمتها توقفی
انجام شد و نتیجه آن این بود که در شش ماه به وجود آمده با تمهیداتی که اندیشیدهایم ندای پارس -پس بیشتر صادرات دارید؟
اول سال  ۱۳۹۵بتوانیم تولیداتمان را بهطور مشکل را بهسرعت حل کردهایم.
 بله .صادرات و مبادالت بین مجتمعی.متوسط به بیش از  10درصد باالتر از ظرفیت
اسمی برسانیم و در تیرماه نیز به باالترین ندای پارس -اینها عوامل داخلی بودند .آیا ندای پارس -تولید مجتمع شما به گفته
میزان تولید در طول عمر مجتمع دست پیدا عوامل دیگری هم در خارج از مجتمع وجود خودتان به حدود  10درصد بیشتر از ظرفیت
کردیم.
داشت که بر این میزان تولید مؤثر باشد؟ برای تولید اسمی رسیده است ،برای حفظ این
ندای پارس -عامل یا عوامل اصلی ثبت این
رکورد چه چیزهایی بودند؟
 عامل اول وجود همکاران تالشگر اینمجتمع است که دارای شایستگیهای فراوانی
هستند که بهصورت خودکار و با همدلی،
عالقه و احساس مسئولیت باال در این مجتمع
فعالیت میکنند 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

مثال رفع موانع صادرات محصوالت شما و یا
تأمین خوراک اولیه الزم برای تولید محصول
شرکت ،پس از توافقات بینالمللی و رفع
تحریمها.
 تمام این مشکالت وجود داشته استاما خوشبختانه ما در دوران تحریم موانع
صادراتی را پیگیری و حل نمودیم و مجتمع
ما از نظر کمبود خوراک هم رنج نمیبرد چرا
که این مجتمع از طریق خطوط لوله به ۱۰
فاز پاالیشگاهی پارس جنوبی وصل است که
سه فاز خوراک ما را تأمین میکنند.
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رکورد و ماندن در این ظرفیت تولید چه
برنامهای دارید؟
 ظرفیت تولید ما که در همین حد خواهدماند اما پروژههایی را تعریف کردهایم که
در این پروژهها به دنبال تولید محصوالت
با ارزش افزوده باالتر هستیم به این معنی
که همین محصوالتی که تولید میکنیم را
تبدیل به محصوالتی کنیم که قیمت باالتری
در بازار دارند.
ندای پارس -مث ً
ال چه محصوالتی را از
محصوالت فعلی تولید میکنید؟
 ما در حال ساخت یک پروژه جداسازیترکیبات سبک هستیم که حدود  25درصد
پیشرفت فیزیکی دارد که با احداث این
واحد محصوالت سبک تبدیل به محصوالت
دیگری چون رافینیت میشود .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
مبدلهاست که دارای نشتی است و از چین
خریداری شده است که با نصب این مبدل
میزان تولید محصوالت باارزشتر ما میشود
.
ندای پارس -شما گفتید که تحریمها
تأثیری روی کار شما
نداشته است ،بفرمائید
چه چالشهایی پیش
روی شما وجود دارد؟
 تحریمها تأثیرداشتند اما ما این
تأثیرات را خنثی
کردیم .ما در آن
دوران در خصوص
تأمین قطعات از
خارج کشور خیلی
مشکل
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داشتیم اما با تشکیل و فعالسازی کمیته
خودکفایی در مجتمع ،تاکنون بیش از
 1700قطعه حساس را در داخل کشور
تولید کردهایم .در دوران تحریم ما برای
تهیه کاتالیست ها هم مشکل داشتیم که
در اولین اقدام از کاتالیست های دسته
دوم پتروشیمیهای منطقه ماهشهر و اراک
استفاده کردیم و همزمان با حمایت مالی
از یک شرکت داخلی خواستیم که این
کاتالیست ها را برای ما بسازند؛ بنابراین
چالشهایی پیش روی ما بود که ما از آنها
بهترین استفاده را کردیم و این چالشها و
تهدیدها را تبدیل به فرصت کردیم .
ندای پارس -با توجه به حوادث و اتفاقاتی
که متأسفانه در مجتمعهای گاز و پتروشیمی
در کشور افتاده است و وجود تعداد زیادی از
مجتمعهای پتروشیمی در این منطقه ،نظر
شما در خصوص بحث  HSEو حفظ نکات
ایمنی در منطقه پارس چیست؟
 خوشبختانه با پیگیریهایی که HSEشرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد انجام
داده است ،انسجام بسیار زیادی وجود دارد
و من از همین جا از  HSEپازارگاد تشکر
میکنم که با عملکرد خوبی که در مواجهه با
چند اتفاقی که در منطقه به وجود آمد ،نقش
خود را بهخوبی ایفا کردند و متولی کار بودند و
در کمترین زمان ممکن به کمک مجتمعهای
حادثهدیده رسیدند .بحث  HSEهمیشه 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 میکند از واحد  HSEاست .سیستم
دریافت مجوز در این مجتمع با الگوبرداری از
شرکت توتال و ساسول حدود  ۲سال است
که عوض شده است که به ما اجازه میدهد
که بررسیهای بیشتری در کار داشته باشیم
و هر چند زمان بیشتری میبرد
اما ارزش دارد .کارهای دیگری هم انجام
میدهیم از جمله اینکه کارهای مهم را در

روزهای تعطیل انجام نمیدهیم همچنین
فیلمهای جدید آموزشی در این حوزه
و فیلم حوادث واقعی را هرماه برای همه
همکاران نمایش میدهیم که بسیار مثمر
ثمر بوده است .در حال حاضر پروژه PSM
 )(process safety managementکه
استانداردی است که همه فرایندهای ما را
به اقدامات ایمنی مجهز میکند را داریم
که در حال اجرا است .در ضمن ما باالترین
امتیاز کارانه و پاداشهای تشویقی را برای
همکاران  HSEداریم به خاطر اینکه بگوییم
در این مجتمع حرف اول را ایمنی میزند
و ما برای ایمنی اهمیت زیادی را قائل
هستیم .باید بدانیم که حوادث همچون یک
شیر خفته در کمین ماست و ما این موضوع
را برای همکاران یادآوری میکنیم.
ندای پارس -میانگین سنی همکاران شما
در پتروشیمی نوری چقدر است؟ نگاه
شما در خصوص ترکیب استفاده از نیروها
چگونه است؟ عدهای از مدیران معتقدند که
باید از نیروهای جوان استفاده کرد ،عدهای
نیروهای باتجربه را بکار میگیرند و برخی
ترکیب استفاده از نیروهای جوان و باتجربه
را در دستور کار قرار میدهند.
 میانگین سنی همکاران ما  ۳۳سال است.اینجا هم بهنوعی تلفیقی از هر دو است
و عامل مهمی که باعث موفقیت ما شده
است ،حمایتهای مدیریت فعلی و قبلی از
نیروهای جوان است .برای مثال ،در انجام
یکی از پروژهها که حدود  ۱۶اصالح فنی
نیاز داشت با مجوزی که مدیریت به ما
داد و باوجود دلهره و نگرانی در خصوص
انجام شدن یا نشدن این کار ،همکاران ما با
استفاده از برنامهها و نرمافزارهای مهندسی
بهخوبی از پس این کار برآمدند و شاهد
پیشرفت بسیار زیادی در افزایش تولید در
مجتمع بودیم.
ندای پارس -شما گفتید که مقطع
کارشناسی ارشد را در یکی از دانشگاههای

کانادا بودید .در گذشته این موضوع
یعنی اعزام کارکنان برای ادامه تحصیل
در دانشگاههای معتبر انجام میشد اما
در حال حاضر این موضوع مغفول مانده است .سؤالی که اینجا
میشود مطرح کرد این است که آیا نیازی به این کار نیست یا
با تبدیلشدن شرکتهای دولتی به خصوصی و مسئله تأمین
هزینههای اعزام دانشجویان ،این موضوع انجام نمیشود؟
 زمانی که شرکتها زیر نظر شرکت نفت بود این موضوع بهخوبیانجام میشد و خیلی از همکاران ازجمله خود ما رفتیم و این
دورهها را دیدیم که بسیار مؤثر هم بود اما در حال حاضر و با
خصوصی شدن شرکتها متأسفانه متولی خاصی برای این موضوع
وجود ندارد .شک نکنید که ما به علم روز نیاز داریم و باید با
جدیدترین موضوعات مدیریتی و فنی آشنا باشیم .هرچند ما در
حد توان خودمان این کار را با برگزاری و یا فرستادن همکاران
به دورههای چندروزه انجام میدهیم اما موضوعی که شما مطرح
کردید موضوع خیلی مهمی است و متأسفانه در حال حاضر به
خاطر اینکه متولی خاصی وجود ندارد ،فراموش شده است.
ندای پارس -اینکه میگویید متولی خاصی وجود ندارد منظورتان
این است که شرکتهای خصوصی آمادگی این موضوع را دارند اما
متولی در سطح کشور وجود ندارد؟
 نه! همگرایی و توافق بین شرکتهای خصوصی بسیار سخت بهوجود میآید .درگذشته آزمونهایی سراسری بین کارکنان در دو
مرحله انجام میشد و نفراتی برگزیده میشدند و برای تحصیل
اعزام میشدند اما در شرکتهای خصوصی یک متولی خاصی
که همه شرکتها از آن تبعیت کنند وجود ندارد و کار بسیار
پیچیدهای است .به نظر من بهترین کاری که میتوان انجام داد
همان رویهای است که شرکت نفت انجام میداد.
ندای پارس -یعنی با نظارت دولت باشد؟
 بله! چون بهتر است در یک فرایند عادالنه و منصفانه افراد انتخابشوند 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 خانوادههایی
که اینجا ساکن هستند چه اقداماتی را انجام دادهاید و چه برنامههایی
دارید؟
 یک سری از کارها در حیطه فعالیت ماست اما یک سری از تصمیمات،تصمیمات کالن است که باید گرفته شود چرا که اگر بهصورت انفرادی
برای هر شرکتی انجام شود منطقه دچار مشکل خواهد شد و الزم است
که تمامی مجتمعهای منطقه تصمیم واحدی را اتخاذ کنند.

نــدای پارس -که در شورای راهبردی
انجام میشود.
 بله .ما در حیطه وظایف خودمان بهاین نکته مهم رسیدیم که دغدغه همکاران
ما دغدغه خانواده ایشان است .چیزی که ما در
جلسات داخلی با سرپرستان بر آن اصرار داریم این
است که تعادل بین کار و خانواده را در نظر بگیرند و تمام
تالش ما بر این است که آسایش و آرامش را به حداکثر و هر
چیزی که باعث تنش بین همکاران میشود را به حداقل برسانیم
تا بتوانند بهموقع از مرخصیهای خود استفاده کنند .چون نتیجه
آن را دیدهایم که هر کس دغدغه فکری نداشته باشد و خیالش
از بابت آسایش خانوادهاش راحت باشد ،اثرات مثبتش در خود
شخص ،خانواده و شرکت قابلرؤیت است .با تالش هیئتمدیره
شرکت ،تسهیالتی هم مانند سفر به کیش و مشهد فراهم شده
است تا همکاران ما به همراه خانواده بتوانند اوقات خوبی را
داشته باشند.
ندای پارس -همانطور که شما گفتید امروز روز خبرنگار است.
شما نقش رسانهها را برای پوشش اخبار منطقه چگونه ارزیابی
میکنید و رابطه شما با رسانهها چگونه است؟
 انتظاری که از رسانهها وجود دارد رعایت اصول اخالقی درحرفه 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 سایتهای مختلف خبری ،قبل از خوابمطالعه دارم و اتفاقاً یکی از نشریاتی را که میخوانم همین نشریه
ندای پارس است که در همه اتاقهای هتل گذاشته میشود.
ندای پارس -حرف آخر یا پیامی اگر دارید را برای مخاطبان
نشریه که کارکنان و خانوادههای محترمشان هستند ،بفرمائید.
 فقط الزم میدانم از تمامی همکارانم که احساس مسئولیتمیکنند و وظیفهشناس و خودکار هستند ،تشکر قلبی داشته
باشم همچنین از خانوادههای این همکاران که اگر پشتیبانی
آنها نباشد قطعاً ما شاهد موفقیت شرکت نخواهیم بود و از شما
هم تشکر میکنیم که تمامی رویدادها را پوشش میدهید و در
نشریه چاپ میکنید که این مطالب میتواند برای مجتمعهای
دیگر در منطقه الگویی باشد تا بتوانند آن را اجرا کنند.
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مدیـر عامــل شرکت
پتروشیمی جم گفت :قیمت خوراک
زمانی که قیمت محصول سقوط کرد پنج برابر
شد .اوره  ۴۰۰دالری در حال حاضر  ۱۸۰دالر
به فروش میرسد .در حال حاضر قیمت اتان از
 ۱۴۰دالر به  ۲۴۰دالر 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 کردهاند.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم ،سید
حسین میرافضلی در نشستی که روز یکشنبه،
نهم آبانماه برگزار شد با اشاره به تحریمها علیه
ایران ،اظهار کرد :در هشت سالی که ایران تحریم
بود ،کشورهای دیگر از جمله عربستان و چین
رشد کردند .زمانی که ما کارشناسان خود را
برای بازدید به کشورهای دیگر اعزام میکنیم
االن هم میخواهیم مطالعات انجام دهند تا بر
اساس آن مطالعات ببینیم که در چه حوزهای
باید سرمایهگذاری کنیم.
وی با اشاره به فعالیت کشور چین در زمینه
صنعت پتروشیمی ،گفت :کشور چین از
کشورهای دیگر  LPGمیخرد و در کشور
خودش پروپیلن تولید میکند .ارزش برخی از
محصوالتی که چین از این طریق تولید میکند
 ۱۸۰۰دالر است ،در حالی که ما همه محصوالت
خود را خام صادر میکنیم.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم با اشاره به
تواناییهای کشور در زمینههای مختلف ،ادامه
داد :مزیت کشور ایران در کشاورزی نیست .در
سال  ۱۰ ،۱۳۹۵میلیون تن گندم تولید کردیم
که برای آن سه میلیون هکتار زیر کشت رفت و
 ۲۰تا  ۳۰میلیون مترمکعب آب مصرف شد ،اما
درنهایت  ۱۲هزار میلیارد تومان درآمد داشت.
در حالی که اگر دو کارخانه  PDHراهاندازی
میکردیم با خرج کمتر ،درآمد بیشتری کسب
میشد.
میرافضلی گفت :عربستان  PDHبا هزینه باال
تولید میکند در حالی که ایران از دل چاه LPG
استخراج کرده و خام صادر میکند .حتی یک تن
از این مواد خام تبدیل به محصول نمیشود.
وی با تأکید بر اینکه ریسک سرمایهگذاری در
کشور ایران باال است ،اضافه کرد :در حال حاضر
در جایگاه شش هستیم که جایگاه بسیار بدی
است و در این شرایط چگونه توقع داریم که

سرمایهگذار
کنیم.
جذب
سرمایهگذار خارجی به معنی امنیت
و تعامل با جهان است ،اما ریسک سرمایهگذاری
در ایران باال است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با اشاره
به محصوالت پتروشیمی که در کشور تولید
میشود،توضیحداد:عمدهمحصوالتپتروشیمی
در کشور ما آمونیاک ،اوره ،متانول و انواع الوینها
است ،اما باید بررسی کنیم چند درصد گازی
که تولید میکنیم به سمت پتروشیمی میرود.
مسلماً زیر  ۱۰درصد است ،اما بخش عمدهای
از سود کشور از سوی پتروشیمیها حاصل
میشود.
میرافضلی با انتقاد از افزایش قیمت خوراک،
تصریح کرد :قیمت خوراک زمانی که قیمت
محصول سقوط کرد پنج برابر شد.
اوره  ۴۰۰دالری در حال حاضر  ۱۸۰دالر
به فروش میرسد .در حال حاضر قیمت اتان
از  ۱۴۰دالر به  ۲۴۰دالر 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 کردهاند.
وی بـــــا اشــــــاره بـه قیــمت اتـــان
در کشورهای دیــــگر ،ادامه داد :قیمت اتان
در آمریکا در سال  ۲۹۴ ،۲۰۱۲دالر ،در سال
 ۱۹۳ ،۲۰۱۳دالر ،در سال  ۱۹۹ ،۲۰۱۴دالر،
در سال  ۱۳۷ ،۲۰۱۵دالر ،در سال ۱۴۱ ،۲۰۱۶
و در سال  ۱۹۲ ،۲۰۱۷دالر خواهد بود .قیمت
اتان در عربستان  ۹۶دالر و
در ایران  ۲۴۰دالر است .در واقع قیمت اتان در
کشورهای رقیب زیر  ۱۰۰دالر است .از طرف
دیگر ریسک سرمایهگذاری در این کشورها
پایین است و با این شرایط سرمایهگذار خارجی
ی انتخاب نمیکند.
ایران را برای سرمایهگذار 
قیمت خوراک تعیینکنندهترین موضوع
در سرمایهگذاری است .مدیرعامل شرکت
پتروشیمی جم با اشاره به قانون الحاق برخی
مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ،اظهار کرد :در این قانون گفته شده است
که وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و

