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 پتروشیمی

 

       تعمیرات اساسی پتروشیمی شیراز کلید
 خورد

شرکت     2عملیات تعمیرات اساسی منطقه             
منظور   پتروشیمی شیراز از دهم مهرماه امسال به         

تداوم تولید و افزایش ظرفیت، بازدهی و توان               
به گزارش شانا به نقل از شرکت          واحدها آغاز شد.  

پتروشیمی شیراز، باتوجه به گذشت چندسال از           
(واحد آمونیاك    2تعمیرات اساسی واحدهاي منطقه     

و آرگون، اوره، آب و برق و بخار و اسید نیتریک و               
نیترات آمونیوم و بالک) و لزوم پیگیري و تداوم              
تولید و افزایش ظرفیت، بازدهی و توان واحدهاي           
مذکور، عملیات بازسازي و تعمیرات اساسی این           

 1400واحدها در دستور کار امور تعمیرات در سال          
قرار گرفت. این عملیات دهم مهرماه امسال با              
همکاري کارشناسان و متخصصان تمامی امور و           

 رعایت استانداردهاي موجود آغاز شد. 
        طرح الفین گچساران در مسیر زنجیره

 ارزش از گازهاي همراه نفت تا تولید پلیمر
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضمن       
ابراز خرسندي از پیشرفت عملیات اجرایی و شتاب         
ایجادشده در طرح الفین پتروشیمی گچساران گفت:   
این طرح در زنجیره مهم و بزرگی در صنعت                
پتروشیمی قرار دارد که خوراك خود را از طرح              

هاي   کند و طرح     بیدبلند خلیج فارس دریافت می      
عنوان خوراك    پلیمري نیز از محصول این طرح به        

  کنند. استفاده می
     درصدي سودآوري      500افزایش

 1400پتروشیمی تبریز در نیمه نخست 
به گزارش شانا به نقل از شرکت پتروشیمی تبریز،           

اي، تدبیر و      هاي توسعه   اندازي بعضی از پروژه      راه
راهبرد کارآمد سبب ثبت رکوردي تاریخی در             
کارنامه پتروشیمی تبریز شده و این شرکت توانسته         
است قدرتمندتر از گذشته وارد بازار رقابت پلیمري         
شود. شرکت پتروشیمی تبریز با افزایش تولید             
محصوالت متنوع و رشد صادرات به رکورد جدیدي         

طوري که     در کسب سود دست یافته است، به           
ماه نخست    6درصدي سودآوري را در       500افزایش  

 به نسبت سال گذشته ثبت کرده است.  1400سال 
     تعمیرات اساسی واحدهاي آیزوماکس

جنوبی، هیدروژن و گوگردسازي پاالیشگاه      
 شود تهران آغاز می

رئیس تعمیرات و نگهداري شرکت پاالیش نفت            
تهران از آغاز تعمیرات اساسی واحدهاي آیزوماکس        
جنوبی، هیدروژن و گوگردسازي پاالیشگاه نفت           

رئیس تعمیرات و نگهداري شرکت       تهران خبر داد.  
ترین اهداف و        پاالیش نفت تهران درباره مهم        

هاي اداره تعمیرات در این تعمیرات اساسی           برنامه
، تعمیرات  E-434هاي هوایی      گفت: تعویض فن   

اساسی حوضچه مذاب گوگرد، تعمیرات اساسی کوره  
h-801     هاي ایزوماکس و      ، تعمیرات اساسی کوره

تخلیه و شارژ کاتالیست راکتورهاي واحد ایزوماکس       
ها در    ترین اقدام   توان از مهم    را می   2و گوگردسازي   

تعمیرات اساسی پیش رو برشمرد. واحد آیزوماکس        
 17جنوبی شرکت پاالیش نفت تهران با ظرفیت            

هزار بشکه در روز، آیزوفید حاصل از برج تقطیر در           
تقطیر، بنزین و گاز مایع        خأل را به محصوالت میان     

 کند.  تبدیل می

  گزیده اخبار پرتوشیمی 
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® 

وزیر نفت اعالم کرد که ظرفیت برداشت روزانه نفت خام در اسـتـان                 
هـزار     60بـه     1401هزار بشکه تا پایان سال  42فارس از رقم کنونی  

 رسد.  بشکه در روز می
 

معاون به گزارش خبرنگار شانا، جواد اوجی در گـزارشـی از سـفـرش بـه                      
جمهوري در شوراي  هاي فراشبند، فیروزآباد و قیر و کارزین به رئیس    شهرستان

میدان گازي در این استان توسعه یافته و    6اداري استان فارس گفت: تاکنون   
دهیم اجراي آنـهـا در دولـت           میدان گازي جدید که قول می 6براي توسعه   

میلیارد دالر در نظر گـرفـتـه شـده           2سیزدهم آغاز شود، اعتباري نزدیک به       
است. وي با اشاره به انتظارهاي مردم این مناطق براي توسعه مـیـدان گـازي       

 شود. زودي طرح توسعه میدان گازي آغار اجرا می شاءاهللا به آغار افزود: ان
میلیون مترمکعب  114وزیر نفت با تأکید بر اینکه استان فارس با تولید روزانه  

گاز دومین تولیدکننده گاز کشور است، گفت: توسعه فاز دوم میدان آغار و فاز        
میلیـون   250میلیون مترمکعب و  20دوم پاالیشگاه گازي فراشبند با ظرفیت  

دالر اعتبار در دستور کار قرار گرفته است.اوجی درباره وضع چهار پتروشیمـی     
سال است که سهـام   15فیروزآباد، داراب، جهرم و فسا گفت: متأسفانه نزدیک    

گذار اقدامی نکرده است. پـیـش از       ها بالتکلیف مانده و سرمایه    این پتروشیمی 

این سفر، این قول را دادم و مکاتباتی نیز داشتیم که تضمین خوراك اتـان و        
 اتیلن انجام شود. ها براي تولید اتیلن و پلی اتلین این پتروشیمی

ها گفت: با توجه   تر این مجتمع وي با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف هر چه سریع       
هاي گذشته، برنامه داریـم تـا          گذاران در طول سال     به استقبال نکردن سرمایه   

هاي بزرگی هـمـچـون شـرکـت صـنـایـع                 شاءاهللا با بسیج کردن هلدینگ      ان
فارس، صندوق بازنشستگی صنعت نفت و پارسیان هلدینـگ           پتروشیمی خلیج 

گذار جایگزین را مشخص و تکلیف این چهار پتروشیمی را در           بتوانیم سرمایه 
روستاي استان فـارس تـا      100این چهار منطقه تعیین کنیم.اوجی از اتصال         

 6واحد صنعتی و  440پایان امسال به شبکه گاز کشور خبر داد و تأکید کرد:          
 شوند.  شهر نیز امسال به شبکه گاز کشور متصل می
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 اتاق بازرگانی
® 

 
 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران : نائب 

 معضالت محور غرب مشهد، 
 مانعی بزرگ براي توسعه زیرساخت هاي تولیدي 

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي خـراسـان             
که به دیدار رئیس و اعضاي هیات نماینـدگـان اتـاق             رضوي؛ عبداهللا ارجائی  

بازرگانی مشهد، در محل پارلمان بخش خصوصی این شهر آمـده بـود، در                 
شوراي ششم مشهد معتقد است که این شهـر را        سخنانی متذکر شد:     

توان با منابع اقتصاد کنونی مدیریت کرد و اولویت اصلی در چهار           نمی
سال آینده باید همگامی با بخش خصوصی متعهد بـراي سـاخـتـن        

حسین محمودي خـراسـانـی،      اسالمی باشد.    –شهري در تراز شهر ایرانی      
نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوي نیز در ایـن            

درصد از واحدهاي صنعتی استان متعلق 95دیدار گفت:  
به سرمایه گذاران بخش خصوصی است که این بـحـث،           
ظرفیت ها و اقتضائات اقتصادي خراسان رضـوي را از            

هاي کشور، متمایز می سازد.وي مشـکـالت        دیگر استان 
واحدهاي صنعتی در محور غرب مشهد را یک عـارضـه            

ساله دانست و عنوان کرد: واحدهاي صنعتی مستقر در این مـحـدوده در حـال           37

حاضر به دلیل محدودیت هاي موجود در بحث ضوابط شهري، قادر نیستند که طرح           
هاي توسعه خود را اجرا کرده و از تسهیالت بانکی بهره بگیرند. این موضوع به دفعات 
در مراجع مختلف مطرح و پیگیري شده و امیدواریم شهرداري بـراي ایـن بـحـث،             
همکاري الزم را به عمل آورد.وي از شهردار مشهد خواست مشکل مـحـور غـرب و             
معضل توسعه واحدهاي صنعتی را پیگیري نماید و گفت: واحدهایی در بخش اقتصاد     
و تولید، می توانند پایدار بمانند که طرح توسعه داشته باشند، در غیر این صورت بـه        

 سمت نابودي پیش خواهند رفت.

 نشست هم اندیشی با اعضاي کمیسیون ویژه 
 »مجلس شوراي اسالمی«جهش و رونق تولید 

ها و فعاالن اقتصادي خراسان رضوي، در نشست هم اندیشی بـا              روساي تشکل 
اعضاي کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شوراي اسالمی، به بـیـان               

هاي اقتصادي  دغدغه هاي خود در حوزه قانون گذاري، موانع پیش روي فعالیت
 و مطالبات موجود از نهاد قانونگذار پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بـازرگـانـی،         
صنایع، معـادن و کشـاورزي خـراسـان            

حسین محمودي خراسـانـی،     رضوي؛   
در نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهـد        

این نشست که به میزبانی پارلمان بـخـش         
خصوصی استـان بـرگـزار شـد، دربـاره             

امـروز  مشکالت کنونی بخش تولید و عدم حمایت از تولیدکنندگان ابراز کرد:    
شاهدیم که مسئوالن کشور به دنبال آن هستند که واحدهاي تعطیـل           
شده را به چرخه تولید بازگردