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هر روز صبح که چشمانمان را باز می کنیم، فرصت و هدیه 
دوباره ای از طرف خداوند است، فرصتی دوباره تا به آنچه 
نباید انجام می دادیم و انجام داده ایم، فکر کنیم، فکری 
نو و طرحی نو دراندازیم و آنچه را که باید انجام دهیم. 
همه روزها، روز خدا و همه ماه های سال، ماه خداست 
را  ما  ماه سال، ماهی است که خدا  اما در میان دوازده 
نعمت های   خوان  از  تا  است  کرده  دعوت  مهمانیش  به 

بیشمارش نهایت استفاده را ببریم.
با اینکه همه ماه ها ماه خداست و انسان ها، همه وقت از 
نعمت های مادی و معنوی و در حقیقت از سفره گسترده 
بزرگ  آنجا که کتاب های  از  اما  استفاده می کنند،  الهی 
آسمانی از جمله قرآن که کتاب هدایت و راهنمایی برای 
همه بشریت است در این ماه نازل شده است و از آنجا که 
وظیفه بزرگ الهی روزه در این ماه انجام می شود امتیاز 

خاصی به این ماه بخشیده است.
رمضان، ماه خدا و مهمانی خدا، ماه بهار قرآن، ماه لیله القدر 
و پاکی و تعالی انسان است. رمضان، ماه برکت، رحمت، 
مغفرت، توبه، انابه و صبر، ماه تقوا و طهارت و رهایی از شر 

نفس و به خدا پیوستن است.
ماه مبارک رمضان از راه رسیده است و با خود دنیایی از 
فضیلت و معنویت را به همراه آورده است. فرایض بسیاری 
در این ماه وجود دارد که یکی از آنها روزه داری است. روزه 
دارای فواید و مصالح روانی، اخالقی، جسمی، اقتصادی 
اجتماعی، بهداشتی، درمانی و حتی سیاسی است و باید در 
مورد هر کدام از آنها، جداگانه و مستقل به بحث پرداخت؛ 
اما یکی از ابعادی که در حوزه فواید روزه و روزه داری باید 

بیشتر پرداخت، بعد اخالق است.
روزه واقعی، صفای باطن و پاکیزگی روح را به همراه دارد، 
آشامیدن  و  خوردن  از  خودداری  با  روزه دار  انسان  که  چرا 
قوای حیوانی خود را تضعیف و بر هوا و هوس های خود پیروز 

می شود.
تردیدی نیست که گناه کردن و تجاوز به حقوق دیگران، بنیاد 
هر جامعه ای را سست، متزلزل و نابود می کند. تاریخ بیانگر آن 
است که هر جامعه ای تا زمانی می تواند پایدار بماند و به سیر 
صعودی خود ادامه دهد که به گناه و فساد آلوده نشده باشد 
و چون جامعه ای به گناه و فساد، بی قانونی و تجاوز به حقوق 
دیگران روی آورد متزلزل و سپس از بین خواهد رفت. روزه ای 
که اسالم بدان دستور می دهد در واقع مبارزه ای همه سویه 
علیه همه انواع فساد و آلودگی هاست و اگر با شرایط آن انجام 
پذیرد ریشه همه فسادها، انحراف ها و آلودگی های اجتماعی 
از دل و جان انسان ها کنده شده و به جای آن صفا و پاکی 

نشانده می شود.
سرچشمه آتش های جهنم در قیامت و در جهنم های اجتماعی 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع بشری آتش های درون ما 
انسان ها است. کوه های آتشفشان در دل طبیعت قابل مقایسه 
با آتشفشان هایی همچون حسادت و لجاجت و برتری جوئی ها 
و خودنمایی های ما نیست. گاهی یک نفر تنها با یک جمله 
می تواند دنیا را به آتش بکشاند، پس در ماه رمضان از خودمان 
و زبانمان به خدا پناه ببریم و به قول امام خمینی که درود 
را بشکنیم،  یاوه گوئی  زبان  بربندیم،  باد  او  بر  خلق و خالق 
قلم و دوات شیطانی را در به هم بافتن مهمالت، مبهمات و 

خزعبالت و تکرار مکررات به کار نگیریم.
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مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از توافق 3 میلیارد یورویی با 
یک شرکت اروپایی برای ساخت یک مجتمع پتروشیمی در عسلویه و با 
هدف تولید 2 محصول جدید برای نخستین بار در تاریخ صنعت پتروشیمی 

ایران خبر داد.
پتروشیمی، عادل  انجمن صنفی کارفرمایی  از  نقل  به  نیپنا  به گزارش 
نژادسلیم از برنامه ریزی برای تولید 2 محصول جدید پلیمری برای نخستین 
بار در تاریخ صنعت پتروشیمی ایران خبر داد و گفت: این محصوالت پلیمری 
زنجیره محصولی بوده که در ایران تا کنون تولید نشده و در سطح صنایع 

پتروشیمی جهان هم انحصاری است.
مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از امضای تفاهم نامه ساخت 
تولید یک مجتمع عظیم پتروشیمی برای تولید این دو محصول خاص 
پلیمری با مشارکت خارجی خبر داد و گفت: تفاهم نامه ساخت این مجتمع 

جدید پتروشیمی در عسلویه با یک شرکت اروپایی امضا شده است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی روند اجرای این طرح مشترک پتروشیمی 
در مرحله مطالعات امکان سنجی است، اظهار داشت: با نهایی شدن مذاکرات 
به زودی جزئیات بیشتری از نوع مشارکت با طرف اروپایی، ظرفیت تولید و 

... اعالم خواهد شد.
این  برای ساخت  نژادسلیم در خصوص حجم سرمایه گذاری مشترک 
مجتمع پتروشیمی هم توضیح داد: پیش بینی می شود حداقل سه میلیارد 
یورو برای طراحی، ساخت و بهره برداری این طرح پتروشیمی سرمایه 

گذاری مشترک انجام شود.
مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به این که  یک سرمایه 
گذاری 1.5 تا 2 میلیارد یورویی دیگر برای دو پروژه دیگر پتروشیمی پیش 
بینی شده است، خاطرنشان کرد: در مجموع حدود 5 میلیارد یورو در این 

سه طرح جدید پتروشیمی سرمایه گذاری خواهد شد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از بهره برداری و افتتاح هفت طرح 
پتروشیمی در سال ۹۶ خبر داد.

به گزارش نیپنا، مرضیه شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
دربیست و هشتمین اجالس مدیران عامل مجتمع های تولیدی پتروشیمی 
، اظهار کرد: به زودی طرحهای پتروشیمی متانول کاوه و فاز سوم پردیس 
به بهره برداری خواهند رسید. وی با بیان این که تا پایان امسال طرح های 
پتروشیمی مرجان، فاز نخست پتروشیمی بوشهر، پترو کیمیای ابن سینا، 
فاز یک نیروگاه دماوند و فاز 2 خط لوله اتیلن غرب نهایی خواهند شد، گفت: 
در مجموع ۹ میلیون تن به ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در سال ۹۶ 

افزوده خواهد شد.
شاهدایی ادامه داد: با برنامه ریزی کامل ، منسجم می توانیم برنامه های 
با همکاری بخش  را  پتروشیمی  توسعه صنعت  برای  بینی شده  پیش 
خصوصی محقق کنیم.  مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: 
این شرکت افزون بر برنامه ها و وظایف اصلی خود، کمک به راه اندازی طرح 
هایی که در راستای اقتصاد مقاومتی قرار دارند را در دستور کار خود دارد و 

امیدواریم روند توسعه صنعت پتروشیمی در دولت دوازدهم نیز تداوم یابد.

آریاساسول در اولین جشنواره ملی بهره وری با کسب دو جایزه خوش 
درخشید.

اول  مرحله  آریاساسول،  پلیمر  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
هشتمین جشنواره ملي بهره وری با حضور فعاالن اقتصادی و بخش 
ایران برگزار  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  اتاق  خصوصی در 
شد و شرکت پلیمر آریاساسول با درخشش در حوزه تجربه های موفق 
با  Best Practice به دلیل بهینه سازی فرآیند های کسب و کار 

با سرمایه گذاری 3 میلیارد یورویی انجام می شود
ساخت اولین پتروشیمی مشترک ایران- اروپا

طرح های پتروشیمی در صف افتتاح معرفی شد

درخشش شركت پلیمر آرياساسول در مرحله اول 

استقرار سیستم مدیریت منابع سازمانی)ERP( و سیستم مدیریت 
فرآیندهای کسب و کار)BPMS( و همچنین در حوزه بهینه کاوی) 
Bench Marking ( به واسطه استقرار سیستم مدیریت ایمنی 
فرآیند )PSM( به عنوان شرکت برگزیده معرفی و مورد تقدیر قرار 

گرفت.
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و  زیرساخت ها  از  آریاساسول  ارشد شرکت  و مدیران  مدیرعامل 
مجتمع های مسکونی در شهرک پردیس و شهر جم بازدید کردند 

مدیرعامل پتروشیمی جم با صدور حکمی مهندس سلمان درویشی 
را به عنوان مدیرعامل شرکت پلی پروپیلن جم منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم، مهندس حسین میرافضلی 
در آیین تودیع سعید سوادکوهی و معارفه مهندس سلمان درویشی 
تصدی  دوران  در  سوادکوهی  مهندس  زحمات  از  تشکر  ، ضمن 
پلی  گذشته شرکت  سال  کرد:در طول 4  اظهار  در شرکت  اش 
پروپیلن جم رو به رشد بوده و توانست از ظرفیت تولید 130هزار 
تن  به 251هزار تن برسد که در مجموع پیشرفت خوبی است اما 
از ما مدیریت جدید انتظار داریم ظرفیت تولید این شرکت را به 

بازدید مدیرعامل شرکت آریاساسول از شهرک 
پردیس و مجتمع های مسکونی شهر جم

مدیرعامل شرکت پلی پروپیلن جم منصوب شد

قرار  خانواده ها  مشکالت  و  نظرات  نقطه  جریان  در  نزدیک  از  و 
گرفتند.

مهندس  آریاساسول،  پلیمر  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
بحرینی در این بازدید با حضور در مراکز مختلف شهرک توجه 
توسعه فضای  از جمله  رفاهی ساکنین  توسعه مسائل  به  بیشتر 
نمودن  مهیا  متخصص،  پزشکان  حضور  فراهم سازی  و  درمانگاه 
شرایط برای تحصیل دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهرک، 
تکمیل واحدهای نیم ساخته، توسعه مرکز خرید، احیاي پارک 
حال  رفاه  مسکونی جهت  واحدهای  توسعه  فوریت  و  کوهستان 

خانواده های کارکنان را خواستار شد.
از مجتمع های مسکونی استیجاری واقع در شهر  بازدید  وی در 
جم، از نزدیک با خانواده های ساکن مالقات کرد و ضمن تأکید بر 
اهمیت توجه بیش از پیش به رفاه خانواده های همکاران ساکن 
در جم، دستورات الزم برای مرتفع شدن مشکالت همکاران در 

برخی از مجتمع های مسکونی را صادر کرد.
اختصاصی  مراسم  در  بازدید  این  پایان  در  بحرینی  مهندس 
شهرک  رفاهي  امور  سالن  در  آریاساسول  همکاران  خانواده های 

پردیس شرکت کرد.

300هزارتن در سال برساند .
مدیرعامل پتروشیمی جم افزود:ما به جد افزایش ظرفیت شرکت پلی 
پروپیلن جم را دنبال می کنیم و مذاکراتی با شرکت های مختلف در 
این خصوص داشته ایم و امیدوار هستیم امسال افزایش ظرفیت تولید 

این شرکت به ظرفیت اسمی مورد نظر برسد.
جم  پروپیلن  پلی  شرکت  کرد:  خاطرنشان  میرافضلی  مهندس 
بزرگترین شرکت تولیدکننده پلی پروپیلن در ایران است و گریدهای 

بی نظیری را تولید می کند که در داخل کشور رقیب ندارد.
مهندس میرافضلی با بیان اینکه خوشبختانه در گذشته قدم های 
خوبی در شرکت پلی پروپیلن جم برداشته شده است، اظهار کرد: 
روند ورود شرکت به بورس اوراق بهادر تهران با افزایش سرمایه ای 
که در نظر گرفته شده است باید تکمیل شود و در صدد آن هستیم 
تا بعد از ورود به بوری تهران ،20درصد از سهام شرکت را در بورس 

استامبول عرضه کنیم.
مبارکه  فوالد  مدیران  از  درویشی  سلمان  مهندس  است،  گفتنی 
اصفهان طی مراسمی به عنوان مدیرعامل شرکت پلی پروپیلن جم 
اقتصادی  معاون  مراسم  این  در  شد.  سوادکوهی  سعید  جایگزین 
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور ، اعضای هیت 
مدیره شرکت پلی پروپیلن جم و برخی از مدیران پتروشمی جم 

نیزحضور داشتند.
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پتروشیمی جم تندیس مدیریت دانش در جایزه 
جهانی سازمانی دانشی برتر را کسب کرد

پتروشیمی جم میزبان اولین تور بین المللی 
علمی، صنعتی و گردشگری در کشور

بازدید معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پتروشیمی جم

بازدید دانشجویان صنایع شیمیایی از 
پتروشیمی مروارید

مجموعه فعالیت های مدیریت دانش پتروشیمی جم مورد بازدید و ارزیابی 
پروفسور نورث از کشور آلمان نماینده جایزه جهانی سازمانی دانشی برتر 
)MAKE( قرار گرفت و شرکت پتروشیمی جم به عنوان یکی از سه تجربه 
برتر کشور در سال 13۹5 شناخته شد و تندیس مدیریت دانش به شرکت 

پتروشیمی جم اعطا شد.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم، جایزه سازمان دانشی برتر ایران 
که   )MAKE; Most Admired Knowledge Enterprise(
 MAKE از سال 2011 به طور رسمی و زیر نظر مستقیم بنیاد جهانی
توسط دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود، در سطح منطقه ای/ملی بوده 
و به طور مشابه هر ساله در قاره های اروپا، آمریکای شمالی، آسیا برگزار 
می شود. مهم ترین هدف جایزه سازمان دانشی برتر )MAKE( هدایت 
سازمان ها در مسیری است که به طور پایدار و نظام مند از تجربیات، نوآوری ها 
و سرمایه های فکری خود در کلیه ارکان سازمانی به طور مؤثر استفاده نموده 

و درنهایت خلق ارزش مبتنی بر دانش را برای سازمان به ارمغان بیاورد.

پتروشیمی جم میزبان دانشجویان دانشگاه مونتان اتریش در اولین 
تور بین المللی علمی، صنعتی و گردشگری در کشور به دعوت دانشگاه 

خلیج فارس بوشهر شد.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم، دانشجویان دانشگاه مونتان 
اتریش در سالن کنفرانس با مدیران واحدهای مختلف در نشستی 
صمیمانه به بحث و بررسی در خصوص بازدید از مجتمع پتروشیمی 

جم پرداختند.
این دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های 
نفت، گاز، پتروشیمی و محیط زیست هستند که از روز جمعه وارد ایران 
شده اند و امروز، بیست و یکم فروردین در برنامه صنعتی و علمی تور، 

میهمان شرکت پتروشیمی جم هستند.
دانشجویان دانشگاه مونتان اتریش بر اساس فراخوان دانشگاه خلیج 
فارس بوشهر و با برنامه ریزی های به عمل آمده بعد از نشست علمی 
در دانشگاه خلیج فارس به تبادل اطالعات با دانشجویان و اساتید این 

دانشگاه درزمینه آشنایی ظرفیت های علمی دو دانشگاه پرداختند.

دکتر حجت اله میرزایی معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با هیات همراه پس از بازدید فاز2 پتروشیمی جم از 

مجتمع پتروشیمی جم بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم، دکتر حجت اله میرزایی معاون 
امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هیات همراه 
صبح امروز با استقبال رئیس مجتمع و مدیر روابط عمومی پتروشیمی جم 

وارد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شد.
معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
اولین دیدار خود به بازدید از فاز 2 پتروشیمی جم رفت و مهندس حسنی 
ABS/ مدیر عامل شرکت توسعه پلیمر پاد جم در مورد پیشرفت پروژه

RUBBER توضیحاتی ارائه کرد.
به  اشاره  با  پاد جم  پلیمر  توسعه  شهریار حسنی مدیر عامل شرکت 
پیشرفت قابل مالحظه این پروژه تصریح کرد: در گذشته این پروژه 20 
درصد افزایش داشته و در یک سال اخیر با همت، کار و تالش مضاعف 

توانستیم به 51 درصد پیشرفت در پروژه ABS/RUBBER برسیم.
مهم  پروژه های  جمله  از   ABS/RUBBER پروژه  است:  ذکر  شایان 
با ارزش افزوده باالست که با اقدامات انجام شده اخیر در ماه های آینده 

عملیات احداث آن سرعت بیشتری خواهد یافت.

از دانشجویان و مدرسان رشته  صنایع شیمیایی دانشکده  جمعی 
فنی و حرفه ای دختران بوشهر از شرکت  پتروشیمی مروارید بازدید 

کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی مروارید، در این حضور، 
دانشجویان ضمن بازدید از قسمت های مختلف شرکت از جمله واحد 
الفین،MEG  و آزمایشگاه پتروشیمی مروارید از نزدیک با مراحل و 

فرآیندهای تولید در این مجتمع آشنا شدند.
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پتروشیمی  شرکت  در  کارگر  و  کار  جهانی  روز  نکوداشت  آیین 
مروارید با تجلیل از 34 کارگر نمونه سال ۹5 در سالن آمفی تئاتر 

این مجتمع برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی مروارید، در این آیین، 
حاج آقا علوی نسب امام جماعت شرکت با تبریک روزجهانی کار 
و کارگر به ذکر احادیثی از رسول مکرم اسالم )ص( و ائمه اطهار 
پرداخت که در آنها به رزق و روزی حالل از انجام صحیح کارها 

اشاره شده بود.
در ادامه مهدی بوالحسنی ریاست امور اداری شرکت به تشریح 
یکسال گذشته  کارکنان طی  امور  واحد  فعالیت های  و  عملکرد 

پرداختند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی، 
اعیاد  مناسبت  به  اردیبهشت ماه  یازدهم  دوشنبه،  روز  صبح 
شعبانیه و روز جهانی کار و کارگر و روز جانباز، مراسم جشنی 
اهدا  و  مختلف  مسابقات  همچنین  شاد  و  متنوع  برنامه های  با 
جوایز و تقدیر از جانبازان سرافراز و بازنشتگان شرکت پایانه ها و 
مخازن به صورت هم زمان در دو بندر پتروشیمی ماهشهر و بندر 

پتروشیمی عسلویه برگزار شد.

برگزاری آیین نکوداشت روز کارگر در 
پتروشیمی مروارید

بازید شرکت کنندگان سیزدهمین همایش 
)IPF( از بندر پتروشیمی پارس

حضور شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی در 
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش 

و پتروشیمی

برگزاری جشن اعیاد شعبانیه و روز جهاني 
کارگر در شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

دیگر  از  محلی  و  موسیقی سنتی  و  معراج  گروه  تواشیح  اجرای 
برنامه های این مراسم بود و بخش پایانی این مراسم نیز به تقدیر 
اختصاص  هدیه  و  تقدیر  لوح  اهدا  با  شرکت  نمونه  کارکنان  از 

پتروشیمی،  مخازن  و  پایانه ها  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
 )IPF( شرکت کنندگان سیزدهمین همایش بین المللی پتروشیمی
روز دوشنبه، چهارم اردیبهشت ماه از بندر پتروشیمی پارس )عسلویه( 

بازدید کردند.
بر اساس این گزارش، این شرکت کنندگان که در نمایشگاه جانبی 
سیزدهمین همایش بین المللی )IPF( با توانمندی های این شرکت 
آشنا شده بودند به همراه مهندس بساق زاده، مدیر تولید شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی از بندر پتروشیمی پارس )عسلویه( بازدید کردند.

پتروشیمی،  مخازن  و  پایانه ها  روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی در  بیست و دومین نمایشگاه 

بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی حضور یافت.
شنبه  روز  از  که  روزه  سه  نمایشگاه  این  در  است  گفتنی 
بین المللی  نمایشگاه های  دائمی  محل  در  )1۶اردیبهشت ماه( 
تهران برگزار شد، توانمندی های این شرکت در بنادر پتروشیمی 

پارس عسلویه و ماهشهر معرفی شد.
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به مناسبت هفته معلم برگزار شد
بازدید معلمان مدرسه پویندگان شهرک 

پردیس از مجتمع پتروشیمی نوری

دستیابی به رکورد 107 درصد ظرفیت اسمی در 
پتروشیمی نوری

یادواره سوم خرداد، حماسه آزادسازی خرمشهر
برگزاری آئین ترنم پایداری و مقاومت در 

پتروشیمی نوری

عملیات  در  خرمشهر،  آزادسازی  سالروز  گرامیداشت  مناسبت  به 
مقاومت  و  پایداری  ترنم  باشکوه  مراسم  بیت المقدس،  غرورآفرین 
مجتمع  اجتماعات  سالن  در   13۹۶ خردادماه  دوم  سه شنبه  روز 

پتروشیمی نوری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی نوری، این مراسم در راستای 
و  پیروزی  و  ایثار  و  مقاومت  روز  خرداد،  سوم  روز  بزرگداشت 
حماسه آفرینی بزرگ مردان عرصه شهادت و ایثار، با حضور مهندس 
مهندس  نوری،  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل  طاهری،  مجتبی 
صانعی ریاست مجتمع و جمع بی شماری از مدیران و کارکنان این 
مجتمع، به همت پایگاه مقاومت بسیج ذوالفقار شرکت، در فضایی 
آکنده از خلوص و معنویت و ادای احترام به مقام شامخ شهدا و 

امام راحل )ره( برگزار شد.
جانشین  شیرازی،  المسلمین  و  حجت االسالم  مراسم  ابتدای  در 
و  گرامی  حضار  و  مهمانان  به  مقدم  خیر  عرض  ضمن  پایگاه، 
مجتمع  در  کشور  اقتصادی  جبهه  تالشگران  برای  توفیق  آرزوی 
بزرگ پتروشیمی نوری، عنوان داشت: »امروز اگر ما در این فضا و 
محفل که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار می شود، 
مدیون خون های  می بریم،  بسر  آرامش  و  امنیت  در  و  نشسته ایم 
امروز در  پاک جوانانی هستیم که در هشت سال دفاع مقدس و 

آن سوی مرزها جانانه از حریم والیت دفاع می کنند«
قدر،  نسیم  همخوانی  گروه  دل نشین  بسیار  هنرنمایی  ادامه،  در 
حسین  احمد  آقای  کشوری  برجسته  شاعر  شعرخوانی  با  همراه 
شکوه  بر  عبداللهی  آقای  حرم  مدافع  گویی  خاطره  و  علوی  پور 
و شایستگی اجرای این آئین پسندیده، بیش از هر چیز، جلوه ای 

ماندگار و تحسین آمیز بخشید.

به مناسبت گرامی داشت هفته معلم، مدیران، معلمان و کادر اداری 
نهم  روز شنبه  پردیس جم،  پویندگان شهرک  غیردولتی  مدرسه 

اردیبهشت ماه 13۹۶، از مجتمع پتروشیمی نوری دیدن کردند.
به گزارش روابط عمومی، این دیدار به میزبانی پتروشیمی نوری 
و با حضور مهندس تقی صانعی ریاست محترم مجتمع در سالن 

کنفرانس ساختمان اداری و در فضایی گرم و دوستانه برگزار شد.
در ابتدای این نشست صمیمی، مهندس صانعی ضمن بیان خیرمقدم 
به کادر آموزشی مدرسه پویندگان، هفته معلم را به همه اساتید، 

معلمان و تالشگران عرصه فرهنگی کشور تبریک گفتند.
و  پاک  اندیشه  مرهون  جامعه ای  هر  پیشرفت  اینکه  بیان  با  وی 
تالش خستگی ناپذیر معلمان در تربیت فرزندان صالح است خاطر 
نشان کرد: بی شک سرنوشت و آینده این کشور در دستان مهربان 
معلمینی است که با دلسوزی تمام به تربیت نیروی انسانی کارآمد 
همت می گمارند و با وجود همه مشکالت، نسلی سالم و پاک را برای 

آینده این اجتماع به ارمغان می آورند.

میزان  باالترین  به   13۹5 سال  در  شد  موفق  نوری  پتروشیمی 
تولید و فروش از ابتدای راه اندازی تاکنون دست یابد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی نوری، با تالش کلیه مدیران، 
سرپرستان و کارکنان سخت کوش شرکت پتروشیمی نوری این 
شرکت با تولید 4.7۶۹.۹13 تن و با ظرفیت 107 درصد نسبت 
به ظرفیت اسمی و 124 درصد نسبت به برنامه تولید، توانست 
به باالترین میزان تولید طی ده سال گذشته دست یابد. شایان 
ذکر آنکه میزان فروش داخلی 1.8۶2.000 تن به ارزش 2۹.483 
میلیارد ریال و فروش صادراتی 2.۹21.000 تن به ارزش 48.388 
میلیارد ریال )1.314 میلیارد دالر( و جمع کل فروش 77.871 

میلیارد ریال است.
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تجلیل از کارگران و ورزشکاران نمونه
برگزاری آئین ترنم کار و تالش در پتروشیمی نوری

 HSE برگزاری سی و چهارمین جلسه روسای
شرکت های پتروشیمی منطقه پارس

برگزاری آئین ترنم موفقیت
 خانواده شرکت پتروشیمی نوری

آئین ترنم کار و تالش، روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه 13۹۶ با استقبال 
گسترده کارکنان در سالن اجتماعات مجتمع پتروشیمی نوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی نوری، این جشن باشکوه 
هم زمان با روز جهانی کار و کارگر و به مناسبت تجلیل از کارگران و 

سی و چهارمین جلسه روسای HSE شرکت های پتروشیمی منطقه 
پارس روز سه شنبه، نهم خردادماه در سالن کنفرانس شرکت عملیات 

غیر صنعتی پازارگاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، در این جلسه که به میزبانی 
شرکت پازارگاد و با حضور مهندس عجمی مدیر بهداشت، ایمنی و 
 HSE محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد، روسای
شرکت های پتروشیمی منطقه پارس ضمن ارائه گزارش عملکرد به بیان 

مشکالت این حوزه در منطقه پارس پرداختند.

جشن بزرگ تجلیل از همسران و فرزندان مقام آور و افتخارآفرین در 
اردیبهشت ماه 13۹۶  یازدهم  ترنم موفقیت، روز دوشنبه  آئین  قالب 
در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی شهرک پردیس جم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی نوری، این جشن باشکوه به 
مناسبت تجلیل از همسران و فرزندان مقام آور و افتخارآفرین کارکنان 
صانعی  مهندس  حضور  با  نوری،  پتروشیمی  شرکت  منطقه،  ساکن 
از خانواده های  رئیس مجتمع، مدیران ارشد شرکت و جمع کثیری 
کارکنان تالشگر این مجتمع در فضایی مفرح و نشاط انگیز برگزار شد.

در  آور  مقام  فرزندان  و  همسران  از  آئین  این  در  گزارش،  بنابراین 
جشنواره بزرگ مسابقات خانواده و افتخارآفرینان رشته های مختلف 
ورزشی، فرهنگی، علمی و شغلی در سطح استان و کشور به صورت 
ویژه با اهداء جوایز نقدی و لوح یادمان به همراه دسته گل، تجلیل و 

قدردانی شد.
و  فرح بخش  زنده،  اجرای  به  می توان  این جشن  دیگر  برنامه های  از 
فوق العاده زیبای موسیقی سنتی، توسط گروه نوا به رهبری حسین 
سید  آقای  کشوری  برجسته  مجری  متفاوت  و  شاد  اجرای  شکری، 
محمد حسینی و مولودی خوانی مداح توانا سید مصطفی سید میرزایی 

اشاره نمود که با استقبال گسترده حاضران در سالن مواجه گردید.

