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آدم  ما  هرساله  وصف  اين  پارسال!  از  دريغ  هرسال 
و  گفته ايم  آن قدر  هر سال.  نوروز  نزديک  بزرگ هاست، 
شنيده ايم: »عيد فقط برای بچه هاست« كه خودمان هم 
باورمان شده كه عيد را فقط بچه ها بايد شادی كنند و 
سهم ما آدم بزرگ ها از نوروز فقط دوره كردن خاطرات 

كودكي است!
از مثاًل داليل جورواجور  البته پر  دنياي ما آدم بزرگ ها 
برای دريغ كردن اين شادي است اما حتي محکم ترين 
اين داليل هم در مقابل ارزش شاد بودن آن هم در فصل 

شادی طبيعت، سست و شکننده است.
اين اعتقاد كه عيد فقط برای بچه هاست حتی ناتوان از 
آفريدن شادی برای كودكان است. چطور می شود بدون 
مختص  تنها  اعتقادی  چنين  آفريد؟  شادی  بودن  شاد 
مثل  هم  شادی  مي كنيم  فکر  كه  آدم بزرگ هاست  ما 
هزار شی ديگر، خريدني است و كافي است فقط به قدر 
اولين  همان  به  تا  باشيم  داشته  جيب  در  پول  كفايت 
مغازه نزديک خانه مراجعه كنيم و قدري از آن را بخريم! 
گيريم كه اين طور باشد. موقع خريدن شادی بايد آن را 
با چه واحدی بخواهيم؟ متر؟ كيلو؟ از آن سو، فروشنده 
بيچاره چقدر بايد بفروشد كه ضرر نکند؟ تازه اگر دستگاه 

سنجش شادي را اختراع كرده باشند!
اين اعداد كه زندگی ما را احاطه كرده اند كليد حل هر 
مسئله ای هم كه باشند نه تنها گره ای از مسئله زندگی و 
ارزش های ذاتی آن باز نمی كنند كه بدون شک گره بر 
گره آن هم می اندازند. مگر نه اين كه حتی همين بچه هايی 

كه مدام قربان صدقه شان می رويم، قبل از آمدنشان، مدام با 
عدد محاسبه می شوند؟ يکی خوبه، دوتا بسه!

نه! نه تنها »عيد فقط براي بچه ها نيست« بلکه »عيد اصاًل 
بهانه ای  كوچک ترين  به  كه  بچه ها  نيست«؛  بچه ها  برای 
كه شادی  ما  برای  بزرگ هاست؛  آدم  ما  برای  عيد  شادند. 
را فراموش كرده ايم و ديگر بزرگ ترين دليل های عالم هم 

كفايت نمي كند كه قدری شاد باشيم!
هميشه اين ما بوده ايم و گام برداشتن بين دو وادی بيم و 
اميد. ترس از آينده ای كه نمی دانيم چگونه رقم خواهد خورد 
و اميدی كه توان عبور از راه های تيره وتار و پر سنگالخ را به 
ما می دهد. همه سال های عمر ما مملو از خبرهای خوب و 
بد بوده است و بی ترديد سال 96 هم همين طور خواهد بود.
به هر روی يک سال ديگر از باهم بودنمان گذشت و دوباره 
در آستانه فصلی نو قرار گرفته ايم. صدای پای نوروز شنيده 
می شود و فرصتی برای نو شدن در سال جديد تا برايتان 

بنويسيم از زندگی، اگر خدا بخواهد.
به نمايندگی از سوی همه همکارانم در نشريه ندای پارس، 
تبريک  به همه شما مخاطبان فهيم  را  نو  پيشاپيش سال 
می گوييم و اميدواريم در اين روزهای واپسين و باقی مانده 
سال، تصميم بر عوض شدن و نو شدن بگيريم تا با شادی و 
نشاط بيشتر، فصلی متفاوت را در زندگی مان داشته باشيم. 
سفره های عيدتان پر از صفای دل، لب های خندان، دل های 
بانشاط، نگاه های پر اميد و دست هايی سرشار از مهربانی و 

سخاوت باد.
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مدير عامل شركت ملی صنايع پتروشيمی اعالم كرد: در برنامه ششم توسعه صنعت 
پتروشيمی 5 طرح باالدستی تأمين خوراک با سرمايه گذاری 8/5 ميليارد دالر اجرا 

می شود.
به گزارش نيپنا؛ مرضيه شاهدايی معاون وزير نفت در امور پتروشيمی با اعالم اين خبر، 
گفت: در طول برنامه ششم توسعه در بازه زمانی ۱۳95 تا ۱۳99، در مجموع ۳۰ طرح 

پتروشيمی با برآورد سرمايه گذاری در حدود 4۰ ميليارد دالر اجرا خواهد شد.

وزير نفت امسال را سال استثنايی صنعت پتروشيمی دانست و گفت: افزايش 
توليد محصوالت پتروشيمی سبب ايجاد ارزش افزوده باالتر شده و در نتيجه 

تاثير مثبت بر زندگی مردم داشته است.
به گزارش شانا، بيژن زنگنه شامگاه دوشنبه، ۱8 بهمن ماه در آيين بهره برداری 
از فاز ٢ پتروشيمی كارون و پتروشيمی تخت جمشيد با تبريک ايام اهلل دهه 
فجر به طرح های صنعت پتروشيمی كه در دولت يازدهم به بهره برداری رسيده 
اند، اشاره و اظهار كرد: طرح های پلی اتيلن خطی لرستان با ظرفيت ۳۳۰ هزار 
تن، اسيد سولفوريک اروميه با ظرفيت 5۰ هزار تن، پلی اتيلن خطی مهاباد با 
ظرفيت ۳۳۰ هزار تن و طرح اوره و آمونياک شهدای مرودشت با ظرفيت ۱,8 
ميليون تن از طرحهای صنعت پتروشيمی هستند كه امسال به بهره برداری 

مرضیه شاهدایی اعالم کرد:
اجرای ۵ طرح باالدستی تأمین کننده خوراک 
پتروشیمی با سرمایه گذاری ۸/۵ میلیارد دالر

رسيدند.
وی با اشاره به بهره برداری طرح پلی استايرن تخت جمشيد با ظرفيت 8۰ هزار 
تن و فاز ٢ پتروشيمی كارون، افزود: فاز ٢ كاويان با ظرفيت يک ميليون و ۱۰۰ 
هزار تن اتيلن، پلی استايرن انتخاب با ظرفيت ٢5۰ هزار تن، پلی اتيلن سبک 
كردستان با ظرفيت ۳۰۰ هزار تن كه تا چند روز ديگر آماده آفتتاح است، فاز 
۳ پتروشيمی پرديس با ظرفيت ۱,٧ ميليون تن آمونياک و اوره و متانول كاوه 
با ظرفيت ٢.۳ ميليون تن به عنوان بزرگترين طرح متانول جهان از طرح هايی 

هستند كه به زودی به بهره برداری خواهند رسيد.
وزير نفت، ظرفيت طرح هايی كه تا پايان دولت يازدهم اجرا می شود را 9 
ميليون تن عنوان كرد و ادامه داد: با سرمايه گذاری 5 تا 5,5 ميليارد دالر در اين 

طرح ها، افزايش توليدی در همين حدود خواهيم داشت.
وی با بيان اين كه ٢ طرح به بهره برداری رسيده از طرح های اقتصاد مقاومتی 
هستند، تصريح كرد: اين طرح ها از مصاديق بارز تکميل زنجيره توليد هستند 
كه با تبديل خوراک های دريافتی مختلف از واحدهای متفاوت به ارزش افزوده 

باالتر عالوه بر ايجاد قدرت برای كشور در صنايع ديگر نيز استفاده می شوند.
زنگنه با بيان اين كه جهشی كه صنعت پتروشيمی در سال ٧6 و ٧٧ داشت 
و توليد محصوالت صنعت از حدود يک ميليارد دالر به باالی ٢۰ ميليارد دالر 
رسيد بايد تکرار شود، اظهار كرد: برای تحقق اين هدف، ارزش محصوالت 

پتروشيمی از 4 سال گذشته افزايشی حدود 6 ميليارد دالر داشته است.
وی با بيان اين كه اجرای طرح های صنعت پتروشيمی سبب افزايش قدرت 
كشور شده است، ادامه داد: افزايش توليد محصوالت پتروشيمی سبب ايجاد 

ارزش افزوده باالتر و در نتيجه تاثير مثبت در زندگی مردم داشته است.

سال استثنایی صنعت پتروشیمی
قطار بهره برداری از طرح های پتروشیمی

 توقف ندارد

وی افزود: بر اساس اين برنامه از مجموع كل طرح های اجراشده، ٢5 طرح پتروشيميايی 
 PDH ،آروماتيک، الفين/آمونياک ،GTO، GTPP ،شامل واحدهای اوره و آمونياک
و پايين دستی با ظرفيت كل 49 ميليون تن و برآورد سرمايه گذاری ۳۱/۳ ميليارد دالر 

احداث خواهد شد. 
به گفته مدير عامل شركت ملی صنايع پتروشيمی، محصول قابل فروش اين ٢5 طرح 

پتروشيميايی ٢۱/4 ميليون تن به ارزش فروش ساالنه ٢۱/۱ ميليارد دالر است. 
شاهدايی افزود: از مجموع كل ۳۰ طرح مورد اشاره در اين برنامه، 5 طرح باالدستی 

تأمين كننده خوراک با برآورد سرمايه گذاری 8/5 ميليارد دالر اجرا خواهد شد.
وی خاطر نشان كرد: كمک به مجتمع های موجود جهت دستيابی به ظرفيت اسمی 
و تکميل طرح های نيمه تمام، بررسی اقتصادی و بازار محصوالت طرح های با پيشرفت 
فيزيکی ناچيز و تعديل آنها، كمک به جذب سرمايه گذاری خارجی )FDI( جهت 
انتقال تکنولوژی، تکميل زنجيره ارزش، تنوع محصوالت صادرات محور، توسعه سرمايه 
و مديريت با مشاركت شركت های مهندسی و ساخت داخل، هدايت سرمايه گذاران 
طرح ها به سوی مشاركت با سرمايه گذاران خارجی )FDI( و عدم صدور مجوز جديد 
جهت اجرای طرح های متانول و تشويق طرح های متانول به ادغام و تکميل زنجيره 
راستای  در  پتروشيمی  صنايع  ملی  شركت  اصلی  رويکردهای  مهم ترين  از  ارزش 

برنامه های آتی توسعه اين صنعت است.
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هفتمين جشنواره جايزه تعالی صنعت پتروشيمی با اعطای جوايز، لوح و تنديس های شركت های برتر 
برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شركت عمليات غير صنتعتی پازارگاد و به نقل از شانا، هفتمين جشنواره جايزه تعالی 
صنعت پتروشيمی روز سه شنبه، ۱۰ اسفند ماه با حضور مرضيه شاهدايی، مديرعامل شركت ملی صنايع 
پتروشيمی، اميرحسين زمانی نيا، معاون بين الملل و بازرگانی وزير نفت، فاطمه تندگويان، مشاور وزير نفت در 

امور بانوان و مديران ارشد شركت ملی صنايع پتروشيمی در هتل المپيک تهران برگزار شد.
در پايان اين جشنواره جوايز، لوح و تنديس های برگزيده به مديران عامل و مديران ارشد منتخب اعطا شد.

برگزیدگان هفتمین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

طرح بازيابی اتان پتروپااليش كنگان
مهندسی و طراحی همپا انرژی

شركت پااليش نفت آبادان
شركت نفت و گازپارس

شركت پااليش نفت بندر عباس

دریافت کنندگان تقدیرنامه چهار ستاره:
علمليات غيرصنعتی ماهشهر

ره آوران فنون پتروشيمی
پتروشيمی فارابی

پتروشيمی اميركبير
پتروشيمی فن آوران

پتروشيمی اروند
فاتح صنعت كيميا

شركت صنايع الستيک يزد
طرح اوره و آمونياک پتروشيمی پرديس

طرح پتروشيمی بوشهر
شركت مهندسی و طراحی همپا انرژی )هدكو(

پتروشيمی غدير
گاز استان سمنان

شركت پايانه های نفتی ايران
شركت گاز استان تهران

دریافت کنندگان تقدیرنامه سه ستاره:
پتروشيمی الله

پتروشيمی كارون
مديريت توسعه صنايع پتروشيمی

پتروشيمی خوزستان
طرح پتروشيمی سبالن

طرح متانول ونيران آپادانا
شركت بين المللی مهندسی ايران)ايرتيک(

شركت نيرومند پليمر پارس
پتروشيمی بازرسی و فنی و كنترل خوردگی 

تکين كو
شركت مشاورين كاين سامانه
شركت گاز شهيد هاشمی نژاد

شركت گاز استان خوزستان

دریافت کنندگان تقدیرنامه 2 ستاره:
پتروشيمی زاگرس
پتروشيمی كاويان
پلی پروپيلن جم

طرح پتروشيمی مرجان
طرح پتروشيمی ايالم

صنايع الستيک فراپيشتازهونام
شركت توسعه صنايع نفت و گاز سرو

دریافت کنندگان تندیس سیمین:
صنايع پمپيران 
شركت فراسان

شركت پااليش نفت تبريز

دریافت کنندگان تندیس بلورین:
پتروشيمی بندر امام

پتروشيمی فجر
پتروشيمی شيراز

پتروشيمی آرياساسول
پتروشيمی پارس
پتروشيمی رازی

پتروشيمی خراسان
پتروشيمی مبين
پتروشيمی نوری

شركت گاز استان اصفهان
شركت گاز استان مازندران
شركت پااليش نفت تهران

دریافت کنندگان تقدیرنامه پنج ستاره:
عمليات غيرصنعتی پازارگاد

پتروشيمی جم
پتروشيمی مهر

پتروشيمی مرواريد
پتروشيمی بوعلی سينا

پتروشيمی تندگويان
پتروشيمی مارون
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مدير كنترل توليد شركت ملی صنايع پتروشيمی از ساخت يک 
واحد ٧ هزار تنی آمونياک و يک واحد 9 هزار تنی اوره از محل 
پتروشيمی  های  مجتمع  اكسيدكربن  دی  گازهای  آوری  جمع 

عسلويه خبر داد.
به گزارش شانا، علی محمد بساق زاده با بيان اين كه شركت ملی 
بوده  پيشگام  زيست  در حفظ محيط  پتروشيمی همواره  صنايع 
هلدينگ  های  و مشاركت شركت  با همکاری  كرد:  اظهار  است، 
خليج فارس و نفت و گاز پارسيان، يک واحد ٧۳۰۰ تنی آمونياک 
و يک واحد 9 هزار تنی اوره با استفاده از گاز دی اكسيد كربن 

مجتمع های پتروشيمی در فاز ٢ عسلويه ساخته خواهد شد.
يک  افزود:  پتروشيمی  صنايع  ملی  شركت  توليد  كنترل  مدير 

شركت های  حراست   كاركنان  ورزشی  فرهنگی  المپياد  دومين 
فعال در پارس جنوبی از روز يکشنبه، بيست و هشتم آذر ماه به 
مدت ۱۰ روز به ميزبانی حراست ارشد منطقه ويژه برگزار شد.

از  دوره  اين  در  پازارگاد،  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسابقات كه با حضور پانزده شركت در قالب تيم های ورزشی و 
در رشته های فوتسال، واليبال، آمادگی جسمانی، تنيس روی 
ميز، تيراندازی و شنا برگزار شد، كاروان ورزشی حراست شركت 

عمليات غير صنعتی پازارگاد موفق به كسب مقام سومی شد.
نيز در دو قسمت  المپياد  اين  گفتنی است مسابقات فرهنگی 

نهج البالغه و تفسير سوره حجرات برگزار شد. 

دی اکسیدکربن مجتمع های پتروشیمی به ارزش 
افزوده تبدیل می شود

تمدید گواهینامه های IMS با ویرایش جدید 
در شرکت پازارگاد

مقام سومی پازارگاد در المپیاد فرهنگی ورزشی 
حراست های پارس جنوبی

ابراز عالقه كرده  اروپايی برای عملياتی كردن اين طرح  شركت 
است.

دی  گازهای  تبديل  طرح،  اين  اجرای  از  هدف  داد:  ادامه  وی 
كه  است  افزوده  ارزش  به  نيتروژن  و  هيدروژن  اكسيدكرين، 
درحال حاضر به دنبال تخصيص زمين مناسب برای اجرای اين 

طرح هستيم.
بساق زاده با بيان اين كه واحدها و مجتمع هايی كه نسبت به 
جمع آوری گازهای توليدی خود ابراز تمايل و اقدام كنند از نظر 
اكسيد  دی  گاز  آوری  جمع  طرح  افزود:  هستند،  اولويت  در  ما 
كربن با تناژ 4۰ تن در ساعت با خلوص9۰ درصد موجب ايجاد 
ارزش افزوده شده است و از آنجايی كه اين دانش فنی با تناژ باال 
در خارج از كشور وجود ندارد، از دانش فنی داخلی در اين طرح 

استفاده خواهد شد.
اميدواريم  به گزارش شركت ملی صنايع پتروشيمی، وی گفت: 
اين طرح  سازی  ايرانی  زمينه  در  بتواند  نفت  پژوهشگاه صنعت 

همراه ما باشد.

گواهينامه  تمديد  به  موفق  پازارگاد  عمليات غيرصنعتی  شركت 
های سيستم مديريت يکپارچه )IMS(  با ويرايش جديد شد. 

 AGS به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد، مميزين شركت
روز سه شنبه، چهاردهم دی ماه به انجام مميزی از واحدهای صف 
و ستاد شركت عمليات غير صنعتی پازارگاد در منطقه عسلويه و 
شهرستان جم پرداختند كه در نهايت انطباق پياده سازی سيستم 
 :ISO9۰۰۱ مبتنی بر استانداردهای )IMS( مديريت يکپارچه
با   ٢۰۰٧  :۱8۰۰۱  OHSAS و   ٢۰۱5  :ISO۱4۰۰۱  ،٢۰۱5
مميزين  تأييد  مورد  پازارگاد  شركت  در  مذكور  استانداردهای 
قرار گرفت و اين شركت موفق به تمديد اين گواهينامه های بين 

المللی شد.



مزايده  برگزاری  از  سازی  خصوصی  سازمان  مديرعامل  مشاور 
و  داد  واقعی خبر  به بخش خصوصی  ديگر  واگذاری چهار شركت 
گفت: شركت پتروشيمی دماوند پس از چند بار مزايده ناموفق، با 
قيمت پايه حدود هشت هزار و ٢٧۰ ميليارد ريال عرضه و فروخته 

شد.
روز سه  سازی، سيد جعفر سبحانی  سازمان خصوصی  گزارش  به 
شنبه، پنجم بهمن ماه اظهار كرد: عصر ديروز مزايده شركت های 
ادوات  توليدی  اهواز،  پروتئينی  مواد  فرآوری  دماوند،  پتروشيمی 
كشاورزی اراک و بهره وری كانال های آبياری و زهکشی ميناب رود، 

در سازمان خصوصی سازی برگزار شد.
به گفته مشاور مديرعامل سازمان خصوصی سازی، برای هر يک از 
اين شركت ها فقط يک نفر در مزايده حضور داشت كه همان افراد 

به عنوان برنده اعالم شدند.
مزايده  بار  چندين  از  پس  دماوند  پتروشيمی  شركت  افزود:  وی 
ناموفق با قيمت پايه حدود هشت هزار و ٢٧۰ ميليارد ريال عرضه 
شد كه دولت در آن 8۰ درصد سهم داشت و به همان قيمت فروش 

رفت.

پتروشیمی دماوند فروخته شد

تقدیر فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه از 
محمد صفائیان 

در سالن کنفرانس شرکت پازارگاد برگزار شد
سمینار آموزشی مکانیکال سیل ها و کاربردهای 

آن در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب

در  حضور  با  بهمن ماه  سوم  يکشنبه،  روز  صالحی  سهام  سرهنگ 
مدير  از  تقدير  لوح  اهدا  با  پازارگاد  صنعتی  غير  عمليات  شركت 

عامل شركت پازارگاد تقدير و تشکر كرد.
انتظامی  فرمانده  پازارگاد،  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 
نيروی  هفته  گراميداشت  ضمن  حکم  اين  در  عسلويه  شهرستان 
انتظامی از تعامل، همکاری و اقدامات خداپسندانه محمد صفائيان 
در راستای مساعدت با فرماندهی نيروی انتظامی به منظور ايجاد و 
گسترش امنيت در شهرستان عسلويه، مراتب تقدير و سپاس خود 

را اعالم كرد.

و كاربردهای آن در صنايع  آموزشی مکانيکال سيل ها  سمينار 
نفت و گاز و پتروشيمی روزسه شنبه، دوازدهم بهمن ماه در سالن 

كنفرانس شركت پازارگاد برگزار شد.
يک  سمينار  اين  در  پازارگاد،  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 
طراحی  سيل،  مکانيکال  ای  پايه  مباحث  محورهای  با  كه  روزه 
بخش های ثابت و دوار مکانيکال سيل ها، مواد و انتخاب مکانيکال 
سيل، تحليل علل خرابی مکانيکال سيل ها برگزار شد، سخنرانان 
فورته  آلفردو   ،)Oliver Rabl( رابل  اليور  آقايان  المللی  بين 
و   )Simon Heinle( هينل  سايمون   ،)Alfredo Forte(
ساالر داوديان از الين اريکه در حضور مديران، روسا و كارشناسان 
عسلويه  صنعتی  منطقه  در  واقع  پتروشيمی های  و  پااليشگاه ها 

درباره محورهای اين سمينار صحبت كردند.

مجتمع  در  فجر  مبارک  دهه  مناسبت  به  كتاب  بزرگ  نمايشگاه 
فرهنگی شهرک پرديس شهرستان جم و هتل شيرينو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد، در اين نمايشگاه كه توسط 
روابط عمومی شركت پازارگاد و با همت و همکاری روابط عمومی  
شركت های پتروشيمی آرياساسول، پازارگاد، پارس، پرديس، دماوند، 
زاگرس و نوری برگزار شد، بيش از ٧ هزار عنوان كتاب در حوزه های 
مختلفی چون دين و انديشه، علوم اجتماعی، نفت و گاز، كامپيوتر، 
كودک و نوچوان، زبان انگليسی، ادبيات، روانشناسی، كمک آموزشی 
و ... از ناشران برتری همچون امير كبير، نی، ثالث، كوير، چشمه، 
سخن، نگاه، مرواريد، نسل نو انديش، قديانی، گوتنبرگ، مهرگان، پيام 
آزادی، پيام عدالت، گاج، پيدايش، فرشتگان، صابری و ... ارائه شد تا 

همه عالقمندان از اين آثار بازديد كنند.
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به میزبانی حراست شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد برگزار شد
دوره آموزشی سطح یک تخصصی کارکنان حفاظت فیزیکی حراست طرح های پتروشیمی کشور

طرح های  حراست  فيزيکی  حفاظت  كاركنان  تخصصی  يک  سطح  آموزشی  دوره 
پتروشيمی كشور از شانزدهم تا بيستم بهمن ماه به ميزبانی حراست شركت عمليات غير 

صنعتی پازارگاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد، در اين دوره بااهميت كه با نظارت حراست 
كل كشور و سازمان حراست برگزار شد، تعداد ۳5 نفر از كاركنان حوزه حفاظت فيزيکی 
از طرح های مختلف كشور ازجمله تبريز، خراسان، لردگان، طرح های منطقه ماهشهر 
و همچنين طرح های منطقه عسلويه حضور يافتند و مطالب متعددی در سرفصل های 
حفاظتی،  سامانه های  تلفنی،  تخليه  ارتباطات،  روان شناسی  مانند  آموزشی  مختلف 
سيستم های اعالم و اطفاء حريق و بسياری مطالب مفيد و كاربردی ديگر توسط اساتيد 

مجرب ارائه شد.
در پايان اين دوره، نماينده حراست كل كشور از مديريت شركت برای ميزبانی بسيار 

مناسب و مطلوب كمال تشکر و قدردانی را به عمل آورد.

برگزاری یازدهمین کنفرانس تخصصی پایش 
وضعیت و عیب یابی در پتروشیمی جم

حضور  با  يابی  عيب  و  وضعيت  پايش  تخصصی  كنفرانس  يازدهمين 
متخصصان داخلی و خارجی در حوزه پايش وضعيت و عيب يابی در شركت 

پتروشيمی جم برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی شركت پتروشيمی جم، يازدهمين كنفرانس 

تخصصی پايش وضعيت و عيب يابی در سالن آپادانا پتروشيمی جم با 
حضور شركت های داخلی و خارجی فعال در اين حوزه، اساتيد و دانشجويان 

سراسر كشور از روز دوشنبه )٢ اسفند ماه( به مدت دو روز برگزار شد.
علی اكبر حسينی دبير كنفرانس با اشاره به اهميت برگزاری اين كنفرانس 
ها دركشور و منطقه های صنعتی اهداف اين همايش را توسعه فرهنگ 
و دانش فنی نگهداری و تعمير برمبنای وضعيت،معرفی روش های نوين 
پايش وضعيت و كاربرد آن در صنايع و همچنين بکارگيری روش های 
مختلف عيب يابی،ارتقای دانش پايش وضعيت و نگهداری و تعمير پيش 

بينانه ،تبادل تجارب در بخش های صنعتی و دانشگاهی اعالم كرد.
اين كنفرانس دو روزه به همت شركت پتروشيمی جم، دانشگاه صنعتی 
شريف، دانشگاه صنعت نفت و انجمن نگهداری و تعميرات ايران با همکاری 
شركت زيمنس، خدمات مهندسی استاک، البرز تدبيركاران، پارسی تک، 
مهندسی ارتعاشات بهروش، تجهيزات آزمون های غير مخرب پيشرفته، 
پرس صانکو، مديريت توليد برق شازند، مديريت توليد برق شهيد رجايی، 

فوالد خوزستان، فاتح صنعت و وزارت علوم كيميا برگزار شد.
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آتش نشانان پتروشیمی زاگرس
 قهرمان المپیاد علمی آتش نشانان صنایع پتروشیمی کشور

اتمام آموزش کارآموزان شرکت مخازن سبز عسلویه
 در پتروشیمی نوری  

تيم شركت پتروشيمی زاگرس موفق شد در چهارمين المپياد آتش 
نشانان صنايع پتروشيمی كشور، قهرمان اين دوره از المپياد شود.

آتش  تيم  زاگرس،  پتروشيمی  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشانان شركت پتروشيمی زاگرس در چهارمين المپياد آتش نشانان 
صنعت پتروشيمی، يادواره شهدای آتش نشان كه با حضور ۱8 تيم 
از صنايع پتروشيمی سراسر كشور به ميزبانی پتروشيمی بندر امام 
در ماهشهر طی ۳ روز برگزار شد؛ با اقتدار كامل نسبت به ساير 

حريفان مقام اول المپياد علمی را كسب نمايد. 
المپياد در دو  از  بر اين گزارش، ۱8 تيم حاضر در اين دوره  بنا 
با  به رقابت  انفرادی و تيمی  مرحله علمی و عملياتی به صورت 
بخش  و   آزمون  به صورت  علمی  مرحله  كه  پرداختند  همديگر 
عملياتی در شش بخش تخصصی شامل: باال رفتن از طناب، حمل 
مصدوم، دو وميدانی 4 در ۱۰۰ متر، آب رسانی و اطفاء حريق، دو 
و ميدانی ۱5۰۰ متر و همچنين دو و ميدانی ۱۰۰ متر سرعت 

بوده است.

روز  در  را  خود  كارآموزی  دوره  عسلويه  سبز  مخازن  شركت  كارآموزان 
چهارشنبه، ششم بهمن ماه ۱۳95 با موفقيت كامل در مجتمع پتروشيمی 

نوری به اتمام رساندند.
به گزارش روابط عمومی پتروشيمی نوری، در اين دوره كارآموزی،  پس 
از عقد توافق نامه آموزشی، واحد آموزش پتروشيمی نوری تعداد ٢۰ نفر از 
كارآموزان شركت پتروشيمی مخازن سبز عسلويه را در رشته های مهندسی 
شيمی ، مهندسی مکانيک و مهندسی برق  از تاريخ 8 آبان ماه سال جاری 
پذيرش نموده و به مدت ۳ ماه با برگزاری دوره های تئوری و كارگاهی مورد 

آموزش قرار داد.
دوره های آموزشی برگزار شده برای كارآموزان در دو حوزه مباحث ايمنی و 
مباحث فنی متمركز بود كه در كنار آموزش های تئوری ، بازديد از سايت و 

كار عملی در واحدهای فرآيندی نيز تکميل كننده برنامه به شمار می آمد.
شايان ذكر است كه در اين خصوص همکاری و تعامل سازنده واحدهای بهره 
برداری ، تعميرات ، امور حقوقی و پيمانها ،خدمات اداری و حراست موجب 
اثربخشی بيشتر برنامه و رضايتمندی شركت پتروشيمی مخازن سبز گرديد.

در چهارمین المپیاد ورزشی آتش نشانان صنایع پتروشیمی
تیم آتش نشانی پازارگاد به مقام سوم رسید

تيم آتش نشانی پازارگاد در چهارمين المپياد ورزشی آتش نشانان صنايع 
پتروشيمی، يادواره شهدای آتش نشان پالسکو، به مقام سومی رسيد.