قیمت خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی پاالیشی و پتروشیمیها
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
و وارداتی ،قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابتپذیری ،محصوالت
تولیدی در بازارهای بینالمللی و بهبود متغیرهای کالن اقتصادی ایجاد
ی داخلی و خارجی ،اعمال تخفیف
انگیزش و امکان جذب سرمایهگذار 
پلکانی تا  ۳۰درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند
جهت تعیین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصوالت میانی
و نهایی تولید میکنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند .در این
قرارداد بنگاههایی که در مناطق کمتر توسعه راهاندازی میشوند از تخفیف
بیشتری برخوردار میگردد.
میرافضلی ادامه داد نمیتوان 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 نمیتواند از خدمترسانی
ایشان به کشور چشمپوشی نماید ،از تالش ایشان و پایداری به هنگامشان
در زمان چپاول نفت در مقابل قطر که مسبب ایجاد شرایط مطلوب برای
پتروشیمیها در پارس جنوبی گردیدند قدردانی نمود.
وی در ادامه با اشاره به تولید هشت میلیون تن  LPGدر کشور بیان کرد:
این موضوع مزیت خوبی برای توسعه صنعت پتروشیمی است.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم با اشاره به فعالیت دولت اصالحات
در زمین ه صنعت پتروشیمی اشاره کرد و افزود :در زمان دولت اصالحات
اقداماتی در زمینه جذب سرمایهگذار خارجی در حوزه پتروشیمی انجام
شد که نتایج مثبتی برای کشور در پی داشت .اکنون هم میتوانیم
شرایطی را ایجاد کنیم که سرمایهگذاران خارجی را جذب کنیم.
میرافضلی در ادامه با اشاره به اقدامات در دست اجرای شرکت پتروشیمی
جم ،توضیح داد :ما درخواست راهاندازی  PDHو دو واحد  ۴۵۰تنی
پروپیلن و پلیپروپیلن و سایر زیرشاخههای آن را کردهایم که در حال
بررسی است .ما با افزایش ظرفیت واحدهای پتروشیمی جم سعی
میکنیم حاشیه سود شرکت را افزایش دهیم.
وی به ارائه پیشنهادی برای سود شرکتهای پتروشیمی پرداخت و ادامه
داد :پیشنهاد میکنم 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 پتروشیمیها
را تعیین کند .مدیر عامل شرکت پتروشیمی
جم با تأکید بر اینکه سود سهام
پتروشیمیها از سود
بــــانکی

کمتر است ،توضیح داد :اگر در حال حاضر قصد داشته باشیم شرکت
پتروشیمی جم  ۲را راهاندازی کنیم هزینه آن حدود  ۲.۵میلیارد دالر
معادل  ۱۰هزار میلیارد تومان میشود .سود متعارف بانکی  ۱۰درصد در
سال و به عبارتی دیگر  ۱۸۰۰میلیارد تومان است.
میرافضلی با اشاره به افزایش قیمت خوراک ،گفت :واکنش ما به این
افزایش قیمت این است که آرام و قرار نداشته باشیم رایزنی کنیم و
مصاحبههای مطبوعاتی برگزار کنیم و به عبارت دیگر از همه جا کمک
بطلبیم .اگر میخواهیم کشور توسعه پیدا کند ،باید به قانون پایبند باشیم
و اگر قانون ایراد دارد آن را اصالح کنیم .خوراک مایع در قانونی که به آن
اشاره کردم یا باید از قانون حذف شود یا اصالح شود.
وی با بیان اینکه دولت در سال بیش از  ۳۰هزار میلیارد تومان به
صندوقهای بازنشستگی پول میدهد ،افزود :اگر این صندوقها سود
بیشتری داشته باشند ،کشور بالندهتر میشود.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی جم با اشاره به قیمت خوراک در بازار
عربستان ،اظهار کرد :آمونیاک در بازار عربستان  ۱۸۰دالر است .هدف
عربستان از عرضه آمونیاک با این قیمت چیست .آیا میخواهد پتروشیمی
ایران را زمین بزند.
وی با بیان اینکه شرکتهای بزرگ آمریکایی حاضر به سرمایهگذاری در
ایران هستند ،گفت :شرکتهای خارجی منتظر فراهم شدن بستر برای
آغاز سرمایهگذاری در ایران هستند ،اما نحوه اجرای قانون افزایش قیمت
اتان و غیره مانع از سرمایهگذاری آنها در کشور میشود.
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  ۲۰کارخانه  PDHدر ایران وجود
دارد و خارجیها تمایل دارند در ایران فعالیت کنند ،در حالی که قبل از
برجام حتی حاضر نبودند با ایران صحبت کنند ،حتی شرکتهای بزرگ
آمریکایی حاضر هستند در ایران سرمایهگذاری کنند .ما به سمت تولید
گریدهایی میرویم که ارزش افزوده آنها باالتر از گریدهای معمولی باشد.
وی با اشاره به نحوهی تعامل شرکت بازل با ایران ،تصریح کرد :زمانی
که ایران تحریم بود برای تولید کاتالیست به شرکت بازل نیاز داشت،
اما شرکت بازل سختگیری کرد و برخی از شرکتهای ایرانی ماهها
فعالیت نکردند .در آن زمان شرکت پتروشیمی جم با کمک چینیها
کاتالیستهای جدید را تولید کرد و دیگر نیازی به بازل ندارد .من به تمام
پتروشیمیها توصیه میکنم 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 میدهم تیم مشورتی وزیر نفت با مدیر عاملهای
شرکتهای پتروشیمی با جلسه در حضور
خبرنگاران بحثهای کارشناسی
کنند.
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مهندس غالمرضا جوکار

مدیرعامل رشکت پرتوشیمی مروارید

آمادگی کامل برای افتتاح رسمی واحد  MEGرا داریم

تاکنون  100میلیون دالر از محل صادرات MEG
ارزآوری کرده ایم .مهندس جوکار ،مجموع تولید
واحد  MEGاین مجتمع پتروشیمی را از زمان راه
اندازی تاکنون  230هزار تن اعالم کرد و از آمادگی
کامل برای برگزاری مراسم رسمی افتتاح خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی
مروارید ،غالمرضا جوکار مدیر عامل شرکت
پتروشیمی مروارید در گفتگو با نیپنا با بیان اینکه
واحد  MEGاین 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،
 230هزار تن بوده است که از این میزان  170هزار
تن تاکنون به بازارهای خارجی از جمله کشورهای
هند و چین صادر شده است.
وی در خصوص مجموع تولید پتروشیمی مروارید
در سالجاری اظهار کرد :مجموع تولید این مجتمع
در شش ماهه نخست امسال  185هزار تن بوده
است که در حدود  15هزار تن آن در بازار داخلی
کشور عرضه شد.
مدیرعامل پتروشیمی مروارید در ادامه با تاکید
بر آمادگی این مجتمع پتروشیمی جهت افزایش
ظرفیت تولید خود تا سقف  350هزار تن در سال،
گفت :درصورت تامین خوراک الزم و نیاز بازار،
ظرفیت تولید واحد ام.ای.جی .را می توان با هدف

صادرات تا  350هزارتن در سال افزایش داد.
جوکار ،درمورد نیاز بازار داخل به ، MEGتصریح
کرد :در حال حاضر  4تولید کننده  MEGدر بازار
کشور وجود دارد که تامین کننده نیاز بازار داخل
هستند ،با این وجود به صورت ماهانه در حدود 2
تا  3هزارتن از محصول  MEGمروارید به بازار
داخلی تزریق می شود.
به گفته غالمرضا جوکار پاالیشگاههای پارس
جنوبی و فومن شیمی از مشتریان  MEGمروارید
هستند.
مدیرعامل پتروشیمی مروارید در ادامه در خصوص
برنامههاوبازارهای صادراتیاین مجتمعپتروشیمی،
گفت :در حال حاضر هند و چین بازار های اصلی
خارجی این شرکت پتروشیمی است ،اما در صورت
قیمت گذاری مناسب در بازارهای اروپاییMEG،
مروارید این بازارها را نیز تسخیر خواهد کرد.
وی با تاکید بر رقابتی بودن محصول MEG
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 100،میلیون
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دالر ارزآوری داشته ایم.
جوکار یادآور شد :ارزآوری پیش بینی شده هنگامی
که قیمت محصوالت باالتر بود ،برای تولید ساالنه
 550هزارتن محصول 500 ،میلیون دالر بود.
وی درمورد خوراک مورد نیاز واحد ام.ای.جی.
مروارید نیز گفت :خوراک اتیلن دریافتی مروارید،
محدود است؛ درحالی که اتان دریافتی باید ساعتی
 84تن باشد ،در سال جاری نتوانستیم بیش از 65
تن در ساعت ،اتان دریافت کنیم.
جوکار ادامه داد :درحال حاضر نیزبا توجه به
نوسانات فازها ،بیشتر از  40تن نمی توانیم خوراک
دریافت کنیم.
مدیرعامل پتروشیمی مروارید با ابراز امیدواری
نسبت به نبود مشکل تامین گاز در زمستان پیش
رو ،به ویژگی بارز واحد اشاره کرد و گفت:واحد
 MEGبدون حضور خارجی ها و با بهره گیری از
متخصصان داخلی و نیروهای جوان راه اندازی شد.
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جشن شکوفههای انقالب در شهر تبریز روز
جمعه ،پانزدهم مردادماه در سالن آمفی تئاتر
مجتمعرفاهیپتروشیمیتبریزودردوسانسبرگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد ،کارکنان و
خانوادههای محترم شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس
ساکن استانهای شمال غربی با حضور در سالن آمفی تئاتر
مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز در این جشن که توسط روابط
عمومی شرکت پازارگاد و به همت کمیته روابط عمومی شرکتهای
پتروشیمی منطقه پارس برگزار شد ،شرکت کردند تا عالوه بر استفاده از
برنامههای هنری ،لحظات پر شور و نشاطی را در کنار یکدیگر سپری کنند.
بر اساس این گزارش ،شرکت پازارگاد با همت کمیته روابط عمومی شرکتهای پتروشیمی
منطقه پارس ،برای فراهم کردن این لحظات جذاب و بهیاد ماندنی با استفاده از گروههای هنری
و هنرمندان بنام و محبوبی همچون اجرای گروه موسیقی توسط فریدون آسرایی ،تقلید صدا توسط
حسن ریوندی ،برنامه کودک صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی برنامههای متنوع و جذابی را اجرا کرد.
گفتنی است جشن شکوفههای انقالب در شهر تبریز ،دومین جشن شکوفههای انقالب در سال 1395
است و نخستین جشن شکوفههای انقالب پیش از این در شهر مشهد مقدس برگزار شد.
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جشن شکوفههای انقالب در اصفهان روز جمعه ،پنجم شهریورماه  95در دوسانس مختلف
و از ساعت  16و  20برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد ،کارکنان و خانوادههای محترم شرکتهای
ن اصفهان با حضور در سالن کوثر مجموعه فرهنگی
پتروشیمی منطقه پارس ساکن استا 
ورزشی  22بهمن اصفهان (سه راه حکیم نظامی ،اول خیابان دانشگاه) در این جشن
که توسط روابط عمومی شرکت پازارگاد و به همت کمیته روابط عمومی شرکتهای
پتروشیمی منطقه پارس برگزارشد ،شرکت کردند تا عالوه بر استفاده از برنامههای
هنری ،لحظات پر شور و نشاطی را در کنار یکدیگر سپری کنند .بر اساس این
گزارش ،شرکت پازارگاد با همت کمیته روابط عمومی شرکتهای پتروشیمی منطقه
پارس ،برای فراهم کردن این لحظات جذاب و بهیاد ماندنی با استفاده از گروههای هنری
و هنرمندان بنام و محبوبی همچون اجرای گروه موسیقی توسط علی عبدالمالکی،
تقلید صدا توسط حسن ریوندی ،برنامه کودک صدا و سیمای استانی،
برنامههای متنوع و جذابی را اجرا کرد .گفتنی است جشن شکوفههای
انقالب در شهر اصفهان ،چهارمین جشن شکوفههای انقالب در سال
 1395است و جشن شکوفههای انقالب پیش از این در شهرهای
مشهد مقدس ،تبریز و رامسر نیز برگزار شده است.

جشن شکوفههای انقالب

در شیراز روزهای چهارشنبه بیست و چهارم،
پنجشنبه بیست و پنجم و جمعه بیست وششم شهریورماه
شهریورماه  95در  6سانس مختلف برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد ،کارکنان و خانوادههای محترم شرکتهای
ن فارس با حضور در در تاالر بزرگ حافظ شیراز (چهار
پتروشیمی منطقه پارس ساکن استا 
راه حافظیه) در این جشن که توسط روابط عمومی شرکت پازارگاد و به همت کمیته روابط عمومی
شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس برگزارشد ،شرکت کردند تا عالوه بر استفاده از برنامههای
هنری ،لحظات پر شور و نشاطی را در کنار یکدیگر سپری کنند.
بر اساس این گزارش ،شرکت پازارگاد با همت کمیته روابط عمومی شرکتهای پتروشیمی منطقه
پارس ،برای فراهم کردن این لحظات جذاب و بهیاد ماندنی با استفاده از گروههای هنری و هنرمندان
بنام و محبوبی همچون اجرای گروه موسیقی توسط علی عبدالمالکی ،تقلید صدا توسط حسن
ریوندی ،برنامه کودک صدا و سیمای استانی ،برنامههای متنوع و جذابی را اجرا کرد.
گفتنی است جشن شکوفههای انقالب در شهر شیراز ،پنجمین جشن شکوفههای
انقالب در سال  1395است و جشن شکوفههای انقالب پیش از این در
شهرهای مشهد مقدس ،تبریز ،رامسر و اصفهان نیز برگزار
شده است.
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جشن شکوفههای انقالب در شهرک پردیس شهرستان جم ،ساعت  20شامگاه سهشنبه سیام و
چهارشنبه سی و یکم شهریورماه همچنین پنجشنبه یکم و جمعه دوم مهرماه  95در  4سانس مختلف
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد ،کارکنان و خانوادههای محترم شرکتهای پتروشیمی منطقه
پارس با حضور در مجتمع فرهنگی شهرک پردیس در این جشن که توسط روابط عمومی شرکت
پازارگاد و به همت کمیته روابط عمومی شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس برگزارشد ،شرکت کردند
تا عالوه بر استفاده از برنامههای هنری ،لحظات پر شور و نشاطی را در کنار یکدیگر سپری کنند.
بر اساس این گزارش ،شرکت پازارگاد با همت کمیته روابط عمومی شرکتهای پتروشیمی منطقه
پارس ،برای فراهم کردن این لحظات جذاب و بهیاد ماندنی با استفاده از گروههای هنری و هنرمندان
بنام و محبوبی همچون اجرای گروه موسیقی توسط علی عبدالمالکی ،تقلید صدا توسط حسن ریوندی و
عباس رضازاده ،برنامه کودک توسط گروه آب نبات ،برنامههای متنوع و جذابی را اجرا کرد.
گفتنی است جشن شکوفههای انقالب در شهرک پردیس شهرستان جم  ،ششمین جشن شکوفههای
انقالب در سال  1395است و جشن شکوفههای انقالب پیش از این در شهرهای مشهد مقدس ،تبریز،
رامسر ،اصفهان و شیراز نیز برگزار شده است.
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جشــــن شکوفههای
انقالب در شهر رامسر ،ساعت
 17روز جمعه ،بیست و دوم مردادماه
در سالن آمفی تئاتر هتل رامسر برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد ،کارکنان
و خانوادههای محترم شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس
ساکن استانهای شمالی با حضور در سالن آمفی تئاتر هتل
رامسر در این جشن که توسط روابط عمومی شرکت پازارگاد و
به همت کمیته روابط عمومی شرکتهای پتروشیمی منطقه
پارس برگزارشد ،شرکت کردند تا عالوه بر استفاده از برنامههای
هنری ،لحظاتپر شور ونشاطی رادرکنار یکدیگر سپریکنند.
بر اساس این گزارش ،شرکت پازارگاد با همت کمیته
روابط عمومی شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس،
برای فراهم کردن این لحظات جذاب و به یاد ماندنی با
استفاده از گروههای هنری و هنرمندان بنام و محبوبی
همچون اجرای گروه موسیقی توسط علی عبدالمالکی،
تقلید صدا توسط حسن ریوندی ،برنامه کودک صدا و
سیمای استانی ،برنامههای متنوع و جذابی را اجرا کرد.
گفتنی است جشن شکوفههای انقالب در شهر رامسر،
سومین جشن شکوفههای انقالب در سال 1395
است و جشن شکوفههای انقالب پیش از این در
شهرهای مشهد مقدس و تبریز نیز برگزار شده است.
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قدرت بخشی به هنجارها و اصول اساسی جامعهساز،
یکی از سیاستهای مهم دولتها است که از
طریق نهادینهسازی آموزش در عصر حاضر صورت
میپذیرد و از این طریق بخش عمدهای از امنیت
اجتماعی مردمان کشور خود را ضمانت میبخشند.
روشن است که آموزشها هر چه بنیادیتر باشند و
از کانونهای اولیه اجتماع آغاز شوند ،دوام و قدرت
تأثیرپذیری بیشتری را نیز خواهند داشت و شامل
پدیده فراگیری و به تبع آن فرهنگسازی گستردهتر
نیز میگردند.
خانوادهها و بعد از آن مدارس ،همیشه اولین گروههای
هدف سیستمهای آموزشی بوده اند .چرا که اعتقاد
به نهادینه شدن ارزشها و هنجارهای معمول جامعه
همزمان با رشد فیزیکی و ذهنی کودکان ،گام بلندی
در باورپذیر کردن افکار عمومی اجتماع نسبت به
عناصر مثبت زندگی و ایجاد انگیزش همگانی برای
حرمتگذاری به قوانین و عرف موجود خواهد بود.
از آنجا که پدیده مواد مخدر و اعتیاد به عنوان
یکی از مشکالت عمده مردم و خانوادهها در سراسر
دنیا مورد توجه کارشناسان و صاحبنظران قرار
گرفته است ،آگاهسازی خانوادهها برای بهکارگیری
شیوههای تربیتی کاربردیتر ،میتواند زنگ هشدار
برای کاهش تقاضای مواد روانگردان و سوءمصرف
مواد مخدر در محیط اجتماعی را زودتر به صدا
درآورد.
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مطابق برنامه سازمان ملل متحد ،که پدیده مواد
مخدر را در کنار سه بحران عمده جهان که همان
سالحهای هستهای ،رشد جمعیت و محیطزیست
قرار داده است ،مقوله پیشگیری و کاهش تقاضا
میتواند نتیجه برنامههای آموزشی حساب شده
باشد.
اما گروه هدف دیگری که میتواند در معرض این
بحران خطرناک قرار گیرد ،نیروهای شاغل هستند
و مطابق ارزیابی سال  ،90در کشور ما  70درصد
معتادان را افراد شاغل تشکیل میدهند و به همین
سبب محیط کار میتواند قابلیت افزایش ریسک
خطر از یک طرف و از طرف دیگر بستری مناسب
برای برنامههای آموزشی پیشگیری باشد.
منطقه پارس جنوبی به عنوان بزرگترین قطب
اقتصادی کشور با ظرفیت باالی فرصتهای شغلی
خود و مطابق چشمانداز  60هزار نفری جمعیتی آن،
از نمونههای بارز و برجسته برای اجرای برنامههای
پیشگیرانه خواهد بود .همزمان با اجرای برنامههای
سازمان بهزیستی کشور در سال  82که منجر به
تشکیل تیمهایی با عنوان ارتقای سالمت و یا
پیشگیری از اعتیاد ،که تمامی مراحل نیازسنجی و
اجرای برنامه را بر عهده ذینفعان قرار میدهد ،سازمان
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز به نمایندگی
از وزارت نفت و با توجه به نقش حاکمیتی خود در
سالهای گذشته ،برنامههایی را دنبال نموده است که

خصوصی در حال انجام است را زیر چتر یک سند
عمدتاً در قالب طرحهای پژوهشی و پیمایشی و از
جامع به شکل اصولیتر و با در نظر گرفتن بهره وری
طریق کمیته اجتماعی ،بخش بهداشت و درمان یا
حداکثری تجمیع و هدایت کند.
مدیریت اچ.اس.ای به اجرا در آمده است.
عملیاتهای آموزشی پیشگیرانه ،نیازمند در نظر
البته باید اضافه کرد که مجموعه پتروشیمیها
گرفتن جغرافیای جامعه هدف و تحلیل مدل زندگی
و به صورت خاص شرکت عملیات غیر صنعتی
و کار افراد داخل فنس و خارج از فنس یا به عبارتی
پازارگاد ،همچنین شرکتهای نفت و گاز پارس و
دیگر ،محدوده منطقه ویژه و یا خارج
مجتمع گازی پارس جنوبی به
از محدوده که همان جامعه مردمی
عنوان شرکتهای مادر ،به
پیرامونی هستند ،است .با
لحاظ حجم عملیاتی
خانوادهها و بعد از
تشکیل مثلث حاکمیت
پروژههای خود،
آن مدارس ،همیشه اولین
محلی ،صنعت نفت و
نقشآفرینیهایی
گروههای هدف سیستمهای آموزشی
مردم عالوه بر تعیین نقش
داشته اند .اما از
بوده اند .چرا که اعتقاد به نهادینه شدن
و تکلیف هر کدام از ضلع
یکطرف بهواسطه
ارزشها و هنجارهای معمول جامعه همزمان با
هندسی اجرا ،منجر به
پراکندگی آنان
رشد فیزیکی و ذهنی کودکان ،گام بلندی در
شکلگیری یک گفتمان
و از طرف دیگر
باورپذیر کردن افکار عمومی اجتماع نسبت
هماهنگ که بتواند نه
عدم پیروی از
به عناصر مثبت زندگی و ایجاد انگیزش
تنها روند افزایشی مصرف
یک برنامه جامع
همگانی برای حرمتگذاری به قوانین و
را کم نماید ،بلکه به
و مداوم ،احتماالً
عرف موجود خواهد بود
مداخالت مقطعی و بعضاً
نتوانسته باشند به
ناهماهنگ برنامههای پیشگیری
نتایج مطلوبی دست
نیز پایان دهد.
یابند.
در این راستا و بر پایه وظایف وزارتی و
در بررسیهای انجامشده بین
حاکمیتی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
کارکنان فعال در پروژهها ،حدود متغیری از درصد
و استقرار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر،
شیوع گزارش شده است و سهم جامعه محلی حداقل
همچنین شورای سالمت منطقه در این سازمان ،امید
معادل میانگین کشوری ،یعنی  5درصد بوده است؛
میرود نظام هماهنگ برنامههای آموزشی پیشگیری
ولی مطابق پیشبینیها و مطابق تحوالت اجتماعی
از شیوع اعتیاد از دورههای پراکنده و گزینشی ،به
و اقتصادی ممکن است این رقم افزایش یابد.
یک تقویم آموزشی ساالنه بدل گردد و همزمان
ازآنجا که آموزشها باید از ساختار هدفمندی
مجموعهای از تیمهای ذینفع در هر دو جامعه محلی
برخوردار باشند و بر مبنای نیازهای واقعی جامعه
و صنعت ،بتوانند نقش انسانی آگاهیرسانی خود
هدف برنامهریزی و اجرا گردند ،سازمان یا موسسات
را برای ایجاد یک اجتماع تلفیقی مولد و سالم با
اجرا کننده نیز باید آنها را به عنوان یک سیاست
کیفیت باالتری ایفا کنند.
کالن دنبال کنند و با تصویب یک نظام راهبردی،
تمامی مداخالت آموزشی که در سطح منطقه به
صورتهای مختلف از اجرای کارگاه ،سمینار،
تیمهای شناسایی و بازپروری گرفته تا دورههای
رواندرمانی که توسط نهادهای دولتی یا بخشهای
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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 افالک 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 باک 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

« ابرها »
ابرهابیآنکهبدانند
ستارههارامیپوشانندمیآیند
بیآنکهبدانندسایهسیاهیگسترانیدهاند
سایهیسیاهیمیگسترانند
ابرهابیآنکهبدانندبغضمیکنند
بغضمیکنند
بیآنکه بدانند فصل بارش هست یا
نیست
میبارند
بیآنکهبدانندمیروند
میروند
و خشک میشود
جوانهای که به هوای بهار
سبز شده است
شاعر  :هاشم رضایی

« تو »
من بارها تو را صدا کردم
حتی زمانی که
نقاشیبودی
از همان اول
در دفتر نقاشی زمان کودکیم
تو
ثانیهبودی
با تیک و تاک ثانیهشمار
ساعت دیواری اتاقم
شمارشمیشدی
عدد بودی
تا دوازده میشمرد
کودکیام
هیچوقت ده نداشت
شاید زود میخواست به تو برسد
و دوباره از اول...
تو شعر بودی
و شعر هستی
بلندمیخوانمت
و دوباره از اول...
"آنی" به تو میرسم
اگر قدم به عمد
تندبرنداری

شاعر  :هاشم رضایی

"ستاره باش"
یه نظر به این دلِ خسته کن
بیا و کنار من تو بشین
روی شونه من سرتو بذار
توی چشمای من خودتو ببین
اگه حرفای من به دلت ن ِشست
اگه بغض صِ دام 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
شب نا تمام
می و مستی و این ِ
چرخش مدام
ِ
من و هستی و
تو نباش همد ِم بی اثر
تو نباش همر ِه 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
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با سالم و احترام خدمت همگي هنردوستان و مخاطبان عزیز نشریه ندای پارس

در فرصتي كه براي همكاري در اين نشريه به من داده شده در نظر دارم چرمدوزي را آموزش بدهم تا با يادگيري اين هنر كه البته يك صنعت بزرگ
نيز به حساب ميآيد ،بتوانيد وسايل چرمي ارزشمندي براي خود و خانوادهتان درست كنيد و يا يك كادوي مناسب براي يك دوست خوب را خودتان
بسازيد تا هم به اقتصاد خانواده كمك كنيد و هم از دست ساخته خود لذت ببريد .قبل آن الزم دانستم نكاتي درباره شناخت چرم و نگهداري آن را
برايتان بازگو كنم تا اطالعاتي هر چند مختصر ولي مفيد در اين باره كسب كنيد .سپس كار را با معرفي وسايل و آموزش دوختها شروع ميكنيم تا
نشاءاهلل در شمارههاي بعدي مجله بتوانيم آموزش كيف پول را داشته باشيم.
ا
چرم چيست؟
به پوست دباغي شده حيوانات چرم گفته ميشود كه در صنعت چرمسازي
به سه نوع چرم سبك ،نيمه سنگين و سنگين تقسيم ميشود.
چرم سبك :از پوست حيواناتي مانند گوسفند ،بز ،بزغاله و بره به دست
ميآيد .اين نوع چرم بسيار ظريف و نازك است به همين دليل در ساخت
محصوالتي مانند لباس چرم ،كاپشن چرم ،دستكش و انواع كيفهاي
ظريف و كوچك مثل كيفهاي پول و مجلسي كاربرد دارد و البته از نوع
كيفيت پايين آن به عنوان آستر كفش و لباس استفاده ميشود براي شروع
كار با چرم پيشنهاد ميكنم از چرم بزي استفاده كنيد.
چرم نيمهسنگين :اين چرم از پوست حيواناتي ماند كروكوديل ،شتر مرغ
و مار به دست ميآيد كه به دليل كمياب و گران بودن آنها در دسترس
همگان نيست و فقط در تهيه محصوالتي استفاده ميشوند كه جنبه لوكس
و تزئيني دارند .شايد بتوان چرم تودلي را هم جزء اين دسته برشمرد .چرم
تودلي از پوست حيوان مرده در شكم مادرش به دست ميآيد كه بسيار
ظريف و نازك و لطيف است.
چرم سنگين :از پوست حيواناتي مانند گاو ،گاوميش ،گوساله و شتر به
دست ميآيد .اين نوع چرم بهترين نوع چرم است كه بيشترين مقاومت و
زيباترين رخ را در ميان ديگر دارا است و به دليل استحكام باالي آن در
مصرف زيره و رويه كفش ،ساخت كيفهاي دستي ،زين اسب و يا تسمه
ماشين آالت صنعتي كاربرد دارد.
چرم از نظر نوع دباغي و رنگرزي آن به دو دسته طبيعي و شيميايي تقسيم
ميشود كه نوع طبيعي آن با رنگهاي گياهي و مواد و روغنهاي حيواني
دباغي ميشود و به همين دليل داراي بيشترين سازگاري با محيط زيست
بوده و در تماس با پوست انسان هيچ گونه عوارضي ايجاد نميكند و بهترين
نوع دباغي به شمار ميرود .الزم است بدانيد چرم داراي خاصيت تنفس
است .انواع دباغي چرم به روش شيميايي را به اختصار ذكر ميكنيم.
چرم كرومي :از انواع دباغي با مواد شيميايي ميتوان دباغي كرومي را نام
برد كه رويه نامرغوب دارند و با مواد مصنوعي رنگرزي ميشوند و بعضاً
طرحهايي هم روي آن چاپ ميكنند كه آن چرم كروم چاپي ميگويند.
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چرم جير :از پوست بز و گوساله تهيه ميشود كه طي فرآيند خاصي
رخ آن را پرداخت ميكنند و سطح گوشتي آن را به صورت مخملي در
ميآورند .اين نوع چرم بيشتر به عنوان آستري مورد استفاده قرار ميگيرد.
چرم اشبالت :اين چرم همانند چرم جير از ورقه كردن رخ چرمهاي
ضخيم گاوي به دست ميآيد ولي ظاهر آن پرزهاي قابل لمس نسبت
به چرم جير دارد و از نظر كيفيت در سطح پايينتري نسبت به آن قرار
دارد .شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد از اضافات ورقه شده چرم در تهيه
سريش استفاده ميشود.
چرم نوبوك :اين چرم نيز داراي ظاهري مخمل گونه است اما با ظرافت
بسيار پرداخت شده و سطحي بسيار نرم و لطيف دارد.
چرم ورني :از پوست گوساله تهيه ميشود و رويه آن با الك خاصي لعاب
و پوشش داده ميشود تا ظاهري براق و شيشهاي پيدا ميكند.
چگونه چرم طبيعي را از چرم مصنوعي تشخيص بدهيم؟
بهترين روش تشخيص چرم طبيعي توجه به پوشش پشتي آن است
كه حالتي پرز مانند دارد و به سختي از آن جدا ميشود .اما پشت چرم
مصنوعي (فوم) ظاهري توري مانند و به شكل تار و پود نخي دارد كه حاكي
از مصنوعي بودن آن است .چرم طبيعي به شكل بدن حيوان است و ظاهر
يكنواختي هم ندارد قسمت مياني چرم كه پشت حيوان ميباشد (كپل)
ضخيمترين قسمت چرم بوده و به ترتيب رو به قسمت دست و پاهاي
حيوان نازكتر ميشود .چرم طبيعي خيلي دير در مقابل آتش جمع ميشود
پس سوزاندن آن هم ميتواند يكي از راههاي تشخيص باشد.
بوي چرم طبيعي هم يكي ديگر از راههاي تشخيص است كه البته متاسفانه
به دليل استفاده از اسانس چرم طبيعي در چرمهاي مصنوعي به تنهايي
نميتواند مالك تشخيص قرار بگيرد .توصيه ميكنم براي خريد چرم از
مغازههاي معتبر خريد كنيد تا از خريد خود راضي و مطمئن باشيد.
نگهداري چرم
بهتر است چرم در جاي خشك و به دور از رطوبت نگهداري شود .توصيه
ميشود در روزهاي باراني و يا آفتاب شديد لباس چرمي نپوشيد زيرا هر دو
باعث كم شدن طول عمر چرم هستند .براي فرم نگهداشتن چرم ميتوان

از كاغذ و يا مقوا استفاده كرد .در صورت كثيف شدن چرم ميتوان از
محلول آب و صابون و سركه با كمك اسفنج به محل مورد نظر بماليم و
سپس با پارچه نخي آن را خشك كنيم .براي بازگرداندن لطافت و نرمي
چرم و طول عمر بيشتر ميتون از روغنهاي مخصوص چرم موجود در بازار
استفاده كرد.
معرفي لوازم و وسايل مورد نياز در چرم دوزي
چرم :براي خريد چرم الزم است بدانيد كه چرم طبيعي با معيار فوت (پا)
اندازهگيري ميشود و هر فوت معادل  30×cm30مربع ميباشد اما چرم
مصنوعي به صورت متري به فروش ميرسد .براي شروع كار چرم بزي
خريداري كنيد.
آستر :آستر در انواع سوزني ،كتي و اشبالت موجود است كه براي شروع
پيشنهاد ميكنم از آستر سوزني  90گرمي استفاده شود.
سنبه :در شماره و طرحهاي متنوع بنا به استفادههاي مختلف در بازار
موجود است .از سنبههاي شماره نيم و شماره يك براي دوخت درزها،
سنبه شماره  2براي دكمه و پرچ و نخهاي ضخيم ،سنبه شماره  3براي
دوخت تريشه و سنبه با شمارههاي باالتر براي دوخت انواع ضخيمتر
تريشه يا انواع ديگر پرچ و دكمه چهار پاره و  ...استفاده ميشود .سنبههاي
طرحدار نيز جنبه زينتي دارند و براي زيبايي بيشتر محصول ميتوان از
انواع طرحهاي ستاره با مربع ،قلب ،گل ،بته جقه ،بيضي و  ...استفاده كرد.
مشته :وسيلهاي شبيه به گوشتكوب است كه جهت سوراخ كردن چرم بر
روي سنبه ضربه وارد ميكند.
تخته زير كار :از جنس پلی اتیلن ميباشد و در ضخامتهاي مختلف در
بازار موجود است پيشنهاد ميكنم نوع ضخيم آن را تهيه بفرماييد زيرا
نوع نازك آن سروصدا زيادي ايجاد كرده و پس از چند بار استفاده تاب بر
ميدارد( .قطر  cm2به باال ميتواند مناسب باشد).
قيچي :نوع مرغوب قيچي چرمدوزي دستساز و قابل تيز شدن مجدد
ميباشد و شكل ظاهري آن نسبت به قيچي معمولي متفاوت است .استفاده
از قيچي معمولي در چرمدوزي نه تنها باعث می شود به دست فشار بيايد
بلكه باعث كند شدن قيچي معمولي و خراب شدن كنارههاي چرم ميشود.
توصيه ميشود براي طول عمر بيشتر قيچي چرمدوزي هيچگاه با آن كاغذ
نبريد.
كاتر :در چرمدوزي براي برش خطوط راست بهتر است با كمك خطكش
فلزي از كاتر استفاده شود تا اندازه الگو صاف و يك دست در بيايد و كوچك
يا بزرگ نشود.
خطكش فلزي :در صنعت چرمدوزي به آن مسطر نيز گفته ميشود كه
جهت اندازهگيري دقيق و در برش با كاتر كاربرد دارد.
خطكش شابلون :براي عالمت زدن جاي دوختها روي چرم استفاده
ميشود تا دوخت تميز و يك دست در بيايد .فاصلههاي دوختهاي شابلون
از  mm5ميلي متر تا  mm8عالمتگذاري شده كه براي كارهاي كوچك
و ظريف از فاصله كمتر استفاده ميشود.
سوزن :ميتوانيد براي دوخت از سوزن كوبلن يا سوزن كفاشي استفاده
كرد.
مقواي شطرنجي :براي كشيدن الگو بهتر است از مقواي ضخيم شطرنجي
استفاده كنيم و طرح را روي قسمت مدرج آن بكشيم تا هم از لحاظ دقت
در اندازهگيري و هم از لحاظ ماندگاري الگو از آن بهتر بهره بگيريم.
خودكار ژلهاي :براي كشيدن الگو بر روي چرم از خودكار ژلهاي استفاده
ميكنيم.
نخ :مورد استفاده چرمدوزي نخ ابريشمي موم زده است كه در بازار به
صورت دوك يا به صورت متري به فروش ميرسد .البته با كسب تبحر در
دوخت از نخ ابريشمي بدون موم هم استفاده ميشود.
نكته :براي الگوكشي بهتر است الگو را از چند زاويه مختلف روي چرم
امتحان كنيم چون چرم به شكل بدن حيوان است به اين صورت ميتوانيم
نهايت استفاده را از قسمتهاي مختلف آن ببريم و اما نكته ديگر اين كه
بهتر است براي محكم شدن انتهاي دوخت ،سرنخ را با استفاده از شعله
فندك بسوزانيم تا به مرور زمان دوخت باز نشود .از وسايل ديگر مورد