ورزشکاران نمونه شرکت پتروشیمی نوری، با حضور مهندس صانعی 
رئیس مجتمع، مدیران ارشد شرکت و جمع کثیری از کارکنان تالشگر 
این مجتمع در فضایی سرشار از همدلی و یکرنگی با برنامه هایی مفرح 

و نشاط انگیز برگزار شد.
بنابراین گزارش، در ابتدای مراسم مهندس صانعی ضمن تبریک این 
روز به کارگران تالشگر و خستگی ناپذیر مجتمع، از پشتکار و اراده 

خلل ناپذیر تمامی کارکنان متعهد و دلسوز مجتمع قدردانی نمود.
از برنامه های دیگر این جشن می توان به اجرای زنده، فرح بخش و 
فوق العاده زیبای موسیقی سنتی، توسط گروه نوا به رهبری حسین 
شکری، اجرای شاد و متفاوت مجری برجسته کشوری آقای سید 
محمد حسینی و مولودی خوانی مداح توانا سید مصطفی سید میرزایی 

اشاره نمود که با استقبال گسترده همکاران مواجه شد.
شایان ذکر است در پایان این مراسم باشکوه، از زحمات کارگران 
نمونه و ورزشکاران افتخارآفرین مجتمع، با اهدا شاخه گل و لوح تقدیر 

تجلیل و قدردانی شد.
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عسلویه میزبان بزرگان صنعت پتروشیمی

مدیران و نمایندگان شرکت های صاحب نام خارجی شرکت کننده 
در سیزدهمین همایش IPF درجریان بازدید از منطقه عسلویه 

از آخرین دستاوردهای صنعت پتروشیمی ایران بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد به نقل از نیپنا، گروهی 
 )IPF( از شرکت کنندگان خارجی درشرکت کننده درهمایش
با طرح ها و مجتمع های پتروشیمی  بیشتر  به منظورآشنایی 

روز دوشنبه، چهارم اردیبهشت ماه عازم منطقه عسلویه شدند.
بر اساس این گزارش، ملیت میهمان خارجی که عازم عسلویه 
هلند  و  هندوستان، سوییس  آلمان،  ژاپن،  از کشورهای  شدند 
بودند که پس از حضور در سالن کنفرانس شرکت عملیات غیر 
از  ارائه توضیحات توسط مهنس بساق زاده،  پازارگاد و  صنعتی 
پتروشیمی،  مخازن  و  ها  پایانه  نوری،  پتروشیمی  مجتمع های 
بازدید  بوشهر  و  مرجان  پتروشیمی  های  طرح  و  ساسول  آریا 

کردند.
آکی ایواکاوا نماینده شرکت ژاپنی نکسی در خصوص محتوای 

در دهکده گردشگری دریایی پازارگاد برگزار شد
جشن ازدواج 52 زوج جوان از بندر نخل تقی

جشن ازدواج 52 زوج جوان از بندر نخل تقی شامگاه پنج شنبه دهم 
فروردین ماه با حضور سرکار خانم مهندس شاهدایی معاون وزیر نفت 
الماسی  و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سرکار خانم 

نماینده مردم عسلویه، جم، دیر و کنگان در مجلس شورای اسالمی، 
مهندس صفائیان مدیر عامل شرکت پازارگاد و جمعی از مسئوالن 

منطقه ای در دهکده گردشگری دریایی پازارگاد برگزار شد.
  جشن ازدواج 52 زوج جوان از بندر نخل تقی شامگاه پنج شنبه 
معاون  شاهدایی  مهندس  خانم  سرکار  حضور  با  فروردین ماه  دهم 
وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سرکار خانم 
الماسی نماینده مردم عسلویه، جم، دیر و کنگان در مجلس شورای 
از  اسالمی، مهندس صفائیان مدیر عامل شرکت پازارگاد و جمعی 
برگزار  پازارگاد  دریایی  گردشگری  دهکده  در  ای  منطقه  مسئوالن 

شد.
  به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، در این مراسم باشکوه که 
با اجرای موسیقی محلی و نورافشانی همراه بود، 52 زوج جوان پس 
پازارگاد  دریایی  گردشگری  دهکده  شبانه  در جنگ  شام،  از صرف 
حضور یافتند تا در آغازین روزهای سال ۹۶، زندگی مشترک خود را 

با لبخند رضایت آغاز کنند.

این تور صنعتی، گفت: بازدید خوبی بود و اطالعات زیادی از پیشرفت 
صنعت پتروشیمی ایران به دست آوردم از آنجایی که زمینه فعالیت 
زمینه  در  ژاپنی  های  شرکت  قراردادهای  کردن  بیمه  ما  شرکت 
سرمایه گذاری و صادرات با کشورهای دیگر است،  باید چشم اندازی 

از صنعت پتروشیمی ایران  را به دست می آوردیم.
وی در مورد سیزدهمین همایش پتروشیمی ایران اظهارکرد: فرصت 
مناسبی برای مذاکره با شرکت های مختلف داشتم و نماینده ای از 
اولیه  مطالعه  حال  در  که  دیدم  رادرکنفرانس  میتسوبیشی  شرکت 

برای همکاری با صنعت پتروشیمی ایران بود.
تورستن وینترگرست مدیرعامل شرکت سولزرکمتک نیز گفت: اولین 
باری بود که از عسلویه دیدن کردم و این در حالی است که ازدوماه 
پیش با پتروشیمی بوشهر برای همکاری مشترک وارد مذاکره شده 

ایم .
وی افزود: ساخت واحدها در صنعت پتروشیمی ایران بسیار طوالنی 
عربستان  مثل  دیگر  کشورهای  در  که  است  درحالی  این  و  است 
از  سعودی یک واحد ظرف مدت کوتاهی ساخته می شود و بیش 
چند هزار کارگر شبانه روزی برای ساخت آن کار می کنند اما در 

ایران ساخت واحدهای پتروشیمی به زمان بیشتری نیاز دارد.
ریزی  نامه  بر  و  مدیریت  لحاظ  از  گفت:  نیز  همایش  مورد  در  وی 
همایش خیلی خوبی بود و ارائه شرکت اینفرا لیونا خیلی مفید بود 
اما متاسفانه ارائه شرکت های شل و لینده خیلی کلی بود و جزییاتی 

در مورد نحوه عمل خود به شرکت کنندگان ارائه نکرده بودند.
این گزارش می افزاید: شرکت کنندگان در این سفر یک روزه همگی 
با  تاکید داشتند که  ایران خبر دادند و  از عالقه خود به حضور در 

اشتیاق در صنعت پتروشیمی ایران حضور خواهند یافت.
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مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پتروشیمی 
 ، به 30/12/۹5  برای سال مالی منتهی  زاگرس 
ساعت 10 روز چهارشنبه، بیستم اردیبهشت ماه ۹۶ 

در سالن تالش برگزار شد .
پتروشیمی  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
زاگرس، این جلسه با حضور نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی و حضور 

بیش از ۹3 درصد سهامداران شرکت برگزار شد.
جلسه به ریاست مهندس عزیزی، مدیرعامل گروه 
نماینده  به عنوان  پارسیان  و گاز  نفت  گسترش 
سهامدار عمده تشکیل و با دعوت از دیگر اعضای 
درصد  به  توجه  با  ایشان  از سوی  رئیسه  هیأت 
سهامداران حاضر در مجمع به طور رسمی آغاز شد.
در ادامه محمدرضا میراحمدی مدیرعامل شرکت 
در  شرکت  عملکرد  گزارش  زاگرس،  پتروشیمی 

تولید،  شامل   30/12/۹5 به  منتهی  مالی  سال 
فروش، حمل، اقدامات مالی، اهداف و دیگر اقدامات 
مهم صورت گرفته سال مالی فوق را به مجمع ارائه 
کرد و سال 13۹5 را سالی همراه با افزایش تولید 
متانول و ثبت رکورد باالترین تولید در طول بهره 

برداری این شرکت خواند.
پس از قرائت گزارش محمدرضا میراحمدی، بازرس 
قانونی و حسابرس به ارائه گزارش خود به مجمع 
از سوی  توضیحات الزم  ارائه  از  و پس  پرداخت 
مدیران شرکت؛ با تأیید سهامداران صورت های 
سال مالی منتهی به 30/12/۹5 به تصویب مجمع 

رسید.
مجمع عمومی همچنین پرداخت سود 4250 ریال 
را برای هر سهم در سال مالی منتهی به 30/12/۹5 
تصویب و نحوه پرداخت آن برای سهامداران حقیقی 

را مطابق اطالعیه منتشره از سوی شرکت، از تاریخ 
24/2/۹۶ از طریق کلیه شعب بانک تجارت سراسر 

کشور با ارائه کارت شناسایی ملی اعالم نمود.
همچنین روزنامه دنیای اقتصاد و اطالعات به عنوان 
روزنامه کثیر االنتشار و مؤسسه حسابرسی آزموده 
کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی 
بازرس  عنوان  به  فریوران  حسابرسی  مؤسسه  و 
وحسابرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 

2۹/12/۹۶ انتخاب شد.
ضمناً شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت 
الیاف  شرکت  سپاهان،  هامون  گذاری  سرمایه 
شیمی  صنعتی  گروه  شرکت  مروارید،  صنعتی 
پوشینه و شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به 
عنوان اعضای حقوقی  هیأت مدیره به مدت 2 سال 

انتخاب شدند.
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P a r d i s 
N e w sاخبار شهرک پردیس

به مناسبت روز جهانی کار و کارگر
از کارگران نمونه شهرک پردیس تقدیر شد

انتخاب باشگاه فرهنگی ورزشی شهرک پردیس 
به عنوان باشگاه برتر در رشته شنا

برگزاری جشن پایان سال تحصیلی مدرسه پویندگان

هم زمان با سراسر کشور برگزار شد
انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات 

شوراهای اسالمی شهرها و روستاها در
 شهرک پردیس

به مناسبت روز جهانی کار و کارگر، از کارگران نمونه شهرک پردیس 
تقدیر شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرک پردیس جم، زاجکانی جانشین 
مدیریت شهرک پردیس از بین نیروهای پرتالش و زحمتکش شهرک 
پردیس در واحدهای خدمات از آقای عبدالحسین رنجبر، واحد برق 
آقای عبدالمجید محجوب و واحد تأسیسات علی شاهین پور با اهداء 

لوح تقدیر و کارت هدیه تقدیر به عمل آورد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرک پردیس جم، باشگاه فرهنگی 
واترپلو  و  از طرف هیئت شنا، شیرجه  پردیس جم  ورزشی شهرک 
استان بوشهر به عنوان باشگاه برتر سال ۹5 در رشته شنا برگزیده شد. 
در این راستا لوح تقدیری به امور ورزش شهرک پردیس اهدا گردید.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرک پردیس جم، مدرسه غیردولتی 
پویندگان شهرک پردیس روز سه شنبه، دوم خردادماه و در روزهای 
را  مهم  سال  یک  آموزان  دانش  که   ۹۶-۹5 تحصیلی  سال  پایانی 
با حضور تهرانی  را  پایان سال تحصیلی  پشت سر گذاشتند، جشن 
زاجکانی جانشین مدیریت، سبحانی  نصر مدیریت شهرک پردیس، 
نژاد سرپرست امور فرهنگی و آموزشی، مدیران و کارشناسان اداره 
آموزش و پرورش شهرستان جم و جمعی از مدیران و کارشناسان 
آموزشی شهرک پردیس در کنار خانواده های دانش آموزان و مربیان 

و با بخش های متنوع، در فرهنگسرای شهرک توحید برگزار کرد.
جمهوری  سرود  مجید،  کالم اهلل  از  چند  آیاتی  تالوت  با  برنامه  این 
اسالمی  ایران، اجرای نمایش و سرود و شاهنامه خوانی توسط دانش 
آموزان، پخش کلیپ از فعالیت های مدرسه در سال تحصیلی، اهداء 
جایزه به دانش آموزان، عکس یادگاری و دیگر بخش های متنوع و 

شاد همراه بود.

دوره  دوازدهمین  جم،  پردیس  شهرک  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
انتخابات ریاست جمهوری ایران و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی 
شهرها و روستاها در روز جمعه 2۹ اردیبهشت 13۹۶ با حضور گسترده 

مردم در پای صندوق های رأی برگزار شد.
روح مردم در کالبد انتخابات دمیدن گرفت و فصل تازه شدن این بار در 

بیست و نهم اردیبهشت همه جا را بهاری کرد.
مردم حماسه ساز ایران اسالمی  در بیست و نهم اردیبهشت ماه ۹۶ شادمانه و 
پررنگ پای صندوق های رأی رفتند تا خالق شگفتی بزرگ دیگری در تقویم 

پرافتخار ایران اسالمی  باشند.

COD:kh-11-02
SMS:500051207
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برگزاری محفل انس با قرآن با حضور 
قاری بین المللی

برگزاری مراسم جشن الفبا در دبستان دخترانه 
شهدای پتروشیمی 

برگزاری جشن پایان سال تحصیلی مدرسه شهدای 
پتروشیمی

برگزاری جشنواره علمی  و ادبی تپش واژه ها

با  انس  محفل  جم،  پردیس  شهرک  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
قرآن به مناسبت اعیاد شعبانیه روز سه شنبه، دوازدهم اردیبهشت ماه 
بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور سید محمد جواد حسینی قاری 
بین المللی از مشهد، محمدهادی صلح جو مجری برتر شبکه قرآن 
)ع( شهرک  امام علی  پرشور ساکنین در مسجد  با حضور  و  کشور 

برگزار شد.
اجرای گروه تواشیح سبحان از آیتم های این برنامه بود که با استقبال 

بسیار خوب حاضرین مواجه شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرک پردیس جم، به مناسبت پایان 
مراسم جشن  ابتدایی،  اول  پایه  در  فارسی  الفبای  یادگیری  دوره 
باشکوهی با حضور دانش آموزان و اولیای محترم آنها روز یکشنبه، 

هفدهم اردیبهشت ماه در دبستان شهدای پتروشیمی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرک پردیس جم، به مناسبت پایان سال 
تحصیلی ۹۶-۹5، مدرسه شهدای پتروشیمی جشنی را با حضور مسئولین 
شهرک پردیس و آموزش و پرورش در روز سه شنبه، نوزدهم اردیبهشت ماه 
با استقبال پرشور دانش آموزان و اولیای آنها همراه با برنامه های شاد و 

متنوعی در سالن فرهنگسرای شهرک توحید برگزار کرد.

ادبی تپش واژه های آموزش و پرورش شهرستان  جشنواره علمی و 
اجتماعات  سالن  در  فروردین ماه  هشتم  و  بیست  دوشنبه،  روز  جم 

شهرک پردیس برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرک پردیس جم، در این جشنواره 
که با برنامه ریزی و میزبانی دبستان غیردولتی پویندگان و با همکاری 
دبستان شهید تند گویان اجرا شد، 25 تیم از مدارس ابتدایی دوره 
دوم شهرستان جم شرکت کردند. هدف از اجرای این برنامه ایجاد 
ارج  و  آموزان  دانش  علمی  ارتقاء سطح  شاد جهت  و  امن  محیطی 
نهادن به میراث ادبی ایران کهن، پاس داشت زبان فارسی و حفظ و 

گسترش این گنج اصیل برای آینده ایران اسالمی عزیزمان بود.
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برگزاری مراسم گرامیداشت مقام معلم در
 شهرک پردیس

برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به 
مناسبت مبعث پیامبر اکرم )ص(

مراسم اختتامیه کالس های قرآنی طرح جواداالئمه 
شهرک پردیس

مراسم گرامیداشت مقام معلم روز سه شنبه، 12 اردیبهشت ماه 
با حضور نوروزی فرماندار شهرستان جم، مهندس مظاهر مدیر 
زاجکانی جانشین مدیریت شهرک  رفاهی، مهندس  و  فرهنگی 
پردیس، اعضاء محترم هیئت امناء و جمعی از مدیران، مسئوالن 
ادارات شهرستان و شهرک در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی 

شهرک پردیس  با شکوه خاصی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرک پردیس جم، در این مراسم 
حجت االسالم شاکریان سرپرست امور فرهنگی شرکت پازارگاد 
بزرگ  و  متفاوت  شغلی  معلمی  را  شغل  معلمان،  از  تجلیل  با 
دانست و از عظمت، بزرگی و تأثیر معلم بر تمامی  اقشار جامعه 

سخن گفت.
و  احترام  معلم،  هفته  تبریک  ضمن  مظاهر  مهندس  ادامه  در 
تکریم به معلم را تکریم به مقام علم و دانش دانست و از زحمات 
تربیت  و  تعلیم  دست اندرکاران  و  معلمان  همه  تالش های  و 
تقدیر  پردیس  شهرک  در  شاغل  معلمان  بخصوص  شهرستان 

نمود.
در پایان آقای نوروزی فرماندار محترم شهرستان جم مقام و روز 
معلم را گرامی داشت  و بیان کرد: من به احترام این روز مقدس 

با عشق و عالقه در این برنامه حضور پیدا کردم.
و  است  غیرقابل انکار  جامعه  در  فرهنگیان  تأثیر  داد:  ادامه  وی 
مقام معلم نماد بالندگی و توسعه است و اگر می خواهیم توسعه 

متوازن در شهرستان شکل بگیرد باید توسعه علمی   رشد کند.
این مراسم به مناسبت هفته معلم با برنامه های هنری دکلمه، 
نمایش و موسیقی سنتی اجرا شد و با استقبال حاضرین مواجه 

شد.

امور ورزش شهرک پردیس به مناسبت مبعث پیامبر عظیم الشان 
آله  و  علیه   محمد مصطفی صلی اهلل   اسالم حضرت ختمی مرتبت 
تأمین سالمت  شادابی،  و  نشاط  روحیه  ایجاد  به منظور  و  سلم   و 
زندگی  از  شدن  دور  و  فراغت  اوقات  کردن  پر  روانی،  و  جسمی 
پنجم  در  پیاده روی  همایش  یک  برگزاری  به  اقدام  ماشینی 

اردیبهشت ماه نود شش نمود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرک پردیس جم، در این همایش 
برگزار  پردیس  شهرک  ساکنین  گسترده  حضور  با  که  پیاده روی 
شد، شرکت کنندگان مسیر پارک کوهستان به سمت مخازن آب 
پیاده روی  را  )ع(  علی  امام  مسجد  پارکینگ  سمت  به  سپس  و 
کردند که در پایان این همایش مراسم قرعه کشی در محیطی شاد 
و صمیمی برگزار شد و به 20 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه 

جوایزی اهداء شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرک پردیس جم، مراسم اختتامیه 
حضور  با  پردیس  شهرک  جواداالئمه  طرح  قرآنی  کالس های 
مهندس مظاهر مدیر محترم فرهنگی و رفاهی، زاجکانی جانشین 
مدیریت شهرک پردیس، سبحانی نژاد سرپرست امور فرهنگی و 
آموزشی شهرک پردیس همچنین قرآن آموزان و خانواده های آنان 

در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی شهرک برگزار شد.
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مراسم جشن الفبا و جشن پایانی مدرسه
 علم و دانش

مراسم معنوی اعتکاف در مسجد امام علی )ع( 
شهرک پردیس

با پایان یافتن سال تحصیلی، مراسم جشن الفبای دانش آموزان 
دبستان  سوم  و  دوم  پایه  آموزان  دانش  پایانی  و جشن  اول  پایه 
 20 و   1۹ روزهای  در  پردیس  شهرک  دانش  و  علم  غیردولتی 
اردیبهشت ماه سال ۹۶ با حضور مسئوالن شهرک پردیس، معلمان 

و اولیاء گرامی در سالن شهید خاتمی  شهرستان جم برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرک پردیس جم، در این مراسم 
آموزان  دانش  توسط  سرود  زیبای  اجرای  و  نمایش  با  همراه  که 
دانش  و  انجمن  اعضای  دبستان،  کادر  از  بود،  کالس ها  تمامی 

آموزان برتر در بخش های مختلف آموزشی و پرورشی تقدیر شد.
آموزان در کنار معلمان خود  این مراسم، دانش  پایانی  در بخش 
عکس یادگاری گرفتند و هدایایی به رسم یادبود از سوی دبستان 

غیردولتی علم و دانش اهدا شد.

مراسم معنوی اعتکاف در مسجد امام علی )ع( شهرک پردیس با 
استقبال پرشور ساکنین شهرک، دانشجویان و ساکنین روستاهای 

اطراف شهرک برگزار شد.
مراسم  این  جم،  پردیس  شهرک  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
و  االسالم  حجت  امامت  به  عشاء  و  مغرب  جماعت  نماز  اقامه  با 
آقای  حضور  با  و  جم  شهرستان  جمعه  امام  گنجی  المسلمین 
نوروزی فرماندار شهرستان جم و هیئت همراه در مسجد امام علی 

)ع( شهرک آغاز شد.
قرآن،  در  تدبر  جماعت،  نماز  دعا،  سخنرانی،  متنوع  برنامه های 
این سه شب  در  روحانیون  با حضور   .… و  قرآن  با  انس  محفل 

برگزار شد.
معتکفین در این ایام با حضوری معنوی قلوب خود را به میهمانی 
آن  بخش  رایحه  آسمان  دریچه  از  الهی  انوار  تا  می بردند  معبود 

گردد.
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محمد صفائیـــان، مدیـرعامل 
صنعتی  غیر  عملیات  شرکت 
پازارگاد گفت: ساخت فیلم های 
طرح های  از  صنعتی  مستند 
صنعتی  مراکز  و  ملی  کالن 
و  رسانه ها  در  آن  نمایش  و 
را  دنیا  اختیار،  در  محل های 
و  کشور  تکنولوژی  و  توان  با 
آشنا  انقالب  دستاوردهای 

می سازد.
به گـــزارش روابط عمـــومی 
شــرکت پـــازارگــاد، وی در 
گفت وگو با خبرنگار دبیرخانه 
جشنواره فیلم و عکس فناوری 

اشاره  ضمن  صنعتی،  و 
در  که  توسعه ای  به 

صنایع پتروشیمی، 
نظامی  صنایع 
سایـــــــر  و 
ی  نه ها خا ر کا
صنعتی کشور 
در برهه های از 
جنگ و پس از 

آن و در شرایط 
کشور  در  تحریم 

است،  شده  انجام 
مخاطبـــــانی  گفت: 

لحــظه  به  لحــظه  کــــه 
صنعت  فّناورانه  پیشرفت های 
می کنند،  پیگیری  را  دنیا  در 
باید بدانند کشوری که در راه 
دستیابی به پیشرفت و توسعه 
مستقل در منطقه  خاورمیانه، 
حرف اول را می زند، چگونه به 

این توسعه دست یافته است.
صفائیــــان تصریــح کرد: در 
میان رسانه های موجود، فیلم 
می تواند  که  است  سینما  و 

دستــــاوردهای انقـالب را به 
صورت مستند، جهــانی کـرده 

و آن را صادر نماید.
مدیرعامل شرکت عملیات غیر 
به  اشاره  با  پازارگاد  صنعتی 
برگزاری جشنواره فیلم و عکس 
صنعتی و فناوری در عسلویه و 
کـــــارکردهای این جشنواره، 
گفت: چنین برنامه هایی باعث 
افزایش ارتباط بین هنرمندان 
فعال در عرصه فیلم و سینما با 
مدیران و صاحبان صنایع کشور 

بهبود  سطح کیفي و 

تولیدات و آثار فیلم صنعتی و 
عکس تبلیغاتی می شود.

وی با اشاره به مسئولیت های 
در هماهنگی  پازارگاد  شرکت 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
شرکت های  از  پشتیبانی  و 
پتروشیمی مستقر در عسلویه، 
افـــــــزود: در این برنامه های 
و  شرایط  که  است  فرهنگی 

برای همکاري  بسترهای الزم 
تبادل  و  مختلف  صنایع  بین 
فراهم  آنها  موجود  تجـــارب 
می شود و با نمایش فعالیت ها 
کشور  صنعت  دستاوردهای  و 
از طریق فیلم و عکس، اقشار 
مختلف مردم با توانمندی های 
آشنا  انقالب  اقتدار  و  کشور 

می شوند.
مدیرعـــامل شرکت عملیـــات 
غیر صنعتی پازارگاد در ادامه، 
آموزش و افزایش بهره وری در 
صنایع، مستندسازی فعالیت ها 
تکرارناپذیر  تجربه های  و 
فروش  به  کمک  مدیریتي، 
بیشتر و نشان دادن کیفیت 
تولیــــدات محصوالت 
از  را  معادن  و  صنایع 
کارکردهای  جمله 
فیــــــلم و عکس 
تبلیغاتی  و  صنعتی 
از مدیران  و  دانست 
صنایع به ویژه صنایع 
خواست  پتروشیمی 
در زمیـــــــنه تولید و 
نمایش مستندات تصویری، 
سرمایه گذاری کنند و این موارد 

را پر هزینه و کم فایده ندانند.
صفائیــان افـــزود: اگر جـــهاد 
مراکز  همه  در  که  دانشگاهی 
حضور  کشور  عالی  آموزش 
که  کند  کاری  بتواند  دارد، 
فیلم های مستند صنعتی ایراني 
آموزش  و مراکز  دانشگاه ها  در 
عالی نمایش داده شوند، این کار 
باعث افزایش روحیه خود باوری 
و نشاط علمی و تخصصی در 
می شود  دانشجو  جوانان  بین 
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چهارمین جشنواره فیــــلم و 
عکس فناوری و صنعتی )فردا(، 
در تاریخ ۹ و 10 اردیبهشت به 
دبیری مسعود نجفی و توسط 
جهاد دانشگاهی واحد هنربرگزار 
جشنواره  این  حامیان  شد. 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
همکاری شرکت های پتروشیمی 
علمی  معاونت  منطقه،  فعال 
و  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
سازمان سینمایی بودند که در 
سالن همایش پتروشیمي مبین 
برگزار شد. فرصتي دست داد که 
به همراه همکارم آقاي بهره ور در 

این جشنواره شرکت کنیم.
که  بود  بار  اولین  برای 

یکی  همانند  عسلویه 
از بــــــزرگ ترین 

قطـــب هــــای 
و  صنــــعتی 
پتـــروشیمی 
خــــاورمیانه، 
میزبـان برپایی 
یک رویــــداد 

سینمــــــایی 
این  می شـــــد. 

هدف  با  جشـنواره 
معـــــرفی فعالیت ها، 

و دستاوردهای  توانمندی ها 
مختلف  بخش های  در  کشور 
و  نوآوری  فناوری،  علمی، 
از  »روایتی  شعار  با  صنعتی 
ایرانی«  کسب وکار  و  فناوری 

برگزار  شد.
گروهی از سینماگران، مدیران 
 - صنعتی  عکاسان  سینمایی، 
به  رسانه  اصحاب  و  تبلیغاتی 
بودند. در میان  جشنواره آمده 
سینماگران حاضر در جشنواره 
نام سید محمدمهدی طباطبایی 
میرتهماسب،  مجتبی  نژاد، 
پروانه  عبدالوهاب،  محسن 
امیر  لقمان خالدی،  معصومی، 
محصصی،  سعید  روستا،  توده 
قنبری،  رهبر  گنجی،  مهدی 
علیرضا  شناس،  پایه  مرتضی 
ضابطی  احمد  خان،  قاسم 
رضویان،  شهاب  امیر  جهرمی، 
کیانی  داریوش  باکیده،  ناصر 
و... دیده می شد. به همین دلیل 
تصمیم گرفتم مصاحبه اي با یکي 
کشورمان  خوب  هنرمندان  از 

انجام دهم.  فضاي جشنواره  از 
حال و هواي حضور هنرمندان و 
عکاسان و عکس های صنعتي و 

تبلیغاتي پر شده بود.
در این میان حضور خانمي در 
رسانه،  اهالي  جمعیت  ازدحام 
کرد.  جلب  خود  به  مرا  نظر 
منتظر ماندم کمي از آن شلوغي 
را  ایشان  بتوانم  و  شود  کاسته 
ببینم. بله کسي نبود جز خانم 

پروانه معصومي...
فرصت را غنیمت شمردم و 

کسي  اولین  گرفتم  تصمیم 
کوتاه  اي  مصاحبه  که  باشــم 
دهم.  انجام  معصومي  خانم  با 
 npc در  همکارانم  همراه  به 
آقاي  نشریه  خوب  عکاس  و 
بهره ور، نزد ایشان رفتیم. بعد از 
سالم و احوال پرسی و معرفي، با 
روي باز از ما استقبال کردند و به 

سؤاالت ما پاسخ دادند.
نشــریه نـداي پارس: خانم 
و  حال  و  فعالیت  از  معصومي 
روزها  این  در  خودتان  هواي 

بگویید؟
را  بیشتر وقت خود  روزها  این 
صرف حضور در باغچه و پرورش 
از  اینکه  با  می کنم.  گیاهانم 
پایتخت دور شده ام اما ارتباطم 
را با سینما قطع نکردم و تقریباً 
هر سال یک فیلم سینمایی بازی 
کردم. متأسفانه چند اثر اخیرم 
هنوز اکران نشده اند و دلیل آن 
چند  تلویزیون  در  نمی دانم.  را 

سالی است که حضور نیافته ام، 
سریال  یک  امسال  شاید  ولی 
داشته باشم صحبت هایی شد، 

اما هنوز قطعی نشده است.
نشـــریه نداي پارس: خانم 
معصومي حضورتان در تلویزیون 
دلیلش  است؟  شده  رنگ  کم 

چیست؟
با  تلویزیون  فضای  نظرم  به   
تغییرات مدیریتی در یک سال 
و  است  خورده  تکانی  اخیر، 
تحوالت  و  تغییر  این  با  امروز 
نمی بینم.  بد  خیلی  را  شرایط 
عدم  شاید  و  است  مهم  آنچه 
باعث  را  من  همکاران  رضایت 
شد، نبود فیلم نامه خوب است. 
ما کارگردانان خوب بسیار 
خوب  قصه  اما  داریم، 
نیست. شاید به این 
که دستمزد  دلیل 
خــــــوبی برای 
نویسنـــدگان در 
نشده  گرفته  نظر 
اســـت و همیشه 
دستمزدشان پایین 
که  حالی  در  است. 
تا  عمدتاً  نویسندگان 
پایان کار همراه تیم سازنده 
اشکاالت  و  ایرادات  تا  هستند 
را برطرف کنند، ولی دستمزد 
خوبی برای آن ها در نظر گرفته 
نیز  عامل  همین  و  نمی شود 
موجب شد آثار کیفیت مطلوبی 

نداشته باشند.
نشـــریه نداي پارس: به نظر 
شما تلویزیون  چه نقش مؤثری 
در ایفاي نقش و فیلم های خوب 

دارد؟
متأسفانه تلویزیون برای نوشته 
و قصه، درست و حسابی هزینه 
است  حالی  در  این  نمی کند. 
که اگر خوب هزینه کند قطعاً 
برای  خوبی  کارهای  می تواند 
مردم تولید کند که سرگرم کننده 
قصه های  می توانیم  ما  باشند. 
باشیم،  داشته  خوبی  خیلی 
به ویژه برای جوانان؛ اما متأسفانه 
ذهن  سازی  سریال  بخش  در 
بیننده را پایین فرض می کنیم 

و این اتفاق خوبی نیست.
نشــریه نداي پارس: خانم 
را  شما  همیشه  ما  معصومي 

ایران 
جغرافیایی، قابل مقایسه 

با ایران فرهنگی نیست و روایت های 
سیاسی از ایران، روایت هایی است توأم 
با بسیاری از نامالیمات، غرض ورزی ها و 
هراس هایی که در عرصه بین المللی برای 
کشوری مانند ایران، با این تمدن ایجاد 

کرده اند، کم ما را آزار نداده 
است.
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مادر  نقش  ایفاي  به  که  فیلم ها  اکثر  در  که 
پرداختید، را به خوبي به یاد داریم. با توجه به 
تجربه شما ، نقش جدي مادران در خانواده و 
نمایش آن در تلویزیون را امروزه در سریال ها 

چگونه می بینید؟
به نظرم در نمایش و نقش زن و به خصوص 
مادر و منفعل بودن آن ها در آثار تلویزیونی و 
سینمایی، خود بازیگران هم نقش جدی دارند 
و نباید نقش های این چنینی را بازی کنند، بلکه 
باید از نویسندگان و یا کارگردانان بخواهند که 
نقش را فعال و پرتکاپو بنویسند. من در چند 
داشتند،  که حضور  را  خانم هایی  اخیرم  کار 
اصطالحاً خانم های پای سماوری نام گذاشته 
بودم. زیرا عمدتاً نقش این زنان را به گونه ای 
نوشته بودند که هیچ کاری نمی کردند و تنها به 
شست و شو و تمیز کردن خانه می پرداختند؛ 
نویسندگان  و  با همکاری کارگردان  بنابراین 
آثار کمک کردیم تا نقش این زنان فعال شود، 
زیرا مادر در خانواده کسی است که خانه را 
مادر  خانواده  یک  اصلی  رکن  و  می چرخاند 
است. تمام تدابیری که او می تواند به کار ببندد 
تا خانواده پابرجا بماند یا نماند، از نظر اقتصادی، 
اجتماعی و ... بسیار مهم است. ولی متأسفانه 
خیلی به آن پرداخته نشده است و خانم های 
همکار من نیز خیلی تمایلی ندارند برای اینکه 
نقش مادر را پررنگ تر و فعال تر کنند و همین 
باعث شده تا زنانی که در فیلم ها و سریال ها 

دیده می شوند. منفعل و بیکار به نظر بیایند.