ورزشی  المپياد  چهارمين  پازارگاد،  عمومی شركت  روابط  گزارش  به 
يادواره شهدای آتش نشان با حضور ۱8 تيم از سراسر كشور به ميزبانی 
اين  در  تيم های حاضر  روز،  و طی ۳  آغاز شد  امام  بندر  پتروشيمی 

رقابت ها شامل 8 تيم مستقر در منطقه ويژه اقتصادی پتروشيمی، 5 
تيم از صنايع پتروشيمی منطقه پارس )عسلويه( و ديگر مناطق عملياتی 
صنايع پتروشيمی از جمله مجتمع های پتروشيمی اراک، ايالم، لرستان 

و كرمانشاه با هم به رقابت پرداختند.
بر اساس اين گزارش، اين دوره از مسابقات در دو مرحله علمی و عملياتی 
انجام شد كه مرحله علمی به صورت آزمون و بخش عملياتی در 6 بخش 
طناب، حمل  از  رفتن  باال  شامل  بخش ها  اين  شد،  برگزار  تخصصی 
مصدوم، دووميدانی 4 در ۱۰۰ متر، آب رسانی و اطفاء حريق، دووميدانی 
۱5۰۰ متر و همچنين دو ۱۰۰ متر سرعت بود و شركت كنندگان در اين 

مراحل به صورت انفرادی و تيمی به رقابت پرداختند.
شايان ذكر است، المپياد ورزشی آتش نشانان صنايع پتروشيمی با هدف 
ايجاد انگيزه و نشاط در ميان آتش نشانان اين حوزه، افزايش توانايی 
و قابليت های ذهنی و جسمی، باال بردن مهارت عملياتی در شرايط 
نيروهای  در  سالم  رقابت  ايجاد  و  عملياتی  تجارب  تبادل  اضطراری، 
آتش نشان، تأكيد بر نقش آتش نشانی و مديريت بحران، مقابله با شرايط 
اضطراری، همچنين تقويت و تبيين جايگاه آتش نشانی در تمامی سطوح 

برگزار می شود.
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اختتامیه چهل و هشتمین اجالس روسای
 مجتمع پتروشیمی ها

اعطا نشان برترین سازمان پیشرو در تولید و 
خدمات به پتروشیمی مروارید

اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه توسط شرکت پتروشیمی زاگرس

چهل و هشتمين اجالس روسای مجتمع پتروشيمی های كشور به 
ميزبانی پتروشيمی جم و در سالن كنفرانش شركت پازارگاد به كار 

خود پايان داد.
به گزارش روابط عمومی پتروشيمی جم، چهل و هشتمين اجالس 
با جمع بندی  دی ماه  هفتم  كشور،  پتروشيمی های  مجتمع  روسای 

مباحث مطرح شده به ميزبانی شركت پتروشيمی جم به پايان رسيد.
يادآوری  با  پتروشيمی جم  مجتمع  مدير  اجالس،  اين  دوم  روز  در 
به كارگيری تخصص های جديد در حوزه های پتروشيمی دستاوردهای 

همايش استقامت ملی در توليد و خدمات، سوم اسفند 95 در 
مركز همايش های بين المللی سازمان صدا و سيمای جمهوری 
اسالمی ايران با حضور بيش از 6۰ شركت مختلف برگزار شد.

اين  در  مرواريد،  پتروشيمی  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 
تالشها  دليل  به  مرواريد  پتروشيمی  شركت  روزه  يک  همايش 
ايجاد  همچنين  صادرات،  و  توليد  در  تاثيرگذار  فعاليتهای  و 
به  موفق  تحريم،  شرايط  در  استقامت  و  جوانان  برای  اشتغال 
دريافت " نشان ملی برترين سازمان پيشرو در توليد و صادرات 
همايش  پانزدهمين  از  پتروشيميايی"  و  نفتی  های  فرآورده 

استقامت ملی در توليد و خدمات شد.
فرصت  ايجاد  همايش،  اين  برگزاری  هدف  است  ذكر  به  الزم 
توليد  تبادل دستاوردهای فعاالن در حوزه  انديشی و  های هم 

كيفيت  مديريت  استاندارد  گواهينامه   ،TURKAK تركيه ای  شركت  مميزين  سوی  از  گرفته  صورت  مميزی های  اساس  بر 
آزمايشگاه ISO۱٧۰٢5 به شركت پتروشيمی زاگرس اعطاء شد.

 به گزارش روابط عمومی شركت پتروشيمی زاگرس، مميزين شركت TURKAK در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ چهارم 
در  آزمايشگاه  اين  كه  پرداختند؛  زاگرس  پتروشيمی  شركت  مركزی  آزمايشگاه  از  مميزی  انجام  به   ۱۳95 بهمن ماه  پنجم  و 
 ISO۱٧۰٢5:٢۰۰5پايان ارزيابی های مميزين خارجی، موفق شد درزمينه آزمايش ها محصول متانول به گواهينامه استاندارد

يابد. دست 

شركت پتروشيمی جم را معرفی نمود و اهم فعاليت های تعميراتی، 
HSE و زيست محيطی را برای ميهمانان بيان كرد.

در  انسانی  سرمايه های  اهميت  بر  تأكيد  با  شهری  قاسمی  رضا 
صنعت پتروشيمی يادآور شد: ما در شركت پتروشيمی جم نيروهای 
پيمانکاری را تقويت كرديم و اين امر باعث شد رضايت مندی كاركنان 

نسبت به سال های گذشته روند چشم گيری داشته باشد.
در ادامه دشتی مدير HSE پتروشيمی های منطقه پارس به بررسی 
و   PSM پياده سازی   ،HSE ملزومات  و  تجهيزات  رسانی  بروز 
محورهای همکاری با محيط زيست پرداخت و اهم نکات ايمنی در 

مجتمع های پتروشيمی را يادآور شد.
حادثه  گزارش  بيستون  پتروشيمی  مجتمع  رئيس  همچنين 
روسای  پايان  در  و  داد  ارائه  را  كرمانشاه  پتروشيمی  آتش سوزی 
مجتمع های پتروشيمی نقطه نظرات، دستاوردها و مشکالت خود را 

به بحث و گفتگو گذاشتند.
تيم های  آمادگی  حفظ  لزوم  بر  نيز  صفائيان  مهندس  ادامه  در 
آتش نشانی همچنين نشاط در ميان اين قشر تالشگر، تأكيد كرد و 
از آنان به خاطر حضور هميشگی و مؤثر در اطفا حريق رويدادهای 

منطقه تقدير و تشکر كرد.

نقش  ملی،  توليدات  و  توسعه  راهکارهای  بررسی  خدمات،  و 
در  خارجی  تجاری  شركای  و  گذاران  سرمايه   اثربخشی  و 
رفع  و  گذاران  سرمايه  ايجاد  زمينه  نمودن  فراهم  و  صنايع 

موانع سرمايه گذاری خارجی در كشور بود.
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بازدید دکتر بیطرف از شرکت پایانه ها و مخازن 
پتروشیمی در عسلویه

بازدید مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره 
فرهنگیان از پتروشیمی مروارید

 بازدید معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت از 
مجتمع پتروشیمی جم

کنترل تولید پتروشیمی نوری، واحد نمونه
 صنایع پتروشیمی 

به گزارش روابط عمومی شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمی ، دكتر 
بيطرف معاون وزير نفت در امور پژوهش و فناوری به همراه مهندس 
بساق زاده مدير كنترل توليد شركت ملی صنايع پتروشيمی و هيئت 
همراه بيست و يکم بهمن ماه از بندر پتروشيمی پارس عسلويه بازديد 

كردند.

مديرعامل موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان و مديرعامل شركت 
پترو فرهنگ و هيات همراه با حضور در مجتمع پتروشيمی مرواريد 
از واحد های الفين و MEG اين مجتمع از نزديک بازديد نمودند.

با  همزمان  مرواريد،  پتروشيمی  عمومی شركت  روابط  گزارش  به 
دومين روز از ايام اهلل دهه مبارک فجر، مهندس نيکدل مديرعامل 
موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان و مهندس طاهری نجف آبادی 
مديرعامل شركت پترو فرهنگ و هيات همراه از مجتمع پتروشيمی 

مرواريد بازديد كردند.
در ادامه مهندس نيکدل و هيات همراه با حضور در سطح مجتمع 
از نزديک واحدهای الفين و MEG مجتمع پتروشيمی مرواريد را 

بازديد كرد.
الزم به ذكر است 5/46 درصد از سهام شركت پتروشيمی مرواريد 
متعلق به شركت پترو فرهنگ، از شركت های تابعه موسسه صندوق 

ذخيره فرهنگيان است.

 معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و هيات همراه با 
حضور مديرعامل شركت پتروشيمی جم از مجتمع پتروشيمی جم 

بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومی شركت پتروشيمی جم، حبيب اهلل بيطرف 
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و هيات همراه با حضور 

در منطقه پارس جنوبی از شركت پتروشيمی جم بازديد كردند.
 در اين بازديد مديرعامل شركت پتروشيمی جم توضيحاتی درزمينه 
پيشرفت های اين شركت در توليد گريد های جديد ارائه نمود و سپس 

ميهمانان از همه واحدهای مجتمع پتروشيمی جم ديدن كردند.

واحد كنترل توليد شركت پتروشيمی نوری به عنوان واحد نمونه صنايع 
پتروشيمی كشور معرفی شد.

به گزارش واحد روابط عمومی اين شركت در هشتمين اجالس روسای كنترل 
توليد صنايع پتروشيمی كشور از آقای مهران رفعتی خواه، به عنوان رئيس يکی 

از واحدهای برتر كنترل توليد صنايع پتروشيمی كشور تقدير شد.
در اين گردهمايی كه به ميزبانی پتروشيمی نوری در سالن كنفرانس ساختمان 
شركت ملی صنايع پتروشيمی واقع در تهران برگزار گرديد، مهندس بساق 
زاده، مدير كنترل توليد صنايع ملی پتروشيمی از زحمات بی دريغ روسای 
كنترل توليد مجتمع های پتروشيمی كشور تقدير و تشکر و نموده و در ادامه 
به بررسی راهکارهای بهينه سازی ارتباط و هماهنگی بين واحدهای مختلف 

با مركز پرداخته شد.
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پتروشیمی زاگرس
 شرکت برتر صادرات گرا در کشور

مدیرعامل پتروشیمی کاویان خبر داد:
تزریق پایدار اتیلن به خط لوله اتیلن غرب

در نوزدهمين سال رتبه بندی معرفی يکصد شركت برتر ايران، شركت 
پتروشيمی زاگرس به عنوان شركت برتر صادرات گرا در كشور معرفی شد.

تزريق اتيلن به خط لوله اتيلن غرب از سوی پتروشيمی كاويان بدون 
وقفه ادامه دارد و مشکلی برای تامين نياز مجتمع های واقع در مسير 

خط وجود ندارد.
مديرعامل پتروشيمی كاويان درگفتگو با خبرنگار نيپنا، از تزريق بدون 
وقفه اتيلن به خط اتيلن غرب با وجود بارش برف و باران دركشور خبر 
داد و گفت: در شرايط نامناسب آب و هوايی نيز با مديريت بدون وقفه 

کاهش 20 درصدی گازهای گلخانه ای در پتروشیمی نوری

انتشارگازهای گلخانه ای در مجتمع پتروشيمی نوری در راستای تعهدهای ايران بر اساس توافق نامه پاريس ٢۰ درصد كاهش يافت.
محمود ساده رئيس محيط زيست مجتمع پتروشيمی نوری درگفتگو با خبرنگار نيپنا، اظهاركرد: اين مجتمع پتروشيمی رعايت اصول 
زيست محيطی را به عنوان يک راهبرد استراتژيک در دستور كار خود قرار داده است  و در اين راستا و با در نظر گرفتن تعهدهای 

كشورمان بر اساس توافق نامه پاريس كاهش٢۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای را در يکی ازكوره های خود رقم زديم.
وی با بيان اين كه ساير كوره ها نيز به تدريج با ٢۰ درصد كاهش انتشار را رقم خواهند زد، گفت: در پی آن هستيم كه با تمام ظرفيت 

موجود از محيط زيست صيانت كنيم.
ساده ادامه داد: سيستم پايش لحظه ای بر اساس الزام های قانونی ابالغی برای مجتمع های پتروشيمی خوشبختانه در پتروشيمی نوری نصب 

شده است و اين سيستم بزودی در تمام بخش های مجتمع نصب خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شركت پتروشيمی زاگرس، مراسم تقدير از 
يکصد شركت برتر ايران در روز دوشنبه مورخ 4 بهمن ماه ۱۳95 
در مركز همايش های صدا و سيمای تهران برگزار شد؛ كه براساس 
نتايج ارزيابي و رتبه بندي سازمان مديريت صنعتي در سال ۱۳95)بر 
اساس گزارش عملکرد مالی سال۱۳94( شركت پتروشيمی زاگرس در 
شاخص تركيبی صادرات در ميان ۱۰۰ شركت برتر به عنوان شركت 
برتر صادرات گرا معرفی و با دريافت لوح تقدير مورد تجليل قرار گرفت.
سـه  تركيـب  از  گرا  صادرات  تركيبی  شاخص  گزارش،  اين  بر  بنا 
شـاخص صادرات، رشـد صادرات و نسـبت صادرات به فروش بدسـت 

مي آيد.
الزم به ذكر است، رتبه بندي شركت هاي برتر ايراني از سال ۱۳٧٧ 
از سوي سازمان مديريت صنعتي انجام مي شود كه شركت هاي برتر 

ايران براساس ٢8 شاخص ارزيابي و معرفي مي شوند.

اتيلن به خط غرب تزريق كرديم.
رمضان اوالدی با اشاره به اينکه برای مدت كوتاهی يکی از واحدها دچار 
مشکل شد، اما ارسال اتيلن به خط بدون وقفه صورت گرفت، تصريح 
كرد: بر اساس برنامه ريزی های انجام شده خوراک مجتمع های واقع 

در مسير خط لوله اتيلن غرب را تامين می كنيم.
وی افزود: مقدار تزريق اتيلن به خط اتيلن غرب كاهش پيدا نکرده است 
و همچنان بدون وقفه ۱5۰ تن در ساعت اتيلن به خط تزريق می شود.
به گزارش نيپنا،ساخت خط لوله اتيلن غرب با مصوبه هيئت وزيران در 
سال ۱۳8۱ با هدف توسعه مناطق كمتر توسعه يافته در دوره وزارت 
مهندس زنگنه در وزارت نفت آغاز شد و اين خط از مبدا پارس جنوبی 

تا استان های آذربايجان غربی و شرقی امتداد دارد.
بر اساس برنامه ريزی های انجام شده پتروشيمی كاويان، اتان دريافتی 
از پارس جنوبی را به اتيلن تبديل كرده و به خط لوله اتيلن غرب تزريق 
می كند كه اين اتيلن از ۱۱ استان عبور كرده وخوراک ۱٢مجتمع 
پتروشيمی ساخته شده يا در حال احداث با سرمايه گذاری 8,5 ميليارد 

دالری را تامين خواهد كرد.
خط لوله اتيلن غرب خوراک مجتمع های پتروشيمی واقع در استان 
های خوزستان، فارس، لرستان، كهکيلويه و بوير احمد، چهار محال و 
بختياری، كردستان، كرمانشاه، آذربايجان غربی و شرقی، ايالم و همدان 

را تامين می كند.



در دومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی
پتروشیمی نوری تندیس نقره ای گرفت

مدیران شرکت توسعه نگین مکران در بازدید از منطقه پارس مطرح کردند
الگوبرداری از شرکت پازارگاد برای اجرا در قطب سوم پتروشیمی

پتروشیمی نوری شرکت برتر صادرات گرا در بین ۵00 
شرکت بزرگ کشور  

شركت پتروشيمی نوری توانست در دومين دوره جايزه ملی مديريت انرژی، 
باالترين سطح تنديس را در گروه صنايع انرژی بر دارای استاندارد ملی معيار 

مصرف انرژی، از نظر شاخص كلی عملکرد انرژی )EPI( از آِن خود نمايد.
به گزارش روابط عمومی شركت پتروشيمی نوری، دومين دوره جايزه ملی 
و  معرفی شركت ها  با  جاری  دوشنبه ٢۰ دی ماه سال  روز  انرژی  مديريت 
سازمان های برتر در حوزه مديريت مصرف انرژی برگزار شد كه در اين مراسم 
به شركت پتروشيمی نوری باالترين سطح تنديس )تنديس نقره ای( در بخش 

صنايع انرژی بر اهداء شد.
شركت پتروشيمی نوری با توجه به اقدامات انجام شده طی سه سال گذشته 
درزمينه رعايت معيار مصرف انرژی و همچنين استقرار سيستم مديريت 
انرژی بر مبنای استاندارد ISO 5۰۰۰۱ و اجرای پروژه های متعدد درزمينه 

نوزدهمين همايش شركت های برتر ايران،چهارم بهمن ماه ۱۳95 با حضور 
معاون وزير صنعت، معدن وتجارت ، معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملی 
صنايع پتروشيمی ، رئيس سازمان مديريت صنعتی و جمعی از مسئولين و 
صاحب نظران صنعت كشور در مركز همايش های بين المللی صدا و سيمای 

بهينه سازی مصرف انرژی، موفق گرديد در فرايند ارزيابی، باالترين سطح تنديس 
)تنديس نقره ای( را در بخش صنايع انرژی بر دريافت نمايد.

تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پتروشيمی نوری، در اين همايش كه هر ساله توسط 
سازمان مديريت صنعتی برگزار می گردد، شركت پتروشيمی نوری توانست بر 
اساس نتايج رتبه بندی IMI-۱۰۰ ، در بين 5۰۰ شركت بزرگ كشور ، رتبه 
نخست صنايع پتروشيمی كشور از ديدگاه فروش / درآمد ، رتبه برتر صادرات گرا 

و رتبه سی ام در بين صد شركت برتر ايران را از آِن خود نمايد.
بنابراين گزارش ، رتبه بندی 5۰۰ شركت بزرگ كشور، ساالنه در راستای شفاف 
سازی فضای كسب و كار و تقدير از بنگاه های اقتصادی روربه رشد و تاثيرگذار 
در اقتصاد كشور ، انجام می گيرد. و عالوه بر شاخص ميزان فروش ،شركتها از 
نظر ميزان صادرات ، ميزان ارزش افزوده ، ميزان سود آوری ، ارزش بازار ، ارزش 

دارايی و .... مورد مقايسه قرار می گيرند.
اين در حالی است كه مجتمع پتروشيمی نوری توانسته است در سال جاری 
افتخارات بسياری را در بخش های مختلف صنعت همچون: صادركننده نمونه 
ملی از طرف سازمان توسعه تجارت ايران ، واحد نمونه استاندارد در زمينه رعايت 
معيار مصرف انرژی از طرف سازمان استاندارد ملی ايران ، مركز برتر تحقيق و 
توسعه از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت و كسب باالترين سطح تنديس 
تعالی ملی مديريتی دارايی های فيزيکی) نگهداری و تعميرات( در بخش نفت ، 

گاز و پتروشيمی و ... به دست آورد.

مديران شركت توسعه نگين مکران به عنوان توسعه دهنده قطب سوم پتروشيمی در كشور از بخش های مختلف شركت عمليات غير صنعتی پازارگاد بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد، روز سه شنبه، چهاردهم دی ماه در جلسه ای كه با حضور مديران شركت توسعه نگين مکران، مدير عامل و جمعی 
از مديران شركت عمليات غير صنعتی پازارگاد در سالن كنفرانس اين شركت برگزار شد، مديران شركت توسعه نگين مکران به عنوان توسعه دهنده قطب 
سوم پتروشيمی در كشور، عالوه بر لزوم استفاده از تجربيات ارزنده مديران و مسئوالن شركت های منطقه پارس از الگوبرداری از شركت پازارگاد خبر دادند.
محمد صفائيان مدير عامل شركت پازارگاد نيز در اين جلسه آمادگی كامل شركت را برای در اختيار قرار دادن همه تجربيات پيشين به صورت شفاف اعالم كرد.
 در ادامه اين جلسه، مديران منابع انسانی، عمليات، فرهنگی و رفاهی شركت پازارگاد درباره چگونگی كار در منطقه گفتند و به سواالت مطرح شده پاسخ دادند.

گفتنی است مديران شركت توسعه نگين مکران به منظور استفاده از تجارب پيشين صنعت پتروشيمی در سفری دو روزه به منطقه پارس، از بخش های مختلف 
شركت پازارگاد، شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمی، شركت مبين، پتروشيمی مرواريد، بندر پتروشيمی پارس و شركت مخازن سبز عسلويه بازديد خواهند كرد. 
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دریافت نشان زرین استقامت ملی توسط شرکت 
پتروشیمی پردیس

ورود محصوالت اتیلن گالیکول پتروشیمی مروارید 
به بورس کاال

تقدیر مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس از 
روابط عمومی پتروشیمی نوری

»اجالس  موضوع  با  سازمان ها  و  شركت ها  مديران  اجالس  پانزدهمين 
مركز  در  جاري  سال  اسفندماه  خدمات«  و  توليد  در  ملي  استقامت 
همايش هاي بين المللي صداوسيما با حضور مقامات دولتي و نمايندگان 

مجلس برگزار شد.
مهندس  از  اجالس  اين  در  پرديس،  عمومی شركت  روابط  گزارش  به   
بهمن زماني مديرعامل شركت پتروشيمي پرديس به دليل تالش بی وقفه 
و شبانه روزی در جهت مهندسي و نصب و راه اندازی فاز سوم اين شركت و 
نيز صادرات محصوالت در دوران تحريم و در سال جاري كه از سوي مقام 
معظم رهبري بنام اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل نام گذاری شده بود، تقدير 
و تجليل به عمل آمد. همچنين شركت پتروشيمي پرديس با توجه به ايجاد 
اشتغال زايی و پايداري توليد در شرايط تحريم، نشان عالي ملي برترين 
سازمان پيشرو در توليد و صادرات فرآورده های نفتي و پتروشيميايی و نيز 

نشان زرين استقامت ملي در صنعت پتروشيمي را كسب كرد.
شايان ذكر است فاز سوم پتروشيمي پرديس در سال جاري به بهره برداری 
خواهد رسيد كه با وقوع اين امر، اين شركت به بزرگ ترين توليدكننده 

محصوالت اوره و آمونياک در خاورميانه تبديل خواهد شد.

محصول منو اتيلن گاليکول و دی اتيلن گاليکول شركت پتروشيمی 
مرواريد وارد بورس كاال شد.

راستای  در  مرواريد،  پتروشيمی  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 
حمايت از توليدات داخلی و عمل به تعهد در خصوص تامين نيازهای 
منواتيلن  محصوالت  عرضه  اولين  مبادالت،  سازی  شفاف  و  داخلی 
اتيلن گاليکول پتروشيمی مرواريد روز چهارشنبه،  گاليکول و دی 
بصورت  و  شود  می  عرضه  ايران  كاالی  بورس  در  دی ماه  پانزدهم 
هفتگی ادامه خواهد داشت كه در اولين مرحله، 5۰6 تن محصول 
عرضه  گاليکول  اتيلن  دی  محصول  تن   ٢٢۰ و  گاليکول  منواتيلن 

خواهد شد.
الزم به ذكر است واحد MEG مجتمع پتروشيمی مرواريد ظرفيت 
اتيلن گاليکول را دارد كه  توليد 55۳ هزار تن در سال محصوالت 
بيشترين سهم آن محصول منو اتيلن گاليکول با ظرفيت 5۰۰ هزار 
تن در سال است. همچنين اين واحد از ديماه سال گذشته به توليد 

رسيده و هم اكنون آماده افتتاح رسمی است.

مديرعامل صنايع پتروشيمی خليج فارس از آقای سيد حسين موسوی، 
رئيس روابط عمومی شركت پتروشيمی نوری با اهداء لوح سپاس، تقدير 

نمود.

به گزارش روابط عمومی پتروشيمی نوری، در جلسه شورای هماهنگی 
روسای روابط عمومی صنايع پتروشيمی كشور كه به ميزبانی هلدينگ 
خليج فارس، روز چهارشنبه ۱5 دی ماه ۱۳95 در محل سالن كنفرانس 
اين شركت برگزار شد، آقای عادل نژاد سليم، مديرعامل صنايع پتروشيمی 
خليج فارس، ضمن تبريک موفقيت شركت پتروشيمی نوری در كسب 
عنوان روابط عمومی برتر صنعت نفت كشور، با اهداء لوح سپاس از اقدامات 

ارزشمند روابط عمومی پتروشيمی نوری در كسب اين افتخار تقدير كرد.
بنابراين گزارش، مهندس نژاد سليم ضمن آرزوی موفقيت روزافزون برای 
تمامی كاركنان شاغل در مجتمع پتروشيمی نوری، ابراز نموده است كه: 
اميدوارم پتروشيمی نوری در سال های آينده نيز همانند امروز بتواند عناوين 

افتخارآميز ديگری را در بخش های صنعت كشور از آن خود نمايد.
شايان ذكر است كه روابط عمومی پتروشيمی نوری دو مقام اولی در رشته 
برنامه ريزی جامع ساالنه و همچنين دو مقام دومی در حوزه های مطالعات 

اجتماعی و برنامه ريزی ساالنه از سال های قبل در كارنامه خود دارد.
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از سوی سازمان حفاظت محیط زیست  اعطا شد
لوح و تندیس صنعت سبز به شرکت 

پلیمر آریا ساسول 

موفقیت آزمایشگاه پتروشیمی پارس در آزمون 
بین المللی مهارت تخصصی پروپان مایع

تقدیر مجمع خیرین مدرسه ساز استان بوشهر 
از محمد صفائیان مدیرعامل شرکت عملیات غیر 

صنعتی پازارگاد

شركت پليمر آريا ساسول با توجه به اهتمام ويژه نسبت به تدوين و هدف گذاری 
شاخص های عملکردی زيست محيطی، موفق به دريافت لوح و تنديس صنعت 

سبز شد.
به گزارش نيپنا، سازمان حفاظت محيط زيست در راستای حمايت از فعاالن و 
بنگاه های اقتصادی و ايجاد فضای رقابت بين المللی هر ساله همايش تقدير از 
واحدهای صنعتی و خدماتی سبز كشور را تدارک می بيند كه با تدوين شاخص 
ها و معيارهای مورد نظر و بر اساس فرآيندهای تعريف شده و معيارهای ملی و 
بين المللی و با استفاده از روش ارزيابی عملکرد واحدهای صنعتی و خدماتی با 
ارائه مستندات  و رعايت الزامات زيست محيطی ، واحدهايی كه صالحيت كسب 

تنديس  را دارند، معرفی می نمايد.
بر اساس اين گزارش ، شركت پليمر آرياساسول در راستای اجرا و عملی كردن 
شاخص ها و معيارهای تعريف شده سازمان حفاظت محيط زيست، با اهتمام 
ويژه نسبت به تدوين و هدف گذاری شاخص های عملکردی زيست محيطی 
برای كسب تنديس صنعت سبز را اجرايی نمود و پس از ثبت نام در فرآيند 
دريافت جايزه صنعت سبز و ارزشيابی عملکرد زيست محيطی سال۱۳94 
توسط گروه ارزيابان جايزه صنعت سبز اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
بوشهر و دفتر ارزيابی زيست محيطی سازمان حفاظت محيط زيست كشور، در 
هجدهمين همايش ملی صنعت و خدمات سبز برای اولين بار موفق به دريافت 
"تنديس سيمين" جايزه صنعت سبز كشور شد و اميرحسين بحرينی مديرعامل 
شركت، جايزه صنعت سبز را از معصومه ابتکار معاون رئيس جمهور و رئيس 

سازمان حفاظت محيط زيست كشور دريافت كرد.

نوسازی،  كل  اداره  و  بوشهر  استان  ساز  مدرسه  خيرين  مجمع 
دبير  صفائيان،  محمد  از  استان  اين  مدارس  تجهيز  و  توسعه 
شورای راهبردی شركت های پتروشيمی منطقه پارس تقدير كرد.
نامه  تقدير  اين  در  پازارگاد،  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 

آمده است:

 نيک انديش گرانقدر
راهبردی  شورای  محترم  دبير  صفائيان،  محمد  آقای  جناب 
انرژی  اقتصادی  ويژه  منطقه  در  مستقر  پتروشيمی  شركت های 

پارس
هديه  صالح  های  انسان  به  خداوند  را  ای  شايسته  فرصت  چه 
كرده است تا در زندگی دنيا راه آسمانی شدن را بياموزند و با 
انديشه نيک و ماندگار خويش، همنوعان را به فردايی روشن تر 
كه  است  آنانی  شان  در  خداپسندانه  نيت  اين  سازند.  رهنمون 
چشم به افق های دور تابش نور و خلق شور و شعور دارند. از آنجا 
پتروشيمی  عامل محترم شركت های  مديران  و  كه حضرتعالی 
به لطف حضرت  پارس  انرژی  اقتصادی  ويژه  مستقر در منطقه 
حق، سالهاست كه دل در گرو تربيت فرزندان اين كهن سرزمين 
الهی گذاشته و با عشق و محبت به آنها در جهاد مقدس مدرسه 
و  لبان كودكان  بر  را  اشتياق  لبخندهای  و  سازی سهيم گشته 
خور  در  واال  همت  اين  ايد  نشانده  اسالمی  ايران  سازان  آينده 

ستايش و سپاس است.
اگر چه باورمان اين است كه تکريم از خدمات ارزشمند تالش 
گران اين عرصه فقط در پيشگاه حضرت حق ميسر است ليکن 
حسب وظيفه و به منظور ادای دين، سعی و تالش و نيک انديشی 
پتروشيمی  های  شركت  محترم  عامل  مديران  و  عالی  حضرت 
مستقر در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس در احداث و تجهيز 
۳ مدرسه در شهرستان عسلويه و شهرستان جم استان بوشهر 
را ارج نهاده و با قدردانی و تجليل از همت بلندتان از درگاه قادر 
سبحان، صحت، سالمتی، شادكامی و عزت روزافزون را برای شما 

بزرگواران مسالت می نماييم.

به گزارش روابط عمومی شركت پتروشيمی پارس، آزمايشگاه شركت 
از ٢9  آزمايشگاه  با 48  رقابت  در  سال ٢۰۱6  در  پارس  پتروشيمی 
پروپان مايع  نمونه  بين المللی مهارت تخصصی  كشور دنيا در آزمون 
آماری  ارزيابی شاخص  با  هلند   iis موسسه   Liqufied propane
Z موفق به كسب رتبهExcellent  گرديد. در اين رقابت ها شاخص 
آماری z آزمايشگاه شركت پتروشيمی پارس در كليه پارامترها كمتر 
از ۱ بوده كه نشانگر صحت و دقت بسيار باالی اندازه گيری انجام شده 

است.
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P a r d i s 
N e w sخبر شهرک پردیس

بازدید نماینده شهرستان  های دیر، کنگان، جم و 
عسلویه از شهرک پردیس

برگزاری مسابقات پرس سینه آقایان به مناسبت 
دهه مبارک فجر

برگزاری کنسرت آموزشی هنرجویان پیانو 
شهرک پردیس

جم،  شهرستان های  محترم  نماينده  الماسی  سکينه  خانم  سركار 
كنگان، دير و عسلويه در مجلس شورای اسالمی روز پنج شنبه ٢۱ 
بهمن ماه 95 همزمان با سالگرد پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی به 
همراه مهندس اميريان مدير كل عمرانی وزارت نفت و هيئت همراه 

ازشهرک پرديس بازديد كرد.
بازديد  اين  پايگاه اطالع رسانی شهرک پرديس جم، در  به گزارش 
انقالب اسالمی،  پيروزی  اعياد خجسته  تبريک  الماسی ضمن  خانم 

 اين پيروزی را هديه بزرگ خداوند و معجزه الهی قرن دانست.
آرمان های  و  ارزش ها  حفظ  بر  تاكيد  ضمن  الماسی  سركارخانم 
بنيانگذار كبير انقالب اسالم حضرت امام خمينی )ره( بر همبستگی 
و وحدت ملت و همراهی با مقام عظمای واليت تاكيد داشته و ضمن 
صورت  تالش های  از  جم  پرديس  شهرک  مختلف  نقاط  از  بازديد 

گرفته تقدير كرد.