نياز براي دوخت چرم مقدماتي ميتوان به پرچ ،دكمه چهار پاره و دكمه
آهنربايي اشاره كرد كه طريقه نصب آنها را در تصوير ميبينيد.
دوخت بخيه :سوزن را از سوراخ بيرون آورده و به صورت عقبگرد در
سوراخ قبلي فرو كنيد سوزن را از دو سوراخ بعدي در آورده و مراحل را
تكرار كنيد.
دوخت ضربدر :اين دوخت توسط دو رديف سنبه موازي به وجود ميآيد.
ضربدرها ميتوان يك در ميان باشد.
ساقه دوزي :سوزن را از سوراخ بيرون آورده يك سوراخ را رها ميكنيم
و در حفره سوم فرو ميكنيم .سوزن را از سوراخ دوم بيرون آورده و در
چهارم فرو كنيد.
دندان موشي :اين دوخت از چپ به راست انجام ميشود .سوزن را از
سوراخ بيرون آورده ،طوري كه نخ حلقه در زير آن قرار گرفته باشد .نخ
حلقه شده را با انگشت دست چپ نگه داشته وقتي سوزن را از چرم بيرون
ميآوريم نخ را رها كنيد اين عمل تكرار ميشود.
دوخت رومي :نخ را از سوراخ بيرون آورده و مجددا ً از همان جهت يك بار
ديگر سوزن را رد ميكنيم تا نخ به صورت بست در لبه چرم قرار گيرد بعد
به سوراخ دوم كوك ميكنيم و حال يك بار ديگر از جهت مخالف اول نخ
را از سوراخ دوم عبور ميدهيم و اين عمل را تكرار ميكنيم.
زنجيره :سوزن را از سوراخ بيرون آوريد ،در حالي كه نخ را با شصت به
صورت حلقه نگه داشتهايد ،سوزن را از همان سوراخ اول داخل كرده و از
ميان حلقه و سوراخ دوم بيرون آوريد.
زيگزاگ :در دو رديف سوراخ سنبه ايجاد ميشود .رديف دوم سوراخ سنبه
بايد بين رديف اول باشد بعد همانند دوخت ضربدر عمل ميكنيم.
دوخت كج :نخ را به رو در آورده و سمت ديگر دوخت و يك سوراخ جلوتر
عبور دهيد.
دوخت حصيري يا تيغ ماهي :تقريباً شبيه دوخت ضربدر است با اين
تفاوت كه يك رديف سوراخ جا گذاشته ميشود يعني سوزن را از سوراخ
شماره يك در آورده و در سوراخ شماره  3جهت مقابل فرو ميبريم .بعد از
سوراخ دوم نخ را در آورده و به سوراخ چهارم جهت مقابل نخ را فرو ميبريم.
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پیتزا مارگاریتا
مواد الزم برای خمیر:
آرد  2:تا  3پیمانه
مخمر 1:بسته
نمک 4/1:قاشق چایخوری
آب گرم  1:پیمانه
روغن مایع یا روغن زیتون 2: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 30
ثانیه آن را بهم میزنیم .مواد چسبیده شده به کناره های ظرف را
به طور مداوم با همزن میگیریم .سپس مواد را به مدت  3دقیقه 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  6تا  8دقیقه 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 10
دقیقه استراحت کند.
نکته ها و گفته ها:
شما میتوانید به این ترکیب ،مقدار  2قاشق چایخوری از سبزیجات
معطر مورد عالقه خود ،همراه با یک یا دو عدد سیر له شده اضافه
نمایید و خمیری معطر داشته باشید.
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مواد الزم برای روی پیتزا:
روغن زیتون 1 :قاشق سوپخوری
گوجه فرنگی خرد شده ،پوست گرفته ،پخته 400:گرم
ریحان تازه خرد شده  1:قاشق سوپخوری
سیر ریز خرد شده  2:حبه
رب گوجه فرنگی 2:قاشق سوپخوری
پنیر موتزارال ورقه شده  450:گرم
برگ تازه ریحان :به میزان نیاز
طرز تهیه:
فر را با حرارت  375درجه فارنهایت یا  190درجه 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
مخلوط کنید و یک الیه نازک از
سس روی خمیر بریزید.
پیتزاها را به مدت  15دقیقه در فر
بپزید .سپس آنها را از فر خارج کرده،
ورقه های پنیر را در یک الیه روی
سس بچینید ،دوباره پیتزاها را به
مدت  10تا  13دقیقه در فر قرار
دهید.
نکته :پیتزا ها را با برگ تازه ریحان
تزئین کرده ،برش بزنید و فورا سرو
نمایید.

فرنی پرتقالی
مواد الزم :
شیر ۱ :لیوان
آرد برنج ۲ :قاشق سوپخوری
زرده تخم مرغ ۱ :عدد
وانیل :کمی
کره ۲۵ :گرم
شکر  ۴قاشق 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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حرف اضافه
آیا میدانید یکی از دالیلی که انسان ،ماشینها را اختراع
کردن تکرار در کار و نحوه اجرای کار بوده؛ چون ما انسانها
از کارهای تکراری خسته میشویم و از کیفیت کارهایمان
کاسته میشود ،صرفنظر از دستمزدی که دریافت میکنیم
به آدمهای بیکار و جویای کار هم فکر نمیکنیم.
آهان گفتم جویای کار ،یادم چیزی اومد؛ رفته بودم برای
استخدامی جایی بعد از اینکه سوابق کاری را رو کردم و
فرمهای متعددی هم که پر کرده بودم ،میدانید مسئول آن
قسمت که من مراجعه کرده بودم بعد از بررسی همهی آنها
چه چیزی بهم گفت؟ گفت :پسرم سابقهی بیمهای خوبی
داری ولی متأسفانه این کارهایی که تا کنون شما انجام
دادهاید (توی این چند سال) نیاز به مهارت خاصی نداره و
اشاره کرد به فرمهایی که من با دقت تمام پر کرده بودم و
هر خط به خط آن با یک آیتالکرسی بدرقه شده بود و ادامه
داد :این مهارتهایی هم که نوشتید همه باید بلد باشند ،منم
ال قانع شده باشم و ایشون کار بزرگی برایم
مثل اینکه کام ً
انجام داده باشند شروع کردم به تشکر و مخلصیم و چاکریم و
خداحافظی کردم و مثل اینکه آن اتاق هر لحظه برایم تنگتر
میشد خودم را به بیرون انداختم.
همینطور که بهطرف منزل راهم را کج کرده بودم و در
افکارم و سرزنشها و کارهای گذشته خودم سیر میکردم
یادم به یکی از رفقام افتادم که ایشون هم مثل من برای کار به
شرکتی رفته بودند با سوابق کاری و مدرک مرتبط و همچنین
تستهایی که از ایشون به عمل آورده بودند ،خودش که خیلی
راضی بود و با خوشرویی 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 همهی این حرفها ،اگر میخواهید دور بزنید باید
بریدگی اول دور بزنید ،اگر خیابان را ادامه بدهید ممکن است
توی ترافیک بیافتید و از اینها بدتر خدا نکنه آن روز طرح
ترافیک باشه چون با این هم ه تفاسیر که گفتم صد در صد
شما اولین کسی هستید که فردا صبح تصویری از ماشین
نازنینتان با یک قبض نا قابل جریمه درب منزل دریافت
خواهید کرد.
به دوراهی که رسیدید حتماً توقف کنید حتی اگر راه رو بلد
باشید.
 50نشریه ندای پارس پیش شماره نهــم شهـریور ،مهـر و آبـان 1395

COD:DN-01
SMS:500051207

با فرا رسیدن مهر و بازگشایی مدارس،
زنگ مدرسه ها را بهانه ای برای مرور کلی سینمای
کودک 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  1339توسط گرجی عبادیا¬ روی پرده رفت .فیلمی که
یک کودک 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 (“ ،)۱۳۳۱عروس دهکده”
(“ ،)۱۳۳۱الشخورها” ( )۱۳۳۲و  ...را می توان جزو فیلم های دوره اول سینمای کودک و
نوجوان نام برد که کودک بیشتر در سایه قهرمان داستان دیده می شود .این دوره از سینمای
کودک (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 کودک 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

فکری کودک و نوجوان ،داریوش مهرجویی
اولین فیلم بلند سینمای کودک را با نام حیاط پشتی مدرسه عدل
آفاق ساخت که تا سال  67اجازه اکران نیافت .در راستای فعالیت های سینمایی
کانون پروش فکری کودک و نوجوان که بیشتر فیلم های کوتاه را می ساخت ،سینمای کودک
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  61اشاره کرد .از جمله فیلم های سینمای کودک که رد پای جنگ در
آن دیده می شود حصار ساخته حسن محمد زاده است .سینمای کودک 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
درک نشده بود .باری «دونده» توانست بخش مهمی از خاطره سینمایی کودکی بسیاری شود .فیلم های کودک 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 کودک 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 کودک و نوجوان تغییر مسیر داد و تنها به ساخت چند انیمیشن کوتاه بسنده کرد .کاله قرمزی و پسرخاله ساخته ایرج
طهماسب در سال  74به روی پرده می رود و رکورد پرفروش ترین فیلم ها را در ایران تا آن زمان می شکند .در سال  75هم 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 میآید تجربه ای یگانه در سینمای ایران است و مجیدی در این فیلم کوتاه قلهای را
فتح میکند که رسیدن دوباره به آن ناممکن به نظر میرسد .اما بچههای 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 کودک و نوجوان
نوشته علی دادرس
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وقتی که وزش بادهای دریایی قوس (قوس = بادی که از
سمت جنوب میوزد) در موسم شهریور ماه پیشهای
(پیش= برگ درخت نخل) سبز نخلهای جنوب
را نوازش میدهد نوید رسیدن فصل برداشت
خرماست .در همین واپسین روزهای تابستان
خلیجفارس نیز جوالنگاه لنج های چوبی
میشود که در تکاپوی صید میگو سینه دریا
را در مینوردند .نخلهای افراشته قامت دلوار
سالهاست نظارهگر این شور زیبای زندگی
هستند؛ اما در خاطره تاریخی این نخلها
واپسین روزهای تابستان همیشه خوشایند
نیست .تنه افراشته آنها هنوز روزهای
باروت و خون را به یاد دارند .روزهایی که
سنگر مردانی بودند شجاع و آزادیخواه.
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 دشتهای پهناور این سرزمین هیچگاه از وجود
شیران تهی نبوده است و در جای جایش شیر مردانی ،خواب
راحت را بر چشمان متجاوز حرام میساختند .دالورانی چون
میرزاکوچکخان جنگلی ،شیخ محمد خیابانی ،کلنل محمدتقی
پسیان و شیر نخلستانهای 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 روایتها سالروز شهادت رئیسعلی دلواری
است؛ رهبر قیام تنگستانی ها و دشتیها علیه استعمارگران انگلیسی .در بیان شرح علل
و چگونگی قیام رئیس علی دلواری باید به زمانی که اولین جرقههای آزادیخواهی و دمکراسی با
جنبش مشروطیت زده شده بود ،بازگشت .جنبشی که باعث گردید نوید عدالت و آزادی سرتاسر فالت ایرانزمین
را در نوردد؛ اما دیری نپایید که عناصر خود فروخته با دخالت خارجیها 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 خارجیها مشغول اعدام بسیاری از سران مشروطه شده بود ،در بوشهر
اوضاع بهگونهای دیگر رقم میخورد .این شهر به کانون مقاومت در برابر استبداد صغیر تبدیل شده بود .رئیس علی دلواری با تکیه
بر حمایتهای روحانیون بانفوذ جنوب ،پرچم مبارزه را برافراشته بود .دولت انگلستان که خود را داعیهدار مالکیت بر
جنوب ایران میدانست و با امضای قرارداد مخفیانه  ۱۹۰۷با روسیه بر این امر نیز مهر تاییدی زده بود ،برای
تضعیف مشروطهخواهان 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
دستنشانده بوشهر را تحریک کرد که به دلوار حمله کند .احمدخان با پشتگرمی
انگلیسیها چند بار به تنگستان و حوالی دلوار حمله کرد که این حمالت با
مقاومت شجاعانه رئیسعلی و یارانش روبهرو و دفع شد .رئیسعلی در یورشهای
شبانه ،ضربات و تلفات مؤثری بر انگلیسیها 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 انگلیسیها غیرقابل
تحمل بود تا اینکه روز دوم رمضان  ۱۳۳۳ه .ق چهار کشتی جنگی
برای گلولهباران 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 عقبنشینی کردند .شکست قوای انگلستان در دلوار یکی از
نکات برجسته تاریخ جنگ جهانی اول در جنوب ایران به شمار
میرود .پس از جنگ دلوار ،رئیسعلی به حمالت شبانه خود به
بوشهر ادامه داد و با همفکری علمای جنوب طرح حمله سراسری
به بوشهر و آزادسازی آن را پی ریخت .در گیرودار طرح چنین
حملهای بود که در شب  ۲۳شوال  ۱۳۳۳و مصادف با  ۳سپتامبر
 ،۱۹۱۵هنگامی 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  ۳۴سال داشت.
متاسفانه یکی از غمانگیزترین مسائلی که اغلب نهضتهای آزادیخواهی ملی
ایران ،چه در مواجهه با استعمارگران خارجی و چه در برابر استبدادگران داخلی،
به آن دچار بودهاند ،انحراف از مسیر اصلی و هدف ابتدایی قیام ها و خیانت برخی افراد
یا گروههای خودی به رهبران این قیامها 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 میرزاکوچکخان 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 هیچگاه خاموش نمیشود و درخت تناور
اقتدار و امنیت ملی اکنون ماحصل خون هزاران شهیدی است که در طول تاریخ ایرانزمین چون رئیسعلی دلواری جان در راه استقالل
و آزادی ایران فدا نمودند.
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درخت همیشه سبز و زیبای

شوند؛ فیکوس ربابی خصوصاً

آفریقا است و می تواند به بیش

تواند در مناطقی سردتر از

فیکوس ربابی ،بومی غرب قاره
از  15متر ارتفاع برسد .این
درخت در مناطق بومی خود

میوه هم می دهد .هر چند

گیاهان سبز به دالیل مختلف
از جمله چشم نواز بودن محیط،
میهمان فضاهای داخلی می

با جلوۀ منحصر به فردش می
زادگاهش ،عنصر مهمی در
طراحی دکورهای داخلی به
حساب آید .در آپارتمان این

گیاه تا  3متر رشد می کند و
به ندرت گل می دهد.

برگ ها بسیار بزرگ با پهنای

به طول  25-40سانتیمتر،
ضخیم با انتهایی پهن تر ،سر

فرو رفته و تعدادی رگبرگ
شانه ای محکم و به رنگ سبز

تیره است .شکل برگ ها زین
اسبی شکل یا شبیه ساز رباب

(ویولن) است.

نیازمندی های طبیعی

انجیر ربابی ،فیکوس ربابی
نام علمیFicus lyrata :

نام انگلیسیFiddle-leaf fig:
COD:DN-03
SMS:500051207
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خاک :در بیشتر خاک ها
به خوبی رشد می کند ولی

زهکش خاک باید خوب باشد.

مرطوب باشد .آبیاری زیاد باعث

رشد می کند و باید هر ساله

رطوبت حداقل  40درصد باعث

ریشه های این گیاه به سرعت

گلدان را تا زمانی که ممکن است

تعویض کرد .پس از آن هر ساله

حدود  8سانتیمتر خاک رویی را
به آرامی با خاک تازه عوض کنید.

می توان در فصل رشد با کودی
رقیق گیاه را تغذیه مصنوعی کرد.

آبیاری :خاک گلدان همواره

ریزش برگ ها می شود.

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 2

درجه باعث خشک شدن گیاه
می شود .دمای ایده آل برای

رشد آن  21-27درجه است.

تکثیر :از طریق قلمه هوایی
یا قلمه چوبی می توان آن را

تکثیر کرد.

COD:DN-04
SMS:500051207

سالم به همه عالقهمندان یادگیری زبان انگلیسی که در نشریه ندای پارس
همراه ما هستند.
در این شماره و شمارههای آینده بر آنیم که تا جای ممکن ،با توجه به مشغله
کارکنان گرامی منطقه ویژه اقتصادی پارس ،مطالب را بهصورت کوتاه و در
چند بخش مختلف و متنوع تقدیم عزیزان نماییم .لذا بخشهای 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 میکنیم
که تلفظ هر لغت جدیدی را در لغتنامه چک فرمایید؛ چراکه اصالح تلفظ
غلط شکل گرفته بسیار سخت است .امید که ما را با نظرات سازنده خود
یاریفرمایید.
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COD:DN-05
SMS:500051207

موقعیتهایی كه زندگي را تهديد میکنند (
موقعیتهای مرگ آفرين ) ،به ندرت يك يا دو
بار در طول زندگي هر فرد اتفاق میافتند .وقتي
اين موقعیتها به وجود آمدند بايد براي كاهش
پیامدهای مصيبت بار ،سریعاً فکر کرده و اقدام
نمود  .بعضي از اقدامات به شرح زير است:
 هیجــــانزده و دستپــــاچه نشويد. عکسالعمل آني شما به يك حالت اضطراري،ش از اندازه و نگراني باشد.
ممكن است ترس بی 
 چنـــد بــار نفس عمــــيق بكشيد. براياقداماولاوضاعواحوالراارزيابيكنيد. اگر همسایهها سريع صداي شما رامیشنوند ،با فرياد طلب كمك كنيد.
 در جستجـــوی هرگونه خطر احتماليبراي خود يا شخص ديگر ( نظير يك

مختصري از حاالت اورژانس قطع نكنيد.
 قرباني يا شخص صدمه ديده را حركت ندهيد.شخص ممكن است دچار شکستگی گردن يا
كمر شده باشد و حرکت دادن او میتواند
موجب صدمات بيشتر يا حتي مرگ شود.
رانندگينكنيد؛حتياگربیمارستاندرفاصلهده دقیقهای شما باشد ( .البته اين به شرطي
استكهآمبوالنساورژانسوبیمارستاندرست
و به موقع عمل و مدیریت خوبي داشته باشد )
بهتراست كمي صبر کنید تا يك آمبوالنس
مجهز همراه با پزشکیار با تجربه كه میتواند
مراقبتهای اورژانسي را در محل ارائه
دهد ،برسد  .آنهایی که براي رسيدن به
محلهای کمکرسانی عجله مي كنند ،به
احتمال زياد خودشان دچارحادثه مي گردند.

سيم يا كابل برقدار يا يك حريق ) باشيد.
 به دنبال گرفتن کمکهای پزشكيدر اولین فرصت ممكن باشید.
 به انجام عمليات و تکنیکهای نجاتنظير احياي قلبي ريوي ( )CPRمبادرت
نورزيد ،مگر آنکه از قبل آموزش ديده باشيد.
 منتظر نباشيد كه عالئمبيماري از بین بروند يا بدتر شوند.
 اگر مظنون هستيد كه شخص دچار حملهقلبي شده يا سكته كرده يا چيزي سمي
بلعيده است ،بالفاصله گروههای کمکرسانی
را با تلفن خبر کنید .تاًخير ممكن است
زندگي آن فرد را به مخاطره اندازد.
 ارتباط تلفني را تا زمان كافي برايدادن اسم و آدرس خود و شرح

در منزل مقاديري از اقالم اساسي کمکهایاوليه را در محلی مناسب نگهداري كنيد .
مطمئن باشيد كه شماره تلفنهای اضطراري
نظیر خدمات آمبوالنس ،پليس ،آتشنشانی،
مرکز کنترل مسمومیتها ،دکتر معالج خود،
خانواده و همسایهها در دسترس هستند .
اگر تلفن زدن سريع و يا پيدا كردن سريع
شماره تلفن براي شما ممكن نيست ،به
شخصي كه تلفن او را داريد و راحتتر
تماس میگیرید تلفن كرده و کمک بخواهيد.
 سعي كنيد در مواقع عادي ب ه محض پيداكردن وقت ،دورههای آموزشي کمکهای
اوليه گوناگون را به بگذرانید و خود را براي
کمکرسانی در مواقع اضطراری آماده كنيد
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COD:DN-06
SMS:500051207

در اثر توسعه علوم داروسازی و غذا شناسی،
خواص زیاد و فواید بیشماری در مواد خوراکی پیدا
شده است و روز به روز اهمیت غذا بیشتر میشود.
یک روز برای خوراکیها هنری جز پر کردن شکم قائل
نبودند ،بعد معلوم شد که این غذایی که انسان میخورد
سوخت بدنش را تأمین میکند .کمکم ویتامینها یکی
پس از دیگری کشف شدند؛ و متعاقب آن امالح پیدا
شدند و اکنون معلوم شده است که مواد خوراکی،
هورمونهایی دارد .در این مقاله داروهایی را توصیه
میکنیم که درمان قطعی بسیاری از بیماریهاست.
این داروها بوی زننده و طعم تلخ ندارند و بهای آنها
از یک دهم داروهای بیفایده و زیانآوری ،که به نام
داروهای اختصاصی به شما میفروشند ،کمتر است.
این داروها را از اروپا و آمریکا نمیآورند .مرکز فروش
آنها نیز داروخانه نیست .مغازه عطاری و یا سبزی
فروشی مرکز فروش این داروهای ارزان قیمت پر ارزش
است.
اسفند یا اسپند :اسفند گیاهی است که دو نوع دارد.
نوعی از آن در سواحل دریا و در ایام بهار میروید.
نوع دیگر آن به صورت بوته در بیابانها و مرغزارها
یافت میشود که بوی آن خوشبو است .کاربرد آن،
ضدعفونیکننده محیط در اطراف بیمار
است .همچنین جوشانده ریشه آن
برای درمان اگزما مفید است .دود
کردن آن ضد کرم و خوابآور است.
بیمارانی که به علت ضعف مثانه
و سستی کمر دچار شبادراری
هستند ،میتوانند شبها با خوردن
مخلوطی از تخم رازیانه و اسپند و
صبح با خوردن تخممرغ و عسل
درمان شوند.
آویشن :یک سـبزی معطــر
اســت کـــه امـروزه
اروپائیان به
غـذ ا ی

خود اضافه کردهاند .این سبزی در کوههای مرتفع
و مناطق خوش آبوهوا یافت میشود .آویشن
ضد سم و ضد تشنج است .بیخوابی را درمان
میکند .برای تبخال و اختالالت مغزی و ریزش
مو مفید است .کمپرس این گیاه در رفع پیچیدگی
و رگ به رگ شدن عضالت کمک میکند.
اسطو خودوس :گیاهی است به نامهای ناردین ،خزاما،
اسپرم رومی و الواندر .این گیاه در نواحی خشک و
معتدل میروید .برگهای آن نوک تیز و باریک
با گلهای آبی و بنفش است .این گیاه به صورت
وحشی رشد میکند .برای درمان بیماریهای ضعف
معده ،فراموشی ،عصبانیت ،سردرد و سر گیجه ،آسم
و سیاهسرفه مفید است .این گیاه قاعده آور است و
همچنین برای درمان اگزما توصیه میشود.
............................................................................................
منبع:
کتاب خواص دارویی گیاهان
اثرات شفا بخش گیاهان و میوهها

COD:DN-07
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اگر شما در هزينه هاي خود
جهت اتصال به اينترنت مي
خواهيد كمي صرفه جويي كنيد اين
قسمت را بخوانيد .در اين قسمت قصد
داریم به معرفي فعالیتهایی كه شما مي توانيد
در حالت OFFLINEانجام دهيد بپردازيم؛ ولي
 OFFLINEچيست و چه تفاوتي با  ONLINEدارد؟
ما در اينترنت با دو اصطالح  ONLINEو OFFLINE
روبه رو هستيم ،هنگامي كه شما به اينترنت متصل هستيد
اصطالحاً به شما مي گويند  ONLINEو هنگامي
كه به اينترنت متصل نیستید به شما مي گويند
 OFFLINEهستيد .ولي چگونه مي توان
در حالت  OFFLINEبدون اينكه به
اينترنت متصل بود از آن استفاده
كرد؟ براي رسيدن به جواب اين
سؤال با ما همراه شويد.

نكته :يكي از پيش پا افتاده ترين كارهايي كه شما مي توانيد در حالت
 OFFLINEانجام دهيد تايپ و ويرايش نامه هايي است كه مي خواهيد
 EMAILنماييد.
يكي از روشهایی كه شما براي بررسي صفحات وب در حال ت O F
 FLINEEمي توانيد انجام دهيد ذخيره سازي آنها در حالت O N
 LINEو مطالعه در حالت  OFFLINEاست .ولي آيا بايد هر بار كه به
اينترنت متصل مي شويم صفحات مربوطه را ،براي دسترسي به اطالعات
به روز ،مجددا ً ذخيره نماييم؟ براي به روز كردن صفحات الزم نيست كه
شما هر بار آنها را ذخيره كنيد ،مرورگر INTERNET EXPLORER
امكانات مناسبي را در اختيار شما قرار میدهد تا در هر بار اتصال به اينترنت،
عمل به روزسازي به صورت اتوماتيك انجام پذيرد.
براي اين كار ابتدا سايت مورد نظرتان را فعال نموده و از منوي FAVORITE
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گزينه  ADD TO FAVORITESرا براي باز شدن كادر محاوره اي
 ADD FAVORITEEانتخاب كنيد .گزينه MAKE AVAI L
 ABLE OFFLINEرا در پنجره باز شده انتخاب كرده و كليد OK
را انتخاب نماييد .بعد از چند لحظه عمل  DOWNLOADصفحه
وب مورد نظر براي استفاده در حالت  OFFLINEبه پايان مي رسد.
حاال شما مي توانيد اينترنت را قطع كرده و به بررسي صفحه وب بدون
هيچ استرسي بپردازيد .براي اين منظور در حالت  OFFLINEمرورگر
خود را باز كرده و در كادر محاوره اي  CONNECTگزينه WORK
 OFFLINEو يا كليد  CANCELرا انتخاب نماييد.
چگونه صفحات  DOWNLOADشده را به صورت مداوم بهروز
نماييم؟
بعد از اينكه صفحات مورد نظرتان را دانلود كرده و به صورت OFFLINE

بررسي نموديد ،به سادگي مي توانيد اين صفحات را بهروز نماييد ،به
اين عمل  SYNCHRONIZEگفته مي شود .براي بهروز سازي در
حالت  ONLINEگزينه  SYNCHRONIZEرا از منوي TOOLS
انتخاب كنيد تا كادر محاورهای ITEMS TO SYNCHRONIZE
بازگردد .در پنجره فوق كليد
 SYNCHRONIZEرا كليك كنيد تا كليه صفحه ها دانلود شده
بهروز گردند .شما مي توانيد اسامي اين سایتها را در ليست پنجره فوق
مشاهدهنماييد
چگونگي اعمال تنظيمات دقيق بر نحوه بهروز رساني صفحات وب
يكي از تنظيماتي كه شما مي توانيد در اعمال فرآیند به روز سازي
صفحات وب دانلود شده انجام دهيد ،تنظيم يك زمانبندی خاص براي
به روز سازي است .اين زمان بندي مي تواند به صورت كلي براي همه
صفحات دانلود شده باشد و يا بر روي يك صفحه خاص اعمال گردد.
براي اين منظور در كادر محاورها ی ITEM TO SYNCHR O
 NIZEبر روي كليد  SETUPكليك كنيد و يك برنامه زمان بندي
تما م
روزانه ،هفتگي و يا ماهانه را به صورت كلي براي
صفحات دانلود شده تنظيم نمایید.
ولي اگر مي خواهيد براي يك سايت
برنامه زمانبندی خاصي ،براي
به روزسازي تنظيم نماييد،
سايت مربوطه را در پنجره
 ITEM TO SYCHRONIZE

انتخاب كرده و بر روي كليد  PROPERTIESكليك كنيد تا كادر محاورهای
 MY CURRENT HOME PAGE PROPERTIESدر روي صفحه
نمايش ظاهر گردد .در كادر محاوره اي فوق بر روي دانلود كليك كرده تا تنظيمات
مربوط به آن در روي صفحه نمايش ظاهر شود .در قسمت DOWNLOAD
 PAGESشما مي توانيد تعداد صفحات لينك شده به صفحه دانلود شده را
مشخصكنيد.
نكته :اعداد وارد شده در قسمت  DOWNLOAD PAGESتأثير زيادي در
تعداد صفحات لينك دارد .در صورتي كه مث ً
ال عدد  ۲را در كادر مربوطه وارد كنيد
كليه صفحات لينك شده به صفحه دانلود شده نيز انتقال مي يابند و در صورتي
كه عدد  ۳را وارد كنيد كليه صفحات متصل به صفحات لينك شده به صفحه
اصلي نيز دانلود مي شود.
ارسال و دريافت  EMAILها به صورت OFFLINE
يكي از بهترين استفاده هايي كه شما مي توانيد از قابليت  OFFLINEنماييد،
ارسال و دريافت  EMAILاست .براي اين كار دو روش را به شما معرفي
مینماییم .اولين راه پيشنهادي باز كردن برنامه OUTLOOK EXPRESS
در حالت  OFFLINEو انتخاب گزينه  OPTIONSبراي باز شدن كادر
محاوره اي  OPTIONSاست .در كادر محاوره اي ظاهر شده بر روي عنوان
 SENDكليك كنيد و گزينه SEND MESSAGES IMMEDIATELY
را فعال سازيد .حاال با خيال راحت متن نامه خود را در برنامه  OU T ،
 LOOK EXPRESSبه صورت  OFFLINEتايپ كرده و بر روي
كليد  SENDكليك كنيد .كليه  EMAILهاي نوشته شما ،در
يك مرحله (در زمان اتصال به اينترنت) به آدرسهای مورد نظر
شما ارسال مي گردد.
دومين راه پيشنهادي فكر میکنیم بهتر باشد .در اين روش
نيز شما با كادر محاوره اي  OPTIONSشروع به
كار مي نماييد با اين تفاوت كه به جاي انتخاب
عنوا ن  SENDبر روي عنوان CO N
 NECTIONكليك كرده و گزينه
 HANG UP AFTER SEN ING AND RECEIVINGرا فعال
سازيد .اين روش بزرگترین مزيتش اين است
كه هنگام دريافت  EMAILبه اينترنت متصل
مي شويد و بعد از دريافت ،ارتباط اينترنتي
قطع مي گردد و كليه  EMAILها در
يك مرحله اتصال ارسال مي گردند.
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از این شماره
قصد داریم در این صفحه به
سواالت حقوقی شما مخاطبان عزیز
پاسخ دهیم .سواالت خود را از طریق پل های
همكــــارشما
ارتباطی نشریه برای ما ارسال کنید تا
معرفــیشده است
مراجعهنمایید.پيشنهاد
مشاور حقوقی نشریه به آنها
میگــــردد بدوا ً اظهارنامه
سـؤال -1من
پاسخ دهد.
تنظيم و از آن طريق خواسته
اقدام به خريد يك

واحد آپارتمان نمودم كه
سند اين ملك در رهن بانك
بود و فروشنده به اين ادعا كه در
صورت دريافت پول ،نسبت به خارج
كردن سند از رهن بانك اقدام میکند؛ ولي
ايشان با دريافت بهاي ملك نسبت به خارج
نمودن آن از رهن و انتقال به نام اینجانب
اقدامي ننموده است .آيا من حق قانونی در
مجبور کردن ايشان به خروج ملك از رهن و
انتقال سند به نام خود را دارم؟
پاسخ :بله .چنانچه نامبرده اقدامي در راستاي
انجام تعهد خود و فك رهن ملك و انتقال به نام
شما انجام ندهد شما میتوانید طي دادخواستي
الزام به فك رهن و انتقال سند رسمي به نام
خود به انضمام كليه خسارات دادرسي از قبيل
حقالوکاله وكيل ،هزينه دادرسي و غيره را
بخواهيد.
سؤال -2بندهبابتطلبخودازيكيازهمكاران
يـــك فقره چك از ايشان گرفتم و از آنجايي
كه ايشان از پرداخت بدهي خود به اینجانب
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استنكاف
نمود ،بنده در
صدد مطالبه وجه
چك بر آمدم ،لكن
چك مزبور نزد من مفقود
گرديده است .براي مطالبه وجه
چك چه اقدامي میتوانم انجام دهم؟
پاسخ :اگر چك نزد شما مفقود شده
است نمیتوانید وجه آن را مطالبه نمایید مگر
آنكه طلب خويش را به نحو ديگري منجمله
اسناد و اوراق ديگر و يا شهادت شهود و يا ساير
ادله ديگر طي دادخواستي مطالبه كنيد.
سؤال  -3اینجانب در يكي از بانکها جهت
اخذ وام و تسهيالت بانكي ضمانت همكار خود
را نمودهام لكن ايشان از پرداخت اقساط وام
خود امتناع كرده و بانك نيز اقساط ماهيانه را از
حقوق بنده كسر مینماید ،براي وصول اقساطي
كه بانك از حقوق و مزاياي من كسر نموده
است چه اقدامي میتوانم انجام دهم؟
پاسخ :شما پس از ادای دين (بدهي) به بانك
میتوانید به مديون اصلي كه در سؤال مطروحه

خود را مطالبه نموده و در صورت
عدم پرداخت از ناحيه ايشان دادخواست
مطالبه وجه به استناد ماده  709قانون مدني
عليه ايشان تقديم دادگاه نمایید.
سؤال  -4منزلي خريداري نمودهام و بين ما و
مالك قولنامه تنظیمشده است .براي گرفتن
سند ثبتي چه اقدامي میتوانم انجام
بدهم؟
پاسخ :شمـا میتوانیــــد اقامه
دعوي تنفيذ قولنامه و الزام
به تنظيم سند رسمي
را عليه مالــك و يا
واسـطهها طرح
نماييد.

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 نوشتههای امروزه غالباً این دو ترکیب را بهجای هم به
کار میبرند و البته غلط است.

پرتقال  /پرتغال

نام یکی از مرکبات و نیز نام کشوری در اروپای غربی است.
معموالً نام میوه را «پرتقال» و نام کشور را «پرتغال»
مینویسند.

تپانچه

این واژه در قدیم به معنای سیلی و
ضربه به پا و کف دست بوده است
و امروزه به معنای سالح آتشی
کمری نیز به کار میرود
و امالی صحیح آن
تپانچه است و نه
طپانچه.

COD:DN-09
SMS:500051207

“ اینجا
صفحه ای
برای صحیح نوشتن است”
منبع:کتابغلطننویسیم
نویسنده:ابوالحسننجفی

ثمن /سمن

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

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

این ترکیب بیمعنی را غالباً در رسانهها به کار میبرند و فیالمثل
میگویند«:کشتیگیر ایرانی امروز با پیروزی بر کشتیگیر چینی و ژاپنی
چهره کرد ».چهره کردن ترکیب غلطی است و از استعمال آن باید پرهیز کرد.
بهجای آن ترکیبهای 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 آنها باشد .اما هایل صفت است به معنای ترسناک و هولناک.

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 هیچکدام آنها رایج نیست.
ولی در عوض به معنای دیگری از این لفظ اراده میکنند «غذایی
که همراه برنج یا نان خورده میشود ».امروزه واژه خورش در تداول
مردم خورشت گفته میشود 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 بیگانهای به عاریت گرفته
شود بهتر است که از میان افراد گروه واژههای همخانواده 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.

ریشهگرفتن

از جعلیات اخیر است؛ که خاصه در رادیو و تلویزیون آن را به معنای سرچشمه
گرفتن به کار میبرند .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  1.04متر بوده است.

سفیر  /صفیر

امالی این دو کلمه را نباید باهم اشتباه کرد .سفیر پیامآور از جانب کسی نزد
کسی است .اما صفیر صدای سوتی که معموالً با گرد کردن لبها برمیآید.