نشــریه نداي پارس: ارزیابی خودتان از آثار 
سینمایي چیست؟

اگر کار سینمایی خوب پیشنهاد شود، قبول 
می کنم. به نظرم فضای سینما هم آرام تر است 
دغدغه  طرفی  از  است.  کمتر  زمانش  هم  و 
دستمزد هم وجود ندارد. البته این را هم بگویم 

که هرگز در هیچ کجا پولم را نخورده اند.
نشـریه نداي پارس: آقاي مسعود معصومي 
حق بزرگي بر گردن عکاسي صنعتي و تبلیغاتي 
ایران به شکل مدرن دارد و شما یادآور بخش 
مهمي از سینماي ما هستید. امروز بزرگداشتي 
براي آقاي مسعود معصومي گرفته می شود، 

دوست دارم از ایشان برایمان کمي بگویید؟
او عاشق تدریس، آموزش و کار بود و جایش 
برای کسانی که دوست داشتند یاد بگیرند، 
خالی است. آقای معصومی را پدر هنر عکاسی 
صنعتی ایران می نامم و حتی این جمله را دادم 
تا روی سنگ مزار او بنویسند. معصومی کسی 
ندادند  اجازه  هرگز  حیاتش  زمان  تا  که  بود 
برایش بزرگداشت گرفته شود و بعد از فوتش 
این دومین بزرگداشتی است که گرفته شده 
است. نمی دانم آیا از این اتفاق راضی هست 
یا نه؛ ولی امیدوارم که راضی باشد و من را 

ببخشد.
نشریه نداي پارس: از حضورتان در عسلویه و 

بازدید از منطقه را بگویید؟
اینجا  وارد عسلویه شدم در هوای  روزی که 
چیزی جز دود ندیدم و این آسیب بزرگی است 

به محیط زیست ایران. من دست زحمت کشان 
توسعه پتروشیمی را می بوسم، اما باید به تبعات 
کاری که آن ها در قبال آسیب به زیست بوم 
می رسانند نیز نگاهی داشت. جای آن در این 
جشنواره خالی است و امیدوارم فکری به حال 

این موضوع نیز بکنند.
نشــریه نداي پارس: چرا باید این جشنواره 

متولد می شد؟
ایران جغرافیایی، قابل مقایسه با ایران فرهنگی 
نیست و روایت های سیاسی از ایران، روایت هایی 
غرض  نامالیمات،  از  بسیاری  با  توأم  است 
ورزی ها و هراس هایی که در عرصه بین المللی 
برای کشوری مانند ایران، با این تمدن ایجاد 

کرده اند، کم ما را آزار نداده است.
پیوند بین هنر و صنعت و پیوند بین صنعتگران 
و هنرمندان که هر دو جزو مجموعه های خالق 
کشور هستند، باید شکل بگیرد و امروز شرایط 
به گونه ای است که می شود این دو را با هم 
مرتبط کرد و روایت عالی از کشور بیان کرد که 
بخشی از هویت ایران است و با همت بسیاری 
از هنرمندان، جوانان و دانشجویان حق مطلب 
در این زمینه ادا خواهد شد. امیدوارم این بخش 
تنها به تبلیغات خالصه نشود و به موضوعات 

دیگر نیز بپردازند.
نشریه نداي پارس: از شما ممنونم و تشکر 
در  جمعیت  هیاهوي  این  در  که  می کنم 

جشنواره وقتتان را به ما اختصاص دادید.
خواهش میکنم و موفق باشید.
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مراسم،  این  ادامه  در 
معصومی؛  مسعود  نکوداشت 
ایران  صنعتی  عکاسی  پدر 
مهدی  محمد  شد.  برگزار 
مرکز  مدیر  نژاد  طباطبایی 
مستند  سینمای  گسترش 
و  رضویان  شهاب  تجربی،  و 
تقدیری  لوح  نجفی  مسعود 
را به پاس گرامی داشت یاد 
معصومی  پروانه  به  ایشان 

اهدا کردند.

عکس  و  فیلم  بخش 
صنایع پتروشیمی

عکس  و  فیلم  بخش  در 
حضور  با  پتروشیمی  صنایع 
رشیدی،  بهزاد  باکیده،  ناصر 
افتخار  لوح  هندی،  حسن 
به روابط عمومی پتروشیمی 
آریا ساسول رسید. در بخش 
این  پتروشیمی  فیلم های 
جشنواره، لوح تقدیر به خاطر 
و  اختصاصی  سرود  ساخت 
عمومی  روابط  به  نماهنگ 
پتروشیمی جم تعلق گرفت. 
لوح افتخار به خاطر همکاری 
با صداوسیما به خاطر ساخت 
روابط  به  آخر«  »سیم  فیلم 
شرکت  پتروشیمی  عمومی 

رازی رسید.
اما تندیس و لوح افتخار این 
تولید  خاطر  به  نیز  بخش 
 50 تالش  سال   50“ فیلم 
سال بالندگی “ به رضا خلج 
شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
ملی صنایع پتروشیمی تعلق 
گرفت. تندیس و لوح افتخار 
صنایع  عکس  بخش  برای 
مهدی  محمد  را  پتروشیمی 

رحیمیان از آن خود کرد.

تقدیر از کارآفرینان نمونه 
عرصه صنعت

در بخش تقدیر از صنعتگران 

بهزاد  حضور  با  کارآفرین، 
رشیدی، مجتبی میرتهماسب 
و بزرگمهر مشاور وزیر صنعت 
روابط  مدیر  شاد  موسوی  و 
عمومی وزارت نفت، به پاس 
یک عمر تالش صادقانه علی 
اهدا لوح  با  بابا  اصغر حاجی 
تقدیر از زحمات او در حوزه 
صنعت تقدیر و تشکر کردند.

به  کرمی  پرویز  از  همچنین 
پاس دبیر توسعه شرکت های 
دانش بنیان نیز در این بخش 
مصریان  علی  شد.  تقدیر 
بین الملل  ارتباطات  مدیر 
در  نیز  خودرو  ایران  شرکت 
قرار  تقدیر  مورد  بخش  این 

گرفت.

بزرگداشت فرشاد فدائیان
به  نیز  بزرگداشت  دومین 
اختصاص  فدائیان  فرشاد 
با  که  بخش  این  در  یافت. 
بیگی  ایل  حبیب  حضور 
ارزشیابی  و  نظارت  معاون 
سازمان سینمایی انجام شد، 
هنرمند  فدائیان  فرشاد  از 
عرصه  در  که  مستندساز 
صنعتی  فیلم های  ساخت 
سابقه طوالنی دارد، تقدیر به 

عمل آمد.

بخش فیلم های بلند
بهزاد  شناس،  پایه  مرتضی 
زاهدیان،  مهرداد  رشیدی، 
علیرضا قاسم خان، امیرتوده 
درخشنده،  پوران  روستا، 
علیرضا  شعیبی،  بهروز 
رضاداد و دکتر احمد ضابطی 
بخش  داوری  که  جهرمی 
عکس و تصویری این بخش 
تندیس  داشتند،  برعهده  را 
پویا  بخش”  تقدیر  لوح  و 
نیکوکار  علی  به  را  نمایی” 
اهدا  زندگی”  “زادگاه  برای 

کردند.
تندیس  تبلیغاتی  بخش  در 
امیر عباس  به  افتخار  لوح  و 
نماهنگ  برای  نژاد  خسروی 
اختصاص  مسین”  “جام 
تندیس  همچنین  یافت. 
به  بخش  این  تقدیر  لوح  و 
برای  فکریان  مهدی  محمد 

نماهنگ “فراش” اهدا شد.
مستند  فیلم های  بخش  در 
به  ویژه  و جایزه  افتخار  لوح 
پژوهش  برای  نیکوکار  علی 
اهدا  ابرها”  “باروری  فیلم 
شد. لوح افتخار برای بهترین 
بخش  در  هنری  خالقیت 
محمدرضا  به  نیز  مستند 
“آب،  فیلم  برای  تیموری 
آتش، خاک” رسید. تندیس 
و لوح افتخار این بخش نیز به 
تدوین  برای  ور  شعله  پویان 
فیلم “پرواز تا پردیس” تعلق 

گرفت.
در بخش کارگردانی مستند، 
لوح افتخار به کاوه مظاهری 
برای فیلم “ پرواز تا پردیس” 

اهدا شد.
این  افتخار  لوح  و  تندیس 
خالدی  لقمان  به  نیز  بخش 
هرس”  “فصل  فیلم  برای 
رسید و تندیس و لوح تقدیر 
این بخش نیز به رهبر قنبری 
برای “تب مسین” اختصاص 

یافت. 
جایزه  مراسم  این  ادامه  در 
و  حمایت  صندوق  ویژه 
الکترونیک به  توسعه صنایع 
فیلم  برای  احمدی  شیرزاد 
ارتباطات  هوشمند  “سامانه 

خودرویی” تعلق گرفت.
چهارمین  بخش  پایان 
عکس  و  فیلم  جشنواره 
فناوری صنعتی )فردا( عکس 
با  جمعی  دست  یادگاری 

برگزیدگان بود.
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برای سومین بار در دولت یازدهم، 
در  جمهوری  ریاست  هواپیمای 
بار  این  عسلویه به زمین نشست. 
از سفر  هم هدف رئیس جمهوری 
فازهای  رسمی  افتتاح  عسلویه  به 
میدان مشترک پارس جنوبی بود؛ 
پرده ها کنار رفت و روبان ها قیچی 
شد و ۶ فاز استاندارد پارس جنوبی، 
فاز نخست الیه های نفتی و 4 طرح 
رسمی  بهره برداری  به  پتروشیمی 
رسید. این بزرگ ترین افتتاح تاریخ 
صنعت نفت بود که پیام مهمی را 
»ایران  اینکه  دنیا مخابره کرد؛  به 
کشوری مقتدر است و حتی در اوج 

تحریم ها هم می تواند بدرخشد«.
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
و هیئت  رئیس جمهوری  پازارگاد، 
همراه وی که در همان بدو ورود با 

استقبال وزیر نفت و معاونان 
ابتدا  شدند؛  روبه رو  وی 

به فازهای 17 و 18 
رفتند و پس از آن 
و   20 فازهای  از 
)این   1۹ و   21
مجموعه به اندازه 
شمار  به  فاز   2
می آید( نیز بازدید 

جریان  در  کردند. 
این بازدید روحانی از 

نماد هر یک از فازها نیز 
پرده برداری کرد.

میدان  نفتی  الیه های  نخست  فاز 
که  نیز  جنوبی  پارس  مشترک 
در  آن  از  بهره برداری  تجهیزات 
میان آب های نیلگون خلیج فارس 
با لفظ معروف »علی  نصب شده؛ 
برکت اهلل« رئیس جمهوری افتتاح 
شد؛ البته از طریق ارتباط تصویری 
مستقیم و در سالن اجتماع، چراکه 
مسئول،  هزاران  حضور  امکان 
صنعتگر نفتی و خبرنگار در محل 
طرح وجود نداشت. الیه های نفتی 
که رئیس جمهوری از آن با عنوان 
آرزوی دیرینه ایران یاد کرد یکی از 
اقدامات مهم دولت یازدهم در جهت 
احیای منافع ملی کشور به شمار 
می رود، موضوعی که رهبر معظم 
انقالب آن را در قالب سیاست های 
اقتصاد مقاومتی تعریف کرده بودند.

طعم  با  پتروشیمی،   4 افتتاح 
اقتصاد مقاومتی

رئیس جمهوری عالوه بر طرح های 

پارس جنوبی، 4 طرح پتروشیمی 
 2 از  بیش  ساالنه  ارزآوری  با  نیز 
میلیارد دالر را بهره برداری رسمی 
پتروشیمی   MEG واحد  کرد. 
مروارید، پلی استایرن انتخاب، فاز 
2 پتروشیمی کاویان و پتروشیمی 
تخت جمشید پارس. با این 4 طرح 
در مجموع یک میلیون و 85۹ هزار 
محصوالت  تولید  ظرفیت  به  تن 
پتروشیمی و پلیمری ایران افزوده 
شد. برخی محصول نهایی و برخی 
پتروشیمی   2 فاز  تولیدات  مانند 
پتروشیمی های  خوراک  کاویان 
دیگر خواهند شد. اتیلن تولیدی فاز 
2 پتروشیمی کاویان از طریق خط 

لوله اتیلن غرب به 14 پتروشیمی 

در مسیر کردستان ارسال می شود 
این 14  تا مشکل کمبود خوراک 

پتروشیمی را تا اندازه ای حل کند.
لزوم  بر  رئیس جمهوری  تأکید 

توسعه صنعت پتروشیمی
امروز  این که  بیان  با  رئیس جمهور 
همه امکانات برای تحول در کشور 
در  خوبی  قدم های  و  بوده  فراهم 
زمینه توسعه پتروشیمی، برداشته 
پتروشیمی  گفت:  است،  شده 
است  نسبی  مزیت های  از  یکی 
صنعتی  و  توسعه  روند  در  که 
دارد  زیادی  اهمیت  کشور  شدن 
دکتر  حجت االسالم والمسلمین 
یکشنبه  روز  عصر  روحانی  حسن 
)27 فروردین ماه( در مراسم افتتاح 
طرح های پتروشیمی، فاز 2 کاویان، 
 MEG پارس،  جمشید  تخت 
مروارید و انتخاب، این روز را روزی 

به یاد ماندنی برای همه ملت ایران و 
به ویژه مردم استان بوشهر، عسلویه و 
نخل تقی دانست و اظهار کرد: دولت 
ما، دولت عمل و نه شعار است و در 
از پیروزی  ایران قبل و بعد  تاریخ 
انقالب، سال های ۹4 و ۹5، اولین 
سال هایی در تاریخ کشور است که 
صادرات غیرنفتی بر واردات پیشی 

گرفت.
رئیس جمهور افزود: هر یک از این 
به  دستیابی  معنای  به  افتتاح ها 
می شود  محسوب  گران بهایی  ُدر 
مجتمع  چندین  فعالیت  امروز  و 
پتروشیمی به ثمر رسیده و فعالیت 
نیز  دیگر  شرکت  و  مجتمع  چند 
در هفته های آینده به ثمر خواهد 
استعداد  معنای  به  این  و  نشست 
ملت ایران و تأکیدی بر این موضوع 
است که مسیر پیشرفت برای ملت 

ایران آماده تر شده است.
روحانی با اشاره به افتتاح دو 
بندر مهم در شمال کشور 
طی هفته های گذشته، 
که  کاری  داد:  ادامه 
کشورهای  با  امروز 
انجام  حال  در  شمالی 
تجارت  موضوع  است، 
 5 و  ایران  بین  آزاد 
کشور اوراسیا است و امروز 
استعداد و ظرفیت بسیار خوبی 
برای توسعه و صادرات محصوالت 
به  کشاورزی و صنعتی کشورمان 
کشورهای شمالی آماده شده است.

این که  بیان  با  رئیس جمهور 
اقتصادی  فعالیتی  پتروشیمی 
است که از ابتدا بر مبنای صادرات 
شکل گرفته است، گفت: متأسفانه 
بسیاری از محصوالت کشورمان بر 
مبنای واردات شکل گرفته است و 
امروز که در برخی از این محصوالت 
با  کم وبیش  شده ایم،  صادرکننده 
باید  که  هستیم  مواجه  مشکالت 

برطرف نماییم.
می خواهیم  اگر  داد:  ادامه  وی 
خودمان را برای شرایط جدید مهیا 
کنیم، باید وضعیت کشور را آماده 
گذشته  سال   3.5 در  لذا  سازیم، 
در خیلی از موارد صرفاً جاده ها را 
صاف و زمینه را برای توسعه کشور 

و به ویژه صادرات آماده کردیم.
رئیس جمهور با تأکید بر این که باید 
وضعیت کشور را برای صادرات هر 

افتتاح 4 
پتروشیمی با طعم 

اقتصاد
 مقاومتی

COD:Gozaresh-10-01
SMS:500051207

COD:Go-11-02
SMS:500051207
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چه بیشتر، آماده تر سازیم، اظهار کرد: امروز در حال 
آماده کردن قرارداد با 5 کشور منطقه اوراسیا و در قدم 
اول برای ایجاد منطقه آزاد تجاری هستیم و امروز شمال 
کشور آمادگی بزرگی برای تجارت و توسعه پیدا کرده 

است.
روحانی افزود: در غرب کشور نیز برنامه ریزی بر مبنای 
ایجاد رابطه نزدیک تر با دو همسایه مهم ترکیه و عراق 
است و لذا روابط با این کشورها را توسعه دادیم و امروز 
غرب کشور برای روابط تجاری بسیار مهم با کشورهای 

همسایه غربی آماده تر شده است.
رئیس جمهور افزود: دولت به دنبال ایجاد خط ارتباطی 
ریلی و جاده ای برای رسیدن به دریای سیاه و مدیترانه 
است و در این راه اقداماتی انجام شده و برخی اقدامات 

در حال انجام است.
روحانی گفت: الزمه ایجاد کارآفرینی و اشتغال پایدار، 
تولید، سرمایه و تکنولوژی است و باید خودمان را برای 

این حرکت آماده کنیم.
رئیس جمهور تحول بانکی را زمینه ساز تحول اقتصادی 
برای  بانکی  سود  بودن  باال  کرد:  اظهار  و  دانست 
سرمایه گذاری یکی از اشکاالت نظام بانکی است و باید 
کاهش یابد، اما تا آن زمان، راه حل ممکن استفاده از 
فاینانس خارجی و منابع صندوق توسعه ملی است و 
الزم است صندوق توسعه با سود اندک به میدان آمده و 

از سرمایه گذاران حمایت کند.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: دولت یازدهم با اینکه در 
فشار اقتصادی قرار داشت، اما تا پایان دولت، 40 میلیارد 
دالر، از پول نفت و گاز و میعانات را به صندوق توسعه 
ملی ریخته ایم و این رقم بسیار بزرگی است و امروز باید، 
این منابع وارد عرصه حمایت از سرمایه گذاری شود و در 
این حوزه بخش خصوصی بایستی وارد میدان شده و 
برای فعالیت های خود از صندوق توسعه ملی وام بگیرد 

و دولت نیز از این موضوع حمایت می کند.
رئیس جمهور با بیان این که مبنای ایجاد تحول اقتصادی 
در جنوب کشور، حوزه انرژی است، گفت: وجود منابع 
انرژی و اتصال به آب های آزاد، امتیاز بسیار عظیمی برای 
جنوب کشور و سراسر ایران زمین است که باید به خوبی 

از آن استفاده شود.
 روحانی با بیان اینکه در کشور مزیت های بسیار فراوانی 
وجود دارد، گفت: توسعه مناطق جنوب کشور ازجمله 
چابهار، جاسک و منطقه مکران بسیار حائز اهمیت است.

رئیس جمهور با اشاره به طرح انتقال نفت از خوزستان 
به جاسک و صادرات نفت از طریق این منطقه، گفت: 
به اعتقاد رهبر معظم انقالب، صادرات بخشی از نفت از 
دریای عمان، تصمیم استراتژیک  این دولت بوده است، 
چرا که امروز تمامی کشورهای صادرکننده نفت، بخشی 
از صادرات خود را به بیرون از تنگه هرمز منتقل کردند 

و تنها کشوری که صادراتش در داخل تنگه و در خلیج 
فارس صورت می گیرد، ایران است که این اقدام می تواند 

قدم های خوبی را در این راستا، به دنبال داشته باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سال های گذشته به 
واسطه تحریم ها از صادرات نفت ایران به عنوان یکی از 
مبانی قدرت کشور، جلوگیری می شد، خاطر نشان کرد: 
تحریم، قدرت اقتصادی کشور را هدف گرفته بود و امروز 
ما توانسته ایم به قدرت نفتی خود بازگردیم، چرا که 
کشوری که در بازار نفت و گاز حضور دارد، مقتدر است.

روحانی اظهار داشت: مردم ایران از سال ۹2 تا امروز، 
و  کرده اند  آغاز  توسعه کشور  برای  را  بزرگی  حرکت 
توانسته اند موانع بسیاری را از مسیر توسعه ایران بردارند.

میان  که  ارتباطی  و  جهان  با  تعامل  رئیس جمهور 
بخش های مختلف داخلی با خارج از کشور در زمینه های 
مختلف، برقرار می شود را مثبت ارزیابی کرد و گفت: باید 
خود را برای یک جهش بزرگ پس از برداشته شدن 
موانع، آماده کرده و امروز تصمیم ملت ایران، کارآفرینان 
برای  تحصیل کردگان  و  خصوصی  و  دولتی  بخش 
پیشرفت ایران است و باید برای ساختن دوباره و عزت 

روزافزون کشور، کنار یکدیگر باشیم.
رئیس جمهور اظهار داشت: امروز در کشور این عزم را 
شاهدیم و امیدواریم این مسیر ادامه یافته و روز به روز، 

شاهد سربلندی ایران عزیز باشیم.
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راهبرد   2 محرومیت زدایی،  و  محوری  عدالت  
جانمایی در ساخت طرح های پتروشیمی

بیژن زنگنه، وزیر نفت معتقد است که نه تنها تحقق 
تولید از الیه های نفتی بلکه کل پارس جنوبی آینه 
تمام نمای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

او می گوید: هیچ جا به اندازه پارس جنوبی نمایانگر 
سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست. هیچ وقت نبوده 
که پتروشیمی ها در کنار واحدهای تولید نفت و گاز 
فعال و در حال کار باشند. ما یک تولید درون زا و 
دانش بنیان با زنجیره به هم پیوسته تکمیل ارزش 

در عسلویه داریم.
وزیر نفت گفت: مکان یابی برای ساخت پتروشیمی ها 
جانمایی  به  نگاه  با  و  است  مهمی  بسیار  بحث 
مجتمع های پتروشیمی در کشور مشخص می شود 
که عدالت  محوری و محرومیت زدایی در این زمینه 

لحاظ شده است.
بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم افتتاح رسمی 4 طرح 
پتروشیمی در منطقه عسلویه اظهار کرد: در زمینه 
اقتصاد مقاومتی یکی از مهم ترین مسائلی که می تواند 
مورد توجه قرار گیرد، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع 

نفت است.
وزیر نفت افزود: با توجه به دارا بودن خوراک مطمئن 
ایران  کشور،  در  پتروشیمی  صنایع  برای  ارزان  و 
توانایی آن را دارد تا به عنوان قدرت اول منطقه در 

صنعت پتروشیمی معرفی شود.
با  تا  دارد  را  قابلیت  این  پتروشیمی  داد:  ادامه  وی 
افتتاح طرح های جدید، زنجیره ارزش را تکمیل کند؛ 
زیرا در حال حاضر نه تنها اتان را که برشی از گاز 
طبیعی است به اتیلن تبدیل می کند، بلکه اتیلن به 
 MEG و پلی استایرن  مانند  تکمیلی تر  محصوالت 

تبدیل می شود.
پتروشیمی ها  ساخت  برای  مکان یابی  گفت:  زنگنه 
جانمایی  به  نگاه  با  و  است  مهمی  بسیار  بحث 

مجتمع های پتروشیمی در کشور مشخص می شود 
که عدالت  محوری و محرومیت زدایی در این زمینه 

لحاظ شده است.
وزیر نفت با اشاره به این که پتروشیمی کاویان به عنوان 
تولیدکننده اتیلن در کشور زنجیره ارزش را تا تبریز 
و ارومیه ادامه می دهد، افزود: با خط لوله اتیلن غرب، 
به خوزستان،  پتروشیمی ها  به عنوان خوراک  اتیلن 
لرستان، ایالم، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی 

و آذربایجان شرقی می رسد.
زنگنه افزود: ما در این شرایط شاهد مجموعه  به هم 
پیوسته ای هستیم که قرار است در غرب کشور رفع 
محرومیت کرده و بزرگ ترین تأثیر را برای توسعه این 

منطقه داشته باشد.
وی به ایجاد مناطق پتروشیمی در جاسک و چابهار 
این  راهبردی  اهمیت  دلیل  به  گفت:  و  کرد  اشاره 

مناطق، توسعه آنها مورد توجه است.
به گفته وزیر نفت، در عسلویه برای نخستین بار بود 
که قبل از تولید گاز، واحدهای پتروشیمی احداث 

شدند.
صنعت  در  زاده  نعمت  مهندس  خدمات  به  وی 
پتروشیمی اشاره کرد و افزود: ایشان در زمان احداث 
مجتمع های پتروشیمی مسئولیت این صنعت را به 
عهده داشتند و می توان گفت پرچم دار توسعه این 

صنعت بوده اند.
وزیر نفت با بیان این که در ابتدای کار کسی گمان 
پتروشیمی  مجتمع  تعداد  این  بتوان  که  نمی کرد 
در کشور را ایجاد کرد تصریح کرد: توسعه صنعت 
در  امروز  که  است  رفته  پیش  آنجا  تا  پتروشیمی 
کمبود  با  مجتمع های جدید  احداث  برای  عسلویه 
زمین روبه رو هستیم که این می تواند خبر خوبی برای 

پتروشیمی باشد.
وی به ایجاد منطقه جدید پتروشیمی در منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی اشاره کرد و گفت: برای توسعه 

پتروشیمی ها در این منطقه باید فضای جدیدی را 
ایجاد کنیم.

مجتمع های  برای  اکنون  که  کرد  تأکید  نفت  وزیر 
با  و  است  شده  تأمین  کافی  خوراک  پتروشیمی 
بهره برداری از 27 فاز پارس جنوبی، 13.5 میلیون 
تن اتان به عنوان خوراک پتروشیمی در اختیار خواهد 

بود.
مانند  کشور  سراسر  در  متعدد  ان جی ال  به  وی 
برای  افزود:  و  اشاره کرد  ان جی ال 3200 و 3100 
خوراک  به عنوان  ان جی ال  ها  این  از  بهره برداری 
پتروشیمی این مجتمع ها به بخش خصوصی واگذار 
پایدار  خوراک  تأمین  برای  همچنین  است.  شده 
واحدهای اتان گیری نیز در دستور کار قرار دارد که 
می تواند خوراک بسیار مطمئن، ارزان و قابل رقابت را 

در اختیار پتروشیمی ها بگذارد.
زنگنه افزود: برای نخستین بار در این دولت خوراک 
پتروشیمی به عنوان یک موضوع مجزا موردتوجه قرار 
گرفت تا تأمین این خوراک در دستور کار قرار گیرد.

صنعت  می توان  راحتی  به  نفت،  وزیر  گفته  به 
پتروشیمی را توسعه داد، به گونه ای که با 40 میلیارد 
 20 می توان  صنعت  این  در  سرمایه گذاری  دالر 

میلیون تن به ظرفیت آن اضافه کرد.
محصوالت  صادرات  هرچقدر  داد:  ادامه  نفت  وزیر 
که  است  آن  معنای  به  باشد،  کمتر  پتروشیمی 
خام فروشی کاهش پیدا کرده و محصوالت پتروشیمی 
در صنایع تکمیلی داخلی مورد استفاده قرار گرفته اند.

وی تأکید کرد: برای این مهم و رسیدن به این هدف 
به ثبات و تدبیر نیاز است.