به گزارش پايگاه اطالع رسانی شهرک پرديس جم، كنسرت هنرجويان 
پيانو شهرک پرديس جم به سرپرستی استاد احمد حسينی با حضور 
مديران شهرک پرديس و با اجرای هنرآموزان در محل مجتمع فرهنگی 
شهرک پرديس برگزار شد. در اين برنامه زيبا هنرآموزان كالس پيانو )الميرا 
يزدانی، شايان دهقان، محمدرضا ميرزاپور، وانيا اسماعيلی، پدرام خليلی، 
پدرام خليلی، ياسمن نيک اختر، روژين باالپورو فائزه كهن(  كه در شهرک 

مشغول به يادگيری پيانو هستند به اجرای برنامه پرداختند .

مسابقات پرس سينه آقايان در سالن بدنسازی شهرک پرديس برگزار 
شد .

به گزارش پايگاه اطالع رسانی شهرک پرديس جم، در ادامه مجموعه 
تاريخ  در  فجر  مبارک  دهه  اهلل  ايام  مناسبت  به  ورزشی  مسابقات 
بيست و هشتم بهمن ماه يک دوره مسابقات پرس سينه آقايان در 
سالن بدنسازی شهرک پرديس با حضور پرشور ساكنين در 4 وزن 

متفاوت برگزار شد و نفرات برتر تمامی اوزان به شرح زير است:

وزن 6۵ الی 7۵ کیلوگرم
مقام اول : علی بختياری نيا / پازارگاد

مقام دوم: محسن عبادی نيا / نوری
مقام سوم : عليرضا بطاجی پور/ پرديس

وزن 7۵ الی ۸۵ کیلوگرم
مقام اول : حسين جاودان / پازارگاد

مقام دوم: سيداسداله موسوی / نوری 
مقام سوم : هاشم رضايی/ پازارگاد

وزن ۸۵ الی 9۵ کیلوگرم
مقام اول : كاوه زارع / نوری

مقام دوم :سيد رضا مرتضوی / پروپيلن جم
مقام سوم : رحمان حسينی / پارس

وزن 9۵ الی10۵ کیلوگرم
مقام اول : هادی چاوشيان / نوری

مقام دوم : حميدرضا آبرون / نوری
مقام سوم :علی بهلولوند / جم

COD:kh-10-02
SMS:500051207
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برگزاری مسابقه والیبال بانوان به مناسبت دهه 
مبارک فجر

برگزاری مسابقات فوتسال ویژه بانوان به مناسبت 
دهه مبارک فجر

همایش پیاده روی خانوادگی در شهرک پردیس به 
مناسبت دهه مبارک فجر

مسابقات واليبال بانوان پايه به مناسبت دهه مبارک فجر در شهرک 
پرديس جم برگزار شد.

مناسبت  به  جم،  پرديس  شهرک  رسانی  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی يک دوره مسابقات واليبال بانوان 
اسپک   : ماده  چهار  شامل  بازيکن   ٢٢ بين  سنی  رده  سه  در  پايه 
هدفدار ،پنجه باالی سر،ساعد باالی سر و عکس العمل در روزهای 
اول و دوم اسفند درسالن آموزش و پرورش جم  برگزار شد و نفرات 

برتر هر رده سنی  به شرح ذيل می باشند:

يک دوره مسابقات فوتسال ويژه بانوان شهرک پرديس در دهه مبارک فجر 
برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطالع رسانی شهرک پرديس جم، يک دوره مسابقات 
فوتسال ويژه بانوان شهرک به مناسبت گراميداشت ايام اهلل دهه مبارک 
فجر روزهای ٢۳،٢4و ٢6 بهمن ماه با حضور پرشور و اشتياق  بانوان 
تيم    4 حضور  با  فوتسال  باالخص  ورزش  به  عالقمندان  ورزشکار، 
پازارگاد، شهرک  غير صنعتی  عمليات  )پتروشيمی آرياساسول، شركت 
پرديس ۱ و شهرک پرديس ٢ ( در محل سالن ورزشی چاهه برگزار شد .

پتروشيمی  و   ۱ پرديس  شهرک  پازارگاد،  تيم های  ها  رقابت  اين  در 
 آرياساسول به ترتيب مقام های اول تا سوم را از آن خود كردند.

همايش پياده روی خانوادگی بمناسبت دهه مبارک فجر در شهرک 
پرديس برگزار شد.

راستای  در  جم،  پرديس  شهرک  رسانی  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
انقالب  پيروزی  سالگرد  هشتمين  و  سی  برنامه های  مجموعه 
اسالمی ايران و ايام اهلل دهه مبارک فجرساعت 8 صبح روز پانزدهم 
بهمن ماه، همايش پياده روی خانوادگی از پارک كوهستان به سمت 
پاركينگ مسجد امام علی )ع( برگزار شد. در پايان اين همايش پياده 
روی خانوادگی به قيد قرعه به ۱5 نفر از شركت كنندگان  به رسم 

يادبود هدايايی اهدا شد .

رده سنی متولدين زير سال  ۱۳84     
۱- مريم كيانفر/ پازارگاد 

٢- ياسمن سليمان شعار/ جم 
۳- پرنيان صفی خانی / پارس 

رده سنی متولدين ۱۳84
۱- فاطيما قبادی/ نوری
٢- فاطمه ساروی/ جم

۳- پرديس صفی خانی / پارس
متولدين سال ۱۳85و باالتر

۱- مهرسا صمدی / نوری
٢- تارا اذنب / نوری

۳- آيناز حسين پور / جم



برای نخستین بار در کشور برگزار شد
جشنواره آواهای مادرانه استان بوشهر در شهرک 

پردیس جم

مسابقه دوچرخه سواری دختران ویژه دهه مبارک 
فجر

شکوه مهدکودک های شهرک و ارتقاء به درجه 
یک )سه ستاره(

برای نخستين بار در كشور جشنواره آواهای مادرانه استان بوشهر به منظور 
آشنايی مادران نسل امروز با آواهای بومی محلی مادرانه در استان بوشهر 

در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی شهرک پرديس جم برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی شهرک پرديس جم، اين جشنواره به 
مناسبت ايام اهلل دهه مبارک فجر با مديريت مهدكودک شکوفه های پارس 
٢ و حضور ويژه مادران برگزار شد. تعداد ۱۱ نفر از مادران آگاه محلی 
به آواهای اصيل مناطق مختلف از شهرستان های مختلف استان بوشهر 
پس از پژوهش ميدانی و شناخت آنان جهت حفظ اصالت اين فرهنگ 

بومی محلی انتخاب و به اين جشنواره دعوت شدند.
آواهای مادرانه از تولد تا مرگ، سور تا سوگ ويژه ی حضور زنان در سالن 

آمفی تئاتر شهرک پرديس جم به  روی صحنه رفت.
آواهايی مانند الاليی مادران، فايزخوانی، بيت خوانی سرور و عزا، آواهای 
شادمانه مادرانه، الاليی علی اصغر و ديگر آواهای عزا و مصيبت خوانی 
كه در اين جشنواره اجرا شد همه از آواهای خاص استان بوشهر هستند.

به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقه دوچرخه سواری ويژه دختران 
شهرک پرديس جم برگزار شد.

به گزارش پايگاه اطالع رسانی شهرک پرديس جم، به مناسبت ايام 
اهلل دهه مبارک فجر ، امور ورزش شهرک پرديس جم در تاريخ 
95/۱۱/۱4 ساعت ۱5 اقدام به برگزاری مسابقه  دوچرخه سواری 

به  جم،نظر  پرديس  شهرک  رسانی  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
اجتماعی  امور  تخصصی  كميته  توسط  شده  انجام  ارزيابی های 
بهزيستی استان بوشهر از مهد كودک های شهرک پرديس، درجه 

هر دو مهد كودک به درجه يک )سه ستاره( ارتقاء يافت. 
به همين منظور، احمد تهرانی نصر مديريت شهرک پرديس به همراه 
سبحانی نژاد مسئول امور فرهنگی آموزشی شهرک طی بازديدی 
ضمن ابالغ پيام تقدير و تشکر ويژه جناب مهندس صفاييان مدير 
مديريت،  زحمات  از  پازارگاد،  غير صنعتی  عمليات  عامل شركت 
۱و٢  پارس  كودک های  مهد  دلسوز  و  خدوم  كاركنان  و  مربيان 

شهرک پرديس تقدير و قدردانی بعمل آوردند.

ويژه دختران در سه رده سنی كرد. اين مسابقه كه درميدان صنعت 
شهرک پرديس برگزار شد با استقبال پرشور كودكان و نوجوانان 

همراه بود. نفرات برتر هر سه رده سنی به شرح زير است:

رده سنی 13-1۵ سال :
آيسودا كاووسی/ آرياساسول

الينا بدری زاده / پازارگاد
سيد نرگس مظلومی/ جم

رده سنی 10-12سال:
۱-رها شيری / آرياساسول

٢-نرجس آبساالن زاده / آرياساسول
۳-مريم اكتفايی / پرديس

نفرات برتر رده سنی 7-9  سال:    
۱-هانيه خادميان / آرياساسول    

٢- آنا سلطانی/ مبين         
۳-سوم مشترک: ماندانا شاكری نيا / جم - پانيز حمزاله زاده / مرواريد



مسابقه کشتی پسران ویژه دهه مبارک فجر

راهیابی تیم فوتسال دبستان دخترانه شهدای 
پتروشیمی  به مرحله کشوری

به مناسبت گراميداشت ايام اهلل دهه مبارک فجر يک دوره مسابقات 
كشتی پسران برگزار شد.

مناسبت  به  جم،  پرديس  شهرک  رسانی  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
گراميداشت ايام اهلل دهه مبارک فجر،بيست و ششم بهمن ماه، يک دوره 
مسابقات كشتی پسران با حضور پرشور و جمع كثيری از ورزشکاران و 
ساكنين شهرک در محل سالن ورزشی ساختمان مديريت شهرک در 8 
وزن متفاوت برگزار گرديدو نفرات برتر تمامی  اوزان به شرح زير هستند:

مقام  كسب  با  پتروشيمی   شهدای  دخترانه  دبستان  فوتسال  تيم 
قهرمانی استان به مرحله كشوری راه پيدا كرد. 

وزن 27 کیلو گرم :   
مصطفی هوشمند 

عليرضا مهرابی نژاد  
امير حسين چای                             
وزن 3۸ کیلو گرم :                         

معين عاشوری
رضا وطن خواه                                                        

عباس آبستان   
وزن 42 کیلو گرم :

ارسطو خيری
امير ميرزائيان

رضا رضايی
 وزن 4۸ کیلو گرم :    

مجتبی راستگو  
امير حسين مستمع

امير حسين انديشمند                                                                

وزن ۵0 کیلو گرم : 
كيان فرج پور

حسين وطن خواه
امير قادری                                                  

وزن ۵۵ کیلو گرم :    
علی اكبر پيرا                             
محمدرضا راستگو                      
حميدرضا جوهری                               

وزن 60 کیلو گرم :
عليرضا جوهری

سجاد عباسی
علی اصغر مديری

وزن 70 کیلو گرم :
حسين نرايش

سيد محمد صادق موسوی
محمد سيراف



اداره  سرپرست  اميرزاده  ناصر 
بوشهر  فرهنگی  ميراث  كل 
بين المللی  مسابقات  آغاز  با 
كاپ  پرشين  ساحلی  فوتبال 
كه در ورزشگاه ساخته شده در 
دهکده گردشگری اميد بوشهر 
مهندس  از  می شود  برگزار 
شركت  مديرعامل  صفائيان 
پازارگاد برای سرمايه گذاری در 
گردشگری استان و آماده سازی 
ورزشگاه در مدتی كمتر از يک 
به موقع  برگزاری  برای  ماه 

مسابقات، تقدير و تشکر كرد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
سرپرست  پازارگاد،  شركت 
فرهنگی  ميراث  كل  اداره 

گفت:  دراين باره  بوشهر 
بازی های  امروز 

ساحلی  فوتبال 
كاپ(  )پرشين 
دهکده  در 
ی  شگر د گر
بوشهر  اميد 
و  شد  آغاز 
نه  شبختا خو

اول  روز  در 
تيم  بازی ها  اين 

يک  به  كشورمان  ملی 
دست  خوب  بسيار  پيروزی 

اين  می رسد  نظر  به  يافت. 
بوشهر  معرفی  برای  شروعی 
گردشگری  قطب  به عنوان 
كه  بود  ورزشی  و  دريايی 
خوشبختانه با استقبال بسيار 
خوبی از طرف مردم هم مواجه 

شد.
اين  افتتاح  افـــزود:  اميرزاده 
ورزشگاه در دهکده گردشگری 
در  را  اميد  اين  بوشهر،  اميد 
به وجود آورد كه  ميان مردم 
مسابقات  برگزاری  با  می توان 
ورزشی دريايی و ساحلی پای 
گردشگران ورزش های دريايی 
و ساحلی را به بوشهر باز كرد و 
از اين ظرفيت فوق العاده استان 

استفاده كرد.
ميراث  كل  اداره  سرپرست 
در  داد:  ادامه  بوشهر  فرهنگی 

اينجا بايد قدردان همه كسانی 
اين  بانی  و  باعث  كه  باشيم 
اتفاق خير برای استان بودند. 
استاندار محترم بابت حمايت ها 
و پيگيری های مستمر، جناب 
مديرعامل  صفائيان  مهندس 
شركت پازارگاد كه به عنوان تنها 
نفت  وزارت  از بخش  شركت، 
گردشگری  در  شد  حاضر  كه 
و  كند  سرمايه گذاری  استان 
اين ورزشگاه هم با حمايت و 
سرمايه گذاری ايشان در مدتی 
كمتر از يک ماه به بهره برداری 
رسيد، مجری توانمند و خالق 
ه  هکد د

گردشگری و ورزشگاه ساحلی 
سيفيان،  و  سليمانی  آقايان 
مسئوالن اداره ورزش و جوانان، 
بنياد مسکن و همه كسانی كه 
اتفاق  اين  كه  كردند  تالش 

خوب در استان بيفتد.
ابراز  پايان  در  اميرزاده 
اميدواری كرد كه با استقبالی 
كه اين روزها از سرمايه گذاری 
در بخش گردشگری شاهديم 
توسعه  شاهد  به زودی 
نقاط  ساير  در  گردشگری 
استان  پرظرفيت  و  پرجاذبه 
باشيم  باشيم. قدردان كسانی 
كه قلبشان برای آبادانی استان 
اميد  به  می تپد.  عزيزمان 
فوتبال  جهانی  جام  برگزاری 

ساحلی در بوشهر.

روزه   22 که  استادیومی 
ساخته شد

فرصت  وجود  با  بوشهری ها 
برگزاری  استاديوم  روزه   ٢٢
تورنمنت پرشين كاپ را آماده 

كردند.
عمومی  روابــــط  گزارش  به 
نقل  به  پازارگاد  شركت 
جوزپ  سه«،  »ورزش  از 
سازمان  نماينده  ماندوالدو، 
جهانی فوتبال ساحلی نيز بعد 
فوتبال  استاديوم  از  بازديد  از 
ساحلی بوشهر گفت: »ورزشگاه 
جديد بوشهر با چنين ظرفيت 
و امکاناتی تحسين برانگيز است 
و از نظرم كامل ترين ورزشگاه 
خواهد  ايران  ساحلی  فوتبال 
جهان  سطح  در  بود. 
مسابقات فوتبال ساحلی 
زيادی برگزار می شود 
كه برای آن رويدادها 
ی  ه ها شگا ز ر و
آماده  پيش ساخته 
و  می شود  نصب  و 
پس از پايان مسابقات 
باز  آن  قطعات  مجدداً 
می شوند. از اين نظر تعداد 
سطح  در  دائم  ورزشگاه های 
جهان زياد نيست اما در ايران 
دائمی  و  خوب  ورزشگاه های 
وجود دارد كه اين ورزشگاه تازه 
كاماًل  بوشهر  در  شده  احداث 
جهانی  استانداردهای  دارای 
كاماًل  ورزشگاه  اين  است. 
مسابقات  برگزاری  امکانات 
از  و  دارد  را  آسيا  قهرمانی 
ظرفيت های آن در رويدادهای 

متنوعی بايد بهره برد«.
گفتــنی اســت استـــاديوم 
فوتبال ساحلی بوشهر بعد از 
تورنمنت  برگزاری  اين كه 
با  بوشهر  در  كاپ  پرشين 
حضور تيم های ايران، ايتاليا، 
اوكراين و لهستان قطعی شد 
در مدت ٢٢ روز ساخته شد 
تماشاگر   ۱5۰۰ گنجايش  و 

را دارد.

استادیومی 
که 22 روزه ساخته شد

استادیوم فوتبال ساحلی بوشهر بعد از این که 
برگزاری تورنمنت پرشین کاپ در بوشهر 
با حضور تیم های ایران، ایتالیا، اوکراین و 

لهستان قطعی شد در مدت 22 روز 
ساخته شد و گنجایش 1۵00 

تماشاگر را دارد.

COD:Gozaresh-10-01
SMS:500051207
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معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی 
تنی  میلیون   7,۵ افزایش  از 
دوران  در  صنعت  این  محصوالت 

فعالیت دولت یازدهم خبر داد.
شاهدايی  مرضيه  شانا،  گزارش  به 
در  ماه  بهمن   ٢۰ چهارشنبه،  روز 
نشست خبری خود به مناسبت سی 

و هشتمين سالروز پيروزی انقالب 
اسالمی با تبريک ايام اهلل دهه فجر 
و  يازدهم  دولت  دستاوردهای  به 
پتروشيمی  صنعت  در  پسابرجام 
اشاره و اظهار كرد: روند توسعه اين 
با  تا 94  صنعت در سال های 84 

وجود تحريم ها متوقف نشد.
وی رشد ظرفيت نصب شده صنعت 
طرح های  احتساب  با  پتروشيمی 
جديدی كه تا پايان امسال به بهره 
برداری می رسند را در دولت يازدهم 
۱6 درصد اعالم كرد و گفت: ظرفيت 
 55,٧ از  صنعت  اين  شده  نصب 
به   9۱ سال  پايان  در  تن  ميليون 
64.۱ ميليون تن تا پايان سال 95 

رسيده است.
شاهدايی، مقدار صادرات محصوالت 
 ۱5,8 را   9۱ سال  در  پتروشيمی 
براساس  افزود:  و  اعالم  ميليون تن 
صادرات ۱8.8 ميليون تنی در  سال 
صادرات  می شود  بينی  پيش   ،94
 ٢۰.٢ به  سال  پايان  تا  محصوالت 
صادرات  ارزش  برسد؛  تن  ميليون 
به  كاهش  درصد   ٢۱ محصوالت 
دليل تأثيرپذيری اين محصوالت از 

كاهش قيمت نفت است.
طرح   20 از  برداری  بهره 

پتروشیمی در دولت یازدهم
معاون وزير نفت با اشاره به اين كه 
سال  از  ايران  پتروشيمی  صنعت 
9٢ تا 94 با وجود تحريم ها، سهم 
خود را در ظرفيت توليد محصوالت 
پتروشيمی در خاورميانه و جهان با راه 
اندازی واحدهای جديد حفظ كرده 
است، تصريح كرد: ارزش محصوالت 
از  پتروشيمی به دليل تأثيرپذيری 
كاهش قيمت نفت كاهش يافت اما 

حجم صادرات افزايش يافت.
طرح   ٢۰ كه  اين  بيان  با  وی 
پتروشيمی در دولت يازدهم به بهره 
كرد:  اظهار  است،  رسيده  برداری 
افتتاح اين طرح ها سبب افزايش 5,٧ 
ميليون تنی ظرفيت توليد صنعت 

پتروشيمی كشور شده است.
های  طرح  به  اشاره  با  شاهدايی 
پتروشيمی كه براساس سياست های 
اقتصاد مقاومتی برای سال 95 برنامه 
ريزی شده بودند، گفت: چهار طرح 
ماه  اسفند  ابتدايی  هفته های  برای 

آماده افتتاح هستند؛ فاز ۳ پرديس، 
متانول كاوه و پتروشيمی كردستان 
نيز در مرحله راه اندازی و پيش راه 
اندازی هستند كه تا پايان سال به 

ظرفيت صنعت افزوده می شوند.
راه اندازی خط لوله اتیلن غرب تا 

پایان سال
صنايع  ملی  شركت  مديرعامل 
اتيلن  لوله  خط  ايران،  پتروشيمی 
غرب كشور از مهم ترين طرح هايی 
دانست كه امسال در مراحل پايانی 

قرار دارد.
وی افزود: اين خط به طور كامل از 
عسلويه تا مهاباد اجرا شده است و 
٢ ايستگاه كمپرسور نيز در حال راه 
اندازی هستند كه كل خط تا پايان 
سال 95 از عسلويه تا مياندوآب و 
مهاباد تکميل و راه اندازی می شود.

به گفته وی، صنعت پتروشيمی برای 
تکميل زنجيره ارزش به طور قطع به 
فناوری های نو و سرمايه ای حدود 
بايد  نياز دارد كه  55 ميليارد دالر 
از سرمايه گذارها و يا فاينانس های 

خارجی استفاده كرد.
شاهدايی ادامه داد: طرح های فعال 
با  پتروشيمی 5۰ طرح  در صنعت 
ظرفيت 4۱,۳ ميليون تن در سال 
 ٢۳ گذاری  سرمايه  به  كه  است 
هزار   ٢۳9 اضافه  به  دالر  ميليارد 
ميليارد ريال برای تکميل آنها نياز 
است تا به ظرفيت توليد ساالنه ۱۰۰ 

ميليون تن در 5 سال آينده برسيم.
تعریف 30 طرح در برنامه ششم 

صنعت پتروشیمی
صنايع  ملی  شركت  مديرعامل 
پتروشيمی در باره نقشه راه برنامه 
ششم صنعت پتروشيمی ادامه داد: 
گذاری  برآورد سرمايه  با  ۳۰ طرح 
اين  در  دالر  ميليارد   4۰ حدود 
برنامه در نظر گرفته شده كه شامل 
طرح  پنج  و  پتروشيمی  طرح   ٢5
باالدستی تأمين كننده خوراک است.

با ظرفيت  نيز  افزود: ٢٢ طرح  وی 
كل ۳٧,۱ ميليون تن در سال نيز در 
برنامه هفتم صنعت پتروشيمی قرار 

داده شده است.
در  برجام  اجرای  آثار  به  شاهدايی 
اظهار  و  اشاره  پتروشيمی  صنعت 
كرد: شركت ملی صنايع پتروشيمی 

مذاكرات زيادی با شركت های معتبر 
گذاری،  سرمايه  منظور  به  جهانی 
و  تأمين  نو،  فناوری های  انتقال 
ساخت تجهيزات، كاتاليست و مواد 
توانسته  و  است  داشته  شيميايی 
بخشی از بازارهای صادراتی از جمله 
كشورهای اروپايی و آمريکای جنوبی 
را كه در سال های گذشته از دست 
داده بود، احيا كند و همچنين شرايط 
حمل و نقل، بيمه و تسهيالت در 
روابط بين الملل برای صادرات بهبود 

يافت است.
به گفته وی، كاهش قيمت تمام شده 
اجرای طرح ها و توليد، دسترسی به 
دانش فنی روز جهان، انتقال دانش 
فنی و دسترسی به منابع اطالعات 
با  نيز  دنيا  اقتصاد  و  بازار  روزآمد 
اجرايی شدن برجام صورت پذيرفت.

صنعت  گفت:  نفت  وزير  معاون 
به  نياز  دليل  به  پتروشيمی 
باال  سرمايه  و  روزآمد  فناوری های 
وابسته به روابط بين الملل و سياسی 

خوب با كشورهای جهان است.
سرمایه گذاری 4 تا 4,6 میلیارد 
در  آلمان  باسف  دالری 

پتروشیمی ایران
صنايع  ملی  شركت  مديرعامل 
كه  مذاكراتی  به  پتروشيمی 
صنعت  زمينه  در  پسابرجام  در 
اشاره  است  شده  انجام  پتروشيمی 
توتال  شركت های  افزود:  و  كرد 
فرانسه، لينده آلمان، باسف آلمان، 
سوجيتز  سركوبه،  ژاپن،  ميتسويی 
و  جنوبی  كره  هيوسانگ  ژاپن، 
از  شل  انگليسی-هلندی  شركت 
سرمايه  به  شركت های  عالقه مند 
گذاری در صنعت پتروشيمی ايران 

هستند.
شاهدايی ادامه داد: شركت باسف در 
مرحله بررسی فنی و برآورد اقتصادی 
يک طرح چهار تا 4,6 ميليارد دالری 
ايرانی  شريک  يک  با  پتروشيمی 

است.
معاون وزير نفت همچنين از مذاكرات 
با  پتروشيمی  صنايع  ملی  شركت 
المللی  بين  موسسه های  و  بانک ها 
اروپايی و ژاپنی برای تسهيل تأمين 

مالی و فاينانس طرح ها خبر داد.
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سالمت  سطح  ارتقای  و  حفظ  كار،  طب 
جسمی، روحی و روانی افراد شاغل در بهترين 
شرايط است. متخصصان طب كار و پزشکانی 
كه در اين زمينه فعاليت دارند، با شناختی كه 
از محيط كار، فرايند كاری، خطرات و عوامل 
زيان آور محيط كار و نيز تأثير اين عوامل بر 
سالمت می گذارند، از طريق بررسی و ارزيابی 
محيط كار، معاينات دوره ای و غربالگری باعث 
تشخيص زودرس و درمان به موقع بيماری ها 
و آسيب های ناشی از كار می شوند. بنابراين از 
اين طريق باعث كنترل بيماری ها و آسيب های 
مشابه،  موارد  بروز  از  و  شوند  مي  شغلی 
پيشگيری می كنند. طب كار، از نظر پوشش و 
گستردگی خدمات، شامل سالمت نيروی كار 
را در تمام واحدهای كاری اعم از محيط زيست، 
مي   )... و  كشاورزی  )معدن،  صنعتی  اداری، 
شود. بسياری از بيماری های شغلی ريه ناشی 
از گردوغبار حاصل از فناوری ها و نياز روزافزون 

انسان به استخراج معادن است.
آاليندگي فلزات سنگين و پس آب ها با آلودگی 
خاک، هوا، آب بر فعاليت و سالمت انسان تأثير 
به حداكثر  بايد  رو  اين  از  منفی مي گذارد. 
بهداشتی،  استانداردهای  معدنی،  مجاز  مواد 

سرطان های  و  بيماری ها  زيان آور  اثرات 
مرتبط با صنايع معدنی توجه ويژه داشت و با 
فرهنگ سازی مناسب برای بهداشت فردی و 
گروهی براي در ايمن سازی محيط كار تالش 
كرد؛ پيشگيری در سطوح اوليه را مقدم دانسته 
با تمركز بر نکات مثبت و منفی فناوری های 
نوين با مديريت صحيح محيط كار مضرات 
بيماری های شغلی را به حداقل ممکن كاهش 
داد. همچنين با انجام به موقع اقدامات بالينی 
و اجرای برنامه های پيشگيری، به بهبود شرايط 
در جهت تأمين سالمت شاغلين اقدام كرد. 
اين گزارش سعی دارد اهميت طب صنعتی در 
پيشگيری و بهينه سازی محيط كار را بررسی 
نموده و نقش ارگونومی در كاهش آلودگی های 
زيست محيطی و تقليل آثار زيان بار آن ها در 
محيط كار را نيز تبيين نمايد. روش كار: در اين 
مقاله با روش تحليلی - توصيفی و با استفاده 
از منابع كتابخانه ای و اينترنتی درصدد تحليل 
و تبيين ابعاد گوناگون نقش هماهنگی محيط 
كار استانداردهای الزم و نقش آن در كاهش 
كاركنان  بهينه  سالمت  تأمين  و  بيماری ها 
بوده، عالوه بر بيان فوايد، زيان های مهمی كه 
می توانند سالمت افراد جامعه را هدف آماج 

قرار  موردبررسی  دهند  قرار  خويش  زيان بار 
گرفته است.

با توجه به اهميت پايش و اندازه گيري عوامل 
زيان آور محيطي، معاينات سالمت ويژه مديران 
صنعت پتروشيمي منطقه پارس جنوبي، به 
از  نفر  با حضور ۱6۰  و  متوالي  روز  مدت 4 
واحدهاي ستادي و  و روساي  مديران عامل 
عملياتي شركت های پتروشيمي منطقه پارس 
جنوبي، در مركز سالمت كار ابن سينا انجام 
شد. در اين معاينات، پزشکان متخصص طب 
كار، داخلي، چشم، گوش و حلق و بيني، قلب، 
پوست، اورولوژي، طب سنتي، طب ورزشي، 
داشتند.  حضور  دندانپزشک  سونوگرافيست، 
همچنين آزمايشات كامل طبي و سونوگرافي، 
اسپيرومتري،  متري،  اپتو  اكوكارديوگرافي، 
اديومتري و نوار قلب نيز براي كليه مراجعان 

انجام گرفت.
در اين دوره از معاينات، مديران شركت هاي 
پتروشيمي آرياساسول، بوشهر، نوري )برزويه(، 
زاگرس، پارس، كاويان، مبين، پرديس، جم، 
مخازن  و  ها  پايانه  مرواريد،  مهر،  دماوند، 
پليمر  دي  فنل،  پارس  هنگام،  پتروشيمي، 

حضور داشت.

اهمیت طب صنعتی
 ویژه مدیران و انجام معاینات سالمت
 صنعت پتروشیمي
 منطقه پارس جنوبي
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مدرسه غواصی پازارگاد ثبت بین المللی شد

Pazargad dive center در ايران به نام SSI به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد, چهارمين مركز بين المللی غواصی
به ثبت رسيد و به صورت رسمی با مديريت و مدرسی امين جديدی شروع به فعاليت كرد. 