شست  /شصت

واژه شست انگشت بزرگ و پهن دستوپا است .و واژه شصت عدد .هردو
فارسی است .ولی ظاهرا ً برای تمایز میان معنای آنها یکی را با «س» و دیگری
را با «ص» مینویسند .در متون کهن هردو واژه را با «س» آمده است.
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 ۹راز که احتماالً درباره ساعت بیولوژیک بدنتان نمیدانستید:
همیشه راهکارهایی وجود دارد که ریتم ساعت درونی بدنتان در موقعیتهای
مختلف برهم نخورد .در اینجا به واقعیتهایی در ارتباط با ساعت درونی بدن
اشاره میکنیم که چگونه اختاللی در تنظیمات این ساعت ،پیش نیاید.
به طور حتم شما ساعت زنگدارتان را میتوانید در زمان مقرری کوک کنید؛ اما
بدن شما به اندازه کافی در درک برخی نکات جزئی چابک نیست ،ولی شما باید
از ساعت درونی بدنـــتان سپاسگزار باشید.
سـاعت درونی بــــــــدن در اصطالح ریتم شبـــــانهروزی خـــــوانده
میشود که در واقـــــع به یک سری تغییرات در بدن که از سوی مغز کنترل
میشود و در طی چرخه
 ۲۴ساعت اتفاق میافتد،
اطالق میگردد .ریتم
شبانهروزی بدن با
عوامل گوناگونی از
جمله نور زیاد

دکتر چارلز زایسلر ،استاد طب خواب از دانشگاه پزشکی هاروارد در مقالهای
در سال  ۲۰۱۳اذعان داشت که« :تکنولوژی یکی از مخربترین عوامل برهم
ریختن ریتم شبانهروزی طبیعی بدن ماست و باعث میشود که دیرتر به
رختخواب برویم؛ و برای جبران این نقصان صبحها از کافئین استفادهکنیم تا
بتوانیم هرچه زودتر هوشیار شویم و در نهایت دائماً از میزان خواب مورد نیاز
بدنمانمیکاهیم».
رفتن به تعطیالت و چادر زدن در خارج از شهر ریتم شبانهروزی بدنتان را به
حالت طبیعی بازمیگرداند.
خوشبختانه با دورکردن تکنولوژی از رختخواب ،میتوان به سرعت ریتم
شبانهروزی بدن را به حالت عادی بازگرداند ،اما برای آن دسته از ما که به
تکنولوژی معتادیم ،حرف زدن راحتتر از عمل کردن است.
در صورتی که شرایط استفاده از تکنولوژی برایتان فراهم نباشد ،امکان بازیابی
ریتم شبانهروزی بدن فراهم میشود .تحقیقات مختصری که در دانشگاه کلوریدا
صورت پذیرفت حاکی از آن بود که ریتم شبانهروزی افرادی که به تعطیالت
رفته و خارج از شهر چادر زده بودند ،به بیداری در طلوع و خواب در غروب بسیار

در شب یا عقب
و جلو کشیدن
ساعتها در بهار یا پاییز
ممکن است دستخوش
تغییراتیگردد.
جلو کشیدن ساعتها در ماه مارچ یکی از مهمترین زمانهای تغییر ریتم
شبانهروزی 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 ساعتها پیش از آنکه ساعتتان زنگ بزند ،بیدار شوید یا پیشتر از موعد
مقرر هوس خوردن شام کرده باشید.
باید اذعان داشت که حتی دانشمندان نیز پاسخ تمامی سؤاالت مرتبط با ریتم
شبانهروزی بدن را نیافتهاند ،اما این بحث بسیارجالب توجه است .در اینجا به
واقعیاتی در این زمینه اشاره میکنیم که شاید تا به حال نشنیده باشید.
نورهای الکترونیکی ،ساعت بیولوژیک بدن شما را بهطور کامل مختل میکنند
تاریکی بزرگترین مدرک 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 اینطور جلوه دهند که اکنون زمان بیداری است و نه زمان
استراحت و آرامش.

نزدیک شده بود.
در گزارشی که بر اساس مطالعات اخیر منتشر شد ،کنت رایت اعالم کرد« :به
طور مهیجی یافتههای ما در تحقیق بر روی افرادی که به تعطیالت رفته بودند،
دال بر آن است که چرخه طبیعی تاریکی شب و روشنی روز سیگنالهایی
را منعکس میکنند و تفاوت زمان خواب و بیداری که بین افراد ساکن شهر
مشاهده میشود را به حداقل رساند؛ به عبارت دیگر اینکه برخی افراد بسیار دیر
میخوابند و برخی بسیار زود بیدار میشوند در بین این افراد که به تعطیالت و
چادر زدن خارج از شهر رفته بودند مشاهده نشد».
چنین فراغتی برای ساکنین شهرها ضروریتر به نظر میرسد .ساکنین شهرها
ریتم شبانهروزی بدن خود را تسریع کردهاند شاید به دلیل همان نورهای
مصنوعی و شاید هم به دلیل سروصدای بیش از حد.
شما میتوانید بدون خرید بلیط هواپیما خسته و بیخواب 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 شبهای تعطیل تا دیروقت و بیش
از حد معمول بیدار بمانید ،صبح روزی که باید به سر کار بازگردید تحریکپذیر
و کج خلق خواهید بود.
این پدیده حتی نام ویژهای دارد« :سندرم تأخیر خواب اجتماعی» .پیروی نکردن
از برنامه خواب معمول و بیدارماندنهای 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
میکنند 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 شبانهروزی شما
را تنظیم کند.
سندرم تأخیر خواب و دیگر مشکالت خواب از جمله عوامل مؤثر در
بینظمیهای ریتم شبانهروزی بدن شماست.
شفافسازی درباره سندرم اختالل خواب:
بر اساس اعالن کلینیک کلیولند ،بینظمی در الگوی طبیعی خواب،
خواه ناشی از عوامل درونی یا بیرونی باشد ،منجر به برهم خوردن ساعت
بیولوژیک بدن میشود و در مواردی که میل شدید به خواب وجود دارد،
میتواند منتج به بیخوابی دائم و خوابآلودگی مفرط شود.
این قبیل مشکالتِ خواب ،که بینظمیهای مضاعف در ریتم شبانهروزی
بدن محسوب میشوند ،شاخهای از بیماری است که شامل اختالالت
مقطعی تأخیر در خواب یا گرایش به شبزندهداریهای مفرط است.
اختالالت پیشرفته در خواب عموماً در افراد سالخورده مشاهده میشود
ح بسیار زود از خواب بیدار
که شب بسیار زود به رختخواب رفته و صب 
میشوند .در برنامه معمول خواب افرادی که شیفت کاری آنها متغیر است،
نیز اختالالتی ایجاد میشود.
بعضی از ژنها بر روی ساعت بیولوژیک بدن ما تأثیر دارند اما اختالالت
خواب هم منجر به برهم ریختگی عملکرد ژنها میشود.
این ژنها 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
ب و بیداری شرکتکنندگان به وجود
که در آن اختالالتی در برنامه خوا 
آوردند ،محققان متوجه شدند ،اختالالت خواب هماهنگی بین ژنها را نیز
مختلمیکند.
دکتر سیمون آرچر در بیانیهای اعالم کرد« :بالغ بر  ۹۷٪ژنهایی که
عملکردشان بهطور معمول منظم است بر اثر اختالالت خواب دچار
بینظمی میشوند و همین امر کج خلقی و تحریکپذیری افرادی که
درگیر اختالالت تأخیر خواب هستند و یا دارای شیفتهای کاری متغیرند
را توجیه میکند».
برخی از این ژنها بر روی عملکرد سیستم ایمنی بدن تأثیر دارند.
احتماالً همه شما خاطراتی دال بر بیخوابیهای طوالنی ،نحیف شدنها و
در نهایت هم سرماخوردگی ناخوشایند را دارید .کمبود خواب قطعاً بر روی
واکنشهای سیستم ایمنی بدن تأثیرگذار است؛ اما اخیرا ً مطالعاتی بر روی
حیوانات انجا م شده تا اساس و چگونگی این تأثیرگذاری مشخص شود.
یافتهها حاکی از آن است که برخی ژنها که مسئول مبارزه با باکتریها و
ویروسها هستند ،از سوی ساعت بیولوژیک بدن کنترل میشوند.
ربکا اسکات متخصص در زمینه خواب از انستیتوی بیماریهای مرتبط با
خواب نیویورک در گزارشی اعالم کرده که« :اگر آگاهی بیشتری نسبت به
اینکه چطور سیستم ایمنی بدن بر روی ریتم شبانهروزی ما تأثیر میگذارد
و آن را تغییر میدهد داشته باشیم هنگامی که افراد مستعد سرماخوردگی،
تب و ویروس هستند ،توصیههای مفیدتری میتوانیم برایشان داشته
باشیم».

ساعت شبانهروزی بیثبات ،بر روی باروری افراد مؤثر است.
خانمهایی که قصد باردارشدن دارند یا باردار هستند ،باید حتیاالمکان نورهای
مصنوعی داخل اتاق خواب خود را کم کنند .چراغها را خاموش کنید ،هرگاه که
ریتم شبانهروزی خود را سردرگم کنید ساعت بیولوژیک بدنتان سردرگم خواهد
شد.
بر اساس مطالعات انجام شده در سال  ،۲۰۱۴تولید مالتونین که به دلیل خاصیت
آنتی اکسیدانی ،تخمک زن را از فشار محافظت میکند ،ناشی از ریتم منظم
شبانهروزی بدن است و هنگامی که شخص شب و دیرهنگام در معرض نورهای
مصنوعی قرار گیرد ،مالتونین از رشد باز میماند.
مشکالت خواب در افراد مبتال به افسردگی ،احتماالً
ی ساعت شبانهروزی بدن
ناشی از برهم خوردگ 
آنها است.
در سال  ۲۰۱۳مطالعهای مقایسهای بر
روی مغز
ا فر ا د

اهداکننده
مغز بعد از مرگشان صورت پذیرفت که
یک عده از آنها در هنگام مرگ از نظر
روحی در شرایط سالمت مغزی و عده دیگر در
هنگام مرگ مبتال به افسردگی بودند .ژنهای فعال
در مغز افراد افسرده نشان میداد که ریتم طبیعی
شبانهروزی  ۲۴ساعته آنها دچار اختالالتی بوده
است.
پروفسور لی جون از دانشگاه میشیگان
میگوید« :اینطور به نظر میرسد که
آنها هم از اختالالت خواب رنج میبردند
و هم نوبتهای متغیر کاری داشتند .به نظر
میرسد که خواب آنها در ساعات درستی از
شبانهروز نبوده و حتی کیفیت خواب آنها با افراد
سالم متفاوت بود».
حتی میوهها و سبزیها نیز ساعت شبانهروزی دارند.
بر اساس مطالعات انجام شده در سال  ،۲۰۱۳میوه ها و سبزیهای مورد عالقه شما
یک موجود بیجان نیستند ،میوهها و سبزیها ساعت بیولوژیک ویژه خود را دارا
هستند و همین امر منجر به ضخیم شدن و نازک شدن پوست آنها در راهروهای
فروشگاههامیشود.
دکتر جانت برام میگوید :میوهها و سبزیها به شرایط محیطی که در آن نگهداری
میشوند ،پاسخ میدهند و ما متوجه شدیم که با تاباندن نور در ساعات خاصی از
روز بر روی آنها میتوان خاصیت آنتی اکسیدانی ضد سرطانی آنها را تشدید کرد.
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 - ۱مسابقه گویندگی:
در این بازی هر کودکی سعی میکند متنی را که از قبل تنظیم شده است ،بدون اشتباه
بخواند( .به تقلید از گویندگان اخبار تلویزیون و رادیو) .برنده کسی است که مسلطتر از
دیگران بوده و کمتر اشتباه داشته باشد.
 - ۲بازی «مصاحبه تلویزیونی»
یکی از کودکان ،نقش فیلمبردار را با گذاشتن یک شی بر دوش ایفا میکند و فرد دیگر،
نقش مصاحبهگر را با گرفتن یک شی به عنوان میکروفن بازی میکند و از بچههای دیگر در
رابطه با موضوعاتی که از قبل تنظیم شده است ،سؤاالتی میکند .ازجمله در زمینه بهداشت
دهان و دندان ،رفتار در خانواده ،رفتار در مدرسه ،اطالعات عمومی و...
 - ۳بازی «نقل خاطره ،داستان ،شعر ،معما و لطیفه»
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از کودکان خواسته میشود با آرامش کامل ،یکی از خاطرات خود
یا داستان و شعری را که یاد دارند ،برای دیگر اعضای گروه تعریف
کنند .نتیجهگیری از خاطرات و داستانها ،با هدایت بزرگترها و توسط
اعضای گروه انجام میشود.
 - ۴بازی «چه کسی میتواند دیگران را بخنداند» :یکی از کودکان
موظف میشود با انجام حرکات خندهدار ،دیگر افراد را بخنداند .از دیگر
افراد خواسته میشود در مقابل خندیدن مقاومت کنند چون برنده
کسی است که افراد بیشتری را بخنداند.
 - ۵بازی «کامل کردن یک
داستان» :یک نفر ابتدای
یک داستان را تعریف
میکند و از کودکان
میخواهد که آن
داستان را ادامه
دهنـــد .مثال:
یــک روز یک
شکــارچیدر
جنگل با یک
شیــر برخورد
کرد .حاال بقیه
داستان را یک
نــــفر از کودکان
ادامــــــه میدهد
و به همین ترتیب بقیه
داستان را سایر کودکان
ادامه میدهند.
 - ۶بازی «کامل کردن یک شعر»  :یک مصرع از
یک شعر خوانده میشود و از کودکان خواسته میشود که مصرع و
بیتهای بعد را به نحوی که وزن و قافیه به هم نخورد بگویند .برنده
کسی است که شعرش نزدیکتر به مضمون اصلی باشد.
 - ۷بازی «تکمیل جمالت» :برای کودکان یک سری جمالت ناقص
میخوانیم و آنها باید حدس بزنند که در جای خالی ،چه کلمات و
جمالتی را قرار دهند( .این موارد میتواند در ابتدا ،وسط یا آخر جمله
باشد) مثال ... :بارید و تمام لباسهایم خیس شد .امروز با آنکه  ....راه
میرفتم به زمین خوردم.
هر کسی که دوست دارد موفق شود باید...

 - ۸بازی «پاسخ به پرسشها»:
 کودکان باید به سؤاالت مطرح شده پاسخ صحیح دهند.مثال - :وقتی هوا سرد میشود چه میکنیم؟
 وقتی هوا گرم میشود چه کاری میکنیم؟ وقتی بنزین خودرو تمام میشود چه باید کرد؟ وقتی که هوا تاریک میشود چه باید کرد؟وقتی میخواهیم خط صاف رسم کنیم از چه وسیلهای باید استفادهکنیم؟ و سواالتی از این قبیل.
 - ۹بازی «داستان سازی با
تصاویر»:
 یک سری از تصاویرمختــــــلف را به
کودکـــاننشان
میدهیم و از
هـــرکودک
مـیخواهیم
بــــــرای
آن تصویر،
یــــــــک
د ا ستـــا ن
تعریف کند.
 - ۱۰بازی «معلم
بودن» :این بازی با
توجه به هدفهای آن،
میتواند به شکلهای مختلف
اجرا شود .ازجمله شیوه برخورد با
بچههای تنبل و درس نخوان ،روشهای تشویق،
روشهای تنبیه ،مشخصات یک معلم خوب ،اخالق و رفتار کالسی و
مواردی از این قبیل که همه به شکل نمایشی قابل اجراست.
کودکان باید نقشهای مختلف را بازی کنند تا به درک احساسات
دیگران نائل شوند.

منابع :برگزیدهای از روشهای بازي درماني
شفر چارلز بي و كداسن هايدي جي
ترجمه :سوسن صابري و پريوش وكيلي انتشارات آگاه
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اسپنســر جانسون
یکی از محبوب ترین نویسندگان
جهان است .میلیون ها نفر از خوانندگان
کتاب هایش توانسته اند به موفقیت و
کامیابی دست پیدا کنند .او بارها برای
پیچیده ترین موضوعات راه حل های
ساده و آسانی را معرفی کرده است.
او بعد از فارغ التحصل شدن در رشته
روانشناسی از دانشگاهی در کالیفرنیا،
مدرک پزشکی را از رویال کالج در ایرلند
دریافت کرد و دستیاری پزشکی را در
کلینیک و مدرسه هاروارد مدیکال کامل
نمود.
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کتــــــاب
«هــــدیـــــه»
در باره چگونگی برخورد
با تغییرات کاری و شخصی است.
اسپنسر در این کتاب در قالب داستانی
کوتاه به خواننده گوشزد می کند که
چگونه به آرامش خاطر و موفقیت
دست یابد .او دستیابی به این راز را
هدیه ای می داند که هر فردی می
تواند به خودش بدهد.
به بخش هایی از کتاب توجه کنید:
او همچنان که داشت برای رفتنآماده می شد ،به فکر فرو رفت .اگر
موقعیتی که در آن هستی لذت
بخش نباشد«،هدیه» چه اثری دارد؟
در موقعیت مطلوب قرار داشتن ،یک
مفهوم است و در موقعیت نامساعد

بودن ،مفهوم دیگری؛ در این
صــــــــورت  ،اهمیت«گذشته»،
یـــا «آینـــــده» در چیـــــست؟
.................................................
قســمتی از متــــن کتـــاب:
جوان پرسید :اگر زمان حال ما
بسیارغمناک باشد ،آنگاه چه اتفااقی می
افتد؟ پیرمرد گفت :اول باید بدانی که
درد عبارت است از اختالف بین آنچه
هست و آنچه تو می خواهی باشد.
بنابراین...اگر از گذشته نیاموزی ،پس
آماده برنامه ریزی برای آینده نیستی
و اگر برنامه نداشته باشی ،سرگردانی.
این را بدان که زمان آموختن ،موقعی
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
کنی ،خشنودتر خواهی شد و انرژی و
اعتماد الزم را به چنگ می آوری تا با
هر چه نادرست است دست و پنجه نرم
کنی.
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 35ساله هستم ،مهندس صنایع و مسئول یک بخش مهم
صنعتی در یکی از شرکتهای منطقه .همسرم  29ساله است و
 5سال 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 میپرسد ،سپس آنها را به
هم ربط میدهد و به خیال خودش مچگیری میکند و در
نهایت مرا به جرم بیتوجهی و بیمحبتی به خودش متهم
میکند .من هم از رفتارش خسته و عصبی شدهام ،بهطوری
که نمیتوانم با آرامش و محبت با پسر  10سالهام رفتار کنم.
این برخوردهای نامعقول همسرم باعث شده رابطه ما سرد
شود ،کمکم روی کارم هم اثر گذاشته و با همکارانم بدرفتاری
میکنم و راندمان کار هم پایین آمده است .مرا راهنمایی کنید.

دوست عزیز ،همانطور که خودتان میدانید خدشهدار شدن
روابط شما و همسرتان چنین پیامدهایی را به دنبال داشته
است ،پس بهتر است هر چه زودتر سوءتفاهم را حل کنید.
به احتمال زیاد رفتار شما در منزل با رفتاری که در محیط
کار دارید متفاوت است و همسر شما متوجه نوعی بیعدالتی
شده است؛ به عبارت دیگر او توجه و نوازشی را که نیاز دارد،
دریافت نمیکند و این بهانهجوییها و مچگیریها حاصل
بررسی کردن این دو رفتار متفاوت است .در فضایی کام ً
ال
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
را بپذیرید و از ایشان رنجش زدایی کنید .این شما هستید
که میتوانید سوءتفاهمها را باحوصله برطرف کنید و بیشتر
مراقب رفتار خود باشید.

 28سال دارم و معلم یک دبستان دخترانه در یکی از
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 نمیداد من و
پسر دوسالهام کمترین احساس کمبودی داشته باشیم.
اخیرا ً مادربزرگم قصد دارد دخترعمه پدرم را که مجرد
است ،به عقد پدرم درآورد؛ اما من دوست ندارم جای
خالی مادرم توسط زن دیگری پر شود .چگونه با این
مسئله کنار بیایم؟

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 میشود ولی پس
از طی شدن زمان و پذیرفتن این فقدان ،هر فردی این اختیار را دارد
که تفکر و تصمیمگیری در مورد شروع زندگی مشترک با فرد دیگری
را در سر بپروراند .در واقع این حق اوست که در کنار همسری که با او
به آرامش میرسد و آنطور که صالح میداند زندگی کند .اگر نیازهای
انسان را نادیده بگیریم حتماً آسیب خواهد دید .البته عالقه فراوان شما
به مادرتان و تعلقخاطر ناشی از فقدان او عوامل مهمی هستند که
اجازه قبول شرایط جدید را به شما نمیدهند ،اما به تدریج و با درک
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.

 12سال از زندگی مشترک ما میگذرد .هنوز دانشآموز
بودم که همسرم با خانوادهاش به خواستگاری آمدند .بعد
از ازدواج به منطقه آمدم و درس را رها کردم .اکنون که
حدود  28سال دارم و صاحب دو فرزند  11و  8ساله
هستم ،از اینکه چنین شرایط خستهکنندهای دارم ،رنج
میبرم .همسرم بسیار برخورد مهربانی دارد ولی همیشه
خسته و بیانگیزه است .زیاد کار میکند و بعد از آنکه
ساعت  8شب به خانه بازگشت باز هم با تلفن به کار
بازاریابی مشغول است .پس من و بچهها چه میشویم؟
بعضی وقتها فکر میکنم نباید اینقدر زود تصمیم به
ازدواج میگرفتم تا به این روز بیفتم.

خانم عزیز ،از اینکه همسر مهربان و مسئولیتپذیری دارید جای خوشبختی
است .عامل مهم رنجیدگی شما خودتان هستید .بیهدفی شما و رها کردن
تحصیل و به روزمرگی رسیدن ،زندگی را برای شما کسلکننده کرده است
و شما که از خود غافل شدهاید ،متأسفانه تقصیر را به گردن همسر خود
میاندازید .البته بخش دوم این رنجش به همسرتان مربوط میشود که آنها
به سبب سبک نادرستی است که برای کسب درآمد اتخاذ کرده است .ایشان
را متوجه کنید که به سالمتیاش (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
برنامههای مفرح ،شور و هیجان زندگی را به ارمغان بیاورید و همبستگی با
یکدیگر را در فضای خانه ایجاد کنید .شنونده پیامها و پیشنهادها و درد
دلهای یکدیگر باشید و یکدیگر را جهت رشد بیشتر تشویق کنید.
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آیا تا
کنون از
خودپرسیدهاید
چند بار در روز از ته
دل میخندید؟ آیا آدم
خوشخنده و خوشرویی هستید
یا گرفته و عبوس و به اصطالح مبادی
آداب؟
پژوهشهای گوناگون در زمینه اثرات خندیدن بر
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 میبرد .در کشور هندوستان برای تشویق مردم
به اینکه از دلمشغولیهای روزانه خود دست برداشته ،برای لحظهای هم
که شده با خنده مشکالت خود را فراموش کنند دست به ابتکار جالبی زدهاند و
دورههایی تحت عنوان خندهدرمانی تشکیل دادهاند .بهرهگیری از خنده برای درمان
ناهنجاریهای فکری و عارضههای جسمی ،نخستین بار نیست که به مرحله اجرا در
میآید .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 میشود که بسیاری از ما ،اکثر
وقت خود را در محل کار سپری میکنیم؛ جایی که بیشترین فشار را از لحاظ کاری
متحمل میشویم و بیماریهای زیادی مانند فشارخون و نارسایی قلبی ،بیخوابی و
افسردگی ،حاصل فشارهای بیش از اندازهای هستند که هر کدام از ما روزانه با آنها
دستوپنجه نرم میکنیم .اضطراب و استرس محیط کار و فعالیت ممکن است به
وضعیتی بدتر مانند اعتیاد به مواد مخدر یا تفریحات غیر سازنده منجر شود .از اینرو
تمرین خنده با فواصل زمانی در روز ،باعث میشود اکسیژن بیشتری به مغز برسد
و با آزاد شدن هورمونهای انرژیزا 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 شانههایتان را به عقب خم کنید تا به اصطالح
خستگی از تنتان بیرون برود .خنده درمانی سیستم ایمنی بدن را افزایش داده و
باعث میشود کمتر دچار سرماخوردگی و عطسه شوید .همینطور بروز عفونتهای
حلق و ریه را تا حد قابل مالحظهای کاهش میدهد .خنده استقامت بدن را در ابتال
به بیماریهایی چون آسم ،برونشیت ،سردردهای عصبی و میگرن و نیز دردهای
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ناشی
از آرتروز،
دیسک کمر و
ستون فقرات افزایش
میدهد .خندهدرمانی در
حقیقت نوعی تمرکز فکری
محسوب میشود که افکار انسان را
از دنیای فیزیکی جدا میکند؛ تا جایی که
ذهن به هیچچیز دیگر نمیاندیشد .تمام کسانی
که از این روش استفاده میکنند ،به خوبی میدانند
که هنگام متمرکز ساختن ذهن ،همه افکار بد و منفی از
قبیل اندیشههای جنایت برانگیز ،ترس ،عصبانیت ،حسادت و
خودخواهی را میتوان 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 مهمتر بخشش ،در وجود خود زنده ساخت .از اینرو افراد باید پیش از
هر چیزی زوایای شخصیتی خود را بهخوبی بشناسند و جنبههای شوخطبعی 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 اتاقهای استراحت و استعمال
دخانیات در شرکتها و ادارات ،پیشنهاد کرد اتاقهایی به نام اتاق خنده به این گونه
مراکز اضافه شود تا کارمندان بتوانند دست کم  10الی  15دقیقه 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 میتوان خنده را به محیط کار نیز انتقال
داد .انسانها 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
میتواند در هر زمانی که دلش خواست ،به آنجا برود و تا دلش میخواهد 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 شوخطبعی است.

خنده از دو مؤلفه ژستها و
تولید اصوات تشکیل یافته است.
چه اتفاقاتی حین دویدن بیحرکت
روی میدهد:
•  15عضله صورت منقبض میشود.
• عضله اصلی گونه که لب باال را بلند میکند تحریک
میشود.
• در خندههای شدید غدد اشکی تحریک میشود.
• کنترل عضالت بدن از دست شما خارج شده و بدن شل میگردد.
• علل روانشناختی 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 اثباتکننده عضوی از یک گروه بودن است
• مطالب جالب در مورد خنده:
• افراد  30برابر بیشتر در حضور جمع میخندند.
• خنده قابل سرایت است.
• مردها هنگامی که در کنار یکدیگر میباشند ،با خندیدن ،دوستی و رفاقت خود را
ابراز کرده و روحیه رقابت جویانه میان خود را تعدیل میبخشند.
• حداکثر فرکانس صوتی که مردها قادرند با خنده تولید کنند  1200هرتز است اما
زنان قادرند فرکانسی تا  3000هرتز تولید کنند.
• خنده باعث تغییر رفتار میشود و باعث شده که با هم بیشتر دوست باشیم.
• کودکان  300بار در روز و بزرگساالن بهطور متوسط  17بار در روز میخندند.
•  80درصد خندهها در پاسخ به جوک و لطیفه نیست .اغلب خندهها در هنگام
خداحافظی و یا خوشامدگویی و سالم کردن روی میدهد.
• زنان  126درصد بیشتر از مردان میخندند ،دختران هم بیش از زنان.
• صدای خنده زنان ،آهنگینتر از خنده مردان است.
• شمپانزه ها و موشهای صحرایی نیز میتوانند بخندند.
فواید خنده برای سالمت روان
• خنده یک مکانیسم دفاعی و روشی برای کنار آمدن با استرس ،تحقیر،
خجالتزدگی و درد است.
• خنده باعث افزایش سطح انرژی بدن میگردد.
• خنده باعث کاهش استرس و تنش روانی میگردد.
• خنده باعث کاهش درد میگردد.
• خنده باعث افزایش روحیه افراد و احساس خوب نسبت به خود داشتن میگردد.
• خنده باعث بهبود کارکرد مغز میگردد و باعث تحریک هر دو نیمکره مغز گردیده
و در عملکرد آنها تعادل ایجاد میکند.
• خنده باعث تقویت یادگیری و تمرکز میگردد.
• خنده باعث کاهش تنش عضالنی میگردد.
• خنده یک تکنیک تن آرامی رایگان و آسان است.
• هنگام خنده فشار خون و سرعت ضربان قلب شما افزایش
مییابد اما بالفاصله پس از اتمام خنده فشارخون کاهش
مییابد (کمتر از حد طبیعی).
• خنده باعث تغییر رفتار ما میشود .پس
از خندیدن ،ما بیشتر صحبت کرده و
تماس چشمی و فیزیکی بیشتر

برقرارمیکنیم.
• خنده ممکن است به سرفه و سکسکه بیانجامد که باعث پاک شدن مجاری
تنفسی از مخاط اضافی میگردد.
چگونه شوخ طبع باشیم
ناهمخوانی با تصورات ،غیرمنتظره بودن ،غافلگیرکننده بودن ،ممنوع بودن (اعمال
و رفتار و شخصیت) و تأخیر در ادراک ،همگی میتوانند فاکتورهای شوخ طبعی
باشند.
چه نکاتی را باید هنگام شوخ طبعی رعایت کنیم:
• مطمئن گردید فردی که میخواهید 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 بهویژه رابطههای صمیمیتر بستگی دارد .زمانی که ترشرویی در
رابطهای وجود داشته باشد ،هر فردی در زندگی خود احساس خأل پیدا میکند
و دلیل آن نیز این است که کیفیت زندگی ،ارتباط شدیدی بر روی تعادل روحی
و روانی افراد میگذارد .اگر میخواهید از زندگی خود راضی باشید باید رابطهها
را شاداب و با نشاط نگه دارید .آمار طالق حاکی از آن است که ما به هیچ وجه
در این امر موفق ظاهر نشدهایم .تقریباً نیمی از ازدواجها به طالق منجر میشود
و پایان ناگواری را به همراه میآورد؛ و در بسیاری از آن ازدواجهایی که به قوت
خود باقی میماند نیز ،زوجین به اندازه کافی شاد و خوشحال نیستند .ضمن اینکه
نخندیدن و منزوی شدن از ارتباطهای اجتماعی ،بیماری افسردگی و به دنبال آن
فکر خودکشی را در هر فردی ممکن است ایجاد کند؛ اما خندهای که در خانه رشد
کند یکی از نیازهای ضروری زوجهای ناراحت و غمگین است .خندیدن یکی از
نیازهای اولیه و از انواع ضروری آن است که تنها مختص انسانها 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.
ارتباطی به خوشمزگی ندارد ،بلکه در رابطه با ارتباط های
خند ه
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.
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هیچ انسانی از مادر ،مجرم و کج رو متولد نمیشود ،بلکه این
شرایط نابسامان خانوادگی -اجتماعی است که او را به کج روی
میکشاند .کودکان خیابانی که خانوادهای ندارند و پرورش آنها به
خیابانها ،پارکها و جامعهی نا به هنجار سپرده میشود ،ناخودآگاه
به بزهکاری و کج روی کشیده میشوند .محیطی که کودک و
نوجوان در آن متولد می شود و رشد مییابد ،مهمترین نقش را
در چگونگی و شکلگیری رفتار ،در دوران کودکی و نوجوانی آنها
دارد و عمیقترین اثرها را در دوران جوانی آنان خواهد گذاشت .باید
دانست که در هر دورهای و در هر جامع ه ای ،هنجارهای اجتماعی
هریک مفهوم و معنای خاصی داشتهاند و نیز هر کدام سیر تکاملی
ویژهای را پیمودهاند تابه این صورت درآمدهاند.
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 آنها شوند .اگر این کجرویها در مأل عام صورت بگیرند ،ممکن
است موجب شکایاتی شوند .مث ً
ال برهنگی و مستی
ناشی از الکل ،اگر در مأل عام صورت گیرد،
به عنوان کج روی تلقی میگردد 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
پایههایی است که برای
تعریف و شناخت
شخص کج رو
به کار رفته
است.
خودکشی:
به
یا
منز له ی
روی
کج
شناخته میشود و یا بهعنوان
عملی ناشی از عدم همنوایی
وهم دردی فرد در جامعه.
کودکان خانوادههای کج رو
با توجه به این واقعیت که کودک،
موجودی انعطافپذیر و مانند موم نرم
و قابل پرورش به هر شکلی است ،نوع آموزشو
پرورش خانواده ،مهمترین تأثیر را در تشکیل
شخصیت اولیهی کودک خواهد داشت و والدین و

دیگر اعضا خانواده میتوانند کودک را به هر شکلی که خود بخواهند
تربیتکنند.
هیچ انسانی از مادر ،مجرم و کج رو متولد نمیشود ،بلکه این
شرایط نابسامان خانوادگی -اجتماعی است که او را به کج روی
میکشاند .کودکان خیابانی که خانوادهای ندارند و پرورش آنها به
خیابانها ،پارکها و جامعهی نا به هنجار سپرده میشود ،ناخودآگاه
به بزهکاری و کج روی کشیده میشوند .محیطی که کودک و
نوجوان در آن متولد می شود و رشد مییابد ،مهمترین نقش را
در چگونگی و شکلگیری رفتار ،در دوران کودکی و نوجوانی آنها
دارد و عمیقترین اثرها را در دوران جوانی آنان خواهد گذاشت .باید
دانست که در هر دورهای و در هر جامع ه ای ،هنجارهای اجتماعی
هریک مفهوم و معنای خاصی داشتهاند و نیز هر کدام سیر تکاملی
ویژهای را پیمودهاند تابه این صورت درآمدهاند.
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 آنها شوند .اگر این
کجرویها در مأل عام صورت بگیرند ،ممکن
است موجب شکایاتی شوند .مث ً
ال برهنگی
و مستی ناشی از الکل ،اگر در مأل عام
صورت گیرد ،به عنوان کج روی تلقی
میگردد 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
پایههایی است که برای تعریف و شناخت
شخص کج رو به کار رفته است.
خودکشی :یا به منزلهی کج روی شناخته
میشود و یا بهعنوان عملی ناشی از
عدم همنوایی وهم دردی فرد در
جامعه.
کودکان خانوادههای کج رو
با توجه به این واقعیت که
کودک ،موجودی انعطافپذیر
و مانند موم نرم و قابل پرورش
به هر شکلی است ،نوع آموزش
و پرورش خانواده ،مهمترین تأثیر را در
تشکیل شخصیت اولیهی کودک خواهد
داشت و والدین و دیگر اعضا خانواده
میتوانند کودک را به هر شکلی که خود
بخواهند تربیت کنند.
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درخشش ورزشکاران شهرک پردیس در
مسابقات ووشو قهرمانی استان

مسابقات ووشو قهرمانی استان ،گرامیداشت هفته تربیتبدنی
روز جمعه سیام مهرماه به میزبانی بوشهر برگزار شد که سه مدال
طال ،هفت نقره و سه برنز رهآورد کاروان ورزشی شهرک پردیس
در این دوره از رقابتها بود .
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرک پردیس ،از کاروان ورزشی
شهرک پردیس که به مربیگری محمد رجبزاده در این دوره از
رقابتها شرکت کردند ،سید امیرحسین موسوی ،ماهان حسنزاده
و یاسین خسروی مدال طال کسب کردند ،محمد زارعی ،علی
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.
دهمين المپـياد
ی نیز شهرستانهای دشتستان ،عسلویه و
همچنین در رده تیم 
ســــراســـری
جم به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
كاركنـــان شركت

ملیصنايعپتروشيمی

صعود تیم کوهنوردی شهرک پردیس به قله
حوض دال دنا

قهرمانی تیم والیبال پازارگاد
تیم والیبال شرکت عملیات غیر صنعتی
به گزارش پایگاه اطالعرسانی شهرک پردیس جم ،صعود به
قله حوض دال دنا به ارتفاع  4350متر به مناسبت روز کوهنورد و
پازارگاد در دهمين المپياد سراسری كاركنان
هفته تربیتبدنی در تاریخ  28الی  30مهر  1395برگزار شد .این
شركت ملی صنايع پتروشيمی مقتدرانه به مقام
برنامه به سرپرستی آقای محسن سعیدی ،مربی و مدرس رسمی
قهرمانیرسید.
فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسالمی ایران انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد ،تیم والیبال
در این صعود خانمها هاجر مرادی از پتروشیمی پردیس،
پازارگاد گام اول را در روز نخست دهمین المپیاد سراسري
سعیده بازدیده از شرکت مبین و آقایان مظاهر (معاونت
كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي با اقتدار برداشت و
فرهنگی و رفاهی شرکت پازارگاد) ،امین خواجه پور از
توانست تیم پتروشیمی رازی را با نتیجه  3بر صفر شکست دهد.
پتروشیمی پردیس ،محمود بازدیده از مبین ،حسن
اقتدار
برد تیم والیبال شرکت پازارگاد در مسابقات بعدی نیز با همین
صمصامی از پارس ،حمید آهنگر دارابی از زاگرس،
ادامه یافت به گونه ای که این تیم توانست حریفانی چون منطقه ویژه
محمد ثابت از پردیس ،پیروز خواموشانی از جم،
با
را
ماهشهر ،پتروشیمی بوعلی ،پتروشیمی بیستون و پتروشیمی مارون
مهدی غالمیاز پارس و مجید نبیان از دماوند
نتیجه  3-0شکست دهد تا در دیدار نهایی در مقابل پتروشیمی اراک،
حضور داشتند.
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 اراک را با نتیجه  3بر 0
شکست دهد و در این دوره از مسابقات به مقام قهرمانی دست پیدا کند.

بهمناسبتفرارسیدنعیدسعیدقربانبرگزارشد
مسابقاتورزشیقهرمانیشرکتهایپتروشیمیمنطقهپارس

به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد ،شورای ورزش شرکتهای پتروشیمی منطقه
پارس به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان ،مسابقات ورزشی قهرمانی شرکتهای
پتروشیمی منطقه پارس را در رشتههای 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:

مسابقاتآمادگیجسمانی

در روز نخست و در مسابقات آمادگی جسمانی که با حضور  3تیم از شرکتهای جم،
نوری و آریاساسول برگزار شد ،تیمهای جم ،آریاساسول و نوری به ترتیب مقامهای 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.

مسابقاتتیراندازی

مسابقات تیراندازی با حضور  7تیم از شرکتهای نوری ،آریاساسول ،زاگرس ،جم،
کاویان ،پارس و پازارگاد برگزار شد .در ادامه مسابقات ورزشی قهرمانی شرکتهای
پتروشیمی منطقه پارس ،تیمهای آریاساسول ،جم و نوری در رشته تیراندازی به
مقامهای اول تا سوم رسیدند .در قسمت انفرادی این مسابقات نیز آقایان کریم باصولی
و زردشت از جم ،بشیری و یوسفیانی و بحرینی از آریاساسول مقامهای اول
تا پنجم را کسب کردند.

مسابقاتبدمینتون

در ادامه مسابقات ورزشی قهرمانی شرکتهای پتروشیمی منطقه پارس
مسابقات بدمینتون آقایان روز سهشنبه ،شانزدهم شهریور ماه با حضور 6
تیم از شرکتهای 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 ،مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.

مسابقاتشنا

مسابقات شنای قهرمانی آقایان روز چهارشنبه ،هفدهم شهریورماه
با حضور  8تیم از شرکتهای نوری ،جم ،پروپیلن ،زاگرس ،مروارید،
آریاساسول ،دماوند و پازارگاد برگزار شد که تیم های پروپیلن جم با 125
امتیاز ،آریاساسول با  123امتیاز و نوری با  106امتیاز 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 ،تیمهای شرکتهای پتروشیمی نوری ،پارس ،آریاساسول،
جم ،مبین ،کاویان ،صدف ،پایانه ها و مخازن ،پازارگاد ،زاگرس و دماوند در
سالن بدنسازی مجموعه ورزشی شیرینو  2با هم به رقابت پرداختند که در
پایان این مسابقات تیمهای جم ،پازارگاد و مبین به ترتیب مقام های اول تا
سوم را از آن خود کردند.
پیشکسوتان
مسابقات مچ اندازی
مسابقات تنیس روی میز پیشکسوتان نیز در ادامه مسابقات
مسابقات مچ اندازی آقایان نیز در ادامه مسابقات ورزشی قهرمانی
ورزشی قهرمانی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس برگزار
شرکت های پتروشیمی منطقه پارس برگزار شد و در این
شد که در پایان این مسابقات که در سالن بیلیارد مهمانسرای
مسابقات که در سالن بدنسازی شیرینو ،2تیمهایی از
شیرینو توسط شورای ورزش شرکت های پتروشیمی منطقه
شرکتهای پتروشیمی نوری ،آریاساسول ،پازارگاد
پارس برگزار شد ،حمید رضا ستونی از جم ،علی حیدری از
و مبین حضور داشتند که در پایان ،تیمهای
نوری ،سارنگ صادقان از پارس و یونس تقوی از زاگرس به
آریاساسول ،نوری و پازارگاد به ترتیب مقام
ترتیب مقام های اول تا چهارم را کسب کردند.
های اول تا سوم را ازآن خود کردند.
مسابقات ورزشی بانوان
مسابقات تنیس روی میز
اما در بخش بانوان مسابقات ورزشی قهرمانی شرکت های

پتروشیمی منطقه پارس که توسط شورای ورزش شرکت های پتروشیمی  6تیم از شرکتهای نوری ،جم ،شهرک پردیس ،پارس ،آریاساسول و
منطقه پارس و به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان برگزار شد نتایج پازارگاد برگزار شد.
در ادامه مسابقات ورزشی قهرمانی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس
زیر به دست آمد:
که به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان توسط شورای ورزش شرکت
مسابقاتبدمینتونبانوان
های پتروشیمی منطقه پارس برگزار می شود ،تیم های شنای بانوان جم،
مسابقات بدمینتون بانوان روز دوشنبه ،پانزدهم شهریور ماه با حضور 3
نوری و پارس به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.
تیم از شرکتهای 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 مسابقات مچ اندازی
آن خود کردند .در قسمت انفرادی این مسابقات نیز خانمها زهرا حیاتی و مسابقات مچ اندازی بانوان در ادامه مسابقات ورزشی قهرمانی شرکت های
ساره رضایی از پردیس جم و زیور محمدی از نوری مقام های اول تا سوم پتروشیمی منطقه پارس با حضور تیم هایی از شرکتهای پتروشیمی
نوری ،آریاساسول ،جم ،زاگرس و پازارگاد برگزار شد که در پایان ،تیمهای
را کسب کردند.
آریاساسول ،پازارگاد و جم به ترتیب مقام های اول تا سوم را ازآن خود
مسابقات شنای بانوان
کردند.
مسابقات شنای قهرمانی بانوان روز چهارشنبه ،هفدهم شهریورماه با حضور

قهرمانی تیم والیبال پازارگاد

صعود تیم کوهنوردی شهرک پردیس به قله حوض دال دنا

برگزاریمسابقاتبدمینتون

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی

مسابقات ووشو قهرمانی استان

مسابقه آمادگی جسمانی فرزندان زیر ۱۲سال در شهرک پردیس

برگزاریمسابقاتتیراندازی
برگزاری مسابقات بدمینتون بانوان

مسابقات شنای آقایان برگزار شد

برگزاری مسابقات مچ اندازی بانوان

مسابقات مچ اندازی آقایان برگزار شد

نایب قهرمانی پازارگاد در مسابقات پرس سینه
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COD:GA-01
SMS:500051207

COD:GA-02
SMS:500051207

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 14سال براساس رده
بندی سنی مشخص  ،معرفی خواهد شد.
فرزندان در سه گروه سنی تقسیم بندی شده و ارائه خواهد شد -1 :رده سنی نو
نهال  -زیر  6سال  -2رده سنی خردسال  6 -تا  9سال  -3رده سنی کودک
  9تا 12سالدر 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
عبور خود را دریافت نموده و پس از برقراری ارتباط از مزایای این شبکه
استفاده نمایید.
نحوه ثبت نام و عضویت:
با استفاده از منوی عضویت و وارد نمودن مشخصات عمومی و عکس فرزند

خود می توانید کد
کاربری اختصاصی دریافت
نموده و پس از این با خیال راحت
به فرزندان خود امکان استفاده از فضای مجازی
اینترانت را بدهید.
سرزمین مجازی کودکان  ،محصولی از شبکه اختصاصی کودک 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.

COD:GA-03
SMS:500051207

ســــــــــــــــــال م
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
کنیم و در هر شماره یک و نهایتا
دو تا از این ضرب المثل ها را با هم
مرور میکنیم .حاال میخواهم توضیح
کوتاهی از ضرب المثل رو براتون بگم:
مثل چيست ؟
مثل،سخن كوتاه و مشهوري است كه به قصه
اي عبرت آميز يا گفتاري نكته آموز اشاره مي
كند و جاي توضيح بيشتر را مي گيرد  .كلمه”
مثل ” عربي است و كلمه فارسي آن “ متل ”
است  .وقتي مثل گفتن صورت بي ادبانه پيدا
كند آن را متلك مي گويند  .البته ضرب المثل
يك تركيب عربي است به معناي مثل زدن .
در همه زبانهاي دنيا ضرب المثل فراوان است
 .بعضي از مثل ها در همه زبانها به هم شباهت
دارند  .هر قدر تاريخ تمدن ملتي درازتر باشد
بيشتر حادثه در آن پيدا شده و مثل هاي
بيشتري در آن وجود دارد  .و در زبان فارسي
نيز ده ها هزار ضرب المثل وجود دارد .
مثل ها چند نوعند ؟
عبارت مثل گاهي كوتاه است و در دو يا سه
كلمه خالصه مي شود مانند (فيل و فنجان
) كه مي فهماند دو چيز از جهت كوچكي
وبزرگي با هم تناسب ندارند  .اين مثل در اصل
داراي  5كلمه بوده ( آب دادن فيل با فنجان
) ولي معموال با همان دو كلمه به اصل مثل
اشاره ميكند .
عبارت مثل گاهي دراز است مانند ( آفتابه و
لولهنگ هر دو يك كار را مي كنند ولي ارزش
آنها وقت گرو گذاشتن معلوم مي شود ) چون
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لولهنگ از سفال ساخته شده ارزشش از
آفتابه كه از مس است كمتر است ·.مثل گاه
يك عبارت ساده است و گاه يك خط شعر
( شتر در خواب بيند پنبه دانه گهي لپ اپ
خورد گه دانه دانه )
مثل ها از كجا مي آيند ؟
·بعضي از مثلها حاصل پندهاي دانايان يا
پيشوايان مذهبي يا تجربه هاي زندگي مردم
است  .اينگونه مثل ها را حكمت مي نامند .
·بعضي گفتار اشخاص نامدار تاريخي يا عادي
بوده كه در موقع خاصي خيلي بجا و مناسب
بوده و از بس به ذوق ديگران خوش آمده
مشهور شده است · .بسياري از مثل ها نتيجه
داستاني است  ،خواه حقيقي يا افسانه اي
باشد  .در حالي كه مردم از داستان اصلي آن
ممكنست بي خبر باشند و يا ممكنست در
هر شهري به صورتي نقل شود · .بعضي از
مثلها از يك قطعه شعر معروف گرفته شده
است مانند ( ،از ماست كه بر ماست )كه 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 زيبا و مناسبي جا افتاده و جانشين
مثل قديمتر شده است .
مثل چه فايده دارد ؟
·دانشمندان تاريخ و جامعه شناس در بررسي
روحيات و اخالق گذشتگان از مثل هاي
جاري هر محلي استفاده مي كنند · .دانستن
مثل ها گفتن و نوشتن را آسان مي كند .
چون اين جمله ها كوتاه و زيباست و بر دل
مينشيند و گفتگوي دراز را كوتاه مي كند
و اگر در جاي خود استفاده شود اثر حرف
بيشتر مي شود  .توجه  :درست به كار بردن
مثل هم خودش يك هنر است  .اگر در جاي
نامناسب گفته شود و يا با موضوعي كه در
ميان است مطابق نباشد ممكنست صورت
متلك به خود گيرد .

مثل دوم
بشنو و باور نکن !

ي دور ،مرد خسيسي زندگي مي كرد .او تعدادي
در زمانها 
شيشه براي پنجره هاي خانه اش سفارش داده بود  .شيشه بر
 ،شيشه ها را درون صندوقي گذاشت و به مرد گفت باربري را
صداكن تا اين صندوق را به خانه ات ببرد من هم عصر براي
نصب شيشه ها مي آيم  .از آنجا كه مرد خسيس بود  ،چند باربر
را صدا كرد ولي سر قيمت با آنها به توافق نرسيد .چشمش به
مرد جواني افتاد  ،به او گفت اگر اين صندوق را برايم به خانه
ببري  ،سه نصيحت به تو خواهم كرد كه در زندگي بدردت
خواهد خورد .باربر جوان كه تازه به شهر آمده بود  ،سخنان مرد
خسيس را قبول كرد .باربر صندوق را بر روي دوشش گذاشت
و به طرف منزل مرد راه افتاد .كمي كه راه رفتند ،باربر گفت :
بهتر است در بين راه يكي يكي سخنانت را بگوئي .مرد خسيس
كمي فكر كرد .نزديك ظهر بود و او خيلي گرسنه بود  .به باربر
گفت  :اول آنكه سيري بهتر از گرسنگي است و اگر كسي به تو
گفت گرسنگي بهتر از سيري است  ،بشنو و باور مكن.
باربر از شنيدن اين سخن ناراحت شد زيرا هر بچه اي اين مطلب
را مي دانست  .ولي فكر كرد شايد بقيه نصيحتها بهتر از اين
باشد .همينطور به راه ادامه دادند تا اينكه بيشتر از نصف راه
را سپري كردند  .باربر پرسيد :خوب نصيحت دومت چه است؟
مرد كه چيزي به ذهنش نمي رسيد پيش خود فكر كرد كاش
چهارپايي داشتم و بدون دردسر بارم را به منزل مي بردم .
يكباره چيزي به ذهنش رسيد و گفت  :بله پسرم نصيحت دوم
اين است  ،اگر گفتند پياده رفتن از سواره رفتن بهتر است ،
بشنو و باور مكن.
باربر خيلي ناراحت شد و فكر كرد  ،نكند اين مرد مرا سر كار
گذاشته ولي باز هم چيزي نگفت .ديگر نزديك منزل رسيده
بودند كه باربر گفت :خوب نصيحت سومت را بگو ،اميدوارم اين
يكي بهتر از بقيه باشد .مرد از اينكه بارهايش را مجاني به خانه
رسانده بود خوشحال بود و به مرد گفت  :اگر كسي گفت باربري
بهتر از تو وجود دارد  ،بشنو و باور مكن
مرد باربر خيلي عصباني شد و فكر كرد بايد اين مرد را ادب كند
بنابراين هنگامي كه مي خواست صندوق را روي زمين بگذارد
آنرا ول كرد و صندوق با شدت به زمين خورد  ،بعد رو كرد
به مرد خسيس و گفت اگر كسي گفت كه شيشه هاي اين
صندوق سالم است  ،بشنو و باور مكن
ي حرف بيهوده مي زند تا ديگران را فريب
ي كس 
از آ ن پس ،وقت 
دهد يا سرشان را گرم كند  ،گفت ه ميشود ك ه بشنو و باور مكن.

COD:GA-04
SMS:500051207
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COD:GA-05
SMS:500051207

بابا رحیم توی حیاط ایستاده بود و به گل های
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!»
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سحر گفت « :ار کجا فهمیدی که من پشت در
هستم؟»
زهره گفت « :از صدای تق تق صدای کفش
های خوشگلت فهمیدم که آمدی دنبالم تا مثل
همیشه با هم بازی کنیم .تو برو توی حیاط من
االن می آیم.
سحر با خوشحالی دوید توی حیاط و به بابا
رحیم مهربان سالم داد .بابا رحیم هم لبخند زد
و برایش دست تکان داد.
وقتی زهره وارد حیاط شد؛ چشم سحر به
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.

COD:GA-06
SMS:500051207

COD:NK-08
SMS:500051207
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COD:JS-09
SMS:500051207

عمودی
 .1چاشنی شله زرد-لقب سهروردی
 .2چوپان -دشت-همان بس است
 .3آهسته و آرام -از میوه های روغن دار-
پایتخت آذربایجان
 .4یک تای کفش -جبه-پیرومانی
 .5رگ خواب-دوستان-اول هر چیز
.6دانه نهان زا-جای بازگشت-مخفف از این-
رود آرام
 .7پول کم ارزش قدیمی-شهر و بندری در
شمال شرقی ایتالیا-مساوی شطرنج
 .8دادنی با وعده-به فرش کم عرض گویند-
اصل و بنیاد
.9قاعده و شیوه-آخرش ته چاه است!-نیاکان
 .10خاندان-گروه ورزشی-فریاد ،بانگ-
شکمو
.11وسیله رفت و روب-کارگر ،زحمتکش-
غنچه صورت
 .12یکتا ،واحد-پسوند شباهت-جانشینان
 .13شهر فرانسه-نویسنده کمدی الهی-
سیاستمدار
 .14مقیاس وزن در ایران-قاتل ،جانی-

نگهبان مزرعه
 .15مرجع رسمی تظلمات و شکایات .10 ...مایع حیات بخش بدن -سنگ ترازو -جمع جن
.11لحظه کوتاه-آماده و فراهم-گالبی-تلخ
است-علفزار
.12از وسایل پرواز -ردیف قالی -امتداد
افقی
.13مسافر -آشکار -صف سیب زمینی!
با
اردبیل
استان
توریستی
های
جاذبه
.1از
.14شهری در استان آذربایجان شرقی-اثری از صادق
امکانات تفریحی ،ورزشی ،و فرهنگی بسیاری هدایت-خمیازه
چون قایقرانی ،دوچرخه سواری ،باغ وحش
.15از مربیان سرشناس سابق مادرید و سر مربی فعلی تیم ملی
و-هتل های مجهز و زیبا
فوتبال
.2نام قدیم جیحون -نخستین مسافرت
عروس و داماد با هم-جالب و جذاب
.3واحد پول خودمان-آرایش صورت
بازیگران-پایدار  ،همیشگی
.4مزه-دوستی-جوهر مازو
.5برابر-حرف سوم یونانی-غالب-برگ برنده
.6لقب حضرت فاطمه(س)-نویسنده فرانسوی
طاعون-سم حشره کش
.7تکیه کالم چوپان-مشترک روزنامه و
مجله-افسانه سرا
.8دسته پیستون اتومبیل-گوسفند جنگی-
تسمه عقب پالن
.9قوم ترکمن-النگوی قدیم-آتش مازنی