سیاست ها،  در  باید  را  ثبات  این  داد:  ادامه  زنگنه 
 رفتارها، راهبردهای کشور دید و تنها از این راه است 

که می توان به آن دست پیدا کرد.
وی ادامه داد: اصل باید بر این باشد که با هم کار 

کنیم و تالش کنیم تا توسعه کشور محقق شود.
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زنگنه به تکنولوژی های روز دنیا اشاره کرد و افزود: 
تکنولوژی های جی تی پی، ان تی پی و... مواردی است 
که باید مورد توجه قرار گیرد و احداث این واحدها 

در داخل می تواند تعیین کننده باشد.
وزیر نفت تصریح کرد: این طرح ها می تواند پیشران 

مالی اقتصاد ایران باشند.
بازنشستگی  صندوق های  سرمایه گذاری  به  وی 
در حوزه پتروشیمی اشاره کرد و گفت: اغلب این 
صندوق ها صنعت پتروشیمی را به عنوان محور کار 
خود در نظر گرفته اند و بر این اساس می توان گفت 

آینده صنعت پتروشیمی روشن است.
در  از بخش خصوصی  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
صنعت پتروشیمی حمایت شود، افزود: این شرکت ها 
نیز باید سهام خود را وارد بورس کنند تا همه از 

مزایای صنعت پتروشیمی بهره مند باشند.
وی در پایان گفت: افزون بر این 4 طرح که امروز 
به بهره برداری رسید، 2 طرح دیگر نیز آماده بود اما 
به دلیل آنکه تا چند روز دیگر امکان تولید در آنها 
وجود داشت، از برنامه افتتاح خارج شد. این دو طرح 

شامل پتروشیمی پردیس 3 و متانول کاوه است.

آشنایی با چهار طرح صنعت پتروشیمی
جمشید  تخت  پتروشیمی  طرح  چهار  افتتاح  با 
پارس، فاز 2 پتروشیمی کاویان، MEG پتروشیمی 
در  انتخاب  صنعتی  گروه  استایرن  پلی  و  مروارید 
تولید  ظرفیت  به  تن  میلیون  دو  حدود  مجموع 
افزوده  ایران  پلیمری  و  پتروشیمی  محصوالت 
می شود. از سوی دیگر با بهره برداری از این چهار 
 2 بر  بالغ  ساالنه  می شود  پیش بینی  جدید  طرح 
میلیارد دالر به ارزش تولید محصوالت پتروشیمی 

و پلیمری ایران افزوده شود.

فاز 2 پتروشیمی کاویان
بزرگ ترین  به عنوان  کاویان  پتروشیمی  دوم  فاز 
ظرفیت  از  خاورمیانه  منطقه  اتیلن  تولیدکننده 
تولید ساالنه بیش از یک میلیون تن اتیلن برخوردار 
بوده که با بهره برداری رسمی از این واحد خوراک 
غرب  اتیلن  لوله  خط  مسیر  طرح های  موردنیاز 
همچون مجتمع های پتروشیمی کردستان، لرستان، 

مهاباد، پلی اتیلن ایالم و ... تأمین می شود.
این طرح با سرمایه گذاری ارزی و ریالی به ترتیب 
حدود 200 میلیون یورو و 2350 میلیارد ریال اجرا 
شده است. برآورد فروش ساالنه محصوالت فاز دو 
پتروشیمی کاویان حدود ۹50 میلیون دالر بوده و 
خوراک فاز دو این طرح به میزان 1300 هزار تن در 
سال اتان از فازهای پارس جنوبی تأمین خواهد شد.

پتروشیمی تخت جمشید پارس
پتروشیمی تخت جمشید پارس هم به عنوان یکی از 
طرح هایی است که از ظرفیت تولید ساالنه 55 هزار 

تن پلی استایرن برخوردار است.
این طرح با سرمایه گذاری ارزی و ریالی به ترتیب 
حدود 40 میلیون یورو و 1350 میلیارد ریال اجرایی 
این طرح  فروش محصوالت  میزان  برآورد  و  شده 
حدود 85 میلیون دالر در سال است. در حال حاضر 
خوراک طرح استایرن به میزان 50 هزار تن در سال 

از پتروشیمی پارس تأمین می شود.

پلی استایرن گروه صنعتی انتخاب
واحد پلی استایرن گروه صنعتی انتخاب با ظرفیت 

تولید 250 هزار تن در سال پلی استایرن انبساطی 
احداث شده که این طرح با سرمایه گذاری ارزی و 
ریالی به ترتیب حدود 120 میلیون دالر و 2000 
برآورد  است.  رسیده  بهره برداری  به  ریال  میلیارد 
فروش ساالنه محصوالت حدود 385 میلیون دالر 
بوده و خوراک طرح به میزان 235 هزار تن در سال 

استایرن از پتروشیمی پارس تأمین می شود.

MEG پتروشیمی مروارید
فاز دوم پتروشیمی مروارید با هدف تولید انواع اتیلن 
گالیکول شامل منو و دی و تری اتیلن گالیکول با 
ظرفیت تولید ساالنه 540 هزار تن محصول طراحی، 

ساخت و به بهره برداری رسید.
خوراک های این واحد شامل 340 هزار تن در سال 
اتیلن از محل واحد الفین پتروشیمی مروارید و 3۶8 
هزار  تولید 554  برای  اکسیژن  سال  در  تن  هزار 
با  این طرح  اتیلن گالیکول ها است.  تن در سال 
سرمایه گذاری ارزی و ریالی به ترتیب حدود 170 
و  شده  اجرا  ریال  میلیارد   8۹00 و  یورو  میلیون 
جدید  طرح  این  محصوالت  ساالنه  فروش  برآورد 

صنعت پتروشیمی حدود ۶30 میلیون دالر است.
و  افتتاح  با  امسال  می شود  پیش بینی  مجموع  در 
همچون  پروژه هایی  و  طرح  چهار  این  راه اندازی 
پتروشیمی متانول کاوه، فاز اول پتروشیمی بوشهر، 
پتروشیمی  پردیس،  پتروشیمی  سوم  فاز  مرجان، 
پتروکیمیای ابن سینا و ... در مجموع ظرفیت تولید 
محصوالت پتروشیمیایی ایران از مرز 70 میلیون تن 

در سال عبور کند.
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عسلویه را همه به عنوان قطب انرژی و پویایی 
از  و  می شناسند  کشور  گاز  و  نفت  صنعت 
دیدنی های طبیعی آن غافل هستند اما ایجاد 
دهکده گردشگری دریایی پازارگاد که جلوه ای 
ایرانی است،  از خوشفکری جوانان متخصص 
این  در  را  مدرنی  پسند  گردشگر  جاذبه های 

منطقه خلق کرده است.
بزرگترین دهکده گردشگری دریایی کشور به 
مساحت 20 هکتار، شامل طرح های مختلف 
تفریحی و رفاهی که بیست و هفتم اسفندماه 
رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  با حضور   ۹4
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
گردشگری وقت کشور در منطقه شیرینو برای 
نوروز ۹5 به بهره برداری رسیده بود با افزودن 
امکانات بیشتر و ارائه خدماتی متنوع تر، میزبان 
بر  عالوه  تا  بود  نوروز ۹۶  در  بازدیدکنندگان 
تلطیف فضای صنعتی و سخت و خشن منطقه 
پارس جنوبی، اوقات خوشی را برای کارکنان 
و خانواده های ساکن منطقه همچنین تمامی 
مهمانانی که از سرتاسر ایران به این مجموعه 

تفریحی آمده بودند را فراهم آورد.
محمد صفاییان، مدیر عامل شرکت عملیات غیر 
صنعتی پازارگاد در مورد علت راه اندازی دهکده 
گردشگری عسلویه گفت: 20 درصد تولیدات 
کشور از منطقه عسلویه تأمین می شود که با 
امکانات تفریحی و فرهنگی، تأمین آسایش و 
آرامش برای کارکنان شرکت های نفتی می توان 
فضایی دلگرم کننده را برای کار و فعالیت خانواده 

بزرگ صنعت نفت فراهم کرد.
منظور  همین  به  داد:  ادامه  صفائیان 
شرکت های  سطح  در  الزم  اطالع رسانی های 
و  شد  انجام  متقاضیان  ثبت نام  برای  منطقه 
عالقه مندان توانستند از امکانات و تسهیالت 
گردشگری و تفریحی پیش بینی شده بر اساس 

ضوابط موجود استفاده کنند.
برای  آماده شده  امکانات  مورد  در  صفائیان   
 1۶ گفت:  کارکنان،  به  خدمات رسانی 
ویوال)ویالهای لوله ای( از 25 اسفند در اختیار 
خانواده ها قرار گرفت و تاکنون 5 ویالی شناور 
در آب نیز آماده شده است و این امکان را داریم 
که تا 100 ویالی شناور در منطقه گردشگری 
ویالهای  به  سرویس دهی  و  بسازیم  عسلویه 
رعایت کلیه شرایط محیط زیستی  با  شناور 

همراه است.

 وی در مورد افزایش ظرفیت خدمات رسانی به 
مسافران نوروزی نسبت به سال گذشته گفت: 
در  نوروزی  مسافران  خدمات رسانی  ظرفیت 
منطقه گردشگری عسلویه در سال گذشته ۶3 
هزار نفر بود و با پیش بینی هایی که انجام دادیم، 
توانستیم در نوروز سال ۹۶ به بیش از 100 هزار 

نفر خدمات ارائه کنیم.
امکانات  تا  است  شده  تالش  افزود:  صفائیان 
امکانات  از  حتی  عسلویه  منطقه  تفریحی 
تفریحی جزیره کیش متنوع تر باشد و در حال 
حاضر آمادگی داریم تا به کارکنان و خانواده 
های محترم شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی 
که 15 سال در منطقه عسلویه کار کرده اند و 
بودند  فرهنگی محروم  و  تفریحی  امکانات  از 

خدمات تفریحی ارائه کنیم.
مدیرعامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد 
ادامه داد: به دلیل کیفیت فعالیت ما، منطقه 
گردشگری دیگری نیز در بوشهر در مساحتی 
به میزان 37 هکتار در اختیار شرکت عملیات 
غیر صنعتی پازارگاد قرار گرفت که این دهکده 
گردشگری نیز به صورت رسمی فعالیت خود را 

در نوروز ۹۶ آغاز کرد.
گردشگری  دهکده  از  نفت  وزیر  بازدید 

دریایی پازارگاد
بیژن زنگنه که روز پنج شنبه، دهم فروردین ماه 
گردشگری  دهکده  از  همراه  هیئت  اتفاق  به 
دریایی پازارگاد بازدید کرد، گفت: منطقه پارس 
جنوبی عالوه بر اینکه قطب گاز و پتروشیمی 
است، می تواند برای گردشگری نیز نقش خوبی 
ایفا کند. مجموعه ای هم که بازدید کردیم یک 
نمونه گردشگری است و برای مردم بسیار خوب 
و مفید است و استقبال زیادی از آن شده است.

وزیر نفت افزود: کارکنان و خانواده هایی که 
در بخش دولتی و غیر دولتی در این منطقه 
فعال هستند باید برای زندگی دائم در منطقه، 
داشته  اقامت  و  تفریح  برای  مناسب  فضایی 
برخوردار  خوبی  امکانات  از  همچنین  باشند 
باشند. ساخت این مجموعه در همین راستا 

قابل توجیه است.
همه را به دیدن دهکده گردشگری دریایی 

پازارگاد دعوت می کنم
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیر عامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بازدیدی که 
دهکده  از  ماه  فروردین  نهم  چهارشنبه،  روز 
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گفت:  داشت،  پازارگاد  دریایی  گردشگری 
در بازدیدی که امسال از دهکده گردشگری 
دریایی پازارگاد داشتم، این مجموعه نسبت 
به سال گذشته بسیار ارتقا پیدا کرده است 
و امکانات خیلی بیشتری فراهم شده است و 
تجهیزات زیادی به این مجموعه منتقل شده 
است همچنین ویال سازی شده و اقامتگاه هایی 
هم برای اسکان کسانی که محل اقامتی در 

منطقه ندارند به وجود آمده است.
 سرکار خانم مهندس شاهدایی افزود: در این 
منطقه که کامال صنعتی است و محیط کار 
خیلی سخت و صنعتی است همچنین وجود 
شرایط سخت آب و هوایی، کارکنان صنعت 
نفت نیاز به جایی داشتند که امکانات تفریحی  
و ورزشی فراهم باشد که شرکت پازارگاد این 
امکانات را در این منطقه فراهم کرده است؛ به 
خصوص برای ایام نوروز که کارکنان به همراه 
خانواده ها بتوانند از این امکانات استفاده کنند، 
خانواده ها با محیط کار و شرایط این منطقه 
آشنا شوند و در کنار این آشنایی با منطقه از 

تفریحات این مجموعه هم استفاده کنند.
ادامه  پتروشیمی  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
داد: یکی از خوبی های این امکانات این است 
که تمام مردم بومی این منطقه می توانند از 
خدمات و امکانات وسیع آن استفاده کنند و 
ما در صنعت نفت و پتروشیمی تمام تالشمان 
را خواهیم کرد تا بتوانیم این نوع دهکده های 
تفریحی را در منطقه توسعه دهیم و شرایطی 
را در استان بوشهر و اطراف مراکز صنعتی که 
خانواده ها در آن زندگی می کنند به وجود 
بیاوریم تا تاثیر بسیار خوبی در روحیه کارکنان 
وخانواده های آنها همچنین مردم بومی داشته 

باشد.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در 
پایان افزود: من به همه شرکت هایی که در 
منطقه هستند توصیه می کنم که با هم به 
کمک شرکت پازارگاد بیاییم تا این دهکده را 
توسعه دهد چرا که این موضوع در راستای 
مسئولیت های اجتماعی ما و شرکت های 
کمک  به  پازارگاد  شرکت  و  است  منطقه 
همه شرکت ها و مسئوالن منطقه نیاز دارد 
و من دعوت می کنم که همه از این مجموعه 
تفریحی دیدن کنند و ببینند که ایجاد چنین 
مجموعه ای چقدر در روحیه کارکنان، خانواده 

ها و مردم بومی تاثیر گذار است.
همه  تا  کنیم  کمک  توان  تمام  با  باید 
این  از  بتوانند  نفت  صنعت  خانواده 

مجموعه استفاده کنند
مهندس حمید رضا عراقی، معاون وزیر نفت 
و مدیر عامل شرکت ملی گاز نیز در بازدید 
از دهکده گردشگری دریایی پازارگاد، گفت: 
از  تا  پیدا شد  فرصتی  که  بسیار خوشحالم 
دهکده گردشگری دریایی پازارگاد بازدید کنم.
معاون وزیر نفت افزود: هزینه کردن و ساخت 
این دهکده عالوه بر جرات، مقدار زیادی سلیقه 
و عشق می خواهد. این دهکده با توجه به 
اینکه فرصت کوتاهی برای ساخت داشته است 
ویژگی هایی زیادی دارد و ترکیبی از سنت و 
مدرنیته است و سعی شده تا فضاهای سنتی 
را ایجاد کند و همزمان از تکنولوژی های روز 

نیز استفاده کند.
مدیر عامل شرکت ملی گاز اظهار کرد: یکی از 
نیازهای خانواده ها، شادی، استراحت، تفریح و 
سرگرمی است که در این مجموعه همه جوانب 
در نظر گرفته شده تا همه سنین بتوانند این 
نیاز خود را برآورده کنند. خانواده هایی که اینجا 
هستند از نظر بازی های خشکی و دریایی 
کمبودی احساس نکردند و هر آن چیزی که 
برای سرگرمی خانواده ها الزم بوده است نیاز 
سنجی شده و مد نظر مسئوالن این دهکده 
قرار گرفته است و باید گفت که این مجموعه 
کند.  می  کار  و  کند  می  فکر  خیلی خوب 
افرادی که به این مجموعه می آیند اسکان 
خوبی دارند و می توانند لحظات خوبی را در 

کنار خانواده خود داشته باشند.
در  که  مهمی  نکته  افزود:  عراقی  مهندس 
بازدید از این دهکده مشاهده کردم استفاده 
از موادی بود که به نوعی قابل استفاده نبودند 
و در حقیقت ضایعاتی و از بین رفته بودند اما 
با تدبیر و خالقیتی که مسئوالن اجرایی این 
مجموعه داشتند از این مواد استفاده بهینه 
شده است و برای من بسیار جالب بود و باید به 

مدیران این مجموعه تبریک گفت.
خصوص  در  عراقی  رضا  حمید  مهندس   
چگونگی تلطیف فضای خشک و صنعتی این 
منطقه که معروف به قطب صنعتی کشور است، 
گفت: در حال حاضر افرادی که در صنایع و به 
خصوص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مشغول 

به فعالیت هستند معموال به صورت اقماری کار 
می کنند. با توجه به سیاست هایی که وزارت 
نفت اتخاذ کرده است خانواده ها باید در این 
منطقه استقرار داشته باشند بنابراین باید برای 
اقامت، امکانات خوبی هم وجود داشته باشد 
لذا وجود مجموعه های تفریحی در این منطقه 
الزم است و به دلبستگی کارکنان و خانواده 
ها به صنعت نفت کمک می کند و من بسیار 
خوشحال و خرسندم که امروز از این مجموعه 

بازدید کردم.
 معاون وزیر نفت افزود: آرزو می کنم با روحیه 
شادابی که در مجموعه اجرایی این پروژه و 
وجود  پازارگاد  شرکت  مدیر  صفائیان،  آقای 
دارد، این مجموعه بتواند میزبان شرکت ها 
و مهمانان بین المللی حوزه نفت که با ما در 
ارتباط هستند باشد چرا که ما چنین مجموعه 
ای را در کشورمان نداشته ایم و از این به بعد 
شاهد این باشیم که بتوانیم از ظرفیت این 
بین  همایش  یا  کنگره  که  زمانی  مجموعه 
المللی در حوزه نفت برگزار می شود، استفاده 

کنیم.
مهندس عراقی در پایان گفت: ما باید با تمام 
توان کمک کنیم تا همه خانواده صنعت نفت 

بتوانند از این مجموعه استفاده کنند.
در  بومی  نیروهای  از  استفاده  میزان 
در  پازارگاد  دریایی  گردشگری  دهکده 

منطقه بی نظیر است
نماینده شهرستان های عسلویه، دیر، کنگان و 
جم در مجلس شورای اسالمی ضمن تقدیر و 
تشکر از مهندس صفائیان، مدیر عامل شرکت 
عملیات غیر صنعتی پازارگاد و تمامی افرادی 
پازارگاد  دریایی  گردشگری  دهکده  در  که 
این  تحوالت  و  تغییر  کنند،  می  فعالیت 
مجموعه گردشگری را نسبت به سال گذشته 
بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: این مجموعه 
از زیباترین دهکده های گردشگري در  یکی 

کشور است که تاکنون دیده ام.
سکینه الماسی با بیان این مطلب که اینجا 
هیچ  متاسفانه  و  است  صنعتی  منطقه ای 
مجموعه تفریحی و گردشگری وجود ندارد، 
دهکده  ماندگاری  و  راه اندازی  ساخت، 
و  زیبا  کاری  را  پازارگاد  دریایی  گردشگری 
کارکنان  تمامی  برای  انگیزه  ایجاد  موجب 
دانست و افزود: مردم بومی یا ساکن در این 
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افتخار  با  منطقه در حال حاضر می توانند 
و بدون شرمندگی به همراه مهمانان خود 
بر  عالوه  و  کنند  دیدن  مجموعه  این  از 
کم  اقامتگاه های  در  امکانات  از  استفاده 
نظیر این مجموعه اوقات خوشی را سپری 

کنند.
دیر،  عسلویه،  شهرستان های  نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  در  جم  و  کنگان 
در  بومی  نیروهای  بکارگیری  در خصوص 
این  در  که  نیروهایي  اکثر  گفت:  منطقه 
دهکده مشغول به کار هستند از نیروهای 
کمتر  ما  هستند.  منطقه  همین  بومي 
گازی  فازهاي  در  که  هستیم  این  شاهد 
فعال در منطقه  پتروشیمي  و شرکت های 
و حجمي  تعداد  این  به  بومي  نیروهای  از 
که اینجا وجود دارند و چیزی بیش از ۹0 
درصد است، استفاده کرده باشند که این 
در نوع خودش بی نظیر است و در راستاي 
تولید«  اشتغال  و  مقاومتي  »اقتصاد  شعار 

است.
و  تقدیر  ضمن  پایان  در  الماسی  سکینه 
شرکت  عامل  مدیر  از  صمیمانه  تشکر 
مهندس  باالی  محبوبیت  به  پازارگاد، 

دیر،  جم،  شهرستان های  در  صفائیان 
کارهای  از  و  اشاره کرد  و عسلویه  کنگان 
انتخابی  حوزه  در  وی  شایسته  اقدامات  و 

خود تشکر کرد.
پازارگاد  دریایی  گردشگری  دهکده 

یک مجموعه حرفه ای است
ویژه  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  یوسفی، 
اقتصادی انرژی پارس در بازدید از دهکده 
این  گفت:  پازارگاد  دریایی  گردشگری 
بسیار  گذشته  سال  به  نسبت  مجموعه 
در  پازارگاد  شرکت  و  است  شده  متفاوت 
در  اینکه  به  توجه  با  ای  یک شکل حرفه 
توریستی  مجموعه  یک  جای  منطقه  این 
خالی بود، این دهکده گردشگری را فعال 
کشورهای  با  مقایسه  در  واقع  به  که  کرد 

اطراف بسیار بهتر است.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس با بیان این مطلب که ما باید 
از ظرفیت های گردشگری داخلی استفاده 
افزود:  باشیم،  داشته  بهتری  و  بیشتر 
یک  پازارگاد  دریایی  گردشگری  دهکده 
مجموعه کامال حرفه ای است؛ هم در بحث 
مردم  برای  اشتغالزایی  و  گذاری  سرمایه 

بومی که در منطقه ایجاد کرده است هم 
از نظر استفاده از نمادهای بومی و ساخت 
پالژ بانوان، ویالهای شناور، اقامتگاه هایی 
با طرح های منظم و نامنظم که همگی در 

کشور بی نظیر هستند.
مهندس  از  صمیمانه  تشکر  ضمن  وی 
پازارگاد،  شرکت  عامل  مدیر  صفائیان، 
آمادگی  دولتی  بخش  در  ما  داد:  ادامه 
تسهیل  برای  کمک  هرگونه  برای  کامل 
در توسعه بیشتر و ماندگاری این مجموعه 
برای دائمی شدن را داریم و از آنجایی که 
گردشگری  قطب  به  تبدیل  مجموعه  این 
با  همچنین  است  شده  کشور  جنوب  در 
راستای  در  مجموعه  این  اینکه  به  توجه 
اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است ما 
با تمام توان آمادگی برای هر نوع همکاری 

را داریم.  

 33 NEDAYE PARS magazine No. 0/11 Apr,May 2017



نشست خبری  در  نفت  وزیر 
و  بیست  شنبه،  شامگاه  که 
سالن  در  فروردین ماه  ششم 
کنفرانس مهمانسرای شیرینو 
برگــزار شد، بــه سـؤاالت 

خبرنگاران پاسخ داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
زنگنه  بیژن  پازارگاد،  شرکت 
در نشست خبری که قبل از 
افتتاح شش فاز پارس جنوبی 
برگزار شد، اظهار کرد: شش 
ظرفیت  با  جنوبی  پارس  فاز 
170 میلیون متر مکعب گاز 
متر  میلیون   150 و  ترش 
هر  در  شیرین،  گاز  مکعب 
فاز نیم میلیون تن اتان، نیم 
میلیون تن ال پی جی و بین 
35 تا 40 هزار بشکه در روز 

میعانات تولید می شود.
از  همچنین  داد:  ادامه  وی 
الیه نفتی پارس جنوبی برای 
اولین بار بهره برداری می شود 
که  پتروشیمی  طرح  چهار  و 
پتروشیمی  دوم  فاز  شامل 
مروارید،  پتروشیمی  کاویان، 
جمشید  تخت  پتروشیمی 
نیز  انتخاب  پتروشیمی  و 

راه اندازی خواهد شد.
وزیر نفت با بیان اینکه تولید 
پنج  به  نسبت  جنوبی  پارس 
 4/2 به   ۹2 سال  نخست  ماه 
با  گفت:  است،  رسیده  برابر 
افتتاح شش فاز پارس جنوبی 
پارس  فاز   11 کلی  طور  به 
به  یازدهم  دولت  در  جنوبی 
بهره برداری رسیده و تولید از 
این میدان گازی در اسفند ۹5 
و فروردین ۹۶ نسبت به پنج 
ماه اول سال ۹2 به 4/2 برابر 
ایران  رسیده است و وضعیت 
در مقایسه با همسایه خارجی 
در برداشت از میدان مشترک 
شده  متعادل  جنوبی  پارس 
آرزوهای  از  یکی  این  است. 
من بود که خدا را شکر به آن 

رسیدیم.
تحریم ها  به  اشاره  با  زنگنه 
نیم  و  سال  دو  کرد:  اظهار 
یازدهم  دولت  در  تحریم ها 
ماه  چند  فقط  و  شد  سپری 
از  ما  بود.  دهم  دولت  در  آن 
درآمد،  نفت،  صادرات  نظر 

بانک، دسترسی  به  دسترسی 
غیره  و  بی پولی  تجهیزات،  به 
اما در اوج  تحت فشار بودیم. 
اهداف  به  توانستیم  تحریم 

خود برسیم.
کارکنان  از  زنگنه  تقدیر 

پارس جنوبی
پارس  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
جنوبی نماد تمام نمای تحقق 
اقتصاد مقاومتی  سیاست های 
است افزود: فرایند بهره برداری 
در سال 7۶  پارس جنوبی  از 
در  عظمت  این  و  شد  آغاز 
آفریده  سال  بیست  از  کمتر 
کسانی  همه  دست  من  شد. 
که در همه دولت ها در پارس 
با  کشیدند  زحمت  جنوبی 

افتخار می بوسم.
به  آسیبی  یازدهم  دولت 

هورالعظیم نزد
وزیر نفت در ادامه با تأکید بر 
اینکه دولت یازدهم آسیبی به 
هور العظیم نزد گفت: از روزی 
سریع  شدم  نفت  وارد  که 
اعالم کردم که برنامه ای برای 
ندارم.  هورالعظیم  خشکاندن 
ما اعالم کردیم همان طور که 
کار  آب  در  خلیج فارس  در 
می کنیم در اینجا هم باید در 

آب کار کنیم.
نیز  ها  فلر  مورد  در  زنگنه 
عسلویه  در   : داد  توضیح 
ظرف  که  است  فلر  تعدادی 
کاماًل  آینده  سال   2 تا   1
می برد  زمان  می شود.  درست 
تنظیم  فلرها  این  خروجی  تا 
نیز  حاضر  حال  در  شود. 
واحدهای قدیمی وضع بهتری 

پیدا کردند.
آماک  طرح  به  اشاره  با  وی 
خوزستان  در  کرد:  اظهار 
که  شد  اجرا  آماک  طرح  نیز 
گازهای اسیدی حدود 10 روز 
برای  و  شده  حذف  که  است 
رازی  پتروشیمی  در  تولید 
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
 N.G.L نیازمند ساخت چند
هستیم و بقیه گازها هم اعالم 
آمادگی کردیم که حاضریم با 
سرمایه گذار  به  پایین  قیمت 

بدهیم.
رشد بیش از دو برابری تولید 

دولت  در  جنوبی  پارس  از 
یازدهم

بیان  با  ادامه  در  نفت  وزیر 
اینکه متوسط تولید از پارس 
 280  ،  ۹2 سال  در  جنوبی 
میلیون متر مکعب بود گفت: 
در حال حاضر تولید از پارس 
جنوبی بیش از دو برابر رشد 
پارس  از  تولید  است.  کرده 
 570  ،  ۹2 سال  تا  جنوبی 
که  بود  مکعب  متر  میلیون 
در سال ۹5 به 10۶0 میلیارد 
تجمعی  تولید  مکعب  متر 
میزان  این  که  است  رسیده 
می کند.  پیدا  افزایش  تولید 
ساخت  ما  مشکالت  از  یکی 
خطوط انتقال بوده که بخشی 
از این خطوط احداث شده و 
احداث  هم  دیگر  بخشی 

خواهد شد.
نفتی  قراردادهای  اجرای 

امری اجتناب ناپذیر است
وزارت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
قراردادهای  اجرای  در  نفت 
جدید نفتی به صورتی جدی 
این  در  گفت:  می کند  تالش 
راستا 7 تا 8 گروه فنی، گروه 
بازرگانی  گروه  و  قراردادی 
تشکیل شده که من شخصاً هر 
کار  روند  پیگیری  برای  هفته 

آنها جلسه برگزار می کنم.
ایران  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
نفتی  جدید  قراردادهای  برای 
این  به  پاسخ  در  است  آماده 
سؤال که سرنوشت قراردادهای 
جدید نفتی در دولت آینده چه 
کشورهای  داد:  پاسخ  می شود 
می کنند  توجه  هم  خارجی 
که در آینده با چه کسی طرف 
قراردادهای  اجرای  هستند. 
جدید نفتی امری اجتناب ناپذیر 
به  است  ممکن  کسانی  است. 
انتقاد  قراردادها  این  اجرای 
به سراغ مشارکت در  و  کنند 
تولید بروند. اما من با توجه به 
این شرایط سیاسی و اجتماعی 
ایران مخالف مشارکت در تولید 

هستم.
ایران  گاز  صادرات  جزئیات 

به کشورهای خارجی
بر  تأکید  با  ادامه  در  وی 
اینکه صادرات گاز از ایران به 
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عراق قطعی است گفت: ممکن است فرایند 
صادرات گاز به عراق در هر زمانی آغاز شود. 
دارد  وجود  مالی  مشکل  یک  زمینه  این  در 
که  است  عراق  توسط   LC گشایش  آن  و 