مركز غواصی پازارگاد برگزار كننده دوره های بين المللی مبتدی تا پيشرفته غواصی، غواصی كودكان، غواصی در شب و 
دوره های تخصصی غواصی می باشد كه مجهز به هتل، رستوران، تفريحات دريايی و... كه در وب سايت ssi  قابل مشاهده 
است. برای اطالع از دوره ها و ثبت نام ميتوانيد به سايت پازارگاد و يا ربات تلگرام Pazargadbot@ مراجعه نمائيد.
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ندای پارس- استقبال را چطور دیدید؟
سالم عرض می كنم خدمت مخاطبان خوب و عزيز نشريه ندای پارس. 
همان طور كه می دانيد اين چندمين بار بود كه به عسلويه سفر داشتيم اما اين 
بار برنامه به صورت كنسرت بود كه در شهرک پرديس شهرستان جم برگزار 
شد و استقبال خيلی خوبی شد. البته سالن هايی كه قبالً در آن ها برنامه اجرا 
كرده بوديم ٧۰۰ تا 8۰۰ نفره بود اما اين سالن ٢ هزار نفر گنجايش داشت 
كه حدود 8 هزار نفر در اين 4 اجرا برای ديدن برنامه آمدند. اين باعث شد كه 
انرژی زيادی از اين مردم عزيز به ما منتقل شود و ما اجراهای خوبی را داشته 
باشيم. اميدوارم كه بازهم بتوانيم برای كسانی كه در اين منطقه تالش زيادی 
دارند، تفريح و سرگرمی زيادی ندارند و تا جايی كه ما ديديم از ساعت 5 صبح 

تا شب كار می كنند، برنامه اجرا كنيم.

ندای پارس- آیا تفاوتی بین اجرای برنامه در شهرهای بزرگ تر و 
اینجا دیدید؟

به هرحال ما وظيفه داريم موسيقی اصيل را در تمام دنيا اشاعه دهيم. من 
حدود ۱8۰ كنسرت را در خارج از كشور و حدود 4۰۰ كنسرت در داخل 
كشور برگزار كرده ام و اگر در هر كدام از اين ها يک نفر را توانسته باشيم به 
موسيقی اصيل دعوت كنيم جای شکر دارد. اينجا هم استقبال زيادی شد و 
به نظر من مردم اينجا نسبت به جاهای ديگر خيلی تشنه تر بودند؛ اميدواريم 
تعداد كنسرت ها در اين منطقه بيشتر شود زيرا مردم عالقه مندی در اين 
منطقه هستند و حيف است كه به اين عالقه و نياز پاسخی داده نشود. اگر 
موسيقی خوب و درست و اصيل ارائه شود، مردم هم حتماً حمايت می كنند. 
موسيقی مرزی نمی شناسد؛ موسيقی در ذات انسان است. راه رفتن، حرف 
زدن و زندگی ما دارای ريتم است. ريتم يکی از اركان موسيقی است و در ذات 
انسان ها وجود دارد بنابراين موسيقی خوب چه سنتی يا پاپ را همه دوست 
دارند. كاری كه ما در كنسرت شهر جم اجرا كرديم برای سومين بار بود كه 
به اين شکل و با اين اركستر كامل انجام شد و به نوعی همه سليقه ها را در بر 

می گرفت و شايد به همين علت بود كه همه مردم راضی بودند.

ندای پارس- پس منظور شما این است که ارائه موسیقی مهم تر از 
نوع موسیقی است؟

بله دقيقاً. موسيقی، سليقه ای است و مردم سليقه های مختلفی دارند و اگر 
موسيقی پاپ يا سنتی به شکل خوبی ارائه شود مردم استقبال می كنند.

ندای پارس- از ارائه موسیقی گفتید. به نظر شما چرا اکثر کنسرت های 
موسیقی سنتی در چارچوب اصلی خود یعنی در ابتدا پیش درامد 

سپس درامد، آواز، چهارمضراب، تصنیف و ِرنگ، اجرا نمی شود؟ 
ببينيد اصل قضيه اين است كه بايد همان طور كه شما گفتيد باشد اما ما در 
زمانی زندگی می كنيم كه دوره تکنولوژی و سرعت است و ديگر نمی توانيم در 
يک كنسرت از پيش درامد و درامد و ... استفاده كنيم به خاطر اينکه مشکالت 
و گرفتاری های مردم اين قدر زياد است كه موسيقی سنتی به شکل قديم را 

پس می زنند اما اصل موسيقی سنتی ما همان است.
ندای پارس- پس چه کسی وظیفه حفظ و نگهداری از موسیقی اصیل 
ایرانی را با همان شکل و شمایل که جزئی از میراث فرهنگی ایران 

است، بر عهده دارد؟

ما همان ساختار را در كنسرتمان اجرا كرديم اما در قالبی ديگر. ريشه و شالوده 
همان است اما بر اساس نياز امروز. اكنون كسی با درشکه به خيابان نمی رود.

ندای پارس- یعنی علت اصلی کمبود زمان و صبر مخاطب است یا 
چیز دیگر؟

مردم تحمل ٢۰۰ سال پيش را ندارند. روحيه مردم هم عوض شده است و 
حوصله شنيدن موسيقی به شکل قديم را ندارد و ما هم بر اساس اين موضوع 

به اجرای موسيقی سنتی می پردازيم. 

ندای پارس- پس چه زمانی و کجا باید این میراث حفظ شود؟
به صورت نمادين اين كار انجام می شود. يک زمانی هست كه بزرگداشتی برای 
بزرگان موسيقی مثالً علی  اكبر خان شهنازی يا استاد صبا برگزار می شود و 
در اينجاست كه ما از همان فضا استفاده می كنيم و موسيقی را به همان شکل 
قديم به نمايش می گذاريم برای اينکه بگوييم اصل موسيقی ما اين است اما 

مردم و نسل امروز ديگر اين نوع اجرا را نمی پسندند.

ندای پارس- با این تفاسیر به نظر شما موسیقی ما فراموش نمی شود؟
نه. اين موضوع مثل تخت جمشيد و سی وسه پل می ماند هر وقت آن ها 
فراموش شدند موسيقی ما هم فراموش می شود . موسيقی ما ريشه در فرهنگ 

و سنت های ما دارد و هيچ گاه فراموش نمی شود.

ندای پارس- ازدواج شما هم گویا ریشه در موسیقی دارد و آشنایی 
شما و همسرتان در جشنواره موسیقی انجام شد و این زوج هنری به 

وجود آمد! 
بله! اين موضوع به حدود ٢٢ سال پيش و زمانی كه من ۱٧ سال داشتم 
برمی گردد. در سال ۱۳٧۳ از طريق هنرستان موسيقی در جشنواره موسيقی 
فجر شركت كردم. من آن موقع هنرستانی بودم و ديپلم موسيقی را از اين 
هنرستان گرفتم. بعد از اجرايی كه داشتم يک خانمی كه به اتفاق مادرشان به 
جشنواره  آمده بودند، پيش من آمدند و بعد از تبريک به من گفتند كه صدای 
شما به چهره تان نمی خورد و ما فکر كرديم كه نوار روشن است! البته اين 
حرف را افراد ديگری هم به من می گفتند مثالً آقای تبريزی كه معلم تنبک 
من بودند می گفتند كه صدای من چند دهه از خودم جلوتر و بزرگ تر است. از 
همان زمان سعی می كردم پخته بخوانم و از صدای اساتيدم تقليد كنم. استاد 

تعريف، استاد شجريان، استاد بنان. تا اينکه راه و سبک خودم را پيدا كردم.

ندای پارس- شما به صورت مستقیم از محضر استاد شجریان استفاده 
کردید؟

بله اما بيشتر با آقای تعريف كار كرده ام.

ندای پارس- از آشنایی تان می گفتید. 
بعد از آشنايی، ارتباط ما با هم از طريق دايی همسرم بيشتر شد و در سال 
۱۳٧5 كنسرت مشتركی را در فرهنگسرای شفق و به ياد استاد بنان برگزار 
كرديم. اين اولين كنسرت رسمی من بود و استاد همايون خرم، آقای كيوان 
ساكت، سركار خانم پری بنان )همسر استاد بنان(، خانم پريسا و هنرمندان 
ديگری در اين كنسرت حضور داشتند. اين كنسرت باعث شناخته شدن 
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من شد. بعد از اين كنسرت، نخستين پيشنهاد كاری من از طرف آقای 
كيوان ساكت بود برای اجرا در گروه وزيری كه در تاالر وحدت برگزار شد. 
اين برای من افتخاری بود كه در كنار اساتيد بزرگی كاركنم. از آن زمان 
تاكنون همراه با گروه وزيری دو آلبوم به بازار ارائه كرده ايم به نام » می تراود 

مهتاب« و »يک خانه پر ز َمستان«.

ندای پارس- حاصل ازدواج شما هم فرزندی است با نام ماهور؟ 
ارتباط فرزندتان با موسیقی چگونه است؟

ماهور هم ساز می زند و ارتباط خوبی با موسيقی دارد. 

ندای پارس- اسمش که موسیقایی است؟
اسمش را ماهور گذاشتيم كه ساز بزند ديگر! )با خنده(. ماهور نزد آقای 
پدرام فريوسفی ويولن كار می كند و تنبک را هم پيش استاد محمود 

فرهمند بافی مشق می كند. البته آواز را هم باهم كار می كنيم.

ندای پارس- با توجه به اینکه شما و همسرتان اکثر اوقات برای 
اجرای موسیقی در مسافرت هستید، ماهور شکایتی نمی کند؟

اين مشکلی است كه وجود دارد به خصوص شرايطی مثل حاال كه حدود 
يک هفته است كه ماهور را نديده ام.

ندای پارس- به نظرتان علت محبوبیت شما چیست؟
مگر من محبوب هستم؟

 
ندای پارس- به نظر من، بله. 

اين لطف خدا، مردم و شماست. من هميشه با مردم روراست بودم و 
هيچ چيز بهتر از سادگی و صداقت نيست. كسانی كه فکر می كنند با 
كج روی به مقصود می رسند، اشتباه می كنند. اگر با مردم روراست باشيد 
آنها هم با شما خواهند بود و شما را می پذيرند. هنرمندان، سرمايه مادی 
آن چنانی ندارند اما سرمايه اي  معنوی دارند به نام مردم. اين مردم همانند 
دست هايی هستند كه ما را نگه داشته اند و اگر نخواهند، ما وجود نخواهيم 
داشت بنابراين سعی من بر اين بوده است كه هر كاری كه می كنم برای 
مردم باشد. برخی با مردم و مخاطبانشان حتی عکس هم نمی گيرند. چرا 

بعد از كنسرت از مردم فرار كنيم؟

تیتراژ  که  می شود  باعث  شما  محبوبیت  این  پارس-  ندای 
سریال های تلویزیون به شما پیشنهاد شود و باعث جذب مخاطب 

بیشتر به این رسانه شود؟ 
به هرحال از تلويزيون پيشنهاد می شود و من هم به عوامل و بازيگران آن 

سريال نگاه می كنم و كار را قبول می كنم.

ندای پارس- اجازه بدید سؤالم را شکل دیگری مطرح کنم. آیا 
محبوبیت شما بر جذب بیشتر مخاطب در تلویزیون تأثیر می گذارد 
یا خواندن تیتراژ سریال ها در ادامه مسیر کاری شماست و باعث 

محبوبیت بیشتر شما می شود؟ 
اين موضوع دوطرفه است. گاهی اوقات يک سريال با صدای من ديده 

می شود و گاهی صدای من با يک سريال ديده می شود. 

ندای پارس- برنامه شما برای آینده چیست؟ 
طبق برنامه ريزی قبلی در فستيوالی در سوئيس، ژنو و برلين آلمان چند 
اجرا داريم. در تهران هم با همراهی اركستر بزرگ مهرنوازان به رهبری 

استاد فرهاد فخرالدينی، كنسرتی را در بهمن ماه خواهيم داشت.

ندای پارس- این ارکستر چه تفاوتی با ارکستر ملی دارد؟
بعد از تعطيلی اركستر ملی برای اينکه همه از وجود و حضور استاد 
فخرالدينی كه افتخار موسيقی ملی هستند استفاده كنيم، من اركستر 
مهرنوازان را راه اندازی كردم كه نوازنده های آن همان نوازنده های اركستر 
ملی هستند. عالوه بر اين چند آلبوم را با استاد جليل عندليبی، استاد 
مسعود شعاری و استاد پشنگ كامکار آماده كرده ايم كه به دست مخاطبان 

برسانيم. 

ندای پارس- در حال حاضر از ساالر عقیلی راضی هستید؟ در 
عرصه کار و زندگی.

از لحاظ كاری خير راضی نيستم. 

ندای پارس- چرا؟
چون هنرمند بايد تأمين باشد تا بتواند كار خوب و فاخر ارائه دهد. من برای 
گذران زندگی مجبور به انجام برخی كارها هستم كه راضی به خواندنشان 
نيستم و برخالف ميلم است. اگر اين كارها را انجام ندهم خانواده من در 
تأمين معيشت دچار مشکل خواهد شد. در خارج از كشور هنگامی كه يک 
هنرمند آلبومی را عرضه می كند ده ها ميليون نسخه از آن فروش می رود 

و از فروش آن چند وقت تأمين است اما اينجا...

رعایت نشدن حق  و  کپی رایت  قانون  منظورتان  پارس-  ندای 
مؤلف است؟

دقيقاً! به نظر شما چرا هنرمندان ما دست به هر كاری می زنند؟ چون 
تأمين نيستند. كپی رايتی وجود ندارد كه اگر باشد حساب من خالی 
نمی ماند. آلبوم من بيرون بيايد، آهنگی از من در راديو و تلويزيون پخش 
شود يا كسی بخواهد كارهای من را اجرا كند، پول به حساب من خواهد 
آمد. در تمام دنيا چند خواننده اول آن كشور از پولدارترين آدم های آن 
كشورند. فقط كافی است مقايسه كنيد. به من نگاه نکنيد كه ٢5 سال 
است در اين حوزه كار می كنم، جوان هايی كه تازه وارد اين عرصه شده اند 
در تأمين معيشت مشکل دارند. هنر بايد متولی داشته باشد. اداره فرهنگ 
و هنر در كشور آلمان به كسانی كه آمادگی عرضه آلبوم هستند بالفاصله 
مبلغی به حسابشان واريز می شود و اصل بر صحت و درستی است مگر 
خالفش ثابت شود اما اينجا حتی اگر راست هم بگويی هيچ كمکی انجام 

نمی شود.  
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ندای پارس- از نظر زندگی چطور؟ راضی هستید؟
بله خدا را شکر. به هرحال سعی كرديم كه در زندگی آرامش برقرار باشد 
اما كار و زندگی در كنار هم هستند و زمانی كه در كار آرامش داشته باشی 
در زندگی هم آرامش خواهی داشت. اميدوارم همه مردم ما بتوانند معاش 

خود را تأمين كنند تا زندگی آرامی داشته باشند.
 

بزرگان  آثار  بازسازی  یا  بازخوانی  خصوص  در  پارس-  ندای 
موسیقی که در کارهای شما دیده می شود بگویید؟ علت اصلی 

این موضوع چیست؟
مطمئناً ادای احترام است اما بيشتر می خواهيم نسل جديد را با اين آثار 
آشنا كنيم. چراكه نسل جديد با كارهايی كه در گذشته خوانده شده 
است آشنايی ندارد و وظيفه من حکم می كند تا اين كار را انجام دهم. 
از سوی ديگر در فضای كنونی، ما شاهد خلق آثار پرقدرت و تأثيرگذاری 
نيستيم كه در گذشته و توسط اساتيد بزرگمان توليد می شد. بنابراين با 
بازسازی و بازخوانی می توانيم آثار گذشتگان را يادآوری كنيم تا نسل 
جديد با آنها آشنا شوند. سرمايه هايی كه ساالر عقيلی در سن چهل 
سالگی دارد حاصل سختی هايی است كه در دوران جوانی برای كسب و 
دريافت درس اساتيد بزرگ كشيده است. برای مثال از آقای صدر سالک 
)سالک اصفهانی(، آهنگساز تصنيف مشهور »در دل آتش غم رخت تا كه 
خانه كرد« حدود ۱۰ تصنيف ياد گرفتم. زمانی كه ايشان 96 سال سن 
داشتند ما اجازه ضبط نداشتيم و من به همراه همسرم با مشقت زياد اين 
آثار را در ذهنمان جا می داديم و با صدای خودمان ثبت و ضبط     می 
كرديم و برای همين است كه االن آنها را به ياد دارم. در آلبوم بعدی من 
به نام »مايه ناز ٢« تصنيف هايي را اجرا كرده ام كه كسی آنها را نشنيده 

است و بازخوانی هم نيست.

ندای پارس- در پایان اگر صحبتی با مخاطبان نشریه ندای پارس 
دارید، بفرمایید.

 تشکر می كنم از همه مخاطبان نشريه همچنين دست اندركاران اين 
برنامه كه از ما دعوت كردند تا به اينجا بياييم. اميدوارم كه هميشه موفق 

باشند. 
نخفتـه ام زخیالی کـه می پزد دل من
خمار صد شبه دارم، شرابخانه کجاست
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رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بازديد از دهکده اميد 
بوشهر گفت: اين دهکده گردشگری اقدامی مناسب و قابل توسعه 

است و آنقدر وسعت دارد كه بتوان در آن كارهای ابتکاری مفيدی انجام داد.
به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد، آيت اهلل اكبرهاشمی رفسنجانی در 

جريان سفر دوروزه خود به استان بوشهر در حاشيه بازديد ازدهکده گردشگری 
اميد بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: جمهوری اسالمی ايران قابليت و توانايی الزم 

را برای مانور دادن در برابر تحريم های جديد امريکا دارد. تمديد تحريم ها آخرين كاری 
بود كه اوباما با ايران انجام داد كه چيزهای مهم آن را چند روز پيش حذف كردند و به نظرم 

اين برای ما قابل تحمل است ولی جايگاهی هست كه بتوانيم در برابر اقدام های آنها مانور بدهيم.
وی يادآورشد: تحريم های ظالمانه عليه ايران جريان مزاحمی است كه ما بايد در مقابل آن ازجريانهای 

نکنند. استفاده  آمده  وجود  به  جريان  اين  از  تا  كنيم  استفاده  آنان  اقدامات  به  پاسخگويی  برای  خاصی 
موفق  برجام  دارد  وجود  كه  هايی  خوانی  منفی  برخالف  اظهارداشت:  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 

كشور  بسته  راههای  از  بسياری  توانست  كرد:برجام  تصريح  وی  كرد.  برطرف  را  كشور  ازمشکالت  بسياری  و  بوده 
اينکه  بر  مبنی  خبرنگاران  سئوال  به  پاسخ  در  وی  كرد.  باز  را  بانکی  همکاريهای  و  بانک  بيمه،  كشتيرانی،  بخش  در 

برجام  با  از مشکالت كشور  بسياری  زيرا  گويند  بيخودی می  افراد  اين  دانند، گفت:  ناموفق می  را  برجام  مديران  از  برخی 
دهکده  اين  افزود:  بوشهر  اميد  گردشگری  دهکده  خصوص  در  خود  سخنان  از  ديگری  بخش  در  وی  شد.  برطرف 

مفيدی  ابتکاری  كارهای  آن  در  بتوان  كه  دارد  وسعت  آنقدر  و  است  توسعه  قابل  و  مناسب  اقدامی  گردشگری 
با تاكيد بر معرفی دهکده گردشگری اميد بوشهر از طريق رسانه ها به  انجام داد. آيت اهلل هاشمی رفسنجانی 

خصوص صدا و سيما يادآورشد: جاذبه دهکده های گردشگری فرصت مناسبی برای جذب گردشگران است.
وی گفت: توسعه بنادر استان بوشهر متناسب ظرفيت اين استان مطلوب نبوده است و بايد از اين قابليت 

انجام سفری  به منظور  اكبر هاشمی رفسنجانی  اهلل  آيت  استفاده شود.  بيشتر  پايدار  توسعه  برای 
دو روزه به استان بوشهر وارد جزيره خارگ شد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين 

و  واحد خارگ شركت  اسالمی  آزاد  دانشگاه  التحصيالن  فارغ  از  تجليل  سفر در همايش 
از اسکله صادرات نفتی و مجتمع پتروشيمی واحد متانول خارگ بازديد كرد. بازديد 

بازديد  و  بوشهر  استان  با نخبگان  اميد، ديدار  بندربوشهر، دهکده گردشگری  از 
از دانشگاه آزاد اسالمی در شهر جديد عالی شهر از جمله برنامه های روز 

دوم سفر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به استان بوشهر بود.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
 در بازدید از دهکده امید بوشهر

این دهکده گردشگری اقدامی
 مناسب و قابل توسعه است
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محمــدباقــر نوبــخت، معــاون 
رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه در 

سفر يک روزه خود به بوشهر از دهکده گردشگری اميد كه 
با سرمايه گذاری شركت پازارگـــاد ساخته می شود، بازديــد كرد.

شامگاه  نوبخت  محمدباقر  پازارگاد،  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 
با حضور دكتر ساالری  اتفاق هيات همراه و  به  پنج شنبه، شانزدهم دی ماه 

استاندار بوشهر، محمد صفائيان مدير عامل شركت پازارگاد و جمعی از مسئوالن 
اين  مختلف  های  قسمت  از  اميد،  گردشگری  در دهکده  استانی ضمن حضور 
مجموعه گردشگری ديدن كرد.گفتنی است، محمد باقـر نوبخت معاون رئيس 

جمهـــوری و رئيس سازمان برنامه و بودجه در سفر يک روزه خود به استان 
بوشهر از كارخانه كشتی سازی صدرا، طرح پايلوت اصالح شيوه آبياری 

نخلستان، راه خروجی دوم بوشهر، بندر تجاری دلوار، تصفيه 
خانه فاضالب بوشهر، ورزشگاه ۱5هزار نفری و دهکده 

گردشگری اميد بوشهر بازديد كرد.
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جشن شکوفه های انقالب در شهر بوشهر، ساعت ۱8 روزهای پانزدهم، شانزدهم و هفدهم دی ماه 
95 در ۳ سانس مختلف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد، كاركنان و خانواده های محترم شركت های پتروشيمی 
منطقه پارس ساكن استان بوشهر با حضور در سالن نمايشگاه های بين المللی استان بوشهر در 
اين جشن كه توسط روابط عمومی شركت پازارگاد و به همت كميته روابط عمومی شركت های 
هنری،  برنامه های  از  استفاده  بر  عالوه  تا  كردند  شركت  برگزار  شد،  پارس  منطقه  پتروشيمی 

لحظات پر شور و نشاطی را در كنار يکديگر سپری كنند.
پتروشيمی  شركت های  عمومی  روابط  كميته  همت  با  پازارگاد  شركت  گزارش،  اين  اساس  بر 
گروه های  از  استفاده  با  ماندنی  به  ياد  و  جذاب  لحظات  اين  كردن  فراهم  برای  پارس،  منطقه 
هنری و هنرمندان بنام و محبوبی همچون اجرای گروه موسيقی توسط علی عبدالمالکی، تقليد 
صدا توسط عباس رضازاده، برنامه كودک توسط گروه بچه های آفتاب و مجری حسن غالمی، 

برنامه های متنوع و جذابی را اجرا كرد.
گفتنی است جشن شکوفه های انقالب در شهر بوشهر، هفتمين جشن شکوفه های انقالب در سال 
۱۳95 است و پيش از اين جشن شکوفه های انقالب در شهرهای مشهد مقدس، تبريز، رامسر، 

اصفهان، شيراز و شهرک پرديس برگزار شده است.
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در  ايرانی  سوغات  و  اقوام  جشنواره  اختتاميه  مراسم 
آموزشی  و  فرهنگی  مجتمع  اجتماعات  سالن  محل 

شهرک پرديس برگزار شد.
جشنواره  پازارگاد،  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  ماه  يازدهم بهمن  از روز  ايرانی كه  اقوام و سوغات 
محل  در  مذهبی  و  هنری  فرهنگی،  غرفه های  برپايی 
سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی شهرک پرديس جم 

آغاز به كار كرده بود به كار خود پايان داد.
محلی  موسيقی  بخش  در  اختتاميه جشنواره  در شب 
اقوام ايرانی گروه های مختلف هنری وآذری، خراسانی 

پويندگان  دولتی  غير  دبستان  گروه سرود  و  بندری   ،
مورد  زيبا  بسيار  سرود  دو  اجرای  با  پرديس  شهرک 

تشويق حاضرين قرار گرفتند.
برپايی سياه چادرها و پخت انواع  نان، آش و غذاهای 
محلی، ايستگاه شادی ويژه نونهاالن و كودكان، غرفه 
رباتيک، غرفه سالمت، غرفه نيکو كاری، غرفه كودک 
غرفه  خياطی،  غرفه  خواهران،  بسيج  غرفه  نوجوان،  و 
بافتنی، هنرهای تزيينی و اجرای موسيقی محلی اقوام 
و سوغات  اقوام  برنامه های جشنواره  از  ايرانی، بخشی 

ايرانی بود.
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تيم ملی فوتبال ساحلی ايران در ورزشگاه 
اميد  گردشگری  دهکده  تأسيس  تازه 
قهرمان  ايتاليا  مقابل  پيروزی  با  بوشهر 
ساحلی  فوتبال  بين المللی  مسابقات 

پرشين كاپ شد.
به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد، 
در  ميرشمسی  محمدحسين  شاگردان 
آخرين روز از مسابقات بين المللی فوتبال 
از ساعت ۱9:۳۰  كاپ  پرشين  ساحلی 
روز پنجشنبه، بيست و هشتم بهمن ماه 
در ورزشگاه دهکده گردشگری بوشهر به 

مصاف تيم ايتاليا رفتند و با شکست اين 
تيم با نتيجه 4 بر ۳، قهرمان مسابقات 

بين المللی پرشين كاپ شدند.
مسابقات  روز  سومين  از  نخست  بازی 
بين المللی فوتبال ساحلی پرشين كاپ 
بين اوكراين و لهستان از ساعت ۱8 در 
ورزشگاه دهکده گردشگری بوشهر آغاز 
شد و اين ديدار با نتيجه 4 بر ٢ به سود 

تيم اوكراين به پايان رسيد.
ايران با اين برد به مقام قهرمانی رقابت ها 
اوكراين،  ملی  تيم های  و  يافت  دست 

ايتاليا و لهستان به ترتيب مقام های دوم 
تا چهارم را كسب كردند. تيم كشورمان 
در دو ديدار قبلی لهستان و اوكراين را 

شکست داده بود.
ساحلی  فوتبال  ورزشگاه  است  گفتنی 
بوشهر بعد از اين كه برگزاری تورنمنت 
پرشين كاپ در بوشهر با حضور تيم های 
ايران، ايتاليا، اوكراين و لهستان قطعی شد 
در مدت ٢٢ روز ساخته شد و گنجايش 

۱5۰۰ تماشاگر را دارد.
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در  با سراسر كشور  بهمن همزمان  اهلل ٢٢  يوم  راهپيمائی  مراسم 
شهرستان عسلويه برگزار شد.

كاركنان  از  جمعی  پازارگاد،  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شركت های پتروشيمی منطقه پارس همگام و همراه با انبوه مردم 
شهرستان  مسئوالن  و  جمعه  امام  همچنين  صحنه  در  هميشه 
پيروزی  سالگرد  و هشتمين  راهپيمائی سی  در  با حضور  عسلويه 
انقالب اسالمی با آرمان های امام راحل )ره(، مقام معظم رهبری و 

شهدای انقالب و جنگ تحميلی تجديد ميثاق كردند.

حضور پرشور 
کارکنان صنعت 

پتروشیمی در راهپیمایی 
یوم اهلل 22 بهمن

 در عسلویه
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ایران زیبایم
كاشانـه ی منـی ای آشنـاتريـن

نامت غروِر من فرياِد آخريـن
خاک تو جاِن من اسمت غرور ِ من
ايران سرای من هستی و شوره من

بـی انتهـاتـرين ای خـانـه ی كـهـن
جـانم فـدای تـو ای خـاک پـاک مــن
تا آخرين نفس تا جان در اين تن است
اين ملک پـر شکـوه كاشانه ی من است
ای ّغــرش خـذر ، ای پـرچـم سپيـد
ايران،به نام توست دشمن شود چو بيد
ـُر اقـتـدار از قـلّـه تـا كـويـر ايران پ

چون لـوح افتخـار بـر نـوجـوان و پيـر
امـروز بـهمـن اسـت پيـروز انـقـالب
پيـرو جـوان تـو را كـردنـد انتخـاب
نـام تـو تـا ابـد بـاقـيسـت جـاودان
ايران در اين جهان می تابد هر زمان

زینت جمالی

نجات 
روزی آمدكه دلم سخت گرفتار تو شد
شب تاريک برفت روز  وفادار تو شد 
از پس ديد شبانگاهی و هجرگل من
جان  و تن  محرم  افکار  تو  شد

من گرفتار شدم درعجبم زين تقدير 
كه چرا از پس ايام هوادار تو شد 
پرده از  راز  دل  شب  زده  گير 

تو بگير چونکه سحر لحظه ديدار تو شد 
از دگرگونی احوال بخود می لرزم 

زين تشنج كه چرا دير فدا كار تو شد 
پنجره باز شد از شوق سحر زين احوال 
كه نگار ين فلق جمعه جلودار تو شد 

روی سجاده روان شد سحرين گل در باد 
نگر اين شور سماعی كه ز اسرار تو شد

در ره است توسن شبديز به  فرمان سحر 
به زمين كی تو بيايی كه زمان يار توشد 
حجتم را تو در اين خرقه و دستار  ببين 
كه فتاده است به امواج نجات كار تو شد 
ای همايی سحرم دست بگير حال مرا 
اين سپيدی قمرم باز به تکرار تو شد

حجت اله رسولی 
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حرفها هميشه وقتي داغ ميشود كه يک 
جايي يک چيزي آزارت ميدهد!

گاهي حرفي! گاهي حركتي! گاهي هم 
شايد ...

اپیزود اول:
ساعتهاي با هم بودنمان خيلي زود ميگذرد 
و هر لحظه كه ميگذرد از البالي ذهنمان 
فقط يک چيز تراوش ميکند و تمام بدن را 

منجمد ميکند!
اتمام مرخصی!

به يک زنداني محبوس شباهت داريم انگار! 
زمان را ميبلعد تا تمام شدنش را نبيند!

نکند  تا  نميگوييم  چيزي  هيچکدام 
ولي  كنيم!  تلف  بيهوده  را  وقتهايمان 
ذهنمان مملو از حرفهاييست كه خودش 

هفت روز را كفايت نميکند!

اپیزود دوم:
از زماِن رفتن تا بازگشت يک چشم بهم 
زدن فاصله است و بايد دوباره دل و چشم 
و احساست را در كوله پشتي ای كه بيشتر 
از هركسي همراهت هست جاساز كني 

براي ۱4 روز بعد!
و بعد صحبتهاي مجازي ات شروع ميشود!

در قبرهاي يک تخته ي آهني!
با هرچه كه ميبيني حرف ميزني و گاهي 

هم بغض و شايد اشکي سايلنت!
صدای  كه  وقتی  ميشود  غمناكتر  قصه 
اولين بابا گفتن دختر يکساله ات را از پشت 

گوشی با خط آنتن های متقاطع بشنوی!
كه نفهمی خطابت ميکند يا خطا كارت!
راه رفتنش را فرض كنی در خياالتت...

و البته خنده هايش را ضبط شده مدام 
مرور كنی!

مگر زندگی چند بار اين اولين ها را دارد!؟
...

بگذريم!
از ترس ديوار نازک قبر آهنِي همسايه 

احيانا! سکوت  نکند  ديوانه خطابت  كه 
ميکنم! 

خدا  دست  از  نعوذباهلل  هم  زمان  اينجا 
خارج شده انگار!

نميگذرد المذهب!
ميداني از چه حرف ميزنم!؟

از عمق فاجعه
از انسانيت از دست رفته اين حوالی!

از حرفهای تکراری و تفکرهای مزمن!

اپیزود سوم:
بگذار يک وعده را كمی شرح دهم شايد 
گرفتی اوضاع مجهول الحالمان را! و شايد 

هم حالمان را گرفتن آنها!
دلتنگي  و  بيخوابي  از  چشمانت  هنوز 
هواي  و  گازها  كه  نشده  باز  قبل  شب 
انگار  ميبندتش!  منطقه  الحال  نامعلوم 
رباتهايي هستيم كه ماموريتي داريم براي 

بقا!
۱4 روز دور از خانه!

نسخه ی ما را پيچيده اند روزانه!
از قرار هر روز دود، گاز، كار و بی رحمی!

شب اول را بچه ها شب اول قبر مي دانند 
اينجا!

محکوميم به بودن و زجر زندگي امانمان 
را قرار است اينجاي دنيا بُِبَرد!

اين را هم قبول دارم كه همه اش خواست 
روزگار و خدا! جسارت  و  بوده  خودمان 

نباشد!
رنگترباشد!  پر  خواست خدايانش! شايد 
پله  يک  همين  از  ميکشيم  هرچه  كه 

پايينتر از خداست!
از گلويمان  ولي حرفهاي داغمان وقتي 
قرار  عنايتمان  مورد  و  ميرود  پايين 
ميدهدكه متوجه اين نباشي كه حق و 

حقوقت دقيقا چند!؟
را كجا و چه كسي حاضر است  حرفها 

بشنود؟ چند باري هم امتحان كرده ايم!
تا  از خدا!  پايينتر  البته كمي  باال  از آن 
همين پايين كه نيروي خدماتي ای بيش 

نبود زده ايم!
كه شرف هم دارد آدم حرفهايش را به 

آخري بزند تا...
بگذريم!

اپیزود آخر:
نيروي قراردادي كه باشي حرفهايت هم 
قراردادي ميشود! اصال كال زندگي ات ميشود 
قراردادي! آن هم قرارداد نامستقيم! اولش 

پ دارد والبته اين پ كجا و آن پ كجا!
ميماني اين وسط خدا درست كدام طرف 

بازي ايستاده! 
مثل هواي اين منطقه به اصطالح پارس 
كه با تمام اين سرزمين ساز مخالف ميزند

 هواي ما را هم يادش رفته است انگار كه 
كوكش كند!

شايد هم كوک هواي ما هم جزو قرارداد 
به  اند  كرده  واگذارش  و  نيست  كارفرما 

پيمانکار!
و پيمانکار!

اينجا  ها  خيلي  كه  نامأنوس  واژه  اين 
تا  صبح  و  ميبينند  شبانه  را  كابوسش 
شب آنرا زندگي ميکنند! بي آنکه بدانند 
آخرش چه؟ واقعا آخر كار اين عده ي بس 
زياد كه تمام سنگيني بار روي دوششان 
هست معلوم است؟! يا اين هم جزو قرارداد 

نيست؟!
آخر كار هم مينشينند و قصه كار و كارگر 
را جشن ميگيرند و حرف هاي خوِب خوب 
براي يک روز ميزنند وتشويقش ميکنند 

براي كار بيشتر و مزد كمتر! 
هوايش  مثل  اينجا  هم  قراردادها 

خاكستريست!
نيست  معلوم  درست  كه  عالم  از  جايي 

كجاست!
گمش كرده است خدا انگار! خودش اين را 

برايم تعريف كرده!

طبق قرارداد زندگي ميکنيم!
طبق قرارداد كار ميکنيم!
طبق قرارداد له ميشويم!

#محمد_مهدی_اسعدی
رونوشت:

#خوِد_خدا !
#همه_نيروهاي_محترم_پيمانکاري_

فقط_جهت_مرور_خاطرات!
#اهلش

“
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هفت سين  سفره  تخم مرغ های  زدن  رنگ 
نوروز شايد برای همه ما خاطره هايی را زنده 
كند كه مرور آن خالی از لطف نيست اگر 
تخم مرغ  خودتان  داريد  دوست  هم  هنوز 
سفره هفت سين را رنگ كنيد امروز با يک 
ايده جديد رنگ زدن تخم مرغ با شما هستيم.

با ديدن اين تصاوير حتماً عالقه مند شده ايد 
بدانيد كه چطور اين كار را انجام دهيد؟ اين 
روش عالوه بر زيبايی خيلی هم سرگرم كننده 
دوست  كه  برگ هايی  و  گل ها  ابتدا  است. 
داريد طرح آنها را روی تخم مرغ هايتان داشته 

باشيد را جمع آوری كنيد.

حاال با توجه به نوع رنگی كه مدنظر داريد 
طبق دستور زير عمل كنيد:
يک كلم بنفش برای تن آبی

پوست پياز قرمز برای قهوه ای زنگ خورده
كرن بری يا زغال اخته برای قهوه ای مات

اندازه ظرف شما بستگی به مقدار رنگی كه 
می خواهيد آماده كنيد دارد مسلماً اگر همه 

گل كلم را استفاده كنيد ظرف بزرگ تری نياز 
داريد. ابتدا داخل قابلمه تا جايی كه تخم مرغ 
كامل در آن غوطه ور شود آب بريزيد. حاال 
 ۳ در  را  زغال اخته  و  پياز  خردشده،  كلم 
قابلمه جدا بريزيد و بگذاريد برای ۳۰ دقيقه 
آب  تا  بگذاريد  را  قابلمه  درپوش  بجوشد، 
كمتر بخار شود، سعی كنيد مقدار كافی از 

مواد داخل آب بريزيد تا خوش رنگ تر شود

بگذاريد تا آب به آرامی سرد شود، آن را در 
يک  كاسه ريخته و از صافی رد كنيد. قابلمه 
آن  داخل  دوباره  را  رنگی  آب  و  شسته  را 
بريزيد و بگذاريد تا روی حرارت ماليم گرم 

بماند.
شما به مقداری تور )مثل جوراب پارازين( 
داريد،  نياز  باشد  نازک  كه  توری  هر  يا  و 
می توانيد از جوراب های كهنه استفاده كنيد.

تخم مرغ را داخل جوراب قرار داده و گل يا 
برگ را به همان حالت موردنظرتان در تور 
ببنديد  محکم  را  تور  انتهای  و  دهيد  قرار 
ثابت  مطمئن شويد كه گل در جای خود 

شده باشد.
داخل  را  آنها  شد  آماده  تخم مرغ ها  وقتی 
قابلمه قرار داده و به آن سركه اضافه كنيد 
برای قابلمه بزرگ تر كه در عکس می بينيد 
ما از 4 قاشق سركه و قابلمه كوچک تر از ۳ 

قاشق استفاده كرديم.
قرار  قابلمه  داخل  آرامی  به  را  تخم مرغ ها 
دهيد و برای ۳۰ دقيقه بجوشانيد. حرارت را 
خاموش كرده و در ظرف را بگذاريد و اجازه 
دهيد به مدت ٢-۳ ساعت بماند و يا تا زمانی 
كه رنگ موردنظر شما ايجاد شود. تخم مرغ ها 
را از ظرف خارج كرده و اجازه دهيد تا به 

آرامی خنک شود
حاال به آرامی و با دقت گره تور را باز كرده 
و گل ها و برگ ها را از تخم مرغ جدا كنيد. 
دقت كنيد كه هيچ چيز اضافه ای روی آنها 
را  تخم مرغ ها  روغن  كمی  با  نماند.  باقی 
چرب كنيد تا براق شوند، روغن اضافی را با 
دستمال كاغذی بگيريد. تخم مرغ های زيبای 

شما برای سفره هفت سين آماده هستند.

COD:AS-10-03
SMS:500051207

زمستان 1395پیش شماره دهـمنشریه ندای پارس۵2 



دفترچه يادداشت هايم را چک می كردم 
بين صندوقچه كوچکم تقويمی سال های 
دور ديدم روزهايی كه نمی دانم به من 
يا به ديگران چگونه گذشته است! برای 
گذشته  سال های  تقويم  كه  كسانی 
هرگز  بوده!  زندگی شان  از  ورقی  هم 
نمی توان با قانون طبيعت مبارزه كرد! 
يک هزارم  به اندازه  نمی تواند  هيچ كس 
تا  می گردم  برگردد؛  عقب  به  ثانيه 
يادداشتی  كنم  پيدا  ديگری  يادداشت 
برای  را  زندگی مان  كوله بارهای  كه 
می گويد  كه  آنجا  ببنديم  بهاری  هر 
ببند!  محکم  را  پوتينت  بند  كوهنورد 
زيبايی  از  نمی خواهم  نکنيد!  تعجب 
خرمی  از  نمی خواهم  بگويم؛  بهار 
همه  بگويم؛  جوانه ها  فصل  با  زندگی 
دارم  دوست  شنيده ايد؛  يا  ديده ايد  يا 
در  عمرتان  نشيب  و  فراز  در  بگويم 
پوتين  بند  زندگی تان  بهار جديد  كنار 
و  مهر  همراه  به  هميشه  را  زندگی تان 
عشق و محبت محکم ببنديد! ببنديد؛ 

زيبايی  را؛  صخره ها  زيبايی  بتوانيد  تا 
سبز  اوج  در  را  قله  زيبايی  را؛  دره ها 
خيلی هايمان  كنيد!  لمس  زندگی تان 
امسال را گذرانديم! خيلی هايمان پر از 
خوشی بوديم! بعضی هايمان جای خالی 
را در كنار سفره هفت سين  عزيزانمان 
دلمان؛ با سبزه عشق پر خواهيم كرد؛ 
تا  بهار  مشق  و  دفتر  بعضی هايمان 
بهارمان را خيلی ساده ورق زديم و از 
كنار خيلی اتفاقات خوب و بد گذشتيم 
و با خودمان گفتيم امسال هم گذشت؛ 
چه زود گذشت؛ چه سخت گذشت؛ چه 
خوب گذشت؛ بازهم گذشت؛ اما جدا از 
همه اين ها می دانيم كه زمستان امسال 
بويی  و  رنگ  هر  از  فارغ  ملتمان  همه 
در كنار هم؛ در فراق هم وطنانمان و از 
دست رفتگانمان شانه به شانه يکديگر 
تا دوباره زمين جان بگيرد  ايستاده ايم 
و ما پستی و بلندی های زندگی را زير 
گام های محکممان رد می كنيم كه باز 
سفره هفت سين دل های صبور و پر از 

كوله پشتی  و  بچينيم  سبزمان  و  اميد 
جاويدان  بهار  برای  را  زندگی مان 
عمرمان پر از توشه های راه گشا نماييم 
رسانيم  ياری  يکديگر  به  زنجيروار  و 
برای  زندگی مان  دشت های  بهار  در  تا 
زيبا  شقايق های  از  پر  آينده  نسل های 
باشد و برای عبور از لحظه های شيرين 
زندگی مان آماده باشيم وامانت بهار را 
زيبايی هايمان  به دست  روزگار  به رسم 
با  را  نياكانمان  يادگار  اين  و  بسپاريم 
بر روی  اميد و دل خوشی  از  پنجره ای 
حياط سبز زندگی بگشاييم و هفت سين 
سفره امان را درگرو هفت طبقه آسمان 

عشق می گذاريم.
خويش  زندگی  در  كه  كسانی  اغلب 
را  لبخند  می كنند؛  آرامش  احساس 
می كنند؛  دعا  اميد  با  می كنند؛  مشق 
را  محبت  می كنند؛  تدريس  را  عشق 

فراموش نمی كنند؛
سالی پر از آرامش برايتان آرزو می كنم.

زندگـی
 از نوعی
 دیگـر!
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به گزارش روابط عمومی شرکت 
عملیـات غیرصنعتی پازارگـاد: 
با  از محمدمهدی اسعدی  دوكتاب 
عنوان “جايی كنج دلش” و “ باالتر 
از ابرها كه بروی ميشود كنار خدا” 

توسط نشر ستاره منتشر شد.
كارمند  اسعدی   محمدمهدی 
صنعتی  غير  عمليات  شركت 
جنوبی  پارس  منطقه  در  پازارگاد 
است و شايد بيشتر همساالنش او را 
با عکسها ويا طرح هاي معماري اش 
چندباري  كه  عکسهايي  بشناسند، 
در  وي  انفرادي  هاي  نمايشگاه  در 
تهران و قم به نمايش گذاشته شدند 
ولی او همزمان در حوزه ادبيات نيز 
فعاليت داشته و اين دو كتاب اولين 

كتابهای او ميباشد.
كه   “ دلش  كنج  “جايی   كتاب 
سفرنامه ای است از سفر وی به حج 
تمتع سال ۱۳88 و همچنين كتاب 
“باالتر از ابرها كه بروی ميشود كنار 
خدا” مجموعه ای است از 55 شعر 
و مينيمال فارسی كه در بهمن ماه 
يکهزار و سيصد و نود پنج به چاپ 

رسيد.

“جايی  كتاب  مقدمه  از  بخشی   در 
كنج دلش” ميخوانيم:

ببین،  رفتی  که  گوید”آنجا   می 
ببین و بنویس، تک تک لحظه 
دیدن،  می گوید  را”...  لحظه ها 
یک  نوشتن  و  می سازد  تصویر 
تصویرهاست...  این  از  شمه 
لحظه  در  نوشتن  می گویم: 
و  زمان  به  می کند  محدودت 
نهایتا  و  ـ  بُعد!  یک  به  مکان! 
سه بُعد شاید!ـ وقتی در همان 
محکوم  می کنی،  ثبت  لحظه 
می شوی به از یک زاویه دیدن! 
اما بعد که خواستی ثبتش کنی 
می توانی  مختلف  زاویه های  از 
نگاهش کنی و تحلیل و تفسیر 
به دید هزار  برای خودت!   کنی 

مفسر!
 كتاب “جایی کنج دلش” و “باالتر 
کنار  میشود  بروی  که  ابرها  از 
شمارگان  و  صفحه   8۰ در  خدا” 
۱۰۰۰ نسخه از سوی نشر ستاره به 

چاپ رسيده است.
كتاب”  از  قسمتی  هم  با  ادامه  در 

بروی میشود  ابرها که  از  باالتر 
کنار خدا” را ميخوانيم:

نامه دوم
دخترم!

بدترين  حتی  زندگی،  هر  در 
بردن،  لذت  برای  چيزی  حالتش، 

برای خنديدن، 
برای دوست داشتن وجود دارد!

12
تمام حرفهايت را كه توی گوشش 

فوت كنی 
آنوقت با تو حرف ميزند

سازدهنی كروماتيک من
دلم  با  ساز  اين  صدای  چقدر 

همخوانی دارد
انگار نُتهای هر دو را يک نفر نوشته 

است
يک نفر كه حرفهايش تملبار شده 

در كنج دلش

13
زمانه چه طماع است

گاهی همه جزئيات را كش ميرود!

کتابهای  کانال  به  میتوانید  اینترنت  طریق  از  کتاب  تهیه  برای 
نویسنده به آدرس:mahdiasadibooks@ و یا به سایت موسسه 
w w w .  r a y a b o o k . n e t : اینترنتی  آدرس  به  رایا   کتاب 

مراجعه نمائید
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شیرینی نان برنجی

مواد الزم :
كره: ۱۰۰ گرم

روغن جامد: ۱۰۰ گرم
پودر شکر: ٧5 گرم
آرد ذرت: 65 گرم

آرد سفيد قنادی: ٢۰۰ گرم
بيکينگ پودر: ۱/8 قاشق چای خوری

وانيل: ۱/8 قاشق چای خوری
پودر هل: ۱/٢ قاشق چای خوری

طرز تهیه:
آرد، آرد ذرت و بيکينگ پودر را مخلوط كرده و الک كنيد.

در ظرف ديگر كره و روغن را با همزن خوب بزنيد تا سفيد و روشن 
شود.

پودر قند را اضافه كنيد و 4 تا 5 دقيقه هم بزنيد تا كرمی و روشن 
شود. بعد وانيل و پودر هل را اضافه كرده كمی هم بزنيد تا باهم 

مخلوط شوند.
سپس تركيب آرد را به آن اضافه كرده و باهم مخلوط كنيد.

خمير را جمع كنيد و به مدت ٢۰ دقيقه در يخچال بگذاريد تا 
استراحت كند.

سپس از يخچال بيرون آورده و قالب بزنيد.
و با فاصله ٢ سانتيمتر از هم در سينی فر بچينيد.

درجه   ۱٧۰ حرارت  با  قبل  از  كه  فری  در  دقيقه   ٢۰ مدت  به 
سانتی گراد گرم شده، بگذاريد.
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قطاب یزد
مواد الزم :

بيکينگ پودر نصف قاشق چايخوری
پودر هل يک قاشق چايخوری

پودر شکر يک قاشق چايخوری
زرده تخم مرغ دو عدد

ماست ٢5۰ گرم
پودرشکر دو پيمانه

روغن مايع و آرد به ميزان الزم
طرز تهیه:

روغن و پودرشکر را با همزن برقی مخلوط كرده تا كرم رنگ شود، 
سپس زرده های تخم مرغ را اضافه كرده با همزن برقی مخلوط 
می كنيم آن گاه پودر هل را با ماست و بيکينگ پودر به مخلوط مان 
می افزاييم، سپس آرد را كم كم به مواد اضافه كنيد تا خمير به 

دست نچسبد.
خمير را به قطر سه ميلی متر روی سطح آرد پاشيده شده پهن 
را  بزنيد سپس وسط خمير  قالب  را  آن  قالب گرد،  با  و  كنيد. 
برش زده با يک قاشق چايخوری موادميانی را داخل قطاب قرار 
دهيد به گونه ای كه اين مواد به اطراف خمير ماليده نشود،دو لبه 

برش زده با يک قاشق چايخوری موادميانی را داخل قطاب قرار 
دهيد به گونه ای كه اين مواد به اطراف خمير ماليده نشود،دو لبه 
خمير را به هم چسبانيده و لبه های خمير را به داخل برگردانيد تا 
به شکل كنگره درآيد. بعد از تغييررنگ دادن آن به قهوه ای روشن، 
از روغن خارج كرده و بعد از ۱۰ دقيقه قطاب ها را در يک ظرف 
پودر شکر قرار می دهيم تا پودرشکر به دو سطح قطاب آغشته 
شود. قالب می زنيم.در ظرف ديگر قند بادام، پودر پسته، هل و 

گردو را اضافه می كنيم.
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در اثر توسعه علوم داروسازی و غذا شناسی خواص زيادی در مواد 
خوراكی پيدا شده است كه روز به روز اهميت آن بيشتر می شود، 
همچنين در مورد گياهان كه تأثير شگفت انگيزی بر روی بعضی از 
بيماری ها داشته است و چند گياه با خواص و تاثير فراوان را به شما 

عزيزان معرفی می كنيم.
گیاه اذان الحمار 

اين گياه به علف مريم گلی معروف است. بيشتر در جنگل ها می رويد و 
ساقه ای كلفت و كرک دار دارد. رنگ گل های اين گياه بنفش است كه 
رفته رفته آبی می شود، برای درمان ورم، سرماخوردگی مناسب است. 
نرم كننده، از بين برنده  برونش ها و مسکن است و برای اسهال خونی به 
كار می رود. همچنين از اين گياه برای درمان زخم ها و در رفتگی های 
مفاصل استفاده می شود. طريقه مصرف:5۰ تا 6۰ گرم از گل و برگ اذان 

الحمار را در يک ليتر آب بجوشانيد و استفاده كنيد.
ازگیل

بهترين نوع ميوه كه در فصل پاييز می رويد ازگيل است. نوعی ميوه 
جنگلی كه هر كدام از اجزای آن، ،هسته، پوست و برگ خواص مختلفی 
دارند. وجود ماده صمغی در ازگيل پخته كه به شکل خمير است، باعث 
نرمی سينه می شود. خمير ازگيل به دليل داشتن تانن در تقويت معده 
مؤثر است. جوشانده برگ ازگيل برای درمان ورم گلو و برفک دهان و 
سالک نافع است. از هسته ازگيل برای رفع كمردرد، تقويت معده و رفع 

سنگ كليه و مثانه و نقرس استفاده می شود؛ هسته های اين ميوه را 
جمع كنيد، پس از خشک كردن آن را بکوبيد، به صورت گرد در آوريد 

و از آن به ع استفاده كنيد.
انگور

.اين ميوه طبيعتی گرم دارد و دارای انواع درشت و ريز و دراز و گرد 
و به رنگ های سفيد، صورتی، قرمز، سياه، بنفش و سبز است. انگور 
برای درمان دردهای معده و روده و ديابت مفيد است. قند موجود در 
آن برای سوخت وساز بدن محرک خوبی است. برای افراد چاق انگور 
سودمند است. انواع مايعات بدن را كاهش مي دهد و ادرار آور است. اين 
ميوه ترشی خون را كاهش می دهد. سموم بدن را دفع می كند و مانع 
سرطان می شود. برای بر طرف كردن چين وچروک صورت، اين ميوه را 
با روغن زيتون بجوشانيد و پس از صاف كردن مانند ماسک به صورت 

خود بماليد.
گیاه اکالیپتوس

درختی هميشه سبز كه بيشتر در منازل شمال تهران رشد می كند. 
برگ های اين درخت زيبا و معطر است. به دليل خواص طبی برای 
درمان گرفتگی بينی، سوزاک، عفونت برونش ها، ناراحتی های رحم و 
سينه سودمند است. جوشانده ی آن در اتاق براي ضدعفونی شدن و از 

بين بردن ميکروب ها مفيد است.
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سينما كه به تعبير كانودو “هنر هفتم” 
ناميده شد، تركيبی  از هنرهای گوناگون 
امروزه  كه  بيستمی  قرن  هنر  است. 
جايی  تا  و  درنورديد  را  تخيل  مرزهای 
تصورش  در  انسان حاضر  كه  كرد  سفر 

نمی گنجيد.
جامعه  معرف  كه  است  هنری  سينما 
می گذرد؛  درونش  آنچه  و  است  خود 
ارتباط مستقيمی با مردم برقرار می كند. 
بين  در  كه  محبوبيتی  به واسطه  سينما 
بودنش،  و چند وجهی  است  دارا  مردم 
ارتباطش را با جامعه حفظ می كند. در 
سنت فيلم سازی )به خصوص فيلم هايی 
با ژانر اجتماعی( هر قدر فيلم ها با عمق 
مسائل  به  نسبت  بيشتری  و حساسيت 
اجتماعی و فرهنگی جامعه ساخته شود، 
به  نسبت  مسئوليت پذيرتری  جامعه  با 

مسائل اجتماعی مواجه هستيم.
اجتماعی،  مسئوليت  منشور  طبق 
و  حفظ  جهت  در  بايد  سازمان ها 

آن  در  كه  بکوشند  جامعه ای  تأمين 
اجتماعی  فعاليت های  می كنند.  فعاليت 
اقتصادی  بعد  از  فراتر  گاه  سازمان ها، 
و  اجتماعی  مسائل  كه   جايی  تا  است 
سازمان ها  می دهد.  پوشش  را  انسانی 
اجتماعی  مسئوليت  می توانند  چگونه 
خود را به طور خاص در حوزه سينمايی 
كشور انجام دهند؟ با توجه به كاركردی 
اجتماعی  مسائل  حوزه  در  سينما  كه 
با  را  نسبتش  می توان  چگونه  دارد؛ 
شرح  سازمان ها  اجتماعی  مسئوليت 

داد؟
صورت  به  بتواند  كه  صورتی  در  هنر 
نجات  راه  زودتر  شود،  هدايت  مستقل 
باز خواهد يافت. هنر سينمايی  خود را 
وابستگی هاي  از  فارغ  اگر  هم  ايران 
دهد،  ادامه  را  خودش  فعاليت  مالی 
جهان  به  را  خودش  سريع تر  بی شک 
سازمان ها  كرد.  خواهد  معرفی  سينما 
مالی  هزينه های  تأمين  با  می توانند 

فيلم سازان،  در رشد و توليد هنر سينما 
و به رسميت شناساندنش سهيم باشند. 
با  می توانند  سازمان ها  اين  بر  عالوه 
اختصاص دادن بخشی از درآمدشان به 
و  اند  نرفته  سينما  تابه حال  كه  افرادی 
در  ندارند  را  سينما  به  رفتن  هزينه  يا 
جهت گسترش فرهنگ كشور بکوشند. 
همين طور با ترتيب دادن همايش هايی، 
از بازيگران و فيلم سازان و ديگر عوامل 

فيلم سازی تقدير و تشکر بکنند.
سازمان ها  كه  حمايت هايی  بر  عالوه 
بيرونی  عامل  يک  صورت  به  می توانند 
سازمان  هر  باشند،  داشته  سينما  از 
سينمايی  كادر  يک  ايجاد  با  می تواند 
در درون سازمان به طور مستقيم فيلم 
زندگی  واقعيت های  و  بسازد  مستند 
ببرد.  سينما  پرده  بروی  سازمان ها 
سازمان ها  مسئوليت پذيری  هرگونه 
نسبت به مسائل اجتماعی قابل ستايش 

و تقدير است.
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نوروز  عید  ویژه  منزل  دکوراسیون 
امسال

يک  قصد  امسال  نوروز  عيد  برای  اگر 
است گوشه  بهتر  داريد  اساسی  خانه تکانی 
چشمی هم به تغيير دكوراسيون تان داشته 
باشيد در اين مطلب می خواهيم نکات مهم 
برای يک تغيير دكوراسيون زيبا ويژه عيد 

نوروز را بررسی كنيم.
سليقه شخصی را برای چيدمان منزلتان به 
كار ببريد، بدين صورت بهترين دكوراسيون 
كنده های  از  استفاده  با  داشت.  خواهيد  را 
به  را  طبيعی  منظره ای  جنگلی  درختان 

قسمت های مختلف اتاقتان بياوريد.
از تلفيق مبلمان چوبی و فلزی و پارچه ای 
چرم های  و  پشمی  كوسن های  اين  مثل 
قديمی استفاده كنيد. با استفاده از گل های 
شاخه های  و  برگ ها  يا  فصل  هر  طبيعی 
پائيزی موجی درخشان از رنگ های زيبای 

طبيعت را به اتاقتان اضافه كنيد.

استفاده از چوب در دکوراسیون منزل 
برای عید نوروز

رنگی  مختلف  تناژهای  با  چوب هايی  از 
از  اتاق  اين  دكوراسيون  در  كنيد.  استفاده 
كف پوشی چوبی، با رنگی كه نه خيلی تيره 
است و نه خيلی روشن استفاده شده است، از 
رنگ سفيد برای ديوارها و از رنگ های تيره تر 
برای ميزهای جلوی مبل بهره گرفته شده 

است.
اين كار به خوبی باعث تمايز و بهتر به نظر 

رسيدن وسايل می شود همچنين استفاده از 
رنگ های شاد آبی و زرد جلوه ای مدرن به 

دكوراسيون منزل شما می بخشد.
با استفاده از رنگ های روشن فضا را برجسته 
از  مختلفی  تناژهای  كنيد!  چشمگير  و 
رنگ های فيروزه ای، صورتی و سبز می تواند 
يک تركيب عالی برای دكوراسيون منزل شما 
باشند اما استفاده از رنگ های خنثی را نيز 
فراموش نکنيد، آن ها زيبايی اتاقتان را پايمال 

نمی كنند!
بهتر ا رنگ اتاق »كرم« باشد و از يک ميز 
سفيد با صندلی هايی كه يادآور طبيعت است 
و همچنين فرشی زيبا به رنگ قهوه ای روشن 

استفاده شود..

دکوراسیون  در  سرامیک  از  استفاده 
منزل نوروزی

كاشی های سراميکی يکی از چيزهايی هستند 
كه امروزه رواج زيادی پيدا كرده اند و همه جا 
در دسترس می باشند. كاشی ها را می توان به 
روش ها و شکل های گوناگونی كار گذاشت و 
شيوه خاص كارگذاری آن ها می تواند فضايی 

تعريف شده به ما بدهد، مانند اين شکل.
اگر نگران اين هستيد كه اين سراميک ها د 
زمستان خيلی سرد باشند از سيستم گرمايی 
تابشی استفاده كنيد كه انرژی فوق العاده ای 

برای گرم نگه داشتن يک اتاق دارد!

دکوراسیون آشپزخانه برای نوروز
برای تازگی و طراوت بخشيدن به محيط از 

تركيب رنگ های گرم و سرد استفاده كنيد. 
در اين آشپزخانه چوب های عسلی رنگ باعث 
ايجاد تضاد با سراميک های خاكستری كف 

آشپزخانه شده اند.
استفاده از سنگ های طبيعی كمک می كند 
تا تركيب بافت و رنگ آن ها جلوه ای طبيعی 
و زيبا به محيط ببخشد. از رنگ های روشن 
قوطی های  يا  گلدان ها  مثالً  كنيد  استفاده 
به  امروزی  اين كار، حالتی  با  فيروزه ای… 
آشپزخانه خواهيد داد. از طراحتان بخواهيد 
به اندازه كافی كابينت در نظر بگيرد تا هميشه 

آشپزخانه ای مرتب و تميز خواهيد داشت.

بهترین دکوراسیون اتاق خواب
اين اتاق خواب هم بسيار زيبا و مدرن است 
و هم با استفاده از وسايلی مثل لوستر چوبی، 
حصيری كه جلوی پنجره نصب شده اند و 
فرشی كه دستبافت به نظر می رسد بافتی 

سنتی دارد.
تركيب چرم قهوه       ای روشن و قهوه ای سوخته 
و  است  متناسب كرده  را  اتاق  زمينه  رنگ 
استفاده از رنگ نارنجی شاد در فضای اتاق 
باعث شده تا محيط هرچه بيشتر؛ چشم نواز 
و  خواب  تخت  مخملی  هدبورد  با  باشد. 
آباژورهای  و  متفاوت  چرمی  صندلی های 
چوبی غير همرنگ بافت اتاقتان را ناهمگون 
و متفاوت كنيد. اين تركيب گلچين شده، 
سليقه مدرن امروزی و زرق و برق های سنتی 

را تداعی می كند.
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  Euphorbia pulcherrima :نام علمی
Euphorbia:از خانواده

اين گونه بومی مکزيک است و 
ارتفاع آن به يک متر وگسترش 

آن به 45 سانتی متر می رسد.
اين گياه در آمريکا برای تزيين 
دكوراسيون در خانه ها ، كليساها 
ديگر  جاهای  و   ، ادارات   ،
مخصوصاً در زمان كريسمس به 
كار می رود. آنها در بسياری از 
مواد غذايی ، داروها و ... استفاده 
می شوند. در اياالت متحده ، ۱٢ 
قنسول  بنت  ملی  روز  دسامبر 

است.
برگهای آن بيضوی، سبز روشن 
دار  دالبر  كمی  يا  صاف  لبه  با 
بنت  های  گل  شود.  می  ديده 
القنسول به وسيله تعداد زيادی 
براكت بيضوی احاطه شده اند. 
گلها و براكت ها در اواخر پاييز 
ظاهر می شوند. براكت ها معموال 
قرمز رنگ بوده ولی به رنگ های 
سفيد و صورتی نيز وجود دارند.

اين درختچه خزان پذير تا 4۰ 
و  سانتی متر گسترده می شود 
دارای برگ های سرنيزه ای شکل 
براكت های  زمستان  در  و  بوده 

قرمز رنگ آن ظاهر می شوند.
اين گياه روز كوتاه بوده به همين 

دليل در پائيز گل می دهد و تمام 
زمستان دارای گل است. برگ ها 
در شرايط نا مناسب دچار ريزش 

می شود.
نور

متوسط  نور  به  القنسول  بنت 
خاک  معمولی،  گرمای  زياد  تا 
هوای  رطوبت  خيس،  هميشه 
5۰ تا ٧۰ درصد و خاک قليايی 

احتياج دارد.
کود

كود مورد نياز اين گياه را ميتوان 
به ميزان ۳ گرم در ليتر هر هفته 
يکبار از خرداد تا آبان ماه مورد 

استفاده قرار داد.
مخلوطی از خاک برگ و خاک 
جنگلی برای رشد و نمو اين گياه 

مناسب است.
دور  گرم  جای  در  زمستان  در 
از وزش بادو بخاريها و اجاقهای 

گازی قرار گيرد.
اين گياه اگر گلهای آن در اسفند 
های  شاخه  شوند  برداشت  ماه 
گل دهنده بلند می شوند و از 
لحاظ گل بريده دارای ارزش می 

باشد
اين گياه روز كوتاه می باشد و 
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توانيد گل دادن آن  پاييز می  در 
را مشاهده نماييد . از اين گياه می 
توانيد در اسفند ماه ، بهار و حتی 
تابستان قلمه تهيه كنيد كه رشد 
گل  برای  و  داشت  خواهد  زيادی 
بريده مناسب می باشد . اگر می 
خواهيد گياه گلدانی داشته باشيد 
بهتر است قلمه خود را در شهريور 

ماه بگيريد.
تر  قلمه ضخيم  : هر چه  نکته   
باشد  گل درشت تری توليد خواهد 

كرد .
افزايش دما در روزهای پاييز گلدهی 

را به تاخير می اندازد .
مشکالت بنت قنسول : 

ریزش برگها : 
ازت  كمبود  تواند  می  آن  عامل 
باشد . البته ضعف ريشه ها ، آبياری 

زياد بيماری های ريشه و زيادی 
كودهای شيميايی هم می تواند 
باعث زردی و ريزش برگها شود . 

ریزش برگهای پایینی : 
بنت  است  بهتر   ( آب  كمبود 

قنسول را آبياری بارانی نکنيد( 
سوختگی کنار برگ :

عامل آن كمبود كلسيم می باشد 
نبايد از كودهای دارای بنيان   .

آمونيوم استفاده كرد .
می توان  را  القنسول  نبت  گياه 
از اواسط بهار تا اوايل تابستان، 
صورتی،  های  براكته  زمانيکه 
توليد می  رنگ  يا كرم  و  قرمز 
زمان  اين  در  كرد.  تکثير  كند، 
گياه شروع به توليد ساقه های 
جديد ميکند و شما می توانيد 
های  قلمه  تيز  چاقوی  يک  با 
انتهايی ساقه را جدا كنيد. سپس 
آنها را در پودر هومون ريشه زايی 
فرو ببريد و هر كدام را در گلدانی 
با قطر دهانه 6 سانتيمتر بکاريد.

برای ريشه دار شدن قلمه ها بين 
5 تا ٧ هفته زمان الزم است . 
طول  افزايش  و  ابری  روزهای 
گلدهی  در  تسريع  باعث  شب 

بنت قنسول می گردد.



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

در این شماره و شماره های آینده برآنیم که تا جای ممکن با توجه به مشغله 
کارکنان گرامی، مطالب را کوتاه و در چند بخش مختلف و متنوع تقدیم 
عزیزان نماییم. لذا بخش های ثابت کالس زبان انگلیسی بدین صورت 
خواهد بود: بخش اصطالحات، بخش واژگان جدید و بخش  نکته گرامری. 
در پایان این نکته را یادآوری و تاکید می کنیم که تلفظ هر لغت جدیدی را 
در لغت نامه چک فرمایید. زیرا اصالح تلفظ غلط شکل گرفته، بسیار سخت 

است. امید که ما را با نظرات سازنده خود یاری فرمایید.
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بسياری از كاربران، زمان زيادی برای ساخت يک كلمه عبور 
قدرتمند صرف نمی كنند. كاری كه اولين سد مقابله با هکرها 
را بسيار آسيب پذير می كند. در اين قسمت با ترفندهايی برای 

داشتن يک كلمه عبور قدرتمند آشنا خواهيم شد.
اساس  بر  را  افراد كلمه عبور حساب های كاربری خود  اغلب 
رخدادها يا افراد مرتبط با خودشان انتخاب می كنند. سال تولد 
خود يا اطرافيان، نام يکی از نزديکان يا عبارت های بسيار معمولی 
بخشی از اين موارد هستند. كلمه عبور حساب كاربری اولين 
دفاع كاربر در مقابل حمله هکرها محسوب می شود. شکننده 
بودن اين دفاع در واقع فرصت خوبی برای موفقيت هکرها به 
شمار می رود. با رعايت چند نکته ساده كلمه عبور مطمئن تری 

برای حساب های كاربری خود بسازيد.
-۱ هيچ  وقت از اطالعات شخصی خود مانند نام، سال تولد، نام 
افراد خانواده براي كلمه عبور استفاده نکنيد. اين گونه اطالعات 
معموالً در دسترس افراد  زيادی هستند و همين مسئله، حدس  

زدن كلمه عبور را آسان تر می كند.
از كلمه های عبور طوالنی استفاده كنيد. هر كلمه عبور   ٢-
حداقل بايد از شش كاراكتر تشکيل شده باشد. از نظر امنيتی، 
بهترين حالت، استفاده از كلمه عبوری با ۱٢٢ كاراكتر است؛ البته 

اگر وب سايت اجازه اين كار را به كاربر داده باشد.
-۳ اگر مجبور به يادداشت كردن كلمه عبور خود هستيد، آن را 
در مکانی امن نگاه داری و در صورت امکان آن  را رمزنگاری  كنيد. 

به  اين  ترتيب ديگران قادر به حدس زدن آن نخواهند بود.
از يک كلمه عبور برای تمامی حساب های كاربری خود   4-

استفاده نکنيد. چرا كه با لو رفتن كلمه عبور،  همه حساب های 
كاربری تهديد می شوند.

-5 سعی كنيد در كلمه عبور خود از اعداد، نشانه ها، حروف بزرگ 
  )Lower  )Letterr( )Upper Letter( و حروف كوچک 

استفاده كنيد.
-6 ترجيح بر اين است كه كلمات معنادار يا آن هايی كه در 
برای   )Swimming( )همچون  دارند  وجود  لغت  فرهنگ 

ساخت كلمه عبور، به كار گرفته نشوند.
-٧ كلمه های عبور ساخته شده از كاراكترهای تصادفی قدرتمندتر 
هستند. به جای فکر كردن درباره يک كلمه عبور قدرتمند از 
وب سايت Strong Password Generator كمک بگيريد.

جمله  يک  تصادفی،  عبور  كلمه  راحت تر  يادآوری  برای   8-
با كاراكترهای آن بسازيد برای مثال وقتی كلمه عبور حساب 
كاربری شما چيزی شبيه به #H=jNp٢ است. آن را  به اين 
 HARRY = jessica NOKIA :صورت به خاطر بسپاريد

paris ٢#
-9 در صورتی كه از كلمه های عبور پيچيده استفاده می كنيد، 
به جای نوشتن آن ها بر روی كاغذ، از نرم افزارهای مديريت كلمه 
عبور )Password Manager( برای  ذخيره سازی آن ها به 
نرم افزارهای  از  بعضی  كنيد.  استفاده  شده  رمزنگاری  صورت 
مديريت كلمه عبور، قادر به ساخت كلمه عبور تصادفی نيز 
هستند. سرويس LastPass،  KeePass, مديريت كلمه عبور 
فايرفاكس و مديريت كلمه عبور كروم نمونه هايی از بهترين 

سرويس های مديريت كلمه عبور محسوب می شوند.

ترفنـدهایی برای داشتن

 یک رمزعبورقدرتمند  
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كارهای 
ر  نحصـــا ا
وراثــــــــت، 
كه  ملکی  انتقال 
ی  ا بر ، ه خته شد و فر
ملک  اين  ماليات  پرداخت 
فرقی  پسر  و  دختر  بين  آيا 
وقتی  مثاًل  يعنی  دارد؟  وجود 
پسر  سهم  تا   ٢ مشخص شده،  ماليات 

است ويکی سهم دختر؟
ورثه  عهده  بر  ماليات  پرداخت  اگر  پاسخ: 
است با توجه به اين كه سهم دختر نصف 
در  بنابراين  است  پسر  ماترک  سهم 
 ٢ پسر  بايد  هم  انتقال  هزينه 

برابر دختر پرداخت نمايد.

در این صفحه 
به سواالت حقوقی شما 

مخاطبان عزیز پاسخ می دهیم. 
سواالت خود را از طریق پل های ارتباطی 

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

دهد.

“  اینجا
 صفحه ای

 برای صحیح نوشتن است”
منبع: کتاب غلط ننویسیم

نویسنده: ابوالحسن نجفی

COD:DN-10-06
SMS:500051207

سـؤال:سندی 
داريم كه به نام برادرم 
است، االن می خواهيم برويم 
به نام خودمان بزنيم ولی ايشان 
قبول نمی كند، بااينکه ما قولنامه داريم. 
فعالً گفته اند راهی ندارد می خواستم ببينم 

تکليف ما چيست. لطفاً راهنمايی كنيد؟
پاسخ: شما می توانيد دادخواست تنفيذ قولنامه و 
اثبات مالکيت و الزام به تنظيم سند به ميزان سهام 

خود از طريق دادگاه صالح بنماييد.
سؤال: شرايط وكالت نامه های تام االختيار و بالعزل 

چيست؟
پاسخ: طبق مقررات شرعی و قانونی وكالت عقد 
جايز است و بر اساس ماده 6٧9 قانون مدنی موكل 
می تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر 
اين كه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقد الزم 
شرط شده باشد، بنابراين برای اينکه وكيل را نتوانند 
عزل نمايد بايد وكالت به ضمن عقد الزم داده شود.
سؤال :زمينی را خريده ام و می خواهم ديوار اين 
زمين را بکشم ولی حد و حدود آن دقيقاً مشخص 
حاضر  نيز  مجاور  زمين های  صاحبان  نيست. 

نمی شوند 
بيــايند و حد 

و مرز زمين هايشان 
لطفاً  كنند.  را مشخص 

راهنمايی فرماييد.
پاسخ: با تقديم دادخواست به چند 

صورت امکان پذيرست:
خريداری شده  زمين  حدود  و  حد  اگر   -۱

بکشيد  ديوار  و شما می خواهيد  است  مشخص 
برای حدود تعيين شده و مزاحمت ايجاد می نمايند 
با تقديم دادخواست رفع مزاحمت می توانيد اقدام 

كنيد و )شکايت كيفری كنيد(.
٢- اگر حد و حدود دقيقاً مشخص نيست و سند 
رسمی داريد از طريق سازمان ثبت برای تعيين 

حدود و افراز می توانيد اقدام نماييد. 
۳- اگر سند رسمی نداريد و يا صغيری در مالکين 
مجاور است از طريق دادگاه برای تعيين حدود و 

تقسيم دقيق ملک اقدام فرماييد.
سؤال:پدرم فوت كرده، می خواستم ببينم برای 
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“  اینجا
 صفحه ای

 برای صحیح نوشتن است”
منبع: کتاب غلط ننویسیم

نویسنده: ابوالحسن نجفی

اقشار
اين واژه در سال های اخير براي جمع قشر رايج 

شده است در عربی به كار نمی رود و استعمال آن غلط 
است. جمع قشر در عربی قشور است كه در فارسی مستعمل 

نيست به جای آن بنويسيد »قشرها«.

افراط و تفریط
در گفتار و نوشتار غالباً تركيب اِفراط و تفريط را به عنوان 

مترادف به كار می برند و حال آنکه اين دو كلمه 
متضادند، نه مترادف. اِفراط زياده روی كردن 

در كاری است و تفريط برعکس، كوتاهی 
كردن در كار است.

 اصطالح متداول از اِفراط به 
دو  اين  افتادن  تفريط 

به خوبی  را  معنی 
نشان می دهد.

اکثر/ اکثریت
نبايد  را  كلمه  دو  اين 
برد.  كار  به  هم  به جای 
اكثر صفت تفضيلی و به معنای 
اســـــت. يا »بيشترين«  »بيشتر« 

ولی اكثريت اسم مصدر و به معنای »وضع 
و كميت بيشتر« است.

می توان گفت »مجلس از اكثريت افتاد« اما نمی توان  مثاًل 
گفت: »اكثريت نمايندگان مجلس را ترک كردند« بلکه بايد گفت »اكثر 

نمايندگان مجلس را ترک كردند«.

الغا / القا
اين دو كلمه را نبايد باهم اشتباه كرد الغا با حرف »غ« به معنای لغو كردن 

يا باطل كردن است. »الغای بردگی«
اما القا با حرف »ق« به معنای »تلقين كردن، آموختن، در ذهن كسی 
واردكردن« است و بيشتر در تركيب القای شبهه يعنی ايجاد شک در 

ذهن كسی به كار می رود.
اصطالح اخير را گاهی به صورت الغای شبهه می نويسند كه درست بر 

معنای متضاد آن داللت می كند!

امپراتور
از كلمات دخيل در فارسی است كه از زبان های فرنگی ظاهراً از طريق 

تركی عثمانی گرفته شده 
و  »ت«  حرف  با  است  بهتر  است. 
به صورت امپراتور نوشته شود و نه امپراطور.

انتساب/انتصاب
اين دو كلمه را نبايد باهم اشتباه كرد.

انتساب به معنـــــای نسبت داشتن و مرتبط بودن است. اولين قدم 
منتقد در كار انتقاد آن است كه از صحت انتساب اثر به صاحب اثر مطمئن 

گردد.
اما انتصاب به معنای گماشتن و نصب كردن است.

انتصاب او به رياست اداره موجب اعتراض كارمندان شد.
برائت / براعت

و  بی گناهی  معنای  به  برائت  اشتباه كرد.  باهم  نبايد  را  كلمه  اين دو 
پاک دامنی است اما براعت به معنای كمال فضل و ادب و برتری بر ديگران 

به علم است.
نواحی / نواهی

اين دو كلمه را نبايد باهم اشتباه كرد. نواحی جمع ناحيه است. اما نواهی 
متضاد اوامر جمع ناهيه است؛ يعنی نهی شده.

متبوع / مطبوع
در امالی اين دو كلمه نبايد اشتباه كرد.

متبوع به معنای مورد اطاعت يا تبعيت است و بيشتر در تركيب كشور 
متبوع به كار می رود.

اما مطبوع يعنی خوشايند طبع، پسنديده.
محظور / محذور

اين دو كلمه را نبايد به جای هم به كار برد.
محظور به معنای ممنوع و حرام است.

اما محذور به معنای آنچه از آن می ترسند و مانع و گرفتاری است.
مثاًل  و  می برند  كار  به  محذور  به جای  به غلط  را  محظور  غالباً  امروزه 

می نويسند:»محظور اخالقی« كه بايد محذور باشد.
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آيا می دانيد پيش از آن كه كلمه ای به زبان آوريد، بايد آن را در 
ذهن خود بارها مرور كنيد تا عالوه بر ايجاد حس خوشايند در 

ديگران، آن مفاهيم را جدی بگيرند؟
آيا پی برده ايد كه ايده ها، تصميمات و به طور كلی رفتار شما در 

تعامل با ديگران چه اندازه تعيين كننده رفتار آن هاست؟
آيا می دانيد موفقيت شما به چه عواملی بستگی دارد؟

آن  در  كه  جامعه ای  از 
چه  می كنيد  زندگی 

انتظاری داريد؟
آيا به نقش خود 
در اين جامعه 

هم فکـــــر 
می كنيد؟

از مسئــوليتی كه 
به عنوان يک انسان  

و يک موجود اجتماعی به عهده شماست، باخبريد؟
آيا در ايجاد يا حل بحران ها و مسائل اجتماعی سهمی هم متوجه 

شما بوده است؟
اصوالً تعريف شما از مسئوليت چيست؟

 امروزه جهان را دهکده ای می نامند كه نقش اطالعات و ارتباطات 
در آن پررنگ است و هر كدام از در پيدايش و گسترش آن نقش 
عمده ای ايفا مي كنيم، زيرا در سايه رشد و آسايش حاصله از آن، 
ذينفع خواهيم بود؛ همچنين به درک بهتر خود و جهان پيرامون 

خود خواهيم رسيد.

شايد وقت آن رسيده است كه بيشتر در خودمان غور كنيم و با 
دقت به سؤال های فوق، صادقانه از خود بپرسيم:

 راستی...آيا خود را طلبکار اين دنيا می دانم؟ آيا مسئوليتی كه 
آيا  می برد؟  پيش  به  را  جامعه  تا چه حد  می شناسم  برای خود 
ديگران مرا فردی جدی، واقف به نقش های خود و متعهد در قبال 
نقش هايم می شناسند؟ چگونه می توانم به اين هدف برسم؟ چگونه 

اين مسئوليت را در خود ارزيابی كنم«؟
لئوفليچه بوسکاليو معتقد است:

»هيچ گاه وقت گران بهای خود را صرف اين پرسش نکنيد كه: »چرا 
جهان بهتر از اين نيست؟« اين سؤال فقط اتالف وقت است. سؤالی 
كه مناسب اين است: »چگونه می توانم جهان را بهتر كنم؟« برای 

اين سؤال حتماً جوابی وجود دارد«.
او در جای ديگر می گويد:

»مهم ترين كار شما اين است كه خودتان را به جايگاه بهترين، 
برای  فرد  واالترين، خالق ترين و دوست داشتنی ترين  مفيدترين، 
به  را  از آن  نتايج حاصل  قرار است  برسانيد چون  دنيا  و  جامعه 

نزديکان، دوستان و فرزندان خود بدهيد«.
 می توانيم چنين نتيجه گيری كنيم كه با كارآمد ساختن رفتار، 
زندگی ما نيز بهتر و پربارتر می شود. در واقع نکته مهم اين است 
كه به چنين بينشی دست يابيم و آنگاه با كسب آگاهی، به تمرين 
آنچه الزم است بپردازيم و از دستاورد حاصله سبک جديدی از 
ارتقا  و  زندگی  دگرگونی  برای  زيرا  آوريم،  ارمغان  به  را  زندگی 
كيفيت آن، چاره ای جز تغيير رفتار خود نداريم، تنها بدين روش 

می توان از كارهای تکراری و بدون نتيجه جلوگيری كرد.

COD:R-10-01
SMS:500051207
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همان گونه كه بسياری از ما به عنوان محصل، دانشجو، معلم، 
كارگر، مدير، پدر، مادر و...، مسئوليت هايی را در نظر می گيريم 
باشيم،  موفق  و  موجه  تعهدات،  انجام  در  می كنيم  سعی  و 
وظيفه  احساس  نيز  اجتماعی  مسئولت  مورد  در  است  الزم 
مؤثر هر  فردی، حضور  اجتماعی  از مسئوليت  كنيم. منظور 
فرد در اجتماعی است كه در آن زندگی می كند، به مسائل و 
رخدادهای آن عالقه مند است و فعاالنه برای برطرف ساختن 
برخی مشکالت مطرح شده در بخش های مهم جامعه اعم از 
اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و محيطی و... مشاركت می كند.

به اين مثال ها توجه كنيد:
 اگر در محل عبور مردم پياده رو، با بطری بلوری شکسته ای بر 
روی زمين روبرو شويد، مسئوليت اجتماعی به شما يادآوری 
می كند كه آن را به حال خود رها مگذاريد زيرا احتمال دارد 
به مردم بخصوص كودكان دبستانی، روشندالن و سالمندان 
آسيب بزند؛ در پی آن با نصب يادداشتی در معابر به ديگران 
هشدار دهيد كه انجام چنين اعمالی عالوه بر بی توجهی به 
بهداشت محيط، چهره شهر را نازيبا می سازد و برای همنوعان 

ما نيز خطرآفرين است.

اگر نگاه شما به بازيافت زباله و رشد چرخه اقتصادی، عميق 
و جدی است، جدا كردن زباله خشک از تر، همچنين ترغيب 
اعضای خانواده و ديگران به اين امر، مسئوليت اجتماعی شما 
را در جدی گرفتن اين امر گوشزد می كند و فعاالن و مسئوالن 

اين هدف را خشنود می سازد.

اگر به معلولين كم درآمد جامعه خود اهميت می دهيد و به 
سرنوشت آن ها مانند نزديکان خود عالقه مند هستيد، با چنين 
نگاه انسانی، در صدد حمايت آن ها بر خواهيد آمد و با شركت 
در برنامه هايی مانند نمايشگاه های هنرهای دستی يا جشنواره 

غذاهای محلی، به ياری آن ها می شتابيد.

اين مثال ها ما را به پذيرفتن مسئوليت انسان بودن رهنمون 
می سازند. از توانمندی ها، مهارت ها و استعدادهای خود برای 
پيشبرد اهداف سازنده و مفيد اجتماع، استفاده كنيد و ديگران 

را از وجود نعمت های زيادی بهره مند سازيد.
برای  را  آينده  نمی توان  می گويد:»هميشه  روزولت  فرانکلين 

جوانان ساخت، بايد جوانيمان را برای آيندگان بسازيم«.

ما نمی توانيم فقط برای خودمان زندگی كنيم، هزاران رشته ما را 
به انسان های ديگر مرتبط می كند و همين ارتباطات ما را متوجه 

رسالتی مي كند كه به عهده داريم.
به لحاظ جسمی و هم  نياز دارد. هم  انسان سالم  به  جامعه سالم 
از نظر روانی. فعاليت های سازنده ضامن ايجاد بهداشت روانی افراد 

است زيرا »بودن« شما را يادآور می شود و 
حس شيرين »شدن« را در شما شعله ور 

می كند.
 شکايت هايی كه اين روزها از افراد 

می شنويم،  منفعل  و  راحت طلب 
ديگران  كه  دارد  اين  از  حکايت 

را  كمبود  و  آشفتگی  از  پر  جامعه ای 
بی عيب،  گل های  ما  و  ساخته اند  ما  برای 
چنان پژمرده حال شده ايم كه ديگر رمقی 

برای ادامه زندگی و ساختن دوباره آن 
نداريم.

خود  نقش  است  بی انصافی  چه   
دنبال  به  و  شمردن  ناچيز  را 

مقصر گشتن. وقت آن رسيده است 
به  جستجوگر،  عميقاً  نگاهی  با  كه 

شايستگی ها بينديشيم و ساختن خود و 
يادآوری مسئوليت های فردی و اجتماعی را 

جدی بگيريم، زيرا دانسته ايم كه عظمت يک انسان در شکوفاسازی 
خود است و پس از شناخت، با پرداختن به عمل، ميسر می شود. با 

يادی از حضرت حافظ اين اميد را مرور می كنيم:
 حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت

                              آری به اتفاق جهان می توان گرفت
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شوهر: در ميهمانی امشب از نحوه حرف 
زدنت با آن مردک ناراحت شدم، مخصوصاً 
كه به نظر می رسيد طوری مشتاق شده 
بودی كه هر چيزی او می گفت روی هوا 

می قاپيدی.
تنها  است.  رفتاری  طرز  چه  اين  زن: 
چيزی كه نمی تونم تحمل كنم اينه كه تو 

جاسوسی مرا بکنی.
است؛  شوهر: جاسوسی؟! خيلی مسخره 
مثل اينکه سر پيری دچار جنون شک و 
ترديد شده ای؛ شايد هم می خواهی چيزی 

را مخفی نگه داری.
زن: خيلی زشت حرف می زنی... من فقط 
صحبت  بود،  رفته  كه  سفری  به  راجع 
تعريف  آنجا  از  خيلی  چون  می كردم، 
می كرد. من هم در اين فکر بودم كه با تو 
به آن سرزمين زيبا برويم؛ هر چند تصور 

نمی كنم تو حرف مرا باور كنی.
شوهر: من كه تسليم شدم. شما زن ها همه 
مثل هم هستيد؛ پرتوقع و خودخواه؛ تو 
هيچ فرقی با زن اولم نداری. به حال شما 

زن ها بايد گريست.
حاال  داری،  كه  فکری  طرز  اين  با  زن: 

می فهمم چرا آن زن از تو جدا شد.
بشر  نسل  می كنند؛  ازدواج  افراد  اكثر 
قرن های متمادی در سراسر جهان ازدواج 
كرده است و شواهد و مداركی از منصرف 
شدن از ازدواج نيز وجود ندارد. بسياری از 
ما طالق می گيريم و دوباره ازدواج می كنيم. 

بعضی ها هم چند بار ازدواج می كنند.
چگونه  چيست؟  می خواهند  آن ها  آنچه 
می توانند يک رابطه مناسب و كارآمدی را 

به دست آورند؟
زناشويی  زندگی  يک  از  برخورداری   
خشنود پايدار تقريباً به يک آرزوی واهی 
می ماند. البته بعضی افراد به خوبی می دانند 
زمانی كه تصميم به ازدواج می گيرند، حتماً 
بايد نحوه زندگی جديد را ياد بگيرند تا 
شادی را به ارمغان آورد. ياد بگيرند كه شور 
و هيجان شروع ازدواج را با خالقيت های 
متنوع حفظ كنند، ياد بگيرند راه مشترک 
زندگی  و  پيدا كنند  را  زبان مشتركی  و 

جديد را با ياری يکديگر بسازند.
بگيرد؟  صورت  بايد  چگونه  آموزش  اين 
ويژگی  دارای چه  افراد  اين كه  به  بسته 
شخصيتی هستند آموزش ها نيز متفاوت 
است اما آنچه كه مهم است و همه افراد 

بايد در نظر داشته باشند اين است كه اوالً 
پيدا  را  خود  منفی  و  مثبت  ويژگی های 
كنند؛ ثانياً آن دسته از رفتارهايی كه رابطه 
به بن بست می رسانند و هر دو طرف  را 

به شدت از آن آزار می بينند، بشناسد.
»در عصر امروز بزرگ ترين مانع رشد جهل 

نيست، بلکه توهم دانش است.«

اسم من مريم است؛ كمتر از يک سال است 
با حميد ازدواج كرده ام؛ او خيلی خوب است؛ 
تنها مشکلش اين است كه هم وقت نشناس 
و هم خيلی شلخته است؛ هر موقع جايی 
می آيد؛  خانه  به  دير  می گذارم  برنامه 
لباس هايش هميشه پراكنده در همه طرف 
افتاده است؛ وقتی چيزی می خورد همه جا 
می ريزد؛ نظم مالی هم ندارد؛ كالً بی نظم و 
اهل ريخت وپاش است؛ هميشه بايد به او 
تذكر بدهم و خرابکاری هايش را اصالح و 
مرتب كنم؛ تمام حرف های ما مربوط به 

متوجه كردن او به انضباط داشتن است...

 حميد هستم، مدتی است با مريم ازدواج 
كرده ام؛ او مرتب مرا كنترل می كند؛ با من 
مثل بچه ها رفتار می كند، هر بار كه مشغول 
سرزنش  هم  مرا  می شود،  كردن  تميز 
می كند؛ انتظار دارد قبل و بعد از انجام هر 
كاری دست هايم را بشويم؛ همواره به دنبال 
قديمی  اشيای  است؛  من  از  عيب جويی 
موردعالقه ام را بدون مشورت با من بيرون 
می ريزد و نامش را فنگ شويی می گذارد، 
چون از نظر او اشياء كهنه بار منفی دارند؛ 
با اينکه می داند در طول هفته در محل 
برنامه های  دارم،  مهمی  جلسه های  كارم 
گوناگونی برايم می چيند و مثل يک رئيس 
فقط حکم را به اطالع می رساند؛ او در من 
حس بی عرضگی را ايجاد می كند؛ حتی 
اختيار خرج كردن پول را هم ندارم؛ ميل و 
رغبتی برای اين زندگی ندارم؛ شب ها زود 
می خوابم، صبح ها هم زود از خانه می روم تا 

كمتر جروبحث و سرزنش بشنوم...