به زودی حل می شود.
وزیر نفت ادامه داد: بیش از 50 میلیون متر 
مکعب گاز به عراق از نفت شهر و بصره صادر 
خواهد شد. خطوط آماده هستند. در زمینه 
مشکل  کمی  نیز  پاکستان  به  گاز  صادرات 
در  است.  روشن  ما  سیاست  اما  دارد.  وجود 
باشد.  آماده  باید  سیاسی  شرایط  راستا  این 
باید  با یکدیگر  برای صادرات روابط دولت ها 
حسنه باشد. افغانستان نیز یکی از برنامه های 

ما برای صادرات گاز است.
دولت  اگر  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  زنگنه 
ادامه  خود  کار  به  انتخابات  از  بعد  روحانی 
دهد آیا وزارت نفت را بر عهده خواهد گرفت 
یا خیر پاسخ داد: اینکه وزیر چه کسی باشد 
یک مسئله فرعی است. در حال حاضر همه 
تا  باشد  جمهوری  ریاست  روی  باید  تمرکز 
کشور دچار چالش نشود. در طول سال ۹5 
بخشی از واحدها به مدار تولید آمد. همچنین 

تولید ایران تثبیت شد.
آخرین اخبار از مذاکره ایران و توتال

با  ایران  ادامه در مورد مذاکره  وزیر نفت در 
ریاست  انتخابات  نتایج  از  بعد  گفت:  توتال 
در  را  صحبت هایی  توتال  آمریکا  جمهوری 
ایران مطرح کرد که  با  ادامه همکاری  مورد 
ما گله کردیم. با این وجود مذاکرات از نظر 
تنظیم قرارداد با سرعت جلو می رود و ممکن 
است ظرف 2 هفته آینده مذاکرات ادامه پیدا 
کند. اما مشخص نیست تفاهم نامه چه زمانی 

امضا شود.
ایران نسبت به تعهد خود در اپک پایبند است

با اشاره به تعهد اپک و غیر  ادامه  زنگنه در 
اپک مبنی بر کاهش میزان تولید گفت : اپک 
تاریخی  همکاری  مدت  این  در  اپک  غیر  و 
تعهدات  رعایت  میزان  ماه  به  ماه  و  داشتند 
جدی  را  موضوع  این  بازار  داشت.  افزایش 
و  اپک  تصمیم  دلیل  همین  به  است  گرفته 
غیر اپک موفق بوده است و قیمت ها نزدیک 

به 55 دالر باقی ماند.
مایل  کشورها  اکثر  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
هستند تصمیم اپک تداوم داشته باشد افزود: 
و  می کند  حمایت  تصمیم  این  از  هم  ایران 
اگر همه رعایت کنند ایران هم رعایت خواهد 

کرد.
وزیر نفت با بیان اینکه ایران به تعهد خود در 
تولید نفت  اپک وفادار است در مورد میزان 
ایران توضیح داد: میزان واقعی تولید نفت با 
میزانی که منابع ثانویه اعالم می کنند تفاوت 
دارد. بر اساس اعالم منابع ثانویه میزان تولید 
هزار   800 و  میلیون  سه  حدود  ایران  نفت 
بشکه است در حالی که میزان تولید واقعی 

نفت ایران بیشتر از این میزان است.
مناطق نفت خیز جنوب در مورد قراردادهایشان 

هنوز به نتیجه نرسیده اند
قراردادهای  به  اشاره  با  ادامه  در  نفت  وزیر 
کرد:  اظهار  جنوب  نفت خیز  مناطق  نفتی 
مناطق نفت خیز جنوب اعالم تمایل کرد که 
بخشی از میدان ها را خودشان توسعه دهند. 
من در جلسه هیئت مدیره آنها شرکت کرده ام 
که  کردم  اعالم  و  شنیدم  را  و حرف هایشان 
همچنین  کنند.  مطرح  را  خود  پیشنهادات 

توانایی خود  که  دادم  آنها  به  را  فرصت  این 
نرسیده اند.  نتیجه  به  هنوز  آنها  بیازمایند.  را 
البته در این زمینه چه به نتیجه برسند و چه 

به نتیجه نرسند امری مثبت است.
به  ایران یک کشور  اینکه  بر  تأکید  با  زنگنه 
هم پیوسته و عمیق است افزود: این در حالی 
است که بسیاری از کشورها به صورت قبیله 
هستند. من به دنبال مقابله با کسی نیستم 

اما اجازه نمی دهم بازارها از دست برود.
تقاضا برای نفت ایران بیشتر از عرضه است

وی با تأکید بر اینکه تقاضا برای نفت ایران 
بیشتر از عرضه نفت است، گفت: عده ای برای 
ابراز  هندی ها  توسط  ایران  نفت  خرید  عدم 
نگرانی  کردم  اعالم  من  که  کردند  نگرانی 

وجود ندارد و نگران نیستیم.
جزئیات خرید نفت ایران توسط روس ها

وزیر نفت در ادامه با اشاره به قرارداد خرید 
این  گفت:  روسیه  کشور  توسط  ایران  نفت 
را  ایران  نفت  روس ها  و  شده  امضا  قرارداد 
به قیمت  به میزان 100 هزار بشکه در روز 
پرداخت  یورو  به  را  و پول  متعارف می خرند 
می کنند. بانک مرکزی پذیرفته 50 درصد از 
این پول صرف خرید کاال و خدمات از روسیه 
اجرا  روزی  از چه  قرارداد  این  که  این  شود. 

شود بستگی به تصمیم روس ها دارد.
جنوبی  پارس  برای  یازدهم  دولت  آورده 

تدبیر بود
آورده  اینکه  بر  تأکید  با  ادامه  در  نفت  وزیر 
بود  تدبیر  پارس جنوبی  برای  یازدهم  دولت 
پول  کردم  اعالم  من  زمانی  در  کرد:  اظهار 
در  مجلس  نمایندگان  از  یکی  نیست  مهم 
دارید  پول  اگر  بنابراین  گفت  من  به  پاسخ 
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اقدام کنید. من هم پاسخ دادم پول نداریم. 
اما در دنیا چیزی مهم تر از پول وجود دارد. 
پارس جنوبی را پول نساخت. بلکه عشق و 
تدبیر و مدیریت و دلسوزی ساخت. عشقی 

که همراه با عقل بود.
طریق  از  راستا  این  در  داد:  ادامه  زنگنه 
و همه  فراهم کردیم  پول  توسعه  صندوق 
ما  نشده  گرفته ایم خرج  آنجا  از  که  پولی 
قطره چکانی پول خرج کردیم و بقیه پول 
برای سایر فازها باقی مانده. ارزش ۶ فازی 
 18 برسد  بهره برداری  به  است  قرار  که 
میلیارد دالر است که 10 میلیارد دالر آن 
قباًل خرج شده. ۶ میلیارد دالر در این چند 
سال و یک مقدار خرده کاری ها و بدهی ها 

بوده است.
یک زمانی من را تا زندان بردند

اظهار  پتروپارس  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
پارس  پترو  به  همه  حاضر  حال  در  کرد: 
به  را  من  زمانی  یک  اما  می کنند  افتخار 
و  بردند  زندان  تا  پتروپارس  پروژه  خاطر 
بازخواستم کردند که چرا پروژه پتروپارس 

را طراحی کرده ای؟
آیت اهلل  زمان  آن  در  داد:  ادامه  نفت  وزیر 
از  و  کرده  بازدید  پتروپارس  از  شاهرودی 
تأکید کردند  این پروژه استقبال کردند و 
که این پروژه را ادامه دهیم. حتی اگر قرار 
باشد من به زندان بروم. پس از اینکه ایشان 
بازدید کردند دیگر در مورد این پروژه اذیت 
نشدم. اما از سال 80 تا سال 88 به خاطر 
پروژه پتروپارس تحت تعقیب بودم. همان 
پتروپارس  می گویند  حاضر  حال  در  افراد 
بسیار خوب است. این مخالفت ها در حال 
هم   E&P شرکت های  مورد  در  حاضر 
دیگر  سال   10 افراد  همین  و  دارد  وجود 
اعالم می کنند که شرکت های E&P را ما 

راه اندازی کردیم.
باید  ایران  در  کار  برای  داد:  ادامه  زنگنه 
شرایط  داشت.  و سرسختی  صبر، حوصله 
برای کار کردن سخت است. هیچ کس به 
ندارد.  سابقه  جنوبی  پارس  در  من  اندازه 
پارس جنوبی در سال 7۶ یک بیابان بود. 
من می دانم چگونه می توان ایران را ساخت.
وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 
دارد  زیاد  رئیس جمهور  ایران  کرد:  اظهار 
ثبت نام  هستند  شایسته  که  کسانی  و 

کرده اند.
به  دست  اینکه  جای  به  داد:  ادامه  زنگنه 

دست هم بدهیم تا ایران را بسازیم برخی 
تخم تفرقه و خشونت پراکنده می کنند و 
می خواهند بین اقشار مردم تفرقه بیاندازند 
نمی شود.  عاید  چیزی  موضوع  این  از  که 

باید کشور را به سمت توسعه ببریم.
بابک زنجانی پول ملت را خورد و روحیه 

خوبی هم دارد
بابک  اینکه  بیان  با  ادامه  در  نفت  وزیر 
زنجانی پول ملت را خورد و برد افزود: هیچ 
میلیارد  هزار   14 یا   13 نداد.  پس  پولی 
تومان پول مردم را خورد و انگار نه انگار. 
گفته اند  دارد.  خوبی  روحیه  هم  خیلی 
که  برگشته  ما  حساب  به  میلیارد   2000
در  را  اموالش  باید  آن  کردن  زنده  برای 
ایران زمین، قیطریه، هتلی در قشم و غیره 

به فروش برسانیم، اما کسی نمی خرد.
در  نفت  وزارت  پروژه های  از  هیچ کدام 

دولت یازدهم بالتکلیف نیست
از پروژه های  اینکه هیچ کدام  بیان  با  وی 
بالتکلیف  یازدهم  دولت  در  نفت  وزارت 
معلوم  پروژه  هر  برای  داد  توضیح  نیست 
هیچ  و  آمد  خواهد  کجا  از  پول  که  است 
از  آنچه  جز  ندارد  وجود  بالتکلیفی  پروژه 
تکلیف  است.  رسیده  ارث  به  ما  به  قبل 
قالب  در  نیز  نفتی  میدان های  توسعه 
مجوز  و  است  روشن  نفتی  قراردادهای 

کامل از مجلس گرفته شده.
شنیده ام  اینکه  بیان  با  ادامه  در  زنگنه 
تحریم ها  ترامپ  که  منتظر هستند  برخی 
را تمدید می کند یا خیر، اظهار کرد: البته 
جمهوری  ریاست  دوره  در  اروپا  اتحادیه 
خودشان  شرکت های  از  خاتمی  آقای 

حمایت کردند.
الیه نفتی پارس جنوبی جزو اولویت های 

قراردادهای جدید نفتی
نفتی  الیه  مورد  در  ادامه  در  نفت  وزیر 
از  : بهره برداری  پارس جنوبی توضیح داد 
جدید  قرارداد  اولویت های  جزو  الیه  این 
نفتی است. برآورد شده از این الیه بیش از 
100 هزار بشکه می توان تولید کرد. البته 
تولید قطر بیشتر از ایران است. برای این 
الیه تنها یک شرکت درجه یک بین المللی 
درخواست داده که با این شرکت در حال 

مذاکره هستیم.
با توسعه هر دو فاز پارس جنوبی 1 درصد 
رشد تولید ناخالص داخلی صورت می گیرد
پارس  توسعه  اینکه  بر  تأکید  با  زنگنه 

جنوبی فقط منجر به برداشت گاز نمی شود 
تصریح کرد: با توسعه پارس جنوبی 200 
تن  میلیون   3 گازی،  میعانات  بشکه  هزار 
اتان، 3 میلیون تن LPG تولید می شود و 
به عبارتی دیگر با توسعه هر دو فاز پارس 
جنوبی 1 درصد رشد تولید ناخالص داخلی 

صورت می گیرد.
پاسخ صریح زنگنه به منتقدان وزارت نفت

کسی  هر  اینکه  بر  تأکید  با  ادامه  در  وی 
در  کاری  یازدهم  دولت  در  می کند  اعالم 
بازدید  بیاید  نگرفته  صورت  نفت  وزارت 
کند افزود: در سال ۹2 ، 43 درصد سوخت 
در  که  می شد  مصرف  نیروگاه ها  در  مایع 
حال حاضر به 13 درصد رسیده صادرات 
پتروشیمی  تولید  و  شد  برابر  دو  ما  نفتی 
گازرسانی  روستا  به ۹000  یافت.  افزایش 
صورت گرفت و در شهرهای بزرگ کشور 
که  این  می شود.  توزیع   4 یورو  بنزین 
و  است  بی انصافی  نشده،  کاری  می گویند 
درست  قضاوت  نهایت  در  عمومی  وجدان 

می کند.
مظلوم  ما  کرد:  تأکید  پایان  در  نفت  وزیر 
خواستند  چه  هر  سال  چهار  هستیم. 
بدهیم.  پاسخ  نداشتیم  امکان  ما  گفتند. 
پیام  رساندن  و  زدن  در حرف  آنها  قدرت 
کشور  می خواهیم  اگر  است.  ما  از  بیشتر 

پیشرفت کند باید با هم متحد باشیم.
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گفت:  جم  پتروشیمی  مدیرعامل 
که  شرکت هایی  تا  شد  باعث  برجام 
ما  ایمیل  نبودند  حاضر  گذشته  در 
برای ما فرش  اکنون  را جواب دهند 

قرمز پهن می کنند.
سید حسین میرافضلی در گفت وگو با 
ایلنا، با اشاره به فواید اجرای برجام در 

اظهار  پتروشیمی  صنعت 
کشور  که  زمانی  در  کرد: 
پتروشیمی  در  بود  تحریم 
می خواستیم  خراسان 
واحد  برای  کاتالیست  یک 
کنیم.  خریداری  آمونیاک 
به  متعلق  کاتالیست  این 
دانمارک  تاپسو  شرکت 
بود و کارشناسان شرکت با 
مذاکراتی که با این شرکت 
که  کردند  اعالم  داشتند 
حاضر  وجه  هیچ  به  آنها 
شرکت های  با  همکاری  به 
ایرانی نیستند و حتی به ما 
اعالم کردند که دیگر برای 
ما ایمیل هم ارسال نکنید!

وی افزود: اما بعد از اجرای 
آن ها  با  که  تماسی  اولین  با  برجام 
اعالم  صورت گرفته شد آن ها سریعاً 
طی  وجه  واریز  با  و  کردند  آمادگی 
چند ماه کاتالیست های مورد نیاز را 

به ما تحویل دادند.
بیان  با  جم  پتروشیمی  مدیرعامل 
اینکه در زمان تحریم ما تجهیزاتمان را 
از طریق دالل ها خریداری می کردیم، 
که  بود  شده  موجب  تحریم  گفت: 
بازار دالالن سکه شود و تجهیزات را 
با قیمت های گزاف به ما می فروختند 
و  خاص  تجهیزات  از  برخی  حتی  و 
نمی دادند؛  هم  دالل ها  به  را  اساسی 
اما بعد از اجرای برجام به طور مثال 

دعوت نامه  ما  برای  زیمنس  شرکت 
ارسال کرد و در سفری که به آلمان 
پهن  و  خاص  تشریفات  با  داشتیم 
کردن فرش قرمز که باورمان نمی شد 
دادند  اجازه  و  کردند  استقبال  ما  از 
از تمام قسمت های شرکتشان بازدید 
خط  خودشان  پیشنهاد  با  و  کنیم 

برای  یورویی  میلیون   20 اعتباری 
خرید تجهیزات برای ما باز کردند.

برجام  کرد:  نشان  خاطر  افضلی  میر 
در  که  شرکت هایی  تا  شد  باعث 
را  ما  ایمیل  نبودند  حاضر  گذشته 
فرش  ما  برای  اکنون  دهند  جواب 

قرمز پهن می کنند.
جز  زیمنس  شرکت  داد:  ادامه  وی 
شرکت هایی است که تکنولوژی واحد 
پتروشیمی  صنعت  در   PP PDH
را دارد و ما در بازدید از این شرکت 
تمام  از  توانستیم  آن ها  موافقت  با 
قسمت های این شرکت بازدید کنیم 
خواهیم  آن ها  با  که  تفاهمی  با  و 

اولین  برای  را  تکنولوژی  این  داشت 
بار به ایران خواهیم آورد.

اظهار  جم  پتروشیمی  مدیرعامل 
 PP PDH واحدهای  داشت: 
نفر   3000 حدود  می توانند 
اشتغال زایی در کشور داشته باشد و 
دالر  میلیون   500 می تواند  سال  در 
ملی  درآمد  به  ساالنه 
کشور اضافه کند و اکنون 
شرکت  که  استقبالی  با 
پایان  تا  داشت  زیمنس 
عملیات  می توانیم  سال 
در  را  واحد  این  اجرایی 
پتروشیمی جم آغاز کنیم.
به  اشاره  با  وی 
درباره  سخنان  برخی 
صنعت  در  اشتغال زایی 
هر  گفت:  پتروشیمی 
 2 پتروشیمی  کارخانه 
می تواند  نفر  هزار   3 تا 
باشد  داشته  اشتغال زایی 
پتروشیمی  ویژه  مزیت  و 
کشور  برای  درآمدزایی 

است نه اشتغال زایی.
میر افضلی با بیان اینکه هیچ کارخانه 
بهره  با  و  داخلی  پول  با  پتروشیمی 
20 درصد اصاًل توجیه اقتصادی ندارد 
صنعت  توسعه  راه  تنها  کرد:  تأکید 
خارجی  سرمایه گذاری  پتروشیمی 
است و سرمایه گذار خارجی زمانی به 
ایران می آید که کشور ما دارای ثبات 
دنیا  با  ارتباطاتش  و  باشد  سیاسی 
هموار باشد در چنین شرایطی قطعاً 
خواهد  رونق  ما  پتروشیمی  صنعت 
افزایش  نیز  ما  ملی  درآمد  و  گرفت 

قابل توجهی خواهد داشت.
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بیان  با  کاویان  پتروشیمی  مدیرعامل 
اتیلن  تن  میلیون   2 بزودی  که  این 
تولید می شود،  در پتروشیمی کاویان 
فازهای  اندازی  راه  با  امیدواریم  گفت: 
اسمی  با ظرفیت  پارس جنوبی  جدید 

۹0 درصدی فعالیت کنیم.
پتروشیمی  مدیرعامل  اوالدی  رمضان 
به  اشاره  با  نیپنا،  با  گفتگو  در  کاویان 
راه اندازی فاز دوم پتروشیمی کاویان، 
یک  اسمی  ظرفیت  با  فاز  این  گفت: 
بهره  به  گذشته  سال  تن  میلیون 
پتروشیمی  فاز  هردو  تا  رسید  برداری 
کاویان با ظرفیت تولید 2 میلیون تن 

اتیلن فعالیت کنند.
وی ادامه داد: پیش از این فاز نخست 
این پتروشیمی در سال ۹1 با ظرفیت 
اسمی مشابه به بهره برداری رسیده بود. 

البته در زمان افتتاح این فاز. امکان فاز 
2 نیز وجود داشت اما به دلیل کمبود 

خوراک فاز 2  به بهره برداری نرسید.
اشاره  با  کاویان  پتروشیمی  مدیرعامل 
به این که در صورت تامین خوراک می 
توانیم خوراک اتیلن مورد نیاز خط لوله 
اتیلن غرب را تامین کنیم، تاکید کرد: 
با راه اندازی فازهای1۹ ، 20 و 21 می 
در  مجتمع  این  که  بود  امیدوار  توان 
هدف  برسد.  کامل  ظرفیت  به  فاز  دو 
اسمی  ظرفیت  به  دستیابی  ما  گذاری 
فاز است و الزمه  برای هر دو  مجتمع 
دستیابی به آن تزریق خوراک به میزان 

نیاز است.
سال  در  که  این  به  اشاره  با  اوالدی 
درصد   ۹0 از  بیش  ظرفیت  به  جاری 
ما  بینی  پیش  یابیم، گفت:  می  دست 

بر این است که کاویان در سال ۹7 به 
100 درصد ظرفیت اسمی دست یابد .
از  دریافتی  اتان  کاویان،  پتروشیمی 
پارس جنوبی را به اتیلن تبدیل کرده 
می  تزریق  غرب  اتیلن  لوله  خط  به  و 
عبور  استان  از 11  اتیلن  این  که  کند 
کرده و خوراک 12 مجتمع پتروشیمی 
با  احداث  حال  در  یا  شده  ساخته 
را  دالری  میلیارد   8.5 گذاری  سرمایه 

تامین می کند.

COD:GN-11-02
SMS:500051207

فروردین و اردیبهشت 1396پیش شماره یازدهمنشریه ندای پارس42 



مروارید  پتروشیمی  مدیرعامل 
به   MEG واحد  در  تولید  گفت: 
این  و  دارد  تداوم  پایدار  صورت 
واحد تاکنون 300 میلیون دالر ارز 

آفرینی داشته است.
مدیرعامل  جوکار  غالمرضا   
گفتگو  در  مروارید  پتروشیمی 
رسمی  افتتاح  به  اشاره  با  نیپنا  با 
مروارید،  پتروشیمی   MEGواحد
 MEG واحد  در  کرد:تولید  اظهار 
با ظرفیت550 هزار تن حدود یک 
پایدار  صورت  به  که  است  سال 
تاکنون  واحد  این  و  دارد  تداوم 
300 میلیون دالرارز آفرینی داشته 

است.
مروارید  پتروشیمی  مدیرعامل 
با   MEG واحد  که  این  بیان  با 
ظرفیت ۹0 درصد در سال نخست 

فعال بود، گفت: بازارهای صادارتی 
محصولMEG در سال ۹۶ متنوع 

خواهد بود.
وی ادامه داد: با تالش های صورت 
 MEG واحد  شرایط  گرفته 
مروارید تثبیت شد و با وجود این 
که در سال نخست بودیم توانستیم 
با 88 تا ۹0 درصد ظرفیت اقدام به 

تولید کنیم.
مروارید  پتروشیمی  مدیرعامل 
از  درصد   ۹5 که  این  به  اشاره  با 
محصول MEG به دو کشور چین 
با ظرفیت 350 هزار تن و هند 70 
هزار تن صادر می شود، اظهار کرد: 
را  هایمان  مشتری  جاری  سال  در 
در کشور چین متنوع خواهیم کرد 
نهایی  کننده  مصرف  با  بتوانیم  تا 
قراردادهای  و  کنیم  برقرار  ارتباط 

داشته  کننده  مصرف  با  بلندمدت 
باشیم، همچنین کشورهای اروپایی 
جدید  بازارهای  عنوان  به  نیز 
این  های  فعالیت  کار  دستور  در 

مجتمع درسال جاری قرار دارد.
به  جوکار تصریح کرد: درسال ۹۶ 
محصوالت  تولید  افزایش  دنبال 
و  بازارهستیم  توسعه  همچنین  و 
برای تحقق این کار به دنبال عقد 
قراردادهای بلندمدت و ایجاد برند 

در بازار های جهانی هستیم.
اندازی  راه  به  توجه  با  افزود:  وی 
 18 و   17 و   ،1۶  ،  15 فازهای 
این  اتیلن  واحد  گذشته،  سال  در 
مجتمع با حدود 80 درصد ظرفیت 
سال  در  امیدواریم  و  بود  فعال 
افزایشی  روند  درصد  این  جاری 

داشته باشد.

COD:GN-11-03
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و خانواده های محترم  کارکنان  با حضور  پنج شنبه، چهارم خردادماه  روز  انقالب، ساعت 17  جشن شکوفه های 
شرکت های پتروشیمی منطقه پارس در تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، کارکنان و خانواده های محترم شرکت های پتروشیمی منطقه پارس ساکن 
پایتخت با حضور در سالن همایش های وزارت کشور در این جشن که توسط روابط عمومی شرکت پازارگاد و به 
همت کمیته روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس برگزار شد، شرکت کردند تا عالوه بر استفاده از 

برنامه های هنری و صرف شام، لحظات پر شور و نشاطی را در کنار یکدیگر سپری کنند.
بر اساس این گزارش، شرکت پازارگاد با همت کمیته روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس، برای 
فراهم کردن این لحظات جذاب و به  یاد ماندنی با استفاده از گروه های هنری و هنرمندان بنام و محبوبی همچون 
برنامه های  )مجری(،  نیا  علیرضا جاوید  و  )تقلید صدا(، گروه کودک  ریوندی  )خواننده(، حسن  عبدالمالکی  علی 

متنوع و جذابی را اجرا کرد. 

COD:NN-11-01
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کمیته روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس به مناسبت نیمه شعبان و والدت حضرت قائم 
)عج(، جشن بزرگ شعبان را از روزهای بیست و یکم تا بیست و پنجم اردیبهشت ماه در شهرک پردیس 

شهرستان جم برگزار کرد.
  به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، در این جشن که توسط شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد 
و با همت کمیته روابط عمومی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس از ساعت 20:30 در مجتمع فرهنگی 
شهرک پردیس با حضور پرشور کارکنان و خانواده های محترم ساکن شهرک پردیس شهرستان جم برگزار 
شد، هنرمندانی چون مستعان )مجری(، عماد طالب زاده )خواننده( و گروه طنز آقا رشید حضور داشتند.

COD:NN-11-02
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کوفته چوبی
مواد الزم:

گوشت چرخ کرده: نیم کیلو            
جعفری: صد گرم

پیاز متوسط: دوعدد                   
 تخم مرغ متوسط: یک عدد

آرد سوخاری: نصف پیمانه                
شیر: دویست گرم

نمک، ادویه، زردچوبه، فلفل، دارچین و زعفران به مقدار الزم
رب گوجه فرنگي: حدودا دو قاشق غذاخوری

پیاز برای درست کردن سس: یک عدد متوسط
روغن جهت سرخ کردن

طرز تهیه:
گوشت چرخ کرده را با پیاز رنده شده خوب ورز دهید 

)حتما آب پیاز رو بگیرید(
جعفری و تخم مرغ رو به مواد اضافه کنید.

شیر را با آرد سوخاری مخلوط کنید و به همراه ادویه هاي ذکر شده 

COD:AS-11-02

SMS:500051207

به مواد اضافه کنید و خوب ورز دهید تا حالت چسبندگی پیدا کند.
سپس مقداری از مواد )به اندازه یک پرتقال( بردارید به سیخ کباب 

چوبی بزنید. بعد در روغن سرخ کنید.
سس گوجه رو آماده و با پیاز خرد شده تفت دهید، رب گوجه و زعفران 

و نمک و زردچوبه را به آن اضافه کنید تا غلیظ شود.
سس آماده شده را روی کوفته ها بریزید و روي آن را  فویل آلومینیومي  
بکشید و به مدت یک ربع در فر  بگذارید تا خوب کوفته ها مغز پخت 

شود. کوفته چوبي آماده است! نوش جان
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حلوای عسلی کش دار

مواد الزم :
آرد گندم  و  قنادی  آرد سفید  از  ترکیبی  پیمانه  آرد: یک 
نانوایی، هرکدام نصف پیمانه(ترکیب این دو آرد باعث طالیی 

شدن رنگ حلوایمان مي شود(
روغن: به میزان الزم

شکر:  دو پیمانه
گالب: یک پیمانه)میتوانید قسمتی از آن را دم کرده هل 

بگذارید(
آب زعفران: یک پیمانه )زعفران رو با آب یخ خیس کنید(

طرز تهیه:
آب زعفران و گالب و شکر را با هم مخلوط کنید و بگذارید کمی 

بجوشد.
آرد قنادی و نانوایی را مخلوط کنید و سه بار الک کنید.

آرد را تفت دهید تا بوی خامي آن برود و کم کم روغن یا کره را به 
آن اضافه کنید. وقتی آرد طالیی رنگ شد از روی شعله بردارید و 

COD:AS-10-07
SMS:500051207

شربت رو آرام آرام به آن اضافه کنید.
در حالي که شربت را اضافه می کنید،  باید با یک قاشق خیلی 
سریع  و از یک جهت حلوا رو هم بزنید. شربت رو تا آن جایي که 

دوست دارید حلوایتان سفت یا شل شود، اضافه کنید.
بعد فقط به مدت 2 دقیقه یک دم کن روی ظرفتان بگذارید و روی 

شعله مالیم قرار دهید. 
حلوای خوش رنگ و خوشمزه تان آماده است. نوش جان
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رفع جای جوش 
مقداري عسل، زرده تخم مرغ و روغن زیتون را با هم کامال مخلوط کنید، به 

محل جوشها بمالید و پس از یک ساعت با آب ولرم بشویید.
هفته ای 3 بار این کار را تکرار کنید تا جاي جوش به طور کامل رفع شود.

درمان های اضطراري فشار خون
بین انگشت شصت و سبابه را 3 الی 4 دقیقه فشار دهید.

نوک انگشتان را سوزن بزنید تا چند قطره خون بیاید.
12 الی 20 عدد سیاه دانه را با دندان بجویید تا فشار سریع کاهش یابد.

ترشی ها هم مثل سرکه، آبلیمو، آبغوره، آب نارنج و... به درمان اضطراري 
کمک مي کند.

توجه: یکی از درمان های اضطراري را انجام دهید و اگر به نتیجه نرسیدید، 
راه بعدی را امتحان کنید.

ســیب زمینی آب پــز شده را بیش از یکی دو روز نگـــه نــدارید
سیب زمیني آب پز را بیش از یکي دو روز نگه ندارید. زیرا به میکروبی به 

نام باســیلوس پـــروتوس آلوده می شود و ممکن است سبب مرگ شود.

گلپر
تقویت کننده معده و سایر اندام  های گوارش است.

ضد نفخ است.
ترشحات معده را زیاد و سموم بدن را دفع می  کند.

برای هضم غذا موثر است.

شربت عسل
 بهترین نوشیدنِی ناشتا!

)یک قاشق عسل+ یک لیوان آب گرم، حداقل سه بار در هفته(
رفع سرفه

کاهش آلرژی
افزایش انرژی

سم زدایی بدن
مقابله با عفونت ادراری

تقویت کننده دستگاه گوارش

زیباشدن چهره 
آرد گندم، نشاسته، عرق برگ چنار را به صورت ضماد روی پوست صورت 

بگذارید.

قهوه
نوشیدن روزانه قهوه  احتمال خودکشی را 50  کاهش می دهد. کافئین 
افسردگی  از  و  انگیزد  برمي  را  موجود در قهوه سیستم عصبی مرکزی 

جلوگیری می کند

خاکشیر
اگر زیاد جوش میزنید، حتما نوشیدن روزی یک لیوان خاکشیر را در برنامه 

غذایی قرار دهید !
خاکشیر خنک است و گرمی روز های داغ را خنثی می کند و به پوستتان 

جالی خاصی می دهد !

آب ماست را دور نریزید
آبی که بر روی ماست جمع می شود سرشاراز پروتئین، ویتامین B12 و 
مواد معدنی همچون کلسیم و فسفر است و نباید دور ریخته شود. آن را با 

ماست هم بزنید.

روشن شدن پوست!
یک لیوان آب گوجه فرنگی را با چند برگ نعنا و یک قاشق آبلیمو و نمک 

ترکیب و میل کنید. 
تکرار این کار سبب روشن شدن پوست و پیشگیری از برخي بیماری ها 

می شود.. 

سیر
سیر، از گرفتگی عروق خونی جلوگیری می کند.

نوسانات قلبی حاصل از سردی بدن را التیام می بخشد. 
داروی خوبی برای دیابت و چربی خون باالست.

COD:AS-11-03
SMS:500051207



عزیز  به  معروف  فومن  شهرستان  غارنشین  مرد 
جنگلی 55 سال از زندگی اش را در جنگل و غار 
گذرانده است. این مرد در این سال ها به تنهایی در 
غار زندگی می کند و در حالی که اهالی روستا برای 
او کلبه ای در جنگل ساخته اند، حاضر به زندگی در 
این کلبه نیست. پس از 55 سال زندگی در غار، 
مأموران اداره آمار، او را در غار پیدا کردند و مرد 

جنگلی نیز سرشماری شد.
عزیز 75 ساله به خاطر شکست در عشق، سر به کوه 
گذاشت و دیگر به روستا بازنگشت. مرد غارنشین 
درباره داستان زندگی اش می گوید: 20 ساله بودم 
که عاشق دختری به نام نگار شدم. هر روز در مسیر 
او می نشستم. نگار بسیار زیبا بود و هر کسی او را 
می دید، عاشقش می شد. من اگر یک روز نگار را 
با اسبش به  او هر روز  نمی دیدم دیوانه می شدم. 
کنار چشمه می آمد. به همین خاطر من هم در کنار 
چشمه منتظرش می ماندم. یک بار به خواستگاری 
نگار رفتم، اما چون پدر و مادر نداشتم، او را به من 
ندادند. نگار یک روز از روی اسب افتاد و مرد. بعد از 
مرگ نگار زندگی در روستا برایم خیلی سخت بود؛ 
به همین خاطر بی هدف به سوي جنگل رفتم. پس 
از چند روز سرگردانی غار کوچکی را پیدا کردم و 

تصمیم گرفتم در آنجا زندگی کنم.
البته داستان دیگری روایت می شود و آن اینکه پدر 
نگار کدخدای روستا بود و نمی خواست دخترش 

را به عزیز بدهد، به همین خاطر او را به عقد مرد 
دیگری درآورد و به دروغ به عزیز گفت که دخترش 

فوت کرده است.
☑تحلیل راهبردی:

بسیاری از ما نیز یک »عزیز جنگلی« هستیم. روزی 
روزگاری در پی دست یافتن به هدفی بوده ایم که 
به  آن هدف محقق نشده است. به همین خاطر 
زندگی  )نگار  هدف  آن  از  نتوانستیم  اینکه  دلیل 
خودمان( دل بکنیم، تمام نگارهای زیبای دیگر را 
کنار گذاشته ایم و غارنشین شده ایم. در صورتی که 
این جهان، سراسر فرصت است. جمله حکیمانه ای 

است که می گوید:
وقتی دری بسته می شود، در دیگری باز می شود

ولی معموالً آن قدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری را که برایمان باز مي شود، نمی بینیم!

بگذارید از درهایی که بسته می شوند مثال بزنم تا 
بدانیم که همه ما می توانیم یک عزیز جنگلی باشیم: 
رد شدن در کنکور، قبول نشدن در رشته موردنظر، 
جواب نه شنیدن از فردی که به او عالقه مندیم، 
منصوب نشدن به سمتی که برایش نقشه کشیده 
بودیم، پذیرفته نشدن در سازمانی که درخواست 
شغل داده بودیم. خیانت شریک زندگی یا شریک 
پذیرفته نشدن موضوع  از کار،  اخراج  کاری مان، 
رساله مان، عدم اخذ ویزای دانشجویی از کشوری 

که همه کارهایش را انجام داده ایم و ...

یکی از چارچوب هایی که این پدیده را توجیه مي 
کند، پدیده کوری ناشی از تمرکز است. شاید برای 
هرکسی اتفاق افتاده باشد که در حین جستجوی 
مثالً عینکش اصالً متوجه اشیا دیگر نشود )ولو آن که 
وجود آن اشیا در آن جا عجیب باشد؛ مثالً انبردست 
در روی میز آرایش!( یا شاید در زمان تماشای یک 
فیلم تلویزیونی متوجه آگهی  های تبلیغاتی که در زیر 
فیلم پخش می شود، نشده باشید یا متوجه صدای 
زنگ در موقع تماشای فینال جام باشگاه ها نشده اید! 
این مثال ها و مثال هایی از این دست نشان می دهند 
که توجه عمیق به یک موضوع، گاهی از قدرت توجه  
ما به سایر موضوعات می کاهد. مشکل، در ندیدن یا 
کم دقتی نیست؛ در این است که توجه بیش از حد 
به یک راه حل یا موضوع، موجب عدم توجه به سایر 
راه حل ها یا موضوعات می گردد و موجب می شود، 

فرد در دام کوری ناشی از تمرکز بیفتد.
تجویز راهبردی: هرگاه دری پیش روی تان بسته 
شد، اگر بعد از تالش برای گشودن آن به نتیجه 
نرسیدید، به جای خیره شدن به آن در )کوری ناشی 
از تمرکز(، نگاهی به اطراف خود بیاندازید، درهای 
دیگری خواهید یافت. شاید نگار زندگی شما پشت 
در دیگری منتظر شماست. بیش از این منتظرش 
نگذارید. خداوند جهان را سرشار از فرصت ها آفریده 

است.

COD:AS-11-04
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ترجیح  می رویم،  که  تمام سفرهایی  برای  ما  همه 
می دهیم خرج و مخارج سفرمان را کاهش داده و به 
جای اینکه هزینه اضافی صرف راه کنیم، همان مقدار 

هزینه را صرف  تفریح و یا خریدهای مان کنیم.
برای اینکه بتوانیم این امر را محقق کنیم راهکارهای نه 
چندان پیچیده ای وجود دارد که می تواند کمک های 
بسیار بزرگی در رابطه با کاهش هزینه های سفر به ما 
کند. پس اگر اهل مسافرت هستید این مطلب را از 

دست ندهید.
کنترل ظرفیت

ایرالین ها، موجودی صندلی های خود را از چندین 
راه مختلف مدیریت کرده و آمار حاصل را با میزان 
تقاضا و روند خرید بررسی می کنند. همانطور که 
های  تکنیک  هواپیما  بلیط  خرید  برای  می دانید 
مختلفی ذکر شده است. اگر شما با تاریخ و زمان 
خود مشکلی نداشته باشید، از قیمت مناسب و حتی 
تخفیف بیشتری بهره مند خواهید شد. معموالً با یک 
جستجوی ساده در اینترنت می توان وب سایت هایی 
را پیدا کرد که مختص خرید بلیط هواپیما هستند 
و یا بلیط ارزان تری نسبت به دیگر وب سایت ها ارائه 

می دهد.
مقصد

کنید.  امتحان  را  کوچک  فرودگاه های  با  سفر 
فرودگاه های بین المللی و بزرگ هزینه حق بیمه را به 
بلیط هواپیما اضافه خواهند کرد. اگر شما فرودگاه ها 
و یا شهرهای دیگری را برای مسافرت انتخاب کنید، 
میتوانید هزینه های سفر خود را کاهش داده و پول 

بیشتری پس انداز کنید.
روزهای سفر

انعطاف پذیری و نداشتن مشکل با روزهای سفر، به 
عنوان یکی از مهم ترین نکات ذکر شده برای گرفتن و 
یا رزو بهترین بلیط هواپیما در نظر گرفته شده است. 
سعی  ندارید،  مشکلی  سفر  تاریخ  انتخاب  با  اگر 

کنید بلیط های هواپیمایی خود را قبل از گرفتن 
ترتیب،  این  به  کنید.  رزرو  مرخصی 

شما می توانید به جای چیدن 
به  سفر  برای  برنامه 

پس انداز و جمع 
وری  آ

پول های خود بپردازید. به طور کلی، سفر در روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه 20الی 30 درصد ارزان تر از 

روزهای جمعه و شنبه است.
انعطاف پذیری در برنامه ها

پرواز در روزهای سه شنبه، چهارشنبه، و پنجشنبه 
می تواند تخفیف بیشتری را در خطوط هوایی به همراه 
داشته باشد. همچنین، پروازهای شبانه و تاخیری نیز 
می تواند بلیط ارزان تر و با تخفیف بیشتری نصیب 

شما کند.
تحقیق در اینترنت

اما  باشد  مطمئن  می تواند  هواپیمایی  آژانس  یک 
تحقیقات آنالین می تواند شک و شبهه ی شما نسبت 
به خرید بلیط را برطرف کند. به معنای واقعی کلمه، 
برای مسافرت به کانادا هزاران سایت تبلیغاتی وجود 
دارد. اطالعات ضروری پیرامون نحوه خرید بلیط و 
حق بیمه از جمله مواردی است که در این سایت ها 

ذکر شده است.
تخفیفات

تخفیف روزانه قیمت بلیط ها یکی دیگر از مجموعه 
مواردی که در این سایت ها به چشم می خورد. به 
بلیط  رزرو  قبیل  از  عباراتی  مثال می توانید  عنوان 
هواپیما، بلیط چارتر و یا هر عبارت دیگری که با 

آن باشد، را در اینترنت جستجو مرتبط با 
کرده تا در کمتر از چند 

با  از ثانیه  انبوهی 
وبسایتهایی 
اینگونه  که 

خدمات را ارائه می دهند، مواجه شوید.

پروازهای تلفیقی
این دسته از شرکت ها نسبت به خرید بلیط با قیمت 
عمده فروشی اقدام کرده اند. الزم به ذکر است که آن ها 
تمامی بلیط ها را به طور مستقیم از خطوط هوایی 
خریداری می کنند. به عبارتی دیگر، آن ها بلیط های 
هوایی را به صورت فله ای خریداری کرده و در نتیجه 
از تخفیف بزرگی برخوردار خواهند شد. پس از انجام 
این کار، بلیط های خریداری شده به مصرف کنندگانی 
مثل شما فروخته می شوند. تعداد این بلیط ها به شدت 
محدود است )بدون خط مشی های بازپرداخت( اما 
استفاده از آن ها چیزی در حدود 25 تا 40 درصد 

تخفیف را به همراه خواهد داشت.
زمان همه چیز است

خرید بلیط خود را همواره در اولویت قرار داده و یا 
آن را به لحظات آخر موکول کنید. خرید بلیط در 
این بازه ی زمانی )اول و آخر( کامال اشتباه است. 
بسیاری از خطوط هوایی تخفیف های خود را 21 روز 
قبل از پرواز ارائه خواهند کرد. به عبارتی دیگر، تمام 
صندلی های ارزان قیمت در ابتدای دوره به فروش 
می رسند. بسیاری از خطوط هوایی تخفیف ویژای را 
برای صندلی های باقی مانده ارائه خواهند کرد. به 
عنوان یک قاعده کلی، خطوط هوایی تخفیف ویژه ای 
را برای صندلی های باقیمانده در 72 ساعت قبل از 

پرواز ارائه می کنند.

COD:AS-11-05نکات مهم در خرید بلیط هواپیما
SMS:500051207
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از مرگ فروشنده تا فروشنده...
از  نادر  جدایی  اُسکار  از  ناشی  خوشحالی 
سیمین هنوز فروکش نکرده بود که فرهادی 
بار دیگر خرس طالیی را به ایران آورد. بار دیگر 
امضای فرهادی بر فروشنده خورد تا محکم تر 

از قبل سینمایش را به جهان نشان دهد.
“مرگ فروشنده” آرتور میلر )معروف ترین 
نمایشنامه اش( پیش از این نیز در فیلم های 
السلو بندک، اشلندروف و دیوید تاکر کار 
شده بود. نمایشنامه معروفی که به زبان های 
فروشنده  است.  شده  ترجمه  به  مختلفی 
در جایی از نمایشنامه مرگ فروشنده آغاز 
صحنه  در  نامشروع  رابطه ای  که  می شود 
تئاتر به نمایش درمی آید. موضوع فیلم و 
نمایش نامه از نشانه ها و رابطه های علت و 

معلولی بسیاری برخوردار هستند. مخاطب 
در هنگام تماشا به درون فیلم رفته و سعی 
در چیدن تکه های مربوط به هم می کند. 
پرداختن به جزییات و دقت به کوچک ترین 
سرنخ در سراسر فیلم، از ویژگی های بارز 

فیلم های فرهادی است.
کنجکاوی  با  هم زمان  فرهادی  دوربین 
مخاطب به همه جا سرک می کشد. تعلیقی 
که فرهادی در فیلم هایش به وجود می آورد 
نه در چگونگی به پایان رسیدن داستان بلکه 
فراتر از آن، قرار دادن مخاطب در نقش های 
مختلف داستان فیلم و وادار کردن مخاطب 
پرداخت  نوع  است.  قضاوت  و  تفکر  به 
فرهادی به مسائل اخالقی به خصوص در 
از تضاد  ایران، بیشتر حاکی  دوران مدرن 

با مسائل و  موجود در جامعه در برخورد 
تشخیص خوب و بد است.

خط  یک  از  فرهادی  فیلم های  هرچند 
مشخص پیروی می کنند اما نحوه انتخاب 
موضوع و نگاه سوژه یاب فرهادی به گونه 
اي است که مخاطب را شگفت زده مي کند 
و او را به سفری عمیق درون فیلم می برد. 
دوربین ها، حوادث را از نگاه نقش های درون 
فیلم نشان می دهند و احساساتشان را بیان 

می دارد.
فرهادی بی شک از پیشروترین کارگردانان 
در سبک مربوط به خودش است و قطعاً 
ساختن  مطرح  در  بی نهایت  شروعی  این 

سینمای ایران است.

COD:DN-11-01
SMS:500051207

یادداشتی بر فیلم 
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COD:DN-11-02
SMS:500051207

همه چیز آماده پذیرایی از مهمانان 
است. فلش های قرمز، مهمانان را به سمت جایگاه 

مشخص هدایت می کنند. جشن با کمی تأخیر اجرا می شود. در ظاهر 
برنامه بدون هیچ زحمتی هماهنگ گردیده اما پشت پرده چنین نیست و 

دست های پنهان بسیاری وجود دارد.
آنچه که در باال گفته شد تنها بخش کوچکی از کارکردهای حضور روابط عمومی است. 

گوناگون  بین بخش های  غرفه ها، جشن ها، هماهنگی  نمایشگاه ها،  برگزاری  تبلیغات هر شرکتی، 
هر سیستم، ارتقای سطح کیفی سازمان، تهیه انواع گزارش های تصویری و کتبی، ... از جمله کارهای 

روابط عمومی است.
روابط عمومی روح یک سازمان است؛ و فقط و فقط با یک تیم منسجم و هماهنگ و همدلی پایدار می ماند 

و چون به مثابه روح است باعث حفظ و بقای سازمانش می شود.
“وقتی همه آرام نشسته اند، کارمندان روابط عمومی قرار ندارند” این جمله را از زبان یک رئیس روابط عمومی 

شنیده ام. وقتی همه منتظرند تا شادی کنند و لذت ببرند، اعضای روابط عمومی از مدیر گرفته تا عکاس و 
فیلم بردار در تالش برای ساختن علت شادی دیگران اند. اضطراب و بی قراری کار تیمی روابط عمومی را جز 

خود آن ها کسی نمی فهمد! کافی ست یکی از آیتم ها بدقولی بکند و سروقت حضور نیابد آن هنگام تنها 
کسانی که مقصر دانسته می شوند تیم روابط عمومی اند.

پس از این همه، خستگی شان بعد از گذراندن یک پروژه سخت و طاقت فرسا، تنها با دیدن شادی 
می شود. برطرف  مهمانان 

این روندی همیشگی است و پایانی ندارد. تنها روابط عمومی وجود دارد و سازمان و روابط 
جزو الینکف همدیگر هستند، تالش پنهانشان وجود دارد و ادامه دار خواهد شد.

روز روابط عمومی و ارتباطات بهانه ای شد تا از زبان مجموعه بزرگ روابط 
عمومی از آنچه در زیر پوست سازمان می گذرد سخن بگویم و روز 

ملی مان را به اعضای سخت کوش خانواده بزرگ روابط 
بگویم. تبریک  عمومی 
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سالم به همه عالقمندان یادگیری زبان انگلیسی که در نشریه ندای پارس 
همراه ما هستند.

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

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

سازنده خود یاری فرمایید.

COD:DN-11-03
SMS:500051207
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اگر میزان هزینه مصرف اینترنت در قبض تلفن همراهتان سر به فلک کشیده 
است و یا بسته های اینترنت همراهتان زودبه زود تمام می شود، زمان آن است 
که کنترل بیشتری بر روی داده های تلفن همراه در گوشی تان داشته باشید. 
در این نوشته به معرفی راهکارهای کاربردی برای کاهش مصرف اینترنت 
داده تلفن همراه در سیستم عامل اندروید پرداخته ایم که منجر به کاهش 

هزینه های شخصی تان نیز می شود.
1.خاموش کردن داده هنگامی که از آن استفاده نمی کنید

اگر از یک بسته  اینترنت تلفن همراه دارای محدودیت حجمی استفاده 
می کنید، واضح است هنگامی که قصد استفاده از اینترنت را ندارید باید 
داده های تلفن همراه را خاموش کنید. این خاموش کردن باعث می شود که 
اطمینان پیدا کنید اپلیکیشن هایي که در پس زمینه در حال اجرا هستند 
از اینترنت خط تلفن همراهتان استفاده نمی کنند. همچنین این کار باعث 

کاهش مصرف باتری گوشی نیز می شود.
2. تعیین محدودیت مصرف داده

شما می توانید به آسانی بر روی میزان مصرف داده ها نظارت کنید و از طریق 
تنظیمات اندروید یک محدودیت مشخص برای آن قرار دهید. بدین منظور 
به  Setting  و Data Usage مراجعه نمایید. در این صفحه مشاهده مي 
کنید گوشی شما در یک بازه زمانی مشخص چه میزان از داده  تلفن همراه 
استفاده کرده است؛ همچنین میزان مصرف هر اپلیکیشن به صورت مجزا 

چقدر بوده است. 
با توجه به حجم بسته  اینترنت خود برای داده ها محدودیت نیز تعیین کنید 
به طوری که با مصرف حجم مشخصی از داده اتصال اینترنت شما قطع شود. 
همچنین می توانید یک محدودیت به صورت اخطار نیز در زمان مصرف 

اینترنت خود با کشیدن خط خاکستری به باال تعیین نمایید.
3.جایگزینی اپلیکیشن پرمصرف

اپلیکیشن هایي هستند که اینترنت خط شما را به شدت مصرف می کنند. در 
نتیجه بهتر است از استفاده از این اپلیکیشن  ها پرهیز کنید و اپلیکیشن های 
دیگری را جایگزین آنها نمایید. در بیشتر مواقع اپلیکیشن های داده پسندتری 
را بیابید که عالوه بر این که نیازهای شما را برآورده می کنند، هزینه ی 

اینترنت شما را باال نمی برند.
برخی از نمونه ها:

 Facebook Lite  یک جایگزین مناسب با مصرف کم داده برای اپلیکیشن 
رسمی فیس بوک است که موجب مصرف کم تر باتری نیز می شود.

پیام رسان  برای  مناسبی   Facebook Messenger Lite  جایگزین 
فیس بوک با مصرف کم داده محسوب می شود.

  Hermit Lite Apps  به شما امکان می دهد شمار زیادی از اپلیکیشن 
 های پرمصرف را جایگزین اپلیکیشن  های کم مصرف کنید و در مصرف داده 

تلفن همراه خود صرفه جویی کنید.
4. استفاده از مرورگر کم مصرف

مرورگرهای مختلفی در فروشگاه پلی گوگل موجود هستند که موجب 
 Opera Mini صرفه جویی فراوان در مصرف اینترنت تلفن همراه می شوند
و UC Browser Mini  دو نمونه  مطرح از این مرورگرهای اینترنتی 
هستند. همچنین Flynx با لود لینک ها در پس زمینه و استفاده از روش های 
مختلف برای حذف جاوا اسکریپت ها و تبلیغات اضافی در صفحات موجب 

کاهش شدید مصرف داده به هنگام وب گردی می شود.
 استفاده از مرورگر کم مصرف 

5.تنظیم به روزرسانی اپلیکیشن  ها تنها از طریق وای فای
شما قطعاً مایل نیستید هنگامی که از بسته ی محدود اینترنت تلفن همراه 
استفاده می کنید، اپلیکیشن  ها به طور خودکار به روز شوند. بدین منظور آپ 
Google Play را اجرا کنید و از طریق منو به Settings  بروید. اکنون در 

قسمت Auto-update apps می توانید تعیین نمایید آپ ها تنها از طریق 
وای فای به طور خودکار به روز شوند یا کالً به طور خودکار به روز نشوند.

تنظیم به روز رسانی اپلیکیشن ها از طریق وای فای
۶. محدود کردن مصرف داده در پشت زمینه

اگر از اپلیکیشن  هایی استفاده می کنید که منجر به مصرف شدید داده ها 
می شوند، مصرف داده توسط آن ها را در زمانی که از آن ها استفاده نمی کنید 
و اصطالحاً در پشت زمینه در حال اجرا هستند، محدود کنید. با مراجعه به 
Settings و سپس Data usage می توانید لیستی از اپلیکیشن ها و میزان 

استفاده  هر کدام از داده تلفن همراه را مشاهده کنید.
محدود کردن مصرف داده در پشت زمینه

 Restrict app background  اپلیکیشن مورد نظر را لمس کنید و گزینه
data  را فعال نمایید. این کار باعث می شود اپلیکیشن دیگر در زمانی که در 

حال اجرا نیست، نتواند از داده  تلفن همراه استفاده کند.
7. فعال سازی فشرده سازی داده در کروم

اگر از مرورگر Chrome در اندروید استفاده می کنید اطمینان پیدا کنید 
که قابلیت صرفه جویی در داده در آن فعال است. این کار با فشرده سازی 
اطالعات ردوبدل شده صورت می گیرد و در نهایت منجر به کاهش مصرف 

داده می شود.
فعال سازی فشرده سازی داده در کروم

برای این کار در محیط کروم به Settings و سپس Data Saver مراجعه 
نمایید و اطمینان پیدا کنید که وضعیت On فعال است. در این صفحه 

می توانید گرافی از مصرف داده را نیز مشاهده کنید.
8. محتوای حافظه  نهان برای استفاده آفالین

یک راه خوب برای کاهش مصرف داده تلفن همراه ذخیره سازی محتوای 
آپ ها در حافظه ی نهان یا کش )Cache( است. براي مثال اپلیکیشن 
Google Maps به شما امکان می دهد نقشه ها را در گوشی خود ذخیره 
کنید تا هنگامی که آفالین هستید نیز بتوانید از آنها بهره ببرید. یا اپلیکیشن 
Spotify به شما امکان می دهد موزیک ها و پلی لیست ها را در گوشی خود 

ذخیره نمایید و بدون نیاز به آنالین بودن آن ها را گوش دهید.
محتوای حافظه نهان برای استفاده آنالین

همچنین YouTube به شما امکان می دهد ویدیوها را هنگامی که در حال 
استفاده از وای فای هستید ذخیره کنید تا بتوانید آن ها را آفالین نیز تماشا 
کنید. باید بررسی نمایید اپلیکیشن محبوب شما نیز چنین قابلیتی دارد تا در 

هنگام استفاده از وای فای بتواند اطالعات را ذخیره سازی نماید.
Opera Max ۹. فشرده سازی داده با

اپلیکیشن Opera Max تمامی داده ها را پیش از ارسال به گوشی شما 
فشرده سازی می کند و منجر به کاهش مصرف داده تلفن همراه می گردد. 
این قابلیت به هنگام وب گردی، مشاهده ویدیو، گوش دادن به موزیک و دیگر 

فعالیت های آنالین عمل می کند.
 

Opera Max شکل 7: فشرده سازی داده با
البته دقت کنید کیفیت ویدیوهای به روز به این ترتیب کاهش پیدا  کند اما 

از طرف دیگر حجم مصرفی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

منابع
http://whatis.techtarget.com/definition/mobile-data .]1[

http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/LTE-.]2[
Advanced-Long-Term-Evolution-Advanced

.https://www.lg.com/us/mobile-phones/VS۹85/Userguide/418.]3[
http://www.vodafone.co.nz/help/mobile-phones/mobile-data.]4[
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چنـانچه  پــاسخ: 
مهلت تجدیدنظر خواهی 
نشده  منقضی  صادره  رأی  از 
تجدیدنظرخواهی  ضمن  باشد 
اعتراض  کارشناس  نظریه  به  می تواند 
نماید و یکی از دالیل خود را ارجاع به هئیت 
جهت  هزینه  اگر  و  دهد  قرار  کارشناسی 
تقاضای  و  ندارد  کارشناسی  پرداخت 
خود را به دادگاه اعالم نماید تا طبق 
از  موقتاً  را  نامبرده  مقررات 
پرداخت هزینه کارشناسی 

معاف نماید.

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-11-05
SMS:500051207

سـؤال:
نفــــقه خانم 
خــــــانه دار به چه 
صورت محاسبه می شود؟

به  بستگي  زن  نفقه  پاسخ: 
عادت  و  عرف  و  خانوادگي  شئون 
دارد.  قاضي پس از بررسی های الزم نفقه را 
تعیین می کند. البته ذکر این نکته مهم است 
که نفقه زماني به زن تعلق می گیرد که زن 

در تمکین شوهرش باشد.
سؤال:اگر زن نداند که مرد چه اموالي دارد 
و  از منزلي که در آن زندگي می کند  )غیر 
ماشیني که دارد( و نتواند به دادگاه معرفي 
کند مهریه او به چه صورت پرداخت می شود؟

پاسخ: در صورتي که مرد اعسارش) توانایي 
زن  مهریه  شود،  ثابت  دادگاه  به  مالي( 
از  وقت  هر  زن  ولیکن  می شود  قسط بندی 
ایشان اموالي پیدا نماید، می تواند به اجراي 

احکام معرفي کند تا نسبت به دریافت 

نقدي 
یـــه  مهر

اقدام شــــود.
سؤال: فرق حبــس 

معمولي  با حبس  تعزیري 
چیست؟ 

باب  از  حبس  است  ممکن  پاسخ: 
مجازات های بازدارنده یا حد باشد و یا تعزیر، 

هر جا از باب تعزیر باشد باید نوشت حبس 
تعزیري که البته از حبس حد خفیف تر است 

و آثار تبعي کمتري دارد.
کارشناس  پرونده ای  مورد  در  سؤال:اگر 
رسمی نظر داده باشد و متهم در موقع مقرر 
توانایی پرداخت هزینه کارشناسی مجدد را 
نداشته باشد، آیا پس از صدور حکم می تواند 
اعتراض کند و درخواست کارشناسی مجدد 

داشته بنماید؟ 
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“  اینجا
 صفحه ای

 برای صحیح نوشتن است”
منبع: کتاب غلط ننویسیم

نویسنده: ابوالحسن نجفی

استکبار
یعنی حالت یا رفتار متکبران و زورگویان و ظالمان.

این کلمه به اصطالح اسم معنی است و نه اسم ذات.
در سال های اخیر به تقلید از زبان های فرنگی رسم شده 

است که اسم معنی را جمع به کار ببرند، مثالً به جای »مرتجعان« 
می گویند »ارتجاع«

و به  جای »روحانیان« می گویند »روحانیت« و به جای »اشراف« 
می گویند »اشرافیت«.

 ارک / ارگ
به معنای قلعه کوچکی که در داخل قلعه 

بزرگ ساخته شود امالی آن به هر دو 
»گ«  یا  »ک«  با  یعنی  صورت 

پایانی صحیح است.

احیا / اِحیا
را  کلمه  دو  این   

نباید باهم اشتباه کرد.
 اَحیا به فتح اول جمع حی 

به معنای »زنده« است.
اما اِحیا به کسر اول مصدر است به 
معنای »زنده کردن« و نیز »شب را بیدار 

ماندن و به عبادت گذراندن« است.
به  که  را  رمضان   23_  21_  1۹ شب های 

شب زنده داری و عبادت می گذرد شب های اِحیا می گویند.
ابزار / افزار

این دو واژه هم گون هستند و در جمله ارزش یکسان دارند و می توانند 
جانشین یکدیگر شوند مگر در اصطالحات جاافتاده که معموالً غلبه با 
یکی از آن هاست. مثالً در نوشت افزار، دست افزار، نرم افزار، به ندرت ممکن 
است ابزار به کار رود و برعکس در ترکیب ابزارفروشی ظاهراً همیشه ابزار 

به کار می رود.
آزمایشات

آزمایش فارسی است و جمع بستن آن با ات عربی خالف قاعده است و 
به جای آن باید گفت آزمایش ها.

آج / عاج
این دو کلمه را نباید به جای هم به کار برد.

آج واژه فارسی است به معنای برجستگی های منظم بر سطح یک شی 
مــانند سطح سوهان.

ولی 
عربی  عاج 

است به معنای ماده 
رنگ  به  سختی  و  ظریف 

سفید شیری که بدنه اصلی دندان های 
فیل و بعضی دیگر از جانوران را تشکیل می دهد.

آج امروزه بیشتر در مورد الستیک اتومبیل به کار می رود. 
بسیاری در استعمال این واژه اشتباه می کنند و می پندارند که در 

این مورد باید عاج بگویند و حال آنکه عاج ربطی به الستیک ندارد و 
در ساخت آن مطلقاً مصرف نمی شود.

اسطبل / اصطبل
اصل این کلمه التین است و امالی آن به هر دو صورت اسطبل و اصطبل 

در متون فارسی و عربی به کار رفته و هر دو صحیح است.
ارائه

این کلمه به معنای نشان دادن و به معرض دید گذاشتن است و نه به 
معنای تحویل دادن یا تقدیم کردن. در بسیاری از نوشته های معاصران 
ارائه کردن یا ارائه دادن و عرضه کردن را براي مترادف به کار می برند و 

البته صحیح نیست.
اثرات

امروزه در زبان نوشتار گاهی اثرات را براي جمع اثر به کار می برند و غلط 
است. زیرا بر طبق قواعد صرف عربی، مصدرهایی را که سه حرف یا کمتر 

دارند نمی توان به »ات« جمع بست. به جای آن باید گفت آثار یا اثرها.
اثاثیه

در عربی اثاثیه نیامده است. به جای آن اثاث به معنای لوازم خانه گفته 
می شود و واحد آن اثاثه است. در فارسی فصیح به جای اثاثیه بهتر است 

اثاث به کار رود.
تصادف / تصادم

تصادف به معنای به هم برخوردن و با هم روبه رو شدن برحسب اتفاق 
است. تصادم یعنی به هم کوفته شدن و به سختی به هم خوردن. در 
گفتگوی امروزه و در انشا اداری غالباً تصادف را به جای تصادم به کار 
می برند و مثالً می گویند اتومبیل به درخت تصادف کرد و حال آنکه باید 

بگویند اتومبیل با درخت تصادم کرد.

COD:DN-11-06
SMS:500051207
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ابوالقاسم  حکیم  مدیون  پیش،  سال  هزار  در  را،  خود  دوباره  شدن  زنده  فارسی  زبان  و  ایرانی  هویت 
فردوسی است و همیشه به نقل از او گفته اند:

بسی رنج بردم در این سال سی / عجم زنده کردم بدین پارسی
اگر فردوسی نبود، هویت ایرانی در آن ظلمتی که بربرهای بیابان گرد فاتح بر سرزمین ایران مستولی 
کرده بودند، می خفت و امروز، شاید ایرانیان به زبان دیگری شبیه اردو مخلوط عربی صحبت می کردند.
ولی ملت ها با جمع آوری و تدوین افسانه ها، داستان ها و وقایع تاریخی خود، هویت ملی شان را ماندگار 

می کنند. فردوسی این کار را برایمان کرد و به حق می گوید:
از آن پس نمیرم که من زنده ام / که تخم سخن 
من پراکنده ام / هر آن کس که دارد هش و رای و 

دین / پس از مرگ بر من کند آفرین
داستان های  مجموعه  کردیم  تالش  نوشته  این  در 
شاهنامه را به صورت خالصه خدمتتان ارائه کنیم تا هر 
پارسی زبانی یک بار شاهنامه را در زمان حیاتش بخواند.

داستان اول
پادشاهی کیومرث

کیومرث شد بر جهان کدخدای
نخستین به کوه اندرون ساخت جای

کیومرث اولین شاه ایران )شاه به معنی برگزیده( در 
آغاز تاریخ و دوره پیشدادیان است.

مردم نخستین در غارها به صورت تک خانواده زندگی 
به  قبیله شدند.  و  آمدند  گرد هم  بعداً  که  می کردند 
دنبال جنگ ها، قبیله ها با یکدیگر برای حفظ آرزوهای 
مشترک در کنار هم ساکن شدند وکیـومرث نخستین 

انسانی بود که در این منطقه از جهان شهر ساخت.
دو شهر کهن، شهر دماوند و شهر استخر را کیومرث 

بنا نهاد.
حیوانات  موی  و  پشم  از  چگونه  آموخت  مردم  به  او 
و نخستین  بسازند  زندگی  زیرانداز و وسایل  و  لباس 
کسی بود که از فالخن سنگ پرتاب کرد و این اسلحه 

را برای شکار و راندن مزاحمان به کار برد.
کیومرث فرزندی داشت به نام سیامک.

منبع: گفتار شورانگیز فردوسی
به کوشش: سهراب چمن آرا
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آیا فردی خیال باف هستید؟ توانمندی های 
حداقل  در  آن هم  کردن  خرید  برای  الزم 
از  فهرستی  می توانید  آیا  دارید؟  را  زمان 
غذاهای متنوع تهیه کنید؟ آشپزی چطور؟ 
خود  دوستان  یا  خانواده  برای  می توانید 
را  لباسی  مدل  می توانید  کنید؟  آشپزی 
پارچه های  با  انحصاری  به طور  برای خود 
مختلف  انواع  آیا  کنید؟  طراحی  متنوع 
سؤال  زیاد  آیا  دارید؟  دوست  را  موسیقی 
فوق العاده،  فیلم  یک  دیدن  آیا  می کنید؟ 
زده می کند؟  و هیجان  برانگیخته  را  شما 
اگر با یک عصای جادویی در شما تغییری 
اتفاق می افتاد، آیا دوست داشتید هنرمندی 
چیره دست شوید و شخصیت های کارتونی 
یا  ببخشید؛  جان  آن ها  به  و  کنید  خلق 
اینکه مناظر و چهره ها را به تصویر بکشید؛ 

از  آنژ  میکل  که  بسازید  مجسمه هایی  یا 
تماشای آن ها انگشت به دهان شود؟

گذری بر زندگی اینشتین
و  بود  تنبلی  دانش آموز  اینشتین  چه  اگر 
ترجیح  خواندن  درس  به  را  خیال پردازی 
می داد و باالخره هم به دلیل »بدآموزی« 
از مدرسه اخراج شد، اما او لقب بزرگ ترین 
خود  به  را  بیستم  قرن  خالقیت  نابغه 
جنبه  از  جوانی  در  است.  داده  اختصاص 
تخیلی ریاضیات و فیزیک الهام می گرفت، 
و  بود  نیز عالقه مند  آنژ  کارهای میکل  به 
عالقه  این  می کرد.  توجه  آن ها  به  عمیقاً 
قدرت  که  داشت  آن  بر  را  او  دوجانبه 
تخیلش را بیشتر به کار گیرد و شهرتش 
وسعت  خالق«  فکری  »بازی های  با  را 

جالبی  سؤاالت  که  ترتیب  این  به  بخشد. 
طرح می کرد و به تصوراتش اجازه می داد 
تا با پاسخ دادن به آن ها چالش و هیجان 

ایجاد کند.
مشهورترین  از  یکی  در  اینشتین 
سطح  روی  می کرد  تصور  بازی هایش، 
همراه  به  و  است  گرفته  قرار  خورشید 
سطح  از  مستقیم  خورشید،  از  اشعه ای 
آن دور می شود و با سرعت نور به انتهای 
جهان می رسد. او وقتی به انتهای سفرش 
رسید، بسیار شگفت زده شد زیرا در نقطه 

شروع سفرش قرار داشت.
اگر بخواهیم منطقی فکر کنیم، این مسئله 
غیرممکن است؛ شما نمی توانید روی یک 
در  و  کنید  حرکت  ابدی  مستقیم  خط 
نقطه ای  همان  در  درست  مسیر،  انتهای 

COD:R-10-01
SMS:500051207
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آغاز  آنجا  از  را  خود  حرکت  که  باشید 
از  را  سفر  این  بار  چند  او  بودید.  کرده 
به  خورشید  سطح  از  دیگری  قسمت 
همراه یک اشعه خیالی دیگر و روی خط 
مستقیم به سوی انتهای جهان آغاز کرد.

کم کم حقیقت بر او آشکار شد؛ تصوراتش 
او  برای  را  حقیقت  منطقش  از  بیش 
خط  یک  روی  شما  اگر  ساخت.  روشن 
مستقیم ابدی حرکت می کنید و همیشه 
باید  به نزدیکی شروع خود برمی گردید؛ 
یا  باشد؛  داشته  وجود  دلیل  دو  حداقل 
و  حد  از  یا  شده  منحنی  جایی  در  خط 

مرز خاصی برخوردار است.
از  یکی  به  اینشتین  ترتیب  این  به 
یافت  دست  نظریه هایش  پرمحتواترین 
)جهان ما جهانی منحنی و محدود است(.

نیمکره های مغز
را  مغز  چپ  سمت  فعالیت های  عموماً 
»نظری«  »فکری«،  فعالیت های  براي 
راست  سمت  فعالیت های  و  »شغلی«  یا 
»هنری«،  براي  نسبت  همین  به  را  مغز 
تقسیم بندی  »عاطفی«  و  »خالق« 

می کنند.
حال  در  مغز  راست  و  چپ  قسمت  اگر 

در  خالقیت  باشند،  یکدیگر  با  همکاری 
که  است  بدین صورت  می شود؛  ایجاد  ما 
دریافت  را  اطالعات  مغز  چپ  نیمکره 
می کند و به نیمکره راست مغز می فرستد؛ 
نیمکره راست مغز آن اطالعات را به شیوه 
آن را  خودش پردازش می کند و مجدداً 
این  و  برمی گرداند  مغز  چپ  نیمکره  به 
کار همچنان ادامه می یابد. در این فرایند 
یکدیگر،  همکاری  با  مغز  نیمکره  دو 
با  و  می کنند  سازمان دهی  را  اطالعات 
قدرت  و  هوش  مختلف،  عناصر  ترکیب 

خالقه را افزایش می دهند.
را  مغز  از  استفاده  نحوه  است  الزم  فقط 
مغز  نیمکره  دو  هر  از  که  زمانی  بدانیم. 
شما  خالقیت  میزان  می کنید،  استفاده 

نامحدود خواهد شد.

آموزش و خالقیت
 متأسفانه تصورات غلط در دنیای آموزش 
ما  که  آنجایی  از  می شوند.  دیده  خیلی 
چپ  قسمت  در  آموزش  می کنیم  تصور 
را که  اتفاق می افتد، همه کودکانی  مغز 
پرانرژی، خیالباف، پرهیجان و کنجکاوند 
در  می کنند،  خیالبافی  حد  از  بیش  یا 
ناآرام،  مخرب،  نافرمان،  بچه های  گروه 

می دهیم.  قرار  مانده  عقب  یا  کندذهن 
خالقیت به صورت بالقوه در آن ها وجود 
زیرا کودکان  را شناخت  آن  باید  و  دارد 
خود  توانایی  دامنه  کشف  حال  در 
کنار  در  مربی  همانند  نیز  ما  و  هستند 
آن ها می توانیم آموزش های مربوطه را به 
نحوی سازمان دهی کنیم که نیمکره های 
قرار  یکدیگر  با  تعامل  در  آن ها  مغزی 

گیرند.
                                 

هوش،  قدرت  کتاب  از  بخشی  ترجمه 
نوشته تونی بوزان
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رشــــد شخصیت 
قاعده ای  و  اصول  اساس  بر 
موجودی  همانند  انسان  است.  امکان پذیر 
اجتماعی در قالب ارتباط، گفتگو و عملکرد 
می تواند به این امر مهم دست یابد. کتاب 
مسئولیت های سرنوشت ساز گامی است به 
انسان.  رشد شخصیت  و  خودسازی  سوی 
شناسی  مسئولیت  موضوع  کتاب  این  در 
افراد  بهبود وضعیت  ابزار مهمی در جهت 
است؛  شده  مطرح  جامعه،  نهایت  در  و 
در  فرد  مسئولیت های  که  صورت  بدین 
شرح وظایفی که به عهده اوست، مشخص 
می شود اما بحث در این است که یک فرد، 

چه اندازه در برابر 

وظــایــــف خود 
پاسخ گو است. 

به بخش هــایی از ایــن کتاب 
توجه کنید:

وقتی اعضای یک خانواده عهدشان را مي 
شکنند و به پیامدهای مربوطه بی توجه 
انتظار  در  فراوانی  درد  و  آزار  هستند، 
در  رویکردی  چنین  بود.  خواهد  همگان 
پرورش یک کودک به پاسخ گویی دلخواه 
جرم  به  تمایل  و حتی  احساس خطر  به 
می انجامد. اگر از روی سرخوشی پیمان ها 
را بنگریم و تعهد را جدی نگیریم، زندگی 

به کافه تریا تبدیل خواهد شد.
آویختن ژله به وسیله میخ به دیوار، ناممکن 
پاسخ گو  و  مسئولیت پذیری  حس  است. 
بودن را نمی توان با فشار در دیگران ایجاد 
افراد  برنامه کــارآمد  با تدوین یک  کرد. 

را به شناخت 
تعهد ترغیــــب

 مي شــوند.
اگر کاری دشوار، نگران کننده 
یا خسته کننده است، مشکل ناشی 
به  الزم  قابلیت؟  یا  است  انگیزش  از 
ترکیب  با هم  این دو جزء  است که  ذکر 
می شوند. زمانی ممکن است توانایی باشد 
و انگیزه ای نباشد و گاهی هم انگیزه وجود 
دارد اما قابلیتی نیست. در این شرایط چه 

کنیم؟
برای آنکه گفتگو با هدف پاسخ گویی مفید 
چیزی  چه  بدانند  باید  افراد  شود،  واقع 
دست های  اگر  می رود.  انتظار  آن ها  از 
متعددی در انجام یک کار دخیل باشند، 
از کار به  باید بداند چه بخشی  هر کسی 

عهده او محول شده است.

COD:R-11-02
SMS:500051207

فروردین و اردیبهشت 1396پیش شماره یازدهمنشریه ندای پارس70 



که  همسرم  با  پیش  سال   4 هستم.  ساله   31 بانویی 
همکارم هم است، آشنا شدم و بعد از2 سال به عقد یکدیگر 
درآمدیم و حدود 10 ماه پیش زندگی مشترک را شروع 
کردیم. متاسفانه همسرم بسیار تغییر کرده است، رفتارش را 
نمی توانم تحمل کنم؛ انگار که تازه دارم  او را می شناسم. 
لجباز است  و مرتب قهر می کند. من هم شاغل هستم و 
متاسفانه نمی توانیم در منطقه یا شرکت، اوقات زیادی را با 
هم بگذرانیم. زمانی که به مرخصی می رویم رفتار کودکانه 
اش شروع می شود و مدام با من شرط می کند که باید این 
یک هفته را بیشتر با خانواده ام بگذرانیم. مگر می شود بعد 
از دوهفته که از دیدارشان محروم هستم، به خانواده ام بی 
توجهی کنم؟ تعصب بیجای ایشان مرا کالفه می کند.... 

راهنمایی ام کنید. 

54سال دارم . 14 سال در منطقه  در بخش مهمی مشغول 
به کار هستم. شغل من شیفت شب زیاد دارد و تخصص 
من در بخش صنعت بسیار خاص است؛ به نحوی که نیاز 
به دقت زیادی دارد و همین امر مرا دچار تشویش می کند. 
اخیرا متوجه شدم که حساسیت های بیش از حدی  در کار 
و روابط با همکاران پیدا کرده ام؛ خوابم مختل شده است؛ 
اکثرا سردرد دارم که نگرانم کرده است. با فرزندانم و همسرم 
برخورد خوبی ندارم؛ بی حوصله و پرخاشگر شده ام؛ مایلم 
هیچکس را نبینم و مرخصی هایم را فقط با خواب بگذرانم، 

تا دوباره کار شروع شود. راهنمایی ام کنید.

پسر 15 ساله ای هستم و در دبیرستان مشغول تحصیل 
هستم. همیشه شاگرد اول بوده ام. زبان انگلیسی را تابستان 
ها در خارج از کشور یاد گرفته ام. پدرم مدیر بخشی از 
یک شرکت است. یک خواهر سه ساله دارم که خیلی برایم 
عزیز است. زندگی خوبی داریم ولی  اخیرا پدر و مادرم که 
همیشه نگران تحصیل من هستند، تصمیم گرفته اند که 
مرا برای ادامه تحصیل از منطقه دور کنند و به تبریز، زادگاه 
پدرم بفرستند. تا نزد پدر و مادر بزرگم زندگی کنم. من بعد 
از شنیدن این خبر شوکه شدم، چطور از آنها دور شوم؟ 
چرا باید چنین تصمیمی برایم بگیرند؟ پس دلتنگی هایم را 
چکنم؟ چطور می توانم از خواهرم، پدر و مادرم دل بکنم. 

شما بگویید چه کنم.

دوست عزیز، شناخت طرف مقابل به خصوص قبل از ازدواج 
را  ایشان دقت الزم  بسیار مهم است؛ ظاهرا در خصوصیات 
نداشتید. البته دوران نامزدی تفاوت زیادی با زندگی در زیر یک 
سقف دارد با وجود این قدم اول این است که بهانه جویی های 
ایشان را ردیابی کنید؛ احتماال موضوعی ایشان را آزرده می کند 
که ممکن است به راحتی حل شود و یا اینکه تعصباتی پوسیده 
ذهن ایشان را درگیر کرده است. حتما هیجان خود را کنترل 
کنید و ایشان را به گفتگو دعوت کنید. به لجبازی و قهر خاتمه 
دهید. در جلسه گفتگو بررسی کنید که همسرتان چه نیازهای 
دارد و الویت های آنها کدامند، سپس کشف کنید از شما برای 

رفع این نیازها چه انتظاراتی دارد.

دوست ارجمند، کار در صنعت، آن هم در منطقه ویژه و در 
شرایط خاص، همچنین  شیفت های زیاد شما را خسته کرده 
است. این طور که پیداست فرسودگی شغلی در کار شما زیاد 
است و در شرایط سختی به سر می برید. توصیه می شود هر 
چه زودتر موضوع را با مسئول خود درمیان بگذارید تا سریع 
تر مرخصی برای شما در نظر گرفته شود و سفری تفریحی را 
طراحی کنید. با روان پزشک مشورت کنید و برای رفع اضطراب 

و کسب آرامش و خواب الزم دارو درمانی را شروع کنید. 

نوجوان عزیز، بسیار متعجبم از اینکه شما در جلسات گفتگوی 
پدر و مادر حضور نداشته اید و علت این تصمیم را از من می 
پرسید. اولین اقدام شما این است که از آنها علت این تصمیم را 
جویا شوید، سپس روی صحبت های آنها خوب فکر کنید و در 
محیطی دور از تنش به بحث و گفتگو بپردازید. مطمئنا دوری 
از خانواده هم برای شما  و هم برای پدر و مادر و حتی خواهر 
کوچولوی شما سخت است. افکار منفی را از خود دور کنید و با 
تجزیه و تحلیل اصولی بهترین تصمیم را بگیرید در صورت الزم 

با مشاور خانواده تماس بگیرید.     
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پرسش نامه فرزندپروری
1- والدین باید به بچه های خود اجازه دهند 

تا هر آنچه را که می خواهند انجام دهند.
2- بچه ها باید فقط از آنچه که والدینشان 
می گویند پیروی کنند؛ در غیر این صورت 

باید آن ها را تنبیه کرد.
3- اگر به مشکالت بچه ها توجه شود این 
دردسر را به دنبال دارد که آن ها گستاخ تر 
والدین  از  بیشتری  انتظارات  و  شوند  مي 

خواهند داشت.
بچه ها  برای  تصمیمی  والدین  هرگاه   -4

بگیرند، باید دالیل آن را به آن ها بگویند.
ایجاد  محدودیت  به  نسبت  بچه ها  اگر   -5
شده در خانواده اعتراض کردند، والدین باید 

با صحبت کردن آن ها را قانع کنند.
۶- والدین نباید در کارهای مربوط به بچه ها 
دخالت کنند، چون بچه ها به طور ذاتی راه 

خود را پیدا می کنند.
7- اگر بچه ها کاماًل مطابق میل والدین خود 
رفتار کنند، در آینده افراد موفقی خواهند 

شد.
8- بچه ها باید کاری را که والدین از آن ها 
انتظارات  اگر  اما  دهند  انجام  دارند،  انتظار 
والدین غیرقابل قبول است، باید بتوانند آن را 

آزادانه با والدین خود مطرح کنند.
تا  می خواهند  بچه ها  از  والدین  وقتی   -۹
کاری را انجام دهند، بچه ها باید بدون چون 

و چرا آن را انجام دهند.
10- والدین نباید بچه ها را در منزل محدود 
کنند بلکه باید آن ها را آزاد بگذارند تا تمام 
دست کاری  را  خود  اطراف  لوازم 

کنند.
برخالف  بچه ها  هرگاه   -11

والدین  میل 
رفتار کردند، 

را  تنــــبیه آن ها  به جـــای  باید  والدین 
راهنمایی کنند.

بچه ها  به  باید  زود  خیلی  والدین   -12
بفهمانند که رئیس خانواده چه کسی است.

تصمیم گیری های  در  باید  والدین   -13
مربوط به خانواده فقط آنچه را که خواست 

بچه هاست، انجام دهند.
14- اگر والدین رفتار و خواسته های بچه ها را 
محدود نکنند، بیشتر مشکالت حل می شود.
در  تصمیم گیری  هنگام  باید  والدین   -15
مورد مسائل و برنامه های خانواده، نظر بچه ها 
نظرخواهی  نیز  آن ها  از  و  دهند  را دخالت 

کنند.
1۶- والدین باید با بچه هایی که با نظر آن ها 

مخالفت می کنند، به شدت برخورد کنند.
17- والدین باید به بچه ها اجازه دهند تا در 

کارها، خودشان تصمیم گیرنده باشند.
18- شوخی و بازی کردن بچه ها در حضور 

والدین توهین به آن هاست.
1۹- بچه ها به بازی و تفریح نیاز دارند. برای 
این کار والدین باید به آن ها اجازه دهند هر 
وقت که دلشان خواست از منزل خارج شوند.

20- باید به بچه ها اجازه داده شود که اگر 
فکر می کنند نظرشان از نظرات والدین خود 

بهتر است آن را ابراز کنند.
21- وقتی بچه ها مرتکب اشتباهی می شوند 

هیچ گاه نباید آن ها را سرزنش کرد.
میل  برخالف  تصمیمی  والدین  اگر   -22
بچه ها گرفتند، باید با بچه ها گفتگو کنند و 

حتی اگر اشتباه کرده باشند آن را بپذیرند.
بچه ها  با  باید  والدین  اوقات  گاهی   -23
سازش کنند، نه اینکه همیشه انتظار داشته 

باشند که بچه ها با آن ها سازش کنند.
24- بچه ها را باید آزاد گذاشت تا خودشان 

تجربه کنند.
25- بعضی از بچه ها ذاتاً بد هستند و 

باید طوری تربیت شوند که از والدین خود 
بترسند.

از  شوند،  بزرگ  وقتی  2۶-بچه ها 
سختگیری های والدین خود سپاس گزاری 

خواهند کرد.
27- وقتی بچه ها دچار مشکل و دردسری 
آن  کردن  مطرح  با  که  بدانند  باید  شوند 

مشکل برای والدین خود، تنبیه نمی شوند.
بچه ها  باید  مهمانی ها  و  مجالس  در   -28
را  خود  اطراف  محیط  تا  گذاشت  آزاد  را 
آن ها  کنجکاوی  و حس  کنند  دست کاری 

ارضا شود.
2۹- بچه ها جدی و کوشا نخواهند بود مگر 
اینکه درباره کارهای آن ها سختگیری کنیم.

30- اگر چه بچه ها تجربه کمی دارند، اما 
گاهی اوقات نظر آن ها بهتر از نظر والدین 

است.
.....................................................................................

نمــره گـزاری: پاسخ دهندگان لطفاً به 
شرح زیر به پاسخ های خود نمره دهند:

کاماًل موافقم=4   موافقم=3   تقریباً مخالفم=2   
مخالفم=1   کاماًل مخالفم=0 

.....................................................................................
نمــرات مقیــــاس آزاد گــذاری از 
جمع پاسـخ های پرســــــش هاي:  
حاصل  1،6،10،13،14،17،19،21،24،28؛ 

خواهد شد.
نمـــرات مقیـــاس استبـــــدادی 
از جــــمع پــاسخ های پرسش هاي: 
2،3،7،9،12،16،18،25،26،29؛حاصل 

خواهد شد.  
نمــرات مقیاس اقتــــــدار منطقی 
از جمع پاســخ های پرســـش هاي:
4،5،8،11،15،20،22،23،27،30حاصل 

خواهد شد.

آزمــون 
خود شنــاسی

رفتار  ما،  ارزیابی های  مهم ترین  از 
پرورش  در  والدین  است.  فرزندان  با 
و  دارند  جدی  مسئولیت  خود  فرزندان 
مسئولیت  این  در  اشتباهی  کوچک ترین 
شیرین و جدی، نه تنها به ناسازگاری و اختالل 
به  بلکه  می انجامد،  کودک  شخصیتی  رشد  در 
آشفتگی اعضای خانواده نیز منجر خواهد شد. پرسش نامه زیر 
شما را در این کار مهم یاری رسان خواهد بود. پاسخ های خود 
را در یکی از مقیاس های: کامالً موافقم، موافقم، تقریباً مخالفم، 

مخالفم و کامالً مخالفم، عالمت بزنید.
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مسابقات تنیس روی میز کارکنان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس با 
حضور تیم های نوری، پازارگاد، مروارید، زاگرس و جم در سالن تنیس روی 

میز برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، در این دوره از مسابقات که روز 
شانزدهم اردیبهشت برگزار شد، تیم های مروارید، نوری و پازرگاد به ترتیب 

مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

مسابقات دارت بانوان شاغل در شرکت های پتروشیمی منطقه پارس 
با حضور تیم های نوری، پازارگاد، پارس، جم، زاگرس و آریاساسول در 

سالن تنیس روی میز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، در این دوره از مسابقات که 
شرکت های  بانوان  دارت  تیم  شد،  برگزار  اردیبهشت ماه  نوزدهم  روز 
پتروشیمی آریاساسول ب، پارس و آریاساسول الف به ترتیب مقام های 

اول تا سوم را از ان خود کردند.

با  مسابقات فوتسال کارکنان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس 
حضور تیم های نوری، پازارگاد، کاویان، آریاساسول، بوشهر، پارس، 

مهر و زاگرس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، در روز پایانی این دوره از 
مسابقات که روز بیست و چهارم اردیبهشت در سالن چندمنظوره 
مهمانسرای پتروشیمی برگزار شد در دیدارهای رده بندی و پایانی 
تیم های فوتسال شرکت پتروشیمی پارس و زاگرس توانستند حریفان 
خود را شکست دهند و به این ترتیب تیم های فوتسال پارس، نوری و 

زاگرس به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند. 

مسابقات شنای کارکنان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس با حضور 
تیم های نوری، پازارگاد، مروارید، پارس، زاگرس، آریاساسول و دماوند در 

استخر شهرک شیرینو برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، در این دوره از مسابقات که روز 
هفدهم اردیبهشت برگزار شد، تیم های شنای شرکت های پتروشیمی جم، 

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

مسابقات تیراندازی کارکنان شرکت های پتروشیمی پارس )بانوان ( 
با حضور تیم های نوری، پازارگاد، مروارید، پارس، زاگرس، آریاساسول 

برگزاری مسابقات تنیس روی میز

برگزاری مسابقات دارت بانوان

مسابقات فوتسال برگزار شد

برگزاری مسابقات شنا

برگزاری مسابقات تیراندازی بانوان

و پایانه ها و مخازن در سالن ورزشی مهمانسرای پتروشیمی برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، در این دوره از مسابقات که 
روز هجدهم اردیبهشت برگزار شد تیم های تیراندازی آریاساسول الف، 
نوری و آریاساسول ب به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

COD:VT-11-01
SMS:500051207

فروردین و اردیبهشت 1396پیش شماره یازدهمنشریه ندای پارس76 



همایش پیاده روی خانوادگی شرکت های پتروشیمی منطقه پارس ساکن 
در استان بوشهر بمناسبت روز ملی فناوری هسته ای و هوای پاک، ساعت 

۹ صبح روز جمعه، اول اردیبهشت ماه در دهکده امید بوشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، در این همایش که توسط شورای 
ورزش شرکت های پتروشیمی منطقه پارس برگزار شد، رحمتی مدیریت 
دهکده گردشگری دریایی امید بوشهر گزارشی از چگونگی ساخت و تجهیز 
این مجموعه گردشگری توسط شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد به 

شرکت کنندگان ارائه کرد.
کارکنان و خانواده های شرکت های پتروشیمی منطقه پارس ساکن استان 
بوشهر که در این همایش پیاده روی شرکت کرده بودند، صبحانه را در 
رستوران گیلکی دهکده گردشگری امید صرف کردند و سوار بر کشتی و 

گشت دریایی، اوقات خوشی را گذراندند.

نخستین جلسه شورای ورزش شرکت های پتروشیمی منطقه پارس در سال 
جدید برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، در این جلسه که روز سه شنبه، 
بیست و نهم فروردین ماه در مهمانسرای شیرینو برگزار شد، مسئوالن ورزش 
شرکت های پتروشیمی منطقه پارس تقویم ورزشی سال ۹۶ را برنامه ریزی 

کردند.

برای دومین بار در ماه گذشته و در ادامه برنامه های محیط زیستی مدرسه 
غواصی پازارگاد، برنامه پاکسازی پسماندهای بستر دریا انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، اعضای مدرسه غواصی پازارگاد روز 
دوشنبه، بیست و پنجم اردیبهشت ماه با حضور در سواحل خلیج همیشه 
فارس در محدوده مهمانسرای پتروشیمی، مقدار دیگری از پسماندهای 

صنعتی در بستر دریا را پاکسازی کردند.
 امین جدیدی، مدیر مدرسه غواصی پازارگاد پیش از این در گفتگو با سایت 
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد گفته بود: مدرسه غواصی پازارگاد 
در سالی که گذشت ثبت بین المللی شد و با توجه به اهمیت موضوع 
محیط زیست و از آنجایی که فعالیت های ما در این مرکز با محیط زیست 
پیوند می خورد، اقدام به پاکسازی بستر دریا کردیم و طبق برنامه ریزی، 2 
بار در ماه این کار را انجام می دهیم و آمادگی داریم که با ارائه تجهیزات 
الزم غواصی و با آموزش ابتدایی و کاربردی غواصی، طرح های حفاظت از 

محیط زیست را پیاده کنیم.

المپیاد سراسری صنعت  پازارگاد میزبان  شرکت عملیات غیر صنعتی 
پتروشیمی در رده سنی پیشکسوتان شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، در جلسه هم اندیشی روسای 
ورزش صنعت پتروشیمی که فروردین ماه ۹۶ به میزبانی شرکت عملیات 
غیر صنعتی ماهشهر برگزار شد، تقویم ورزشی سال ۹۶ برنامه ریزی شد 
و طبق این تقویم، شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد به عنوان میزبان 
المپیاد سراسری صنعت پتروشیمی در رده سنی پیشکسوتان 45 سال و 

باالتر انتخاب شد.
بر اساس این گزارش، المپیاد سراسری صنعت پتروشیمی در رده سنی 
پیشکسوتان، دهه سوم آذر ۹۶ و در 7 رشته شنا، فوتسال، تیراندازی، دو و 
میدانی، شطرنج، والیبال و تنیس روی میز به میزبانی شرکت عملیات غیر 

صنعتی پازارگاد برگزار خواهد شد.

کمیته ورزش شرکت های پتروشیمی منطقه پارس به مناسبت نیمه شعبان 
و میالد با سعادت حضرت ولی عصر )عج(، همایش پیاده روی را روز جمعه، 
بیست و دوم اردیبهشت برای کارکنان و خانواده های شرکت های پتروشیمی 

منطقه پارس برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پازارگاد، در این همایش پیاده روی که 
توسط امور ورزش شرکت پازارگاد به عنوان بازوی اجرایی کمیته ورزش 
شرکت های پتروشیمی منطقه پارس در روستای قالت شهرستان شیراز 
شیراز برگزار شد، کارکنان و خانواده های شرکت های پتروشیمی منطقه 

پارس ساکن استان فارس حضوری پرشور داشتند. 
گفتنی است در پایان این همایش یک روزه به قید قرعه دو دستگاه دوچرخه 
به دو خانواده از شرکت های پتروشیمی آریاساسول و جم و 15 هدیه دیگر 

به شرکت کنندگان اهدا شد.

برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در بوشهر

 برگزاری نخستین جلسه شورای ورزش شرکت های پتروشیمی
 در سال جدید

برنامه های محیط زیستی مدرسه غواصی پازارگاد ادامه دارد
پاکسازی پسماندهای بستر دریا برای دومین بار

میزبانی پازارگاد از پیشکسوتان در المپیاد سراسری
 صنعت پتروشیمی

به مناسبت نیمه شعبان برگزار شد
همایش پیاده روی خانوادگی در شیراز
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ورزش در دنیای امروز تلفیقی از تفکر و قوای 
جسمی است. پس کسی می تواند در این میدان 
عنصر  دو  هر  از  که  شود  معرفی  نخست  نفر 
به درستی سود ببرد. در چنین شرایطی ورزشی پا 
به میدان گذاشته که تلفیق توان ذهنی و جسمی 

را نشان می دهد.

ورزشی به نام شطرنج بوکس
این رشته عجیب که کمتر از 10 سال از عمر آن 
مي گذرد به طور کامل قدرت ذهنی و فیزیکی 
را در کنار یکدیگر قرار داده است. هر چند این 
ورزش در ابتدا کمی عجیب به نظر می رسد، اما 
دارای جذابیت های خاصی است که موجب شد 
این  یابند.  افزایش  سال  به  سال  آن  طرفداران 
ورزش تابع قوانین خاصی است که از دو رشته 
شطرنج و بوکس برداشت و در قالب قانونی مجزا 
تعریف شده است. مسابقات قهرمانی این ورزش 
خاص هر سال با حضور ورزشکارانی از سراسر دنیا 
برگزار می شود که آخرین دوره آن برمی گردد به 
نوامبر 200۹.  مسابقات قهرمانی این ورزش در 

سال 2010 در آمریکا برگزار شد.
در سال 1۹۹2 کتابی به نام »سه گانه« توسط 
نویسنده آمریکایی نیکوپول نوشته شد. داستان 
این کتاب، روایت مردانی بود که توسط شطرنج 
آینده را ترسیم می کردند و مناسبات سیاسی را 
تغییر می دادند. اتفاقاتی که در این داستان رقم 
می خورد از ذهن این مردان تراوش می کرد. در 
واقع تفکر با کمک قوای جسمی قادر به ثبت 
هنرمندان  از  یکی  رابینگ  لپه  می شد.  تاریخ 
هلندی با الگو برداری از این کتاب تصمیم گرفت 
از قدرت  باشد  تلفیقی  تا  ابداع کند  را  ورزشی 
ذهن و جسم و هر دو عنصر را در کنار یکدیگر به 
تصویر بکشد. به عقیده او، شطرنج و بوکس نقاط 
مشترک بسیاری دارند. رابینگ می گوید: »شطرنج 
و بوکس شباهت های زیادی دارند. زمانی که شما 
سرباز را حرکت می دهید درست مثل این است 
که ضربه تند و کوتاه می زنید. هر زمان اسب را 
حرکت می دهید گویی ضربه هوک به حریفتان 
می زنید و هنگامی که با وزیرتان مانور می دهید، 
ورزش  دو  وقتی  می شود.«  اوت  ناک  حریف 
شطرنج و بوکس در یک ورزش جمع می شود، 
می کند.  تحمیل  ورزشکار  به  را  زیادی  فشار 
فرانک یکی از ورزشکاران شطرنج بوکس درباره 
این ورزش می گوید: برای حضور در یک بازی 
ساعت ها در یک استادیوم به تقویت ماهیچه ها و 

ذهنم می پردازم.
ذهن  به  مسائل  درصد   ۹0 ورزش  این  در 
برمی گردد. در واقع وقتی در یک ورزش شکست 
می خوری که قبالً از لحاظ ذهنی شکست خورده 

در  بدنی خوب  قدرت  ورزش  این  باشی. الزمه 
می توانند  افرادی  است.  قدرتمند  ذهنی  کنار 
در این رشته فعالیت داشته باشند که عالوه بر 
قدرت بدنی حداقل اطالعاتی در مورد مسابقات 
اروپای  در  ورزش  این  باشند.  داشته  شطرنج 
شرقی، مرکزی و آمریکا طرفداران زیادی دارد و 
فدراسیون جهانی آن )WCBO( در نظر دارد 
تب آن را به کشورهای دیگر قاره ها نیز منتقل 
بهترین  بوکس  شطرنج  می گویند:  آن ها  کند، 
ورزش برای روشنفکران و بهترین ورزش از نوع 
درگیری و شعار آن: »نبرد در رینگ مسابقه و 

جنگ روی صفحه شطرنج« است.

شطرنج بوکس در حال رشد
شاید برای بسیاری این سؤال پیش بیاید که چرا 
باید به این ورزش پرداخت؟ دیوید اپتو یکی از 
مؤسسین این ورزش معتقد است، شطرنج بوکس 
ثابت می کند که یک بوکسور هم عقل دارد و 
هم قدرت بدنی. وی می گوید: »بسیاری بر این 
باورند که بوکسورها آدم های کم هوشی هستند، 
اما زمانی که شما شطرنج و بوکس را با هم تلفیق 
می کنید بدین معناست که ورزشکار هم می تواند 
بوکسور باشد و هم یک فرد باهوش. در واقع هدف 
ما این است که به مردم نشان دهیم بوکسورها 
آدم های باهوشی هستند.« جان شاروک در برلین 
مدرسه شطرنج بوکس دارد و این مدرسه را به 
دلیل طرفداران بی شمار این ورزش در آلمان 
راه اندازی کرده است. وی می گوید: »در شطرنج 
سپس  و  می شود  درگیر  شدت  به  شما  ذهن 
مجبور به مبارزه می شوید. بسیاری از مبارزان پس 
از راند شطرنج به دلیل مشغولیت ذهنی مغلوب 
می شوند و همین مسئله هیجان زیادی به همراه 
دارد. در واقع آمادگی ذهنی موجب می شود تا فرد 

در این ورزش موفق شود.«

قوانین
این بازی در 11 راند متشکل از ۶ راند شطرنج 
و 5 راند بوکس برگزار می شود. برای این بازی ها 
از روش شطرنج سریع استفاده می شود که در 
مجموع 12 دقیقه به طول می کشد. راند اول 
بازی با شطرنج شروع می شود که 4 دقیقه است و 
هر فرد 2 دقیقه زمان دارد. پس از آن ورزشکاران 
باید به مدت 2 دقیقه در رینگ به مسابقه بوکس 
بپردازند. یک دقیقه پس از آن استراحت برای 
مداوای جراحات، خشک کردن عرق الزم است 
تا برای ادامه بازی شطرنج آماده شوند و پشت 
میز بنشینند. همان طور که گفته شد، شطرنج در 
این بازی به روش سریع یا برق آسا است و بازیکن 
در مجموع 12 دقیقه وقت برای شکست حریف 

دارند. حریفان در صورت مات یا ناک اوت کردن 
حریف پیروز هستند و در غیر این صورت پس از 
11 راند برنده در زمان های اعالم شده، مشخص 

می شود.

ورزش به سبک فیلم ها
 شطرنج بوکس یکی از ورزش های خاصی است 
که بر خالف ورزش هایی که به سینما راه یافتند، 
از دنیای سینما وارد عرصه ورزشی شد. همان 
طور که گفته شد لپه رابینگ در سال 2003 این 
ورزش را ابداع کرد، اما ورزش های مشابهی نیز 
در برخی فیلم ها و در سراسر دنیا وجود داشتند 
که ابداع این ورزش را به آن ها نیز نسبت داده مي 
شود. در سال 1۹۹1 کارگردانی فنالندی فیلمی 
تولید کرد که در آن قهرمان شطرنجی با چشمان 
بسته و با کمک هدفون در رینگ بوکس موفق 
شد به قهرمانی جهانی دست یابد. فیلم دیگر در 
سال 1۹7۹ توسط جوزف گوو به نام »کیش و 
مات نینجا« در انگلیس تولید شد. همچنین فیلم 
دیگری به نام »سر شطرنج بوکس« در آمریکا 
تولید شد که این فیلم نیز به موضوع تأثیر قوای 
ذهنی بر جسم و تسلط ذهنی بر بدن می پردازند. 
از سوی دیگر گروه کنیدووتانگ در سال 1۹۹3 
نام شطرنج بوکس را بر روی یکی از آلبوم های 
خود نهادند که همه این موارد دلیلی بودند بر 

ابداع رشته ورزشی شطرنج بوکس.

مهارت های مورد نیاز
هایی  مهارت  به  نیاز  ورزشی خاص  رشته  این 
خاص نیز دارد. از طرفی ورزشکار باید از لحاظ 
بتواند در صفحه شطرنج  تا  باشد  آماده  ذهنی 
پیروزی را از آن خود کند و هم توان جسمی 
باالیی داشته باشد تا در رینگ بوکس پیروز میدان 
شود. در واقع بوکسورها تنها با شناخت از شطرنج 
نمی توانند در این ورزش حضور یابند، بلکه نیاز به 
درجه بین المللی شطرنج دارند. مثال نیکوالی 
است،  در جهان  رشته  این  قهرمان  که  ساژین 
دارای درجه بین المللی 1۹00 در شطرنج است. 
همچنین قهرمان سنگین وزن اروپا برای حضور 
در این ورزش به کسب عنوان استاد فیده شطرنج 
و درجه بین المللی 2300 اقدام کرد. در صورتی 
که یک شطرنج باز بتواند توان جسمی خود را نیز 
ارتقا دهد، به طوری که بتواند در رینگ بوکس 
مقابل حریفی قدرتمند قرار گیرد، می تواند در این 

ورزش به موفقیت های خوبی دست یابد.

Read more at: http://irchess.ir
 انجمن شطرنج ایران
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محیط و قوانین عضویت در کتابخانه ملي فرصت بهره برداري از این 
کتابخانه را به بچه ها نمي دهد. تازه اگر بچه ها هم مي توانستند به 
کتابخانه ملي بیایند، به آرزوي برپا شدن یک کتابخانه کودک در هر 

محله نمي رسیدیم. 
نشستیم و گفتیم و برخاستیم و به این برنامه رسیدیم که به جاي یک 

کتابخانه در هر محله، به هر خانه اي یک کتابخانه هدیه کنیم...
در سال 1374 من و تعدادي از دوستان فرهنگ دوست نخستین 
کتابخانه مجازي کودکان و نوجوانان ایراني را با نام »دوستانه« راه اندازي 
کرده بودیم. هر چند آن تارنما به دلیل هزینه هاي زیادش سه سال 
بیشتر دوام نیاورد، اما سایت هاي کودکانه بسیاري را به دنبال داشت. 
همه آن تجربه ها را مرور کردیم و با استفاده از تجربه ها، تخصص ها و 
امکانات کتابخانه ملي توانستیم به هر کودک و نوجوان ایراني- چه در 

ایران و چه در خارج یک کتابخانه شخصي هدیه کنیم.
عضویت در کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران مي توانید:

-متن کامل کتاب هاي کودکان و نوجوانان قدیمي را بخوانید و در 
کتابخانه خودتان بگذارید.

-بعضي از مجله هاي قدیمي کودکان 
و نوجوانان ایران را ورق بزنید.

-کتاب هاي تازه اي را که نویسندگان آنها به شما هدیه کرده اند، 
بخوانید.

-عکس، امضا، دست خط و شرح حال نویسندگان و شاعران خودتان 
را ببینید.

-براي خودتان یک کتابخانه شخصي درست کنید؛ به دوستانتان کتاب 
هدیه کنید و با آنها درباره کتاب ها حرف بزنید.

-آلبوم عکس درست کنید و به دوستانتان نشان بدهید.
-آثار براي مجله کتابخانه بفرستید تا دیگران هم نوشته هاي شما را 

بخوانند. 
-بعضي از قصه ها را بشنوید

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

نیز ده ها هزار ضرب المثل وجود دارد . 

یکي  از ثروتمندان  ، میهماني  باشکوهي  ترتیب  
بلندپایه ي   از همه ي  اشراف  و مقامات   و  داد  
شرکت   میهماني اش   در  تا  کرد  دعوت   شهر 
به نظر  خوشحال   میهمانان   همه ي   کنند. 
میوه ها،  غذاها،  اقسام   و  انواع   مي رسیدند. 
 ، خوردني هاي   و  شیریني ها  نوشیدني ها، 
 . بود  شده   آماده   میهمانان   از  پذیرایي   براي  

مثل چهارم
اگر پيش همه شرمنده ام

پيش دزده رو سفيدم
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خدمتگزاران  از میهمانان  پذیرایي  مي کردند.
و  بود  ضعیف   و  بیمار  خدمتگزاران   از  یکي  
قدرت  حرکت  زیادي  نداشت. به  همین  دلیل  
و  بنشیند  بود که  گوشه اي   این  شده   کارش  

کفش  میهمانان  را جفت  کند.
به خاطر بیماري  حال  و حوصله ي  خندیدن  و 
خوش آمد گفتن  هم  نداشت. سرش  را پایین  

انداخته  بود و کار خودش  را مي کرد.
ناگهان  یکي  از میهمانان  با صداي  بلندي  گفت: 

“ساعتم! ساعت  طالي  گران قیمتم  نیست.”
میهمانان  دور مردي  که  ساعت  طالیش  گم  
شده  بود، جمع  شدند و  هرکس  حرفي  مي زد: 
آورده   خودتان   با  را  آن   که   هستید  مطمئن  
بودید؟ نکند ساعتتان  را توي  خانه ي  خودتان  

جا گذاشته  باشید.
بهتر نیست  جیب  لباس هایتان  را یک بار دیگر 
دزدیده   را  شما  ساعت   کسي   شاید  بگردید؟ 
باشد. آخر اینجا کسي  نیست  که  اهل  دزدي  

باشد.
نمي کرد  باور  کسي   مي گفت.  راست   بله، 
با  از آن  میهمانان  ثروتمند و  که  حتي  یکي  

شخصیت  دزد باشد.
صاحب  ساعت  گفت: “بله  حتماً یک نفر آن  را 
دزدیده  است. من  ساعت  طالیم  را با خودم  به  
اینجا آورده  بودم. مطمئنم، همین  نیم ساعت  
ببینم   کردم   نگاه   ساعتم   به   که   بود  پیش  

ساعت  چند است.”
و  باارزش   ساعت   این که   از  ساعت   صاحب  
طالي  خودش  را از دست  داده  خیلي  ناراحت  
اصاًل  او  بود.  ناراحت تر  او  از  میزبان   اما  بود. 
بهم   باشکوهش   میهماني   نمي خواست   دلش  
بخورد و آن  همه  هزینه  و دردسري  که  تحمل  
کرده  از بین  برود. میهماني  تقریباً بهم  خورد. 
اوضاع    . مي گشتند  طال  ساعت   دنبال   همه  
ناجور میهماني  را فریاد یک نفر ناجورتر کرد: 
“هر کس  خواست از باغ  خارج  شود بگردید تا 

شک  و تردیدها از بین  برود.”

میهمانان   آن   به   بزرگي   توهین   حرف،  این  
عالیقدر به  حساب  مي آمد

صداي  اعتراض  همه  بلند شده  بود که  ناگهان  
یکي  از میهمانان  رو کرد به  بقیه  و با صداي  
بلند گفت: “ما آدم هاي  با شخصیتي  هستیم. 
مسلماً دزدي  ساعت  کار هیچ  یک  از ما نیست. 
اما من  فکر مي کنم  دزد ساعت  را پیدا کرده ام.”
با  او  کردند.  توجه   او  حرف هاي   به   همه  
نشان   را  بیمار و ضعیف   اطمینان  خدمتگزار 
او خیلي  مشکوک  است.  “رفتار  داد و گفت: 

حتماً ساعت  را او دزدیده  است.”
واکنشي   میهماني   صاحب   این که   از  پیش  
به   دیگر  خدمتگزاران   بدهد،  نشان   خود  از 
تمام   و  ریختند  بیچاره   خدمتگزار  آن   سر 

سوراخ سمبه هاي  لباسش  را جستجو کردند.
ناله   با  نداشت،  بیچاره  که  گناهي   خدمتگزار 
گفت: “اگر پیش  همه  شرمنده ام، پیش  دزد 
رو سفیدم. الاقل  یک نفر توي  این  جمع  هست  
که  به  بي گناهي  من  اطمینان  دارد. و او کسي  

جز دزد ساعت  طال نیست.”
نگاه  خدمتگزار بیچاره، هنگامي  که  این  حرف  
را  او  که   بود  کسي   همان   به سوي   مي زد،  را 
همه   ناخودآگاه   بود.  کرده   دزدي   به   متهم  
و  رفت   او  به طرف   میزبان   شدند.  او  متوجه  
گفت: “چه  ناراحت  بشوي  و چه  نشوي  باید تو 
را بگردم.” و پیش  از آن که  مرد فرصت  دفاع  
از خود را پیدا کند، به  جستجوي  جیب هاي  

او پرداخت.
بغل   جیب   توي   از  طال  ساعت   زود  خیلي    
فهمیدند  همه   شد.  پیدا  ثروتمند  میهمان  
اتهام  دزدي   بیچاره   بیهوده  به  خدمتگزار  که  
را  میهماني   افکنده   با سري   میهمان   زده اند. 

ترک  کرد.
از آن  به  بعد، وقتي  آدم  بي گناهي  امکان   

دفاع  از خود را نداشته  باشد، مي گوید:
 “اگر پیش  همه  شرمنده ام، پیش  دزد 

روسفیدم.”
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نزدیک بهار بود. قدقدا خانم روي شش تا 
! تا چند روز  مرغ خوابید و گفت: به به 
دیگر شش تا جوجه زرد تپلي، پوست این 

تخم ها را مي شکنند و به دنیا مي آیند.
از تخم مرغ ها گفت: اي واي! چه  یکي 
جوجه هاي بي ادبي! من که اصال دلم نمي 

خواهد کسي پوستم را بشکند.
قوقولي خان آمد و به قدقدا خانم گفت: 
با  برویم توي حیاط  بیا  هوا خوب است. 
هم قدم بزنیم. قدقدا خانم جواب داد: من 
نمي آیم. مي ترسم اگر بلند شوم تخم ها 
جوجه نشوند. تو تنهایي برو. و بعد تخم ها 
را با نوکش مرتب کرد. با خوشحالي چشم 

هایش را بست و خوابید.
چه!  گفت:  بود،  ترسیده  که  مرغي  تخم 
تخم ها جوجه بشوند؟ اصال من که نمي 

خواهم جوجه بشوم. و به زور از زیر بال 
هاي قدقدا خانم بیرون آمد و فرار کرد.

الي  بود.  خوابیده  مرغداري  جلو  هاپو 
چشمش را باز کرد و پرسید: آهاي تخم 

مرغ کجا با این عجله؟!
اینکه  از  قبل  باید  داد:  جواب  مرغ  تخم 
جوجه اي 1وستم را بشکند، از اینجا بروم. 

تو هم ساکت باش و به کسي چیزي نگو.
مرغ  تخم  هاي  حرف  از  چیزي  هاپو 
نفهمید.چشم هایش را بست و گفت:اضال 
به من چه! تخم مرغ دیدي، ندیدي! و زود 

خوابش برد.
تخم مرغ رفت و رفت تا به یک چشمه ي 
آب کرم رسید. به پوستش نگاهي گرد . 

دید خیلي کثیف شده است.
شست.  را  پوستش  و  چشمه  توي  پرید 

وقتي خواست از آب بیرون بیاید، حسابي 
سنگین شده بود. یک گوشه نشست و فکر 
کرد چه کار کند. یک دفعه دستي آمد و او 

را برداشت و برد.
تخم مرغ ترسید و لرزید. فکر کرد االن 
است که پوستش را بشکند. از الي انگشت 
شد.  خانه  یک  وارد  که  دید  هاي دست 
دست قلمویي برداشت و روي پوست او 
مرغ  تخم  بعد  کشید.  زیبا  هاي  شکوفه 
رنگي را در سفره اي نزدیک آینه گذاشت.

او  دید.  آینه  در  را  خودش  مرغ  تخم 
زیباترین تخم مرغ سفره ي هفت سین 

شده بود.
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8.به رخ کشیدن احساس-  دادن امتیاز تشکیل شرکت ها به خارجیان 

مطلقا... است-  خاطر
۹.بانگ جانور درنده- کتابی از لئوواالس آمریکایی- از این های فوتبال ایتالیا

10.یکی از نت های موسیقی-  پاداش و اجرت-  حرکتی در جودو
11.پیام اوری-  نوعی ترشی-  ناخن چهارپا

12.آب دهان-  پدر مرد اویچ-  تکیه کالم چوپان-  از جنس نی!
13.شیفته و شیدا- لباس رسمی اروپا- حرکت آونگی داشتن و آب خوردن

14.امتحان-  دلداری، آرام یافتن-  سازمان فضایی
15.طی کردن-  چاشنی کاهو

عمودی
1.کشوری در اقیانوسیه-  برای حل برخی از مشکالت باید از آن گذشت

2.زگیل- فرمانروایان، جمع امیر- شفا بخش است اگر خدا بخواهد
3.برنج فروش- حنا-  نوعی اسلحه کمری

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

5.آشکار- پارچه فروش- گیاه تو خالی
۶.برج کج فرانسه- گودال و مغاک- زیر و رو کننده علم شیمی
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7.بخشش- زن همنشین-  عنکبوت
8.دیروز عرب- دارای آهنگ یکسان- واحد شمارش اسب

۹.از القاب رستم- انسان نمای جنگلی- آهک
10.گویند زاییده احتیاج است-  خونبها- عدد گلر

11.آب در لغت محلی-  دیگ دهان گشاد- کفش سربازی
12.جوشن- باالبر ماشین-  دستبند زنانه- گنجشک

13.پرگار- بیماری سگی- نسب شناس
14.سبک ادبی صائب- پشیمان- دیپلماتیک

15.شهر و تیم فوتبال معتبر آلمان- آسودگی خاطر



عمران صالحی شاعر، نویسنده، مترجم و طنزپرداز ایرانی.
عمران صالحي در دهم اسفندماه 1325 در امیریه تهران بدنیا آمد.

مادرش متولد سمنان و پدرش از اردبیل بود. تحصیل را در 7 سالگي 
در دبستان صنیع الدوله)قم( آغاز کرد و پس از آن در سال 1335 در 
دبستان قلمستان)تهران( وسپس در سال 37 در دبستان شهریار و 
دبیرستان امیر خیزي)تبریز( ادامه داد. نخستین شعر خود را در مجله 

ي اطالعات کودکان در سال 1340چاپ کرد.
و باالخره عمران صالحي در شب 11 مهر 1385 دار فاني را وداع 

گفت.
از میان خاطرات عمران صالحی:

خودم هستم 
یک روز دو خانم زیبا در خیابان نادری قدم می زدند. نصرت رحمانی 

که پشت سرشان بود، داد زد: آقای نصرت رحمانی!
خانم ها برگشتند و او را نگاه کردند.

 نصرت گفت: خودم هستم!
معین

یک روز جلو دانشگاه، دکتر رضا براهنی را دیدم.
گفت: یک نفر آمد زیر گوشم گفت: معین ششصد تومن. خیلی 
خوشحال شدم و تعجب کردم. فرهنگ شش جلدی معین، هر 
جلدش می شد صد تومن. به طرف گفتم می خواهم. با هم وارد 
پاساژی شدیم. در گوشه ای دور از چشم، نوار کاست معین خواننده 

را از جیبش در آورد و یواشکی به من داد.

 انبر دست
با احمد شاملو در انتشارات ابتکار نشسته بودیم که یکی وارد شد و 

پرسید: انبر دست دارید؟
شاملو گفت: جلد چندمش را می خواهید؟!

 مقدمه
فروش  کتاب های شعر  روزها  این  احمدی می گفت:  احمدرضا 
خوبی ندارد. این دفعه می خواهم از “ علی دایی “ یا “ هدیه تهرانی” 

خواهش کنم برای کتاب هایم مقدمه بنویسند.
اشتباه 

در سفر سوئد خیلی ها من و سید علی صالحی را با هم اشتباه می 
گرفتند. وقتی صالحی شعر می خواند از من تعریف می کردند، وقتی 

من طنز می خواندم، به او فحش می دادند!
شعر و داستان 

از محمد علی سپانلو پرسیدند: زمانی داستان هم می نوشتی، چرا 
دیگر داستان نمی نویسی؟

گفت: من اگر 15 صفحه شعر بنویسم، می گویند یک شعر بلند 
نوشته ام، اما اگر 15 صفحه داستان بنویسم، می گویند یک داستان 

کوتاه نوشته ای!
ساختار 

شمس لنگرودی می گفت داشتیم برای خودمان شعرمان را می 
گفتیم که “ ساختار گرایی “ مد شد. مدت ها زحمت کشیدیم و 
ساختار گرایی کردیم. این دفعه گفتند در شعر باید “ ساختار شکنی 

“ کرد.
 

فهم شعر
دکتر رضا براهنی می گفت: در زمان شاه ما می خواستیم طوری شعر 
بگوییم که مردم بفهمند، اما ساواک نفهمد. کار بر عکس می شد، 

یعنی مردم نمی فهمیدند و ساواک می فهمید!
 

استاد
مفتون امینی می گفت: روزی با غالمحسین نصیری پور به کوهنوردی 
رفته بودم. بین راه نصیری پور مرتب مرا “ استاد “ خطاب می کرد. 
من هم سینه را جلو می دادم و خودم را می گرفتم. به اولین قهوه 
خانه که رسیدیم، دیدم دوستمان به قهوه چی هم “ استاد” می گوید. 

معلوم شد “ استاد “ تکیه کالم اوست.

 روحش شاد و یادش گرامی باد...
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