 مهم ترين درسی كه زوجين بايد ياد بگيرند 
اين است كه دست از سلطه جويی و كنترل 
كردن يکديگر بردارند. كنترل كردن ازدواج 

را نابود می كند.
شايد بعضی از شما هم مانند زوج های ديگر 
در آغاز زندگی مشترک، راضی بوده ايد اما 

مدت هاست كه رابطه شما مثل آن دوران 
كه  داريد  دلخوری هايی  هم  از  و  نيست 
از شيرينی زندگی شما كاسته است. در 
اين مواقع معموالً طرف مقابل را مسئول 
باشيد  مطمئن  می دانيم.  نارضايتی خود 
سرزنش كردن و مقصر جلوه دادن ديگری، 
ناراحتی شما را افزايش می دهد. مشکل 
شما به چگونگی شيوه ای برمی گردد كه 
انتخاب  يکديگر  با  رابطه  برقراری  برای 

كرده ايد.
يادتان می آيد زمانی كه مدرسه می رفتيد 
كدام معلم را بيشتر دوست داشتيد؟ آنکه 
بيشتر به شما توجه می كرد؛ با نوازش های 
زياد شما را به درس خواندن و تمرين كردن 
تشويق می كرد و از جمالت تهديدآميزی 
»از  يا  شوی«  جريمه  بايد  »امروز  مثل: 
نمره ات كم می كنم« استفاده نمی كرد و از 

سرزنش هم خبری نبود.
كردن،  مهربانی  باشيد  داشته  خاطر  به 
راهنمايی كردن، حمايت كردن، در فضايی 
دوستانه و با لحنی صميمانه و محترمانه 
گفتگو كردن، ابزاری است كه بيشتر از هر 

روشی مؤثر است.
كه  »اوست  می گويند:  بسياری  معموالً 
مرا ناراحت و عصبی می كند، من حرف 
بی ربطی نمی زنم«، در اين مورد نيز بايد 
گفت: هر دوی شما اين طريقه را انتخاب 
كرده ايد و الزم است سری به خود بزنيد و 

رفتارهايتان را بازبينی كنيد.
سر  ما  از  مرگ  تا  تولد  از  آنچه  »تمام 
می زند رفتار است و تمام رفتارها انتخاب 

می شوند«.
را  درست  رفتار  بگيريم  ياد  است  خوب 
انتخاب كنيم و كانون خانواده را با كنترل و 
برخورد نامناسب تهديد نکنيم و شادی را 

به زندگی خود بازگردانيم.
منبع:

هشت درس برای زندگی زناشويی شادتر- 
علی  مترجم:  گالسر  ويليام  نويسنده: 

صاحبی
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همه 
افـــــــراد 
به دنبـــــال شناسايی 
روش هـــــايی هستند تا بتوانند با 
چالش های اجتناب ناپذير زندگی مقابله كنند. رونالد 
سيگل استاد دانشگاه هاروارد، با بيش از بيست و پنج 
سال سابقه تدريس در زمينه روان شناسی، روش 
با برگزاری  تأثيرگذار و كاربردی»توجه آگاهی« را 
سمينارهايی در سراسر دنيا ارائه كرده است. او معتقد 
است همه افراد می توانند بدون داشتن زمينه قبلی 
و بدون صرف زمان زياد، »توجه آگاهی« را جزئی 

از زندگی خود كنند و از مزايای آن بهره مند شوند.
اين راهنمای جذاب، به ما نشان می دهد كه اين كار 
را چگونه انجام دهيم. برنامه های گام به گام كتاب به 
ما كمک می كند در زندگی روزمره خود متمركزتر و 
مؤثرتر باشيم؛  با احساساتی مثل غم و خشم كنار 
بياييم؛ ارتباط خود را با شريک زندگی خود عميق تر و 

زيباتر كنيم؛ احساس آرامش بيشتر و استرس 
كمتری داشته باشيم؛ 

عادت های 
را  خود  ناسالم 
قطع كنيم و ... خالصه 
تمام وجود  با  را  زندگی  اينکه 

زندگی كنيم.
به بخش هايی از اين كتاب و تمرين های مطرح 

شده توجه كنيد:
بخواهی.  اگر  البته  است،  امکان پذير  خوشبختی 
شايد مشکل اين است كه ما برای شاد بودن تکامل 
نيافته ايم. »فرد« و »ويلما« دو انسان هوشمند اوليه 
بودند كه 4۰۰۰۰ سال قبل در دشت های شرق 
آفريقا زندگی می كردند. آن ها از اجداد راست قامت 
خود كمی تکامل يافته تر بودند و مغزی رشد يافته تر 
داشتند. از مغز خود برای كارهای شگفت آور جهت 
كمک به بقايشان استفاده می كردند: تفکر انتزاعی، 
برنامه ريزی برای آينده، يافتن راه حل های تازه برای 
مشکالت و دادوستد با همسايگان؛ اما در بيشه زار 
هميشه اوضاع مناسب نبود. مغز فرد و ويلما گاه باعث 
دردسرشان می شد. آن ها نگران كرگدن ها و شيرها 
بودند، به همسايگانشان كه غار بزرگ تری داشتند، 
حسادت می كردند و با ديگران بر سر برداشتن آب 
در روزهای گرم دعوا داشتند. حتی وقتی همه چيز 
خوب پيش می رفت، افکارشان متوجه اشتباهات 

يا  گـــذشـته 
اتفاقــات آينــــده 
با  ويلما  و  فرد  می شد. 
پسرشان زندگی نسبتاً خوبی را 
سپری می كردند، با اين حال ذهنشان 

هميشه شلوغ بود.
از 4۰۰۰۰ سال پيش تا كنون برخی چيزها تغيير 
چندانی نکرده است. جالب است كه )مغز آن ها( 
هنوز باعث آزار ماست. خوشبختانه تکنيک هايی از 
زمان »فرد و ويلما« تا كنون به وجود آمدند كه ما 
را قادر ساختند اقدامات مؤثری برای كنار آمدن با 
اين مغز دردسرساز انجام دهيم. توجه آگاهی يکی 
از اين اقدامات است كه در طول هزاران سال تکامل 
فرهنگی، همانند پادزهری برای عادات طبيعی دل ها 
و ذهن ها كه زندگی را بيش از حد مشکل می كنند، 

عمل مي كنند.
تمرين تجسم  اين  در  مراقبه كوهستان-  تمرين 
می كنی كوهستانی هستی در گذر تغييرات فصل ها.

بهار- تصور كن كوهستان تنومند و استواری هستی 
كه سال های سال پابرجا بوده ای، اكنون بهار است، 
درختان  تمام  است،  زندگی  از  سرشار  همه جا 
پروانه ها  شکفته اند،  گل ها  داده اند،  تازه  برگ های 
دور آن ها پرواز می كنند، گاهی حيوانات را دور و بر 
خود می بينی كه از فرزندانشان مراقبت می كنند و 
پرندگانی كه از مهاجرت باز می گردند، گاهی سرد 
بارانی و زمانی گرم و آفتابی. تو سر  است گاهی 
جايت نشسته ای و زندگی را كه همه جا در تجلی 

است، تجربه می كنی.
اكنون چند دقيقه چشمانت را ببند و ببين كوهستان 
بودن در بهار چه حسی دارد، به تمام فعل و انفعاالت 

روی خودت و در اطرافت توجه كن.

COD:R-10-03
SMS:500051207

زمستان 1395پیش شماره دهـمنشریه ندای پارس74 



44 سال دارم. مهندس شيمی هستم و از ۱4 سال پيش به 
منطقه منتقل شده ام. در بخش پااليش يک شركت خدمت 
می كنم. حدود دو سال پيش، برادرم كه مهندسي ٢٧ ساله 
بود و سه سال در منطقه خدمت می كرد، به اتفاق همسر 
نوعروسش در تصادفی در جاده فوت شدند. پس از يک 
ماه مادر داغ ديده ام تاب اين غم را نياورد و او هم در خواب 
سکته كرد و بعد از بيماری طوالنی ما را تنها گذاشت. در 
اين دو سال خيلی عذاب كشيدم. شركت با مرخصی های 
من موافقت می كند چون می داند كه در اين شرايط دوری 
از خانواده مرا خيلی آزار می دهد. خوشبختانه رابطه ام با 
همسر، فرزندان، خواهران و برادرانم خيلی خوب است. اما 
انگار غصه های من تمام شدنی نيست. اخيراً پدرم تصميم به 
ازدواج گرفت و در سن 69 سالگی از ما فرزندان می خواهد 
كه برايش همسری در نظر بگيريم. خواهرانم بسيار عصبانی 
هستند و موفق نشدند تا پدر را از ازدواج منصرف كنند و 
از من كه بزرگ ترين فرزند او هستم انتظار دارند كه مانع او 
شوم. حال و روز خوبی ندارم، دست و دلم به كار نمی رود، 
بعد از اين همه مصيبت آيا اين درست است كه پدرم به 
فکر سور و سات عروسی باشد؟ او بازنشسته شركت نفت 
است و وضع مالی خوبی هم دارد. خودش می گويد غصه 
و تنهايی، او را از زندگی محروم كرده است. خواهرانم او را 
طرد كردند، من هم مدتی است با او تماسی نگرفته ام. مرا 

راهنمايی كنيد. چگونه او را منصرف كنم؟

دختری ۱6 سال هستم و در شهركی در منطقه زندگی 
می كنم. پدرم مهندس مکانيک است و مسئوليتی در 
از شركت ها دارد. من در درس رياضيات بسيار  يکی 
قوی هستم و برای المپياد آماده می شوم. مدتی است 
كه پدرم اصرار دارد رشته مهندسی مکانيک يا شيمی 
را برای ادامه تحصيل انتخاب كنم. من اصاًل به مکانيک 
پزشکی  در رشته  دارم  و قصد  ندارم  و شيمی عالقه 
تحصيل كنم. ولی دخالت پدرم و اصرار برادر بزرگم 
كه به تازگی فارغ التحصيل مهندسی شيمی از دانشگاه 
شريف شده است مرا كالفه كرده است. چطور آن ها را 

متقاعد كنم؟

مرگ عزيزان خصوصاً مادر، غم بزرگی است. از خداوند 
منان برای شما آرزوی بردباری دارم. دوست عزيز، درک 
شما از زندگی و مرگ چيست؟ فرد زنده عالوه بر هوا، غذا، 
آب و پوشاک، به ارتباط با ديگران، هم صحبتی با جنس 
مخالف و كال يک زندگی خصوصی و مستقل هم نياز دارد. 
شما و بقيه، چگونه به خودتان اجازه می دهيد برای پدرتان 
كه شخصی سالم است و احساس زنده بودن دارد و حق 
مسلمش است كه بعد از حدود هفتاد سال زندگی، به خود 
و شرايطش فکر كند، تصميم بگيريد و احساس و اهداف 
خودتان  می كنيد؟  درک  را  او  آيا  بشماريد!  ناديده  را  او 
را جای او نهاده ايد؟ از احساسات و نيازهای او باخبريد؟ 
انتظار داريد بنشيند و تا پايان عمر در غم از دست رفتن 
عزيزانش غصه بخورد و افسرده حال به گوشه ای بيفتد و به 
محبت فرزندانش محتاج باشد؟ فکر می كنم تعصب جای 
فکر و منطق را گرفته است و شما نيز تحت تأثير بقيه رفتار 
می كنيد. به جای طرد و قهر بهتر است شرايط او را خوب 
بفهميد و به افکار و احساسات او احترام بگذاريد و در يک 
محفل صميمانه نيازهای او را بهتر بشناسيد و اجازه دهيد 

خودشان راه درست را انتخاب كنند.

حائز  هميشه  شغل  و  تحصيل  برای  تصميم  دخترم 
به  خانواده  اعضا  همه  و  مادر  و  پدر  است.  بوده  اهميت 
دليل عالقه مندی به شما، به آينده تحصيلی و شغلی شما 
دخالت  را  آن ها  توجه  اگر  بنابراين  دارند،  خاصی  توجه 
تلقی كنيد، بی انصافی است. احتماالً استعداد باالی شما 
در رياضيات باعث شده است تا آن ها از شما بخواهند كه 
برای ادامه تحصيل اين عامل را بيشتر در نظر بگيريد. تنها 
عالقه در انتخاب رشته كافی نيست، حتماً عوامل ديگری 
مانند استعداد و شرايط اشتغال هم مطرح است. پيشنهاد 
می كنم با پدر و برادرتان به مشاور تحصيلی مراجعه كنيد.
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خانواده های جوان امروز به علت مشغله های 
فراوان و كمبود وقت، اطالعات جامعی در 
برای  آن  كاربرد  و  اجتماعی  هوش  مورد 
پرورش فرزندان خود ندارند؛ اگر كودكان از 
آموزش های الزم بهره مند نشوند، نمی توان 
انتظار  آنان  از  را  رشد شخصيتی مناسبی 

داشت.
 والدين اين امر را جدی بگيرند و در فضای 
پر از مهر خانواده به آموزش مبادرت ورزيدن 
دهند. كودک  آموزش  فرزندان خود  به  را 
مدرسه،  مثل  خانه  از  بيرون  محيط  در 
پارک، مهمانی و ... فرصتی خواهد داشت 
ياد  مهارت های  ممارست،  و  تمرين  با  تا 
گرفته شده را تجربه كند و در پرتو آن به 

بالندگی و رشد مناسب دست يابد.
نوع  هر  چيست؟  اجتماعی  مهارت های 
مهارتی كه تعامل و ارتباط با ديگران را بهبود 
بخشد »مهارت اجتماعی« ناميده می شود. 
برخی از كودكان در سنين ٢ تا 5 سالگی 
قدرت يادگيری و توانايی رهبری بااليی دارند 
و می توانند ارتباطات خوبی برقرار كنند به 
طوری كه چنان انرژی و نشاط را در ديگران 
باال ببرند كه وقتی در آن جمع حضور ندارند، 
جای خالی آن ها كامالً محسوس خواهد بود.

اين  فراموش كرد  نبايد  نکته ای كه هرگز 
خود  كودک  به  را  مهارتی  اگر  كه  است 
آموزش می دهيم، خودمان هم به آن پايبند 
باشيم و خالف آن رفتار نکنيم در غير اين 
صورت تمامی تالش ما بی نتيجه خواهد شد.

 بهتر است آموزش در محيط طبيعی )قبل 
از رويداد واقعی( و در گام های كوچک و از 
طريق بازی و ايفای نقش صورت گيرد زيرا 

يادگيری و اثربخشی آن بهتر خواهد بود.

شناخت احساسات
 اولين و مهم ترين گام در افزايش مهارت 
و  احساسات  شناسايی  كودک،  اجتماعی 
هيجانات است. والدين با نشان دادن افرادی 
در محيط يا در يک برنامه تلويزيونی، ممکن 
خود  كودک  از  را  سؤاالتی  چنين  است 
بپرسند: چهره اين شخص چگونه می بينی؟ 
است؟  خوشحال  خيلی  است؟  خوشحال 
وقتی تو خوشحالی چه شکلی هستی؟ وقتی 
هستی...؟  عصبانی  وقتی  هستی...؟  نااميد 
مشتاق  وقتی  هستی...؟  شگفت زده  وقتی 
هستی... اين خانواده را كه آن طرف پارک 

نشسته اند ببين، كدام يک خيلی پرنشاط و 
شاد است؟ آيا می توانی يک چهره مصمم از 

خودت نشان دهی؟«
عالوه بر آن كودک را ياری كنيد كه شرايطی 
شده  دچار  هيجان  آن  به  فرد  يک  كه  را 
است، بيان كند. مثالً: »تو چگونه شگفت زده 
می شوی؟ چه چيزی ترا نااميد مي كند؟ 
تفنگ  يا  عروسک  اگر  می ترسی؟  چه  از 
اسباب بازی ترا ديگری بردارد، چه احساسی 

پيدا می كنی؟«

مسئولیت اجتماعی
گام ديگر، آموزش مسئوليت اجتماعی است. 
به كودک می گوييم كه چگونه می تواند در 
بهبود جامعه، نقش داشته باشد. او با انجام 
اعمالی به شناختن اين نقش ترغيب می شود. 
مثالً جهت حفظ بهداشت محيط، او را به 
انداختن زباله در سطل تشويق می كنيم و يا 
برای ذخيره سازی انرژی و استفاده از بازيافت 
زباله، به او كمک می كنيم كه در اين طرح 
مشاركت داشته باشد؛ مثالً با گذاشتن دو 
سطل در اتاقش پيشنهاد می كنيم كه از يک 
سطل برای پالستيک ها و كاغذ باطله و از 
سطلی ديگر برای پوست ميوه استفاده كند. 
حتی در كالس درس در مورد آن برای معلم 

و همکالسی هايش گفتگو كند.
نمايش های گوناگون  اجرای  با   همچنين 
را  بودن  مفيد  و  محترم  مانند  موضوعاتی 
بنويسيد  نمايشنامه ای  مثالً  كنيد.  مطرح 
كه در آن افراد پرتالش و مسئوليت پذير را 
عروسک هايش  به  سپس  كرده ايد،  مطرح 
به  همين طور  و...  خرگوش  و  مثل خرس 
خودش نقش های متفاوتی بدهيد. با اجرای 
نمايشنامه ها كودک شما مفاهيم مطرح شده 
زيادی  داستان های  می كند.  درک  را 
شما  كودک  تا  بگيريد  نظر  در  می توانيد 
بتواند تفاوت افراد سلطه جو، پرتوقع، منظم، 
مزاحم، مسئوليت پذير، اهمال كار، همچنين 
افراد موفق را بداند. اين نمايشنامه ها بايد 
بتوانند با طرح موضوع مسئوليت اجتماعی، 
نقش هايی را حتی برای همکالسی ها و يا 
اعضای خانواده در نظر بگيرد تا كودک بتواند 
رفتارهای مناسب و نامناسب را به روشنی از 
يکديگر تفکيک كند. مثالً موضوع رعايت 
نوبت و نوشتن يک داستان در مورد فردی 
كه در يک صف نوبت را رعايت نمی كند 

و در نقش تنبل يا نقش سلطه جو با رفتار 
بی ادبانه اش همه را اذيت می كند، موضوع 
فرد  نمايشنامه  اين  در  است.  تأثيرگذاری 
مسئوليت پذير را هم معرفی می كنيد كه 
فرض با داشتن معلوليت جسمی به حقوق 
ديگران احترام می گذارد و با رفتن به ته صف 

نوبت را رعايت می كند.

عزت نفس
از توانايی احترام   عزت نفس عبارت است 
در  اگر  است.  خود  پذيرفتن  و  گذاشتن 
يک طبقه اقتصادی و اجتماعی قرار داريد 
بهترين  خود  كودک  برای  نمی توانيد  كه 
نوازش های  با  كنيد،  تهيه  را  لوازم التحرير 
مثبت و بدون شرط، نشان دهيد كه او چقدر 
با  شما  كودک  است.  ارزشمند  شما  برای 
نداشتن لوازم التحرير فانتزی و گران قيمت در 
برابر رفتار ناخوشايند فخرفروشی همکالسی 
خود قادر به مديريت هيجان خود خواهد بود 
و احساسش را نسبت به لوازم دوستش با 
خوش رويی نشان می دهد، زيرا در خانواده 
به او آموزش داده شد كه به داشته های خود 
بسنده كن، دنبال زرق و برق ظاهری مباش، 
خود را با رفتار شايسته مزين كن و كودک 
عالوه بر آموزش، اين پيام مهرآميز را دريافت 
كرده است كه: »عزت نفس خود را حفظ 
كن، چون تو عزيز و محترم هستی و ما به 
داشتن تو به خود می باليم«. حتی اگر كودک 
دچار مشکل معلوليت هم باشد عزت نفس 
افراد  از  كمتر  را  خود  نمی دهد  اجازه  او 
سالم بداند. داشتن عزت نفس انگيزه كسب 
می دهد.  افزايش  را  اجتماعی  مهارت های 
در مثال فوق، شخص معلول حاضر نشد به 
دليل ناتوانی اش، به حقوق ديگران بی توجهی 
به  را  نوبت خود  اگر ديگران  كند و حتی 
دهند او حتماً نمی پذيرد. همچنين افرادی 
بااليی دارند در بزرگ سالی  كه عزت نفس 
می شوند،  محيط شغلی  وارد  كه  زمانی  و 
به دنبال چاپلوسی و يا تبعيض گذاشتن و 
پايمال كردن حقوق ديگران نخواهند بود. 
جامعه ما در چنين فضای سالمی كه افراد 
دور از بخل، حسد، تبعيض، خشم و... رابطه 
برقرار می كنند، به آرامش، پويايی و رشد 

خواهد رسيد.



با  ويژگی های  داشتن  با  نامه  پرسش  اين 
برای  معتبر  ابزار  يک  روان سنجی،  ثبات 

سنجش عالئم هراس اجتماعی است.
لطفاً جمالت زير را بخوانيد و مشخص كنيد 
مسائل مطرح شده زير طی هفته گذشته 
تا چه ميزانی برای شما مشکل ايجاد كرده 

است.
گزينه های  از  يکی  تنها  مورد  هر  برای 
»اصاًل«، »كم«، »تاحدی«، »زياد«، »خيلی 

زياد« را انتخاب كنيد.

عبارت ها:
مقام  و  قدرت  صاحب  افراد  از  من   -۱

می ترسم.
٢- از اينکه جلو مردم سرخ شوم، ناراحت 

هستم.
۳-مهمانی ها و گردهمايی ها مرا می ترساند.

كه  افرادی  با  كردن  صحبت  از  4-من 
نمی شناسم، اجتناب می كنم.

مرا  خيلی  گرفتن  قرار  انتقاد  5-مورد 

می ترساند.
6-ترس از دستپاچه شدن موجب می شود 
تا از انجام كارها يا صحبت كردن با افراد 

اجتناب كنم.
٧-عرق كردن در برابر ديگران مرا آشفته 

می كند.
8-از رفتن به مهمانی ها اجتناب می كنم.

9-از فعاليت هايی كه در آن ها مركز توجه 
باشم، اجتناب می كنم.

۱۰-صحبت كردن با غريبه ها مرا می ترساند.
۱۱-من از صحبت در حضور جمع اجتناب 

می كنم.
مورد  تا  می دهم  انجام  كار  همه  ۱٢-من 

انتقاد قرار نگيرم.
۱۳-زمانی كه با مردم هستم تپش قلبم مرا 

ناراحت می كند.
از  دارند،  نظر  زير  مرا  ديگران  ۱4-وقتی 

انجام كارها دچار ترس می شوم.
۱5-احساس خجالتی بودن يا احمق به نظر 
رسيدن از جمله ترس های جدی من است.

۱6-از صحبت كردن با فردی كه صاحب 
قدرت و مقام است، اجتناب می كنم.

۱٧-لرزيدن در جلوی ديگران برايم ناراحت 
كننده است.

نمره گذاری و تفسیر نمرات:
به گزينه های انتخابی بدين صورت امتياز 

دهيد:

اصالً : 0             کم: 1         تا حدی:2                   
زیاد:3                خیلی زیاد:4

پس از جمع نمرات به جدول زير مراجعه 
كنيد.

میزان هراس اجتماعی:

ضعیف: 17 و کمتر
متوسط: 34

قوی: ۵1
بسیار قوی: 6۸
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 مسابقات فوتبال ساحلی  باحضور ۱۰ تيم از شركتهای پتروشيمی نوری، 
پروپيلن، پازارگاد، پايانه ها و مخازن، آرياساسول، پارس، مهر، مبين، شهرک 

پرديس و بوشهر برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد, در اين مسابقات كه از بيست و 
هفتم آذرماه آغاز شده بود و تا روز يکشنبه, پنجم دی ماه ادامه داشت, تيم 
پتروشيمی نوری توانست به مقام قهرمانی دست پيدا كند و تيم های پارس 

و بوشهر نيز به ترتيب مقام های دوم و سومی را از آن خود كردند.

مسابقات طناب كشی بانوان شركت های پتروشيمی منطقه پارس روز 
سه شنبه، چهاردهم دی ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد، تيم های طناب كشی بانوان 
شركت های آرياساسول، نوری، پازارگاد و جم با هم به رقابت پرداختند 
كه در پايان تيم های جم، نوری و آرياساسول به ترتيب به مقام های اول 

تا سوم اين دوره از مسابقات رسيدند.

بسکتبال  مسابقات  پازارگاد،  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 
كاركنان با حضور ۳ تيم  از شركت های نوری، آرياساسول و پازارگاد 
پتروشيمی  تيم  پايان  در  كه  شد  برگزار  نوزدهم  يکشنبه،  روز 
آرياساسول به مقام قهرمانی رسيد و تيم های نوری و پازارگاد به 

ترتيب دوم و سوم شدند.

روز  پارس  منطقه  پتروشيمی  های  كاركنان شركت  شنای  مسابقات 
دوشنبه، سيزدهم دی ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد، در پايان اين دوره از مسابقات كه 
با حضور 9 تيم از شركت های نوری، آرياساسول، جم، پازارگاد، پروپيلن 
جم، بوشهر،  كاويان،  پارس و زاگرس برگزار شد، شركت های پتروشيمی 
نوری و آرياساسول به صورت مشترک مقام نخست را از آن خود كردند و 
شركت های جم و پازارگاد نيز به ترتيب مقام های دوم و سوم را كسب 

كردند.

مسابقات بدمينتون بانوان شركت های پتروشيمی منطقه پارس روز 
سه شنبه، چهاردهم دی ماه برگزار شد.

برگزاری مسابقات فوتبال ساحلی

مسابقات طناب کشی بانوان

برگزاری مسابقات بسکتبال

برگزاری مسابقات شنا

مسابقات بدمینتون بانوان

به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد، در اين مسابقات تيم های 
رقابت  به  هم  با  جم  و  پازارگاد  پارس،  نوری،  شركت های  بدمينتون 
پرداختند كه در پايان خانم آزاده زنده بودی از پتروشيمی جم توانست 
مقام نخست را از آن خود كند و خانم ها سينايی از جم و موسوی از 

نوری به ترتيب مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.



به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد، مسابقات دارت كاركنان روز 
يکشنبه، هفدهم بهمن ماه با حضور تيم هايی از شركت های آرياساسول، 
جم، نوری، زاگرس و پازارگاد برگزار شد كه در پايان تيم آرياساسول به 
مقام قهرمانی رسيد و تيم های زاگرس و جم به ترتيب دوم و سوم شدند.

مسابقات شنای كاركنان شركت پازارگاد به مناسبت دهه مبارک فجر 
توسط پايگاه مقاومت بسيج حضرت ولی عصر )عج( پازارگاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد، صبح روز سه شنبه،  نوزدهم 
بهمن ماه، يک دوره مسابقه شنا در استخر مجموعه شيرينو ٢ برگزار 
شد كه در پايان اين مسابقه آقايان علی رفعت فرد، عبداحميد اوزی و 
محمد علی رضاپور به ترتيب مقام های اول تا سوم را از آن خود كردند.

مسابقات فوتسال پيشکسوتان شركت های پتروشيمی منطقه پارس 
برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد، در اين مسابقات كه در روز 
سه شنبه، نوزدهم بهمن ماه به پايان رسيد، تيم های فوتسال پيشکسوتان 
از شركت های آرياساسول، نوری، پازارگاد، كاويان، پارس و مبين با هم 
به رقابت پرداختند كه تيم كاويان توانست مقام قهرمانی را از آن خود 

كند و تيم های پارس و نوری نيز به ترتيب دوم و سوم شدند. 

به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد، مسابقات شطرنج كاركنان 
شركت های پتروشيمی منطقه پارس روز دوشنبه، هجدهم بهمن ماه 
با حضور تيم هايی از شركت های آرياساسول، مبين، مهر، جم، نوری و 
زاگرس برگزار شد كه در پايان اين دوره از مسابقات تيم نوری به مقام 

قهرمانی رسيد و تيم های جم و مهر به ترتيب دوم و سوم شدند.

كاركنان  ليفت  مسابقات  پازارگاد،  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 

برگزاری مسابقات دارت

به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد
 مسابقات شنا برگزار شد

برگزاری مسابقات فوتسال پیشکسوتان

برگزاری مسابقات شطرنج

برگزاری مسابقات لیفت 

شركت های پتروشيمی منطقه پارس روز دوشنبه، هجدهم بهمن ماه 
با حضور تيم هايی از شركت های آرياساسول، پارس، پازارگاد، نوری و 
زاگرس برگزار شد كه در پايان اين دوره از مسابقات تيم آرياساسول به 
مقام قهرمانی رسيد و تيم های نوری و عمليات غير صنعتی پازارگاد به 

ترتيب به مقام های دوم و سوم رسيدند.



شركت های  از  تيم   ۱٢ حضور  با  كاركنان  فوتسال  مسابقات 
هنگام،  زاگرس،  آپادانا،  مهر،  پارس،  پازارگاد،  نوری،  آرياساسول، 

مرواريد، دماوند، بوشهر و پروپيلن برگزار شد.
از  كه  مسابقات  اين  پازارگاد،  شركت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شانزدهم بهمن ماه آغاز شده بود، روز دوشنبه، دوم اسفندماه به 
پايان رسيد و تيم پتروشيمی پارس موفق شد مقام نخست را از 

آن خود كند.

مسابقات پرس سينه كاركنان و پيشکسوتان با حضور هفت تيم از 
شركت های پتروشيمی مبين، برزويه، آرياساسول، پارس، كاويان، 

پازارگاد و پرديس برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد، در اين مسابقات كه روز 
ورزشی  مجموعه  بدنسازی  سالن  در  و  اسفندماه  سوم  سه شنبه، 
شيرينو برگزار شد، تيم نوری به مقام نخست رسيد و تيم عمليات 

غير صنعتی پازارگاد و پارس نيز به ترتيب دوم و سوم شدند.

مسابقات شطرنج بانوان روز سه شنبه، سوم اسفندماه برگزار شد.
از  دوره  اين  پايان  در  پازارگاد،  عمومی شركت  روابط  گزارش  به 
مسابقات كه در سالن رستوران VIP  هتل شيرينو برگزار شد، در 
قسمت انفرادی خانم ها دينا ساالری از جم، سميه مير احمدی از 
نوری و مائده مدرسی نيا  از جم مقام های اول تا سوم را از آن خود 
كردند. در قسمت تيمی اين دوره از مسابقات نيز تيم های جم، نوری 

و پازارگاد توانستند مقام های اول تا سوم را از آن خود كنند.

مسابقات دوميدانی كاركنان در دو قسمت  سرعت و استقانت با 
و  پازارگاد  نوری،  جم،  آرياساسول،  شركت های  از  تيم   5 حضور 

پرديس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شركت پازارگاد، در اين دوره از مسابقات 
كه روز دوشنبه، دوم اسفندماه برگزار شد، تيم شركت عمليات غير 

صنعتی پازارگاد توانست به مقام قهرمانی دست پيدا كند.
در اين دوره از مسابقات تيم های آرياساسول و نوری نيز به ترتيب 

دوم و سوم شدند. 

برگزاری مسابقات پرس سینهبرگزاری مسابقات فوتسال

مسابقات شطرنج بانوان برگزار شد قهرمانی پازارگاد در مسابقات دو و میدانی 



 85 NEDAYE PARS magazine No. 0/10 Winter 2017



طرح "حیاط پویا" در دبستان علم و دانش با هدف "توسعه، تحرک و 

پویایی، کمک به تناسب وزن دانش آموزان و ایجاد نشاط روحی روانی 

در بین دانش آموزان" با نواختن زنگ "حیاط پویا" افتتاح شد.

بازی هایی که برای طرح حیاط پویا در مدارس در نظر گرفته شده است 

خط  جفت،  پرش  لی لی،  ارتفاع،  پرش  طول،  پرش  جهت یابی،  شامل 

تعادل، مارپله و پله هاروارد است.

روشهای  انواع  با  آموزان  دانش  آشنایی  هدف  با  پویا«  »حیاط  طرح 

به  و  آنها  سن  با  متناسب  سالم  ورزش  های  بازی  و  ورزشی  صحیح 

منظور غنی سازی اوقات فراغت برای متناسب سازی فضاهای تربیتی 

با ویژگیها و نیازهای دانش آموزان در مدارس اجرا می شود.
COD:GA-10-01

SMS:500051207

زمستان 1395پیش شماره دهـمنشریه ندای پارس۸6 



این برنامه با هدف آموزش سنت های ایرانی به کودکان و زنده نگاه داشتن 

این آیین به اجرای برنامه پرداخت و عالوه بر کودکان، والدین آنها نیز در کنار 

کودکان خود به تماشای این برنامه پرداختند.

چون  متعددی  های  بخش  کودکان  در  آموزش  اولویت  و  اهمیت  به  توجه  با 

پخش سرود ملی ایران، شعر و قصه گویی با موضوع شب یلدا، بازی گروهی 

به  مربیان  برگزار شد.  برنامه  این  در  نیز   .... و  ننه سرما  نمایش  بزن،  حدس 

با این رسم دیرینه  بیان آداب و رسوم شب یلدا به منظور آشنایی کودکان 

پرداختند.

و با گرفتن عکس یادگاری، تمامی دانش آموزان به همراه مربیان کنار سفره 

شب یلدا خاطره قشنگی رقم زدند.
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علمی  اينترنتی  پايگاه  يک   )www.jazirehdanesh.com( دانش  جزيره ی 
آموزشی به زبان فارسی است كه با هدف افزايش سواد علمی و فناورانه و بهبود 
و تقويت برنامه های آموزشی و آگاهی عموم مردم ايران از فناوری های نو  در كنار 
آگاهی بيشتر از دانش و فرهنگ پيشينيان خود، راه اندازی شده است. گردانندگان 
اين پايگاه گروهی از جوانان عالقه مند به دانش و آموزش هستند كه از راهنمايی ها و 
همراهی های نويسندگان و كارشناسان باتجربه بهره مندند. اين گروه بدون وابستگی 
به هيچ سازمانی يا گروه ديگری فعاليت می كنند و بيش از دو سال از فعاليت آنان 
می گذرد. در اين جزيره ی الکترونيکی تا كنون بيش از ٧۰۰ مقاله در موضوع های 
گوناگون علمی و آموزشی منتشر  شده و روزانه پذيرای بيش از 5 هزار كاربر جويای 

دانش و آگاهی است.
جزیره ی دانش چه بخش هایی دارد؟

  جزيره دانش بخش های گوناگونی برای گروه های سنی مختلف دارد. كودكان، 
دانش آموزان، آموزگاران، خانواده ها، دانشگاهيان و همه ی مردم، هر كدام صفحه ها و 
مقاله های مناسب خود را در جزيره دارند. به عالوه برای برخی از موضوع های مهم، 
بخش های ويژه ای نيز در نظر گرفته شده است. برای نمونه، در بخش ايران شناسی 
كه يکی از بخش های ويژه ی جزيره است، به دستاوردهای تمدنی ايرانيان از روزگار 
باستان تا زمان كنونی و اثرگذاری فرهنگ ايران بر فرهنگ جهان پرداخته می شود.

  بخش های جزيره دانش عبارتند از:
  ۱. صفحه ی اصلی: يک خبرگذاری علمی است كه تازه ترين رويدادهای علمی جهان 

به زبان ساده در آن منتشر می شود.
  ٢. جزيره  ی كودكان: نوشته   های كوتاه و بازی های آموزشی برای كودكان پيش    

دبستانی و دبستانی.
  ۳. جزيره  ی دانش آموزان: 

نوشته هايی ويژه ی دانش آموزان دوره ی 
راهنمايی و دبيرستان منتشر می شود.

رياضی،  علوم،  آموزش  درباره ی  مقاله های گوناگون  آموزگاران:    4. جزيره ی 
جغرافيا، تاريخ و روش اداره ی كالس و مدرسه.

  5. جزيره  ی خانواده : مقاله هايی درباره ی نقش پدران و مادران در آموزش فرزندان 
و موضوع های ويژه ی آنان همراه با راهنمای جزيره ی كودكان

  6. كارگاه ترجمه: نکته هايی برای ترجمه روان تر و معرفی مترجمان نامدار ايران.
  ٧. كارگاه نگارش: نکته هايی درباره ی نوشتن روان و سازمان يافته با هدف پرورش 

نويسندگانی برای كامل كردن دانش نامه ی جزيره.
  8. رايانه و اينترنت: مقاله هايی پيرامون آشنايی با اينترنت، فناوری اطالعات و 

ارتباطات و كار با رايانه و تازه ترين خبرهای فناوری اطالعات و ارتباطات. 
  9. آموزش در ايران: معرفی پيش گامان آموزش در ايران، مقاله هايی پيرامون تاريخ 
آموزش و پروش ايران، كاوشی در برنامه های آموزشی ايران، نقد و بررسی كتاب های 

درسی و كمک  آموزشی.
  ۱۰. دانش نامه ی جزيره: فراهم كردن دانش پايه در موضوع های گوناگون علمی و 

فرهنگی با نگاه ويژه به تاريخ و فرهنگ ايران و اسالم.
  جزيره دانش بخش های گوناگون ديگری نيز دارد: شبيه سازی انسان، فيزيک و 
شيمی، زمين شناسی، آموزش زيست شناسی، بخش دانشجويان و بخش های ديگری 

كه گام به گام راه اندازی می شود.

COD:GA-10-03
SMS:500051207



سـالم دوستان گل نشریه ندای پارس
در این صفحه  شما را با ضرب المثل های 
اصیل فارسی ایرانی آشنـــا می 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 چیست ؟

مثل ، سخن كوتاه و مشهوري است كه به قصه 
اي عبرت آميز يا گفتاري نکته 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 متلک مي گويند . البته ضرب المثل 
يک 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 . 

دچار  بزرگي   كشتي   دور،  زمان هاي   در 
غرق   كشتي   كه   شد  باعث   و  شد  توفان  
شود. مسافران  كشتي  توي  آب  افتادند. در 
ميان  مسافران، مردي  توانست  خودش  را به  
تخته پاره اي  برساند و به  آن  بچسبد. موج ها 
تخته پاره  و مسافرش  را با خود به  ساحل  
بردند. وقتي  مرد چشمش  را باز كرد، خود 
را در ساحلي  ناشناخته  ديد بدون  هدف  راه  

مثل سوم
عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد

COD:GA-10-04
SMS:500051207

افتاد تا به  روستا يا شهري  برسد. راه  زيادي  
ديد.  را  خانه هايي   دور  از  كه   بود  نرفته  
قدم هايش  را تندتر كرد و به  دروازه  شهر 
از  رسيد.  در دروازه ي  شهر گروه  زيادي  
مردم  ايستاده  بودند. همه  به  سوي  او رفتند. 
لباسي  گران قيمت  به  تنش  پوشاندند. او را 
بر اسبي  سوار كردند و با احترام  به  شهر 
كرده   پيدا  نجات   اين كه   از  مسافر  بردند. 
خوشحال  بود اما خيلي  دلش  مي خواست  
او  به   آن قدر  چرا  شهر  اهالي   كه   بفهمد 
احترام  مي گذارند. با خودش  گفت: .نکند 
مرا با كس  ديگري  عوضي  گرفته اند.. مردم  
شهر او را يکراست  به  قصر باشکوهي  بردند 
و به عنوان  شاه  بر تخت  نشاندند  مرد مسافر 
كه  عاقل  بود، سعي  كرد به اين راز پي ببرد. 
عاقبت  به  پيرمردي  برخورد كه  آدم  خوبي  
تا  كرد  زيادي   محبت   مي رسيد.  نظر  به  
در  كرد.  به  خود جلب   را  پيرمرد  اعتماد 
ضمن  گفتگوها فهميد كه  مردم  آن  شهر 
رسم  عجيبي  دارند. پيرمرد ، به  او گفت: . 
معموالً شاهان  وقتي  چندسال  بر سر قدرت  
مي مانند، ظالم  مي شوند. ما به  همين  دليل  
انتخاب   براي  خودمان   شاه   يک   سال   هر 
مي كنيم. هر سال  شاه  سال  پيش  خودمان  
را به  دريا مي اندازيم  و كنار دروازه ي  شهر 
برسد.  راه   از  كسي   تا  مي مانيم   منتظر 
او را بر  اولين  كسي  كه  وارد شهر بشود، 
تخت  شاهي  مي نشانيم. تختي  كه  يکسال  
بيشتر عمر نخواهد داشت.  مسافر فهميد 
كه چه سرنوشتي  در پيش روي اوست . 
دو ماه  بود كه  به  تخت  پادشاهي  رسيده  
بود. حساب  كرد و ديد ده  ماه  بعد او را به  
دريا مي اندازند. او براي  نجات خود فکري  
كرد: از فردا   بدون  اين كه  اطرافيان  بفهمند 

توي  جزيره اي  كه  در همان  نزديکي ها بود 
كارهاي  ساختماني  يک  قصر آغاز شد .در 
مدت  باقي مانده ، شاه  يکساله  هم  قصرش  
را در جزيره  ساخت  و هم  مواد غذايي  و 
به  جزيره   را  نياز زندگي اش   وسايل  مورد 
انتقال  داد. ده  ماه  بعد  وقتي شاه  خوابيده  
بود ، مردم  ريختند و بدون  حرف  و گفتگو 
شاهي  را كه  يکسال  پادشاهي اش  به  سر 
آمده  بود از قصر بردند و به  دريا انداختند. 
او در تاريکي  شب  شنا كرد تا به  يکي  از 
و  آن  دور  بود  داده   قايق هايي  كه  دستور 
برها منتظرش  باشند رسيد. سوار قايق  شد 
كه   به  جزيره   افتاد.  راه   به طرف  جزيره   و 
كرد  را شکر  بود. خدا  رسيد، صبح  شده  
اما  بود رفت  به  طرف  قصري  كه  ساخته  
دوستش   كه   پيرمردي   همان   با  ناگهان  
شده  بود روبه رو شد. به  پيرمرد سالم  كرد 

و پرسيد: .تو اينجا چه  مي كني؟.
پيرمرد جواب  داد: .من  تمام  كارهاي  تو را 
زيرنظر داشتم. بگو ببينم  تو چه  شد كه  
جزيره   اين   در  قصر  اين   ساختن   فکر  به  
بودم   .من  مطمئن   افتادي؟ مسافر گفت: 
كه  واقعه ي  به  دريا افتادن  من  اتفاق  خواهد 
از  پيش   كه   گفتم   دليل   همين   به   افتاد، 
وقوع  و به وجود آمدن  اين  واقعه  بايد فکري  
به  حال  خودم  بکنم. پيرمرد گفت: .تو مرد 
باهوشي  هستي. اگر اجازه  بدهي  من  هم  
در كنار تو همين جا بمانم از آن  پس، وقتي  
كسي  دچار مشکلي  مي شود كه  پيش  از 
آن  هم  مي توانسته  جلو مشکلش  را بگيرد و 
يا هنگامي كه  كسي  براي  آينده  برنامه ريزي  

مي كند، گفته  مي شود كه  
عالج  واقعه  قبل  از وقوع  باید کرد.
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گوشه  يک  موشک  موش  بود.  صبح 
نشسته بود و چوبش رو گاز می زد.مامان 
سرو  برو  گفت:  و  رسيد  راه  از  موشی 
برويم خانه  بشور. می خواهيم  را  دمت 
خاله موشی. خانه خاله موشی توی انبار 
گندم بود. موش موشک از خوش حالی 
باال و پايين پريدو گفت: به به ! می رويم 
يک شکم سير گندم می خوريم. خيلی 
خوش می گذرد. مامان موشی اخم كرد 
و گفت: ولی نه بی اجازه! حاال بدو كاری 

را كه گفتم ، بکن.
از  و  آب  چاله  توی  رفت  موشک  موش 
و  من   ، رفتيم  وقتی  زد:  داد  جا  همان 
می  باال  ديوار  و  در  از  خاله  های  بچه 

رويم. خيلی خوش می گذرد.

چاله  از  گرفت،  را  او  دم  موشی  مامان 
بيرون آورد و گفت: ولی نه بی اجازه!

موش موشک سرو دمش را خشک كرد. 
خانه  خوب! شب  چه  كشيد:  بلندی  آه 

خاله خاله می مانم.
روی كاه ها می خوابم و از سوراخ سقف 
انبار، ماه را نگاه می كنم. خيلی خوش 

می گذرد.
اجازه!  بی  نه  ولی  گفت:  موشی  مامان 
بعد يک تيکه پنير را توی بقچه گذاشت. 
بست  موشک  موش  چوب  سر  را  بقچه 
از غذای توی راهمان.  اين هم  و گفت: 
حاال راه بيفت كه برويم. موش موشک 
با دقت به چوب نگاه كرد و پرسيد: اين 
همان چوب من نيست كه وقتی دندان 

هايم می خارد، می جوم!
است.  داد: خودش  مامان موشی جواب 

اين را هم با خودمان می بريم.
و گفت:  را خاراند  موش موشک سرش 

فکر خوبيست، ولی نه بی اجازه!
افتاد كه  يادش  و  مامان موشی خنديد 

بايد از موش موشک اجازه بگيرد.
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و اما
بازی...

 
امروز ميخواهيم يک مهمانی بگيريم!

من و تو با كمک هم! هووورا!
يک مهمان بی رو دروايسی انتخاب كنيد كه كودک 
هم او را خيلی دوست داشته باشد، مهم است كه برای 

دعوت كردن او اضطراب  كارها را نداشته باشيد.
به كودكتان بگوييد:

امروز ميخواهيم مامان بزرگ را دعوت كنيم، او مهمان 
ماست. به نظر تو برای يک مهمانی بايد چی كار كنيم؟
نظرات كودک را گوش كنيد، سپس يک كاغذ بزرگ يا 
چند كاغذ كوچک بياوريد و نقاشی كوچکی از هر كاری 

كه الزم است انجام دهيد بکشيد.مثال:
نقاشی يک قابلمه  نشون دهنده ی غذاست، نقاشی 
تزئين  نقاشی  گردگيری،  دستمال  نقاشی  جاروبرقی، 
خانه با كاغذ رنگی، نقاشی چيدن ميوه ها در ظرف، 
نقاشی گذاشتن بشقاب ها سر سفره، نقاشی بردن چای 
برای مهمان، نقاشی تلفن: زنگ به مادربزرگ و دعوت 
كردن او. اين نقاشی ها را با كمک هم بکشيد تا كودک 

بداند كه چه كارهايی بايد انجام شود.
آن ها را يک بار ديگر با كودک مرور كنيد از او بپرسيد: 
آيا يک نفر می تونه همه ی اين كارها رو انجام بده؟اگر 
انجام بده چی ميشه؟ خسته ميشه؟؟ پس بهتره اين 

كارها را بين خودمان تقسيم كنيم و هركس مسئول 
يک كاری بشه.

)حتما از كلمه ی مسئول استفاده كنيد تا بچه ها با اين 
كلمه بهتر آشنا بشوند)

آيا تو در اين كارها به من كمک می كنی؟كدام كارها 
را تو دوست داری انجام بدی؟

حداقل 4 وظيفه برای او درنظر بگيريد كه مطابق سن 
و توان او باشد و سپس بگوييد:

پس تو مسئول گردگيری ميزها، چيدن ميوه در ظرف، 
بشقاب  چيدن  و  قشنگ  نقاشی  يک  با  خانه  تزئين 
بقيه كارها. هر كاری را كه  ها هستی و من مسئول 
انجام داديم، نقاشی اش را خط می زنيم تا بدانيم چه 

كارهايی مانده است.
انتظار اين را نداريم كه كودک باری از رو دوش شما 
و  بيشتر شود  كاری  كثيف  باعث  شايد حتی  بردارد، 
زحمت شما را زياد كند،  مراقب باشيد كه بيش از حد 
از او ايراد نگيريد. در اين بازی، فقط و فقط هدف اين 
است كه كودک بداند هر دفعه كه شما مهمان داريد 
زحمت های زيادی می كشيد و مسئوليت پذيری را 
ياد بگيرد. به اين ترتيب او را فرزندی مسئول تربيت 

می كنيد.

ناصر  نوشته  زندگی  های  ارزش  کتاب  از  تلفیقی  منابع: 
یوسفی و تجربیات درمانگر، کانال تربیت سبز با مدیریت 

وحیدنصیری، روانشناس: زهرا مقامی شریف
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آزمایش این هفته، پاسخ به پرسشی است 
که می دانم در ذهن همه شما وجود دارد: 
چگونه  هستند،  ما  اطراف  که  چیزهایی 
رنگ خود را به دست آورد ه اند؟ رنگ های 
گوناگون  نورهای  واقع،  در  گوناگون، 
چون  می بینیم،  را  رنگ ها  ما  هستند. 
جذب  را  مختلف  نورهای  مختلف،  اشیای 
یا منعکس می کنند. با انجام این آزمایش، 

بیشتر متوجه موضوع خواهید شد:
وسایل مورد نیاز:

یک ظرف، آینه، کاغذ، نور شدید خورشید
شرح کار:

آب را درون ظرف بریزید و آن را در آفتاب 
داخل  مایل  به صورت  را  آینه  قرار دهید. 
آینه  روی  روبه  را  کاغذ  بگذارید.  ظرف 
بگیرید. حاال آینه را آرام باال و پایین ببرید 

تا رنگین کمان را روی کاغذ ببینید.
نتیجه آزمایش:

مختلفی  رنگ های  ترکیب  از  سفید  نور 
آزمایش  این  انجام  با  است.  تشکیل شده 
شما توانستید رنگ های خورشید را تجزیه 
روی  که  رنگ هایی  همه  واقع  در  کنید. 

کاغذ مشاهده می کنید، همان نور خورشید 
است که با اجزای تشکیل دهنده اش آ ن را 

می بینید.
نوری که ما می بینیم، مجموع های از امواج 
است. نور خورشید سفید به نظر می رسد، 

درحالی که ترکیبی از همه نورها است.
ما اجسام گوناگون را به رنگ های متفاوت 
مواد  از  آن ها  چون  می کنیم،  مشاهده 
موج های  که   ساخته  شده اند  متفاوتی 
می کنند.  منعکس  یا  را جذب  نور  مختلف 
را  اجسام  ما  باشد،  نداشته  وجود  نور  اگر 
که  کنید  فکر  شب  تاریکی  به  نمی بینیم. 
همه  است،  خاموش  چراغ ها  همه  وقتی 
ما  می رسند.  نظر  به  تیره  و  سیاه  چیز 
مواد  زیرا  بینیم؛  سبزمی  را  درختان  برگ 
شیمیایی موجود در آ ن ها همه رنگ های 
را  نور را جذب می کنند و فقط رنگ سبز 
سفید  جسمی  وقتی  می کنند.  منعکس 
است، همه امواج نور را باز می تاباند و اگر 
جسم سیاه باشد، همه امواج نور را جذب 

می کند و هیچ نوری را منعکس نمی کند.
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خروسی بود پرطاليی و تاج قرمزی كه خيلی قشنگ 
برمی چيد،  دانه  كه  همان طور  خروس  روز  يک  بود. 
رفت و رفت تا از ده دور شد. يک دفعه سرش را بلند 
كرد، روباهی دوان دوان به طرفش می آمد. به طرف ده 
برگشت. ديد ی وای، خيلی از ده دور شده است. اين 
طرف را نگاه كرد، آن طرف را نگاه كرد. يک درخت در 
آن نزديکی بود. پريد و روی يکی از شاخه های درخت 
»ای خروس  گفت:  و  درخت  زير  آمد  روباه  نشست. 
پرطاليی،  چرا تا مرا ديدی، باالی درخت پريدی؟ نکند 

از من ترسيدی؟«
خروس گفت: »بايد هم روی درخت می پريدم. بايد هم 

از تو می ترسيدم. آخه تو دشمن منی.«
روباه گفت: »تاج قرمزی، پرطاليی، مگر خبر نداری كه 
 سلطان جانوران، شير مهربان، گفته كه همه بايد با هم 
دوست باشند؛ مهربان باشند؛ كسی نبايد به كسی بدی 
كند؛ بايد از امروز، گرگ و ميش از يک چشمه آب 
بخورند؛ كبوتر و باز، تو يک النه بخوابند؛ روباه و خروس 
هم با هم دوست باشند؟ حاال خروس جان،  از درخت بيا 
پايين. بيا تا كمی با هم گردش كنيم، گل بگوييم و گل 

بشنويم.«
خروس زرنگ، خروس قشنگ كمی فکر كرد و گفت: 
»راست می گويی، آروباه؟ چه خبر خوبی! واقعاً كه خيلی 

خوب شد.«

روباه گفت: »پس معّطل چه هستی؟ بيا پايين ديگر…«
خروس گفت: »كمی صبر كن. چند تا جانور دارند مثل 
باد به اين جا می آيند. صبر كن آن ها هم برسند تا همگی 
با هم به گردش برويم. اين طوری بيشتر به ما خوش 

می گذرد.«
روباه كه ترس برش داشته بود پرسيد: »چه شکلی 

هستند؟«
خروس در جواب گفت: »مثل گرگ هستند؛ اّما گوش 

و دمشان درازتر است. فکر كنم سگ های گلّه باشند.«
روباه تا اين را شنيد، پا گذاشت به فرار.

خروس فرياد زد: »كجا داری می روی؟ مگر به گردش 
نمی آيی؟«

روباه گفت: »سگ ها دشمن من هستند. مرا تّکه و پاره 
می كنند.«

خروس گفت: »آروباه، مگر خودت نگفتی كه به فرمان 
شير همه بايد با هم دوست باشند؟«

روباه گفت: »چرا گفتم؛ ولی می ترسم اين ها هم مثل تو 
فرمان شير را نشنيده باشند. آن وقت تا بخواهم به آن ها 
حالی كنم كه چه شده و چه نشده، تّکه بزرگم، گوشم 

می شود.«
روباه اين را گفت و با سرعت از آن جا دور شد. خروس 

هم از درخت پايين آمد و به ده برگشت….
مرزبان نامه
بازنويسی محّمدرضا شمس
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من كه به اين قشنگي ام
با پر و بال رنگي ام

يکه خروس جنگي ام
قوقولي قو قو

ببين ببين تاج سرم
ببين ببين بال و پرم
اين قد و باال را برم

قوقولي قو قو
منم خروس خوش صدا
هميشه بانگ من به پا

ببين مرا ببين مرا
قوقولي قو قو

دهم هميشه آب و دان
به مرغ و جوجه ها نشان

منم خروس مهربان
قوقولي قو قو

سروده: عباس يميني شريف

منم خروس
 خوش صدا
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افقي
۱.ورزشگاه سنتی-  اولين بخش روده كوچک

٢.جنبش و تکان شديد-  تن پوش، جامه-  شهر وبندری در شمال شرقی 
ايتاليا

۳.پيگيری و دنبال كردن-  مثل و مانند-  ويران كننده
4.عشوه گيری- آزاد و رها-  با باخت تبانی است-  تپق زدن

5.رود آرام- وسط و بين-  حاصل
6.كنايه از آدم لجوج- گوسفند جنگی- مذكر

٧.شهر بلغارستان-  مدفن ناصر خسرو قباديانی-  دانه نهانزا
8.به رخ كشيدن احساس-  دادن امتياز تشکيل شركت ها به خارجيان 

مطلقا... است-  خاطر
9.بانگ جانور درنده- كتابی از لئوواالس آمريکايی- از اين های فوتبال ايتاليا

۱۰.يکی از نت های موسيقی-  پاداش و اجرت-  حركتی در جودو
۱۱.پيام اوری-  نوعی ترشی-  ناخن چهارپا

۱٢.آب دهان-  پدر مرد اويچ-  تکيه كالم چوپان-  از جنس نی!
۱۳.شيفته و شيدا- لباس رسمی اروپا- حركت آونگی داشتن و آب خوردن

۱4.امتحان-  دلداری، آرام يافتن-  سازمان فضايی
۱5.طی كردن-  چاشنی كاهو

عمودی
۱.كشوری در اقيانوسيه-  برای حل برخی از مشکالت بايد از آن گذشت

٢.زگيل- فرمانروايان، جمع امير- شفا بخش است اگر خدا بخواهد
۳.برنج فروش- حنا-  نوعی اسلحه كمری

4.به فرموده امام علی )ع( كليد همه بدی هاست-  ثروت، نوانگری-  فلز 
رسانا-  خرمن بر باد ده

5.آشکار- پارچه فروش- گياه تو خالی
6.برج كج فرانسه- گودال و مغاک- زير و رو كننده علم شيمی
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٧.بخشش- زن همنشين-  عنکبوت
8.ديروز عرب- دارای آهنگ يکسان- واحد شمارش اسب

9.از القاب رستم- انسان نمای جنگلی- آهک
۱۰.گويند زاييده احتياج است-  خونبها- عدد گلر

۱۱.آب در لغت محلی-  ديگ دهان گشاد- كفش سربازی
۱٢.جوشن- باالبر ماشين-  دستبند زنانه- گنجشک

۱۳.پرگار- بيماری سگی- نسب شناس
۱4.سبک ادبی صائب- پشيمان- ديپلماتيک

۱5.شهر و تيم فوتبال معتبر آلمان- آسودگی خاطر



سه روز قبل از عيد بود كه يک شماره ناشناس، پيامکی داد و نوشت 
مزاحمتان  خانواده  اتفاق  به  نداريد،  برنامه ای  عيد  برای  كه:»اگه 
می شويم«. برايش نوشتم: »قدمتان بر چشم. ولی شمارتان را ندارم«! 
جواب داد:»يک دوست بسيار قديمی «! و چون قصد غافلگيری 
اسم  به  را  شماره  كردند.  خودداري  خودشان  معرفی  از  داشتند 
»دوست قديمی« ذخيره كردم و رفتم سراغ واتس آپ و تلگرام 
كه تصوير پروفايلش رو چک كنم! زير برج ايفل عکس گرفته بود 
و گذاشته بود پروفايل واتس آپ! در تلگرام هم چندين عکس از 
مسافرت خارجی شان گذاشته بودند كه در هيچ تصويری نتوانستم 
چهره شان را شناسايی كنم! زيرا همان طور كه خودشان گفته بودند 

آخرين ديدار ما به ۱5 سال پيش برمی گشت. 
هرچه بيشتر فکر كردم، كمتر به نتيجه رسيدم. در بين دوستان من 
كسی با اين وضعيت مالی سابقه نداشت؛ يعنی اگر همچين آدمی هم 

وجود داشت كه ديگر با ما دوست نمی شد!
با ميزبانی ايشان مشکلی نداشتم. فقط نمی دانستم كسی كه يک روز 
كنار مجسمه آزادی در نيويورک عکس انداخته، يک روز زير برج 
ايفل و به عبارتی يک پايش اروپا بوده و يک پايش امريکا، حاال اگر 

بيايد جم، من بايد چکار كنم كه به ايشان خوش بگذرد؟!
به خانمم گفتم: خانم! اگه يه دوست قديمی قرار باشه بياد خونه و 
چند روز مهمون ما باشه، چطور برنامه ريزی می كنيد؟ بالفاصله گفت: 
يه روز ميريم دارالميزان، فردا هم ميريم ده شيخ؛ بيدخون و نايبند 
هم كه هست! ديگه چی ميخاد؟! گفتم: بابا طرف از اروپا برگشته، 
مستقيم ببريش دارالميزان كه ريِست ميشه! وقتی اصل ماجرا را 
برايش توضيح دادم و از عمق مطلب باخبر شد، كمی فکر كرد و 

گفت: پارک چگاسه جم هم هست!
در حالی كه به شدت از مشورت با همسرم پشيمان بودم و به دنبال 
بهانه ای برای تغيير موضوع مي گشتم، پيامکی دريافت كردم با اين 
موضوع:»دهکده گردشگری پازارگاد، آماده ارائه خدمت به خانواده ها 

و مهمانان نوروزی است«!
روز موعود فرا رسيد. دوست عزيزم به همراه خانواده محترمشان در 

تاريخ ٢9 اسفند به كلبه سازمانی ما تشريف فرما شدند.
مطابق معمول چندين ساعت اوليه به احوال پرسی و مرور خاطرات 
قديمی گذشت. از اتفاقاتی كه باعث شده بود ره صد ساله را يک شبه 
طی كند، پرسيدم. هيچ چيزی بروز نداد و همه را نتيجه درايت، 
تالش و پشتکار خودش بيان كرد! بنده هم مثل منگل ها نشسته 

بودم و سرم را به نشانه تصديق تکان می دادم!
 آخر شب بود كه دوستم پرسيد: حاال برنامه فردا چيه؟

گفتم: دهکده گردشگری!
گفتند: ناهار چی؟

-دهکده گردشگری!
-كنار دريا چی؟

-دهکده گردشگری!
-تفريح بچه ها چی؟
-دهکده گردشگری!

تلويزيون هم داشت »مدرسان شريف« را پخش می كرد!
فردا صبح ساعت 9 آماده رفتن به دهکده شديم. اگر چه هوای ابری و 
بسيار مطبوعی بود. ولی اختالف طبقاتی بيداد می كرد! سقف خودرو 
آن ها بازشو بود و چون هوای فرح بخشی بود، سقف را كامالً باز كرده 
بودند. خودرو ما دو تا از شيشه باالبرهاش هم خراب بود! يکی از 
درها هم از داخل باز نمی شد! موزيکی كه از ماشين آن ها به گوش 
می رسيد، آهنگی از »جيپسی كينگز« بود. در خودرو ما »عباس آقا« 

داشت آهنگ »پارسال با هم دسته جمعی...« را اجرا می كردند!
به هر سختی بود در معيت مهمان عزيزمان به دهکده گردشگری 
رسيديم. با آنکه خودم نيز اولين بار بود به دهکده وارد می شدم، ولی 
با هماهنگی خانواده طوری رفتار می كرديم كه گويی تمام مدت سال 
در حال تفريح و خوش گذرانی در دهکده هستيم. الحمداهلل مسئولين 
غرفه ها هم از همکارانمان بودند و حسابی تحويلمان گرفتند. هوای 
ابری و نم نم باران هم به ياری بنده آمده بودند و همگي حسابی 

آبروداری كردند.
به هر سختی و استرسی كه بود، آن چند روز با همکاری شركت 
پازارگاد به خير و خوشی و با آبروداری گذشت؛ و اگر چه آن دوست 
به  قلبا  بنده  برايم گفت ولی  اين سفر  از لذت بخشی  بارها  عزيز 
حرف هايش اعتقادی نداشتم؛ چون فکر می كردم اين سخنان را از 

جهت تعارف و روحيه دادن به ما بيان می كند!
مدت ها از اين ماجرا می گذشت تا اينکه چند روز پيش مجدداً پيامی 
از دوست قديمی دريافت كردم با اين مضمون كه: »سالم. پارسال 
فرصت نشد همه غرفه ها را سر بزنيم. عيد امسال مجدداً مزاحمتان 

خواهيم شد. البته به اتفاق برادر و خانواده خانمم!«
اكنون ديگر يقين كردم كه واقعاً به ايشان خوش گذشته بود!
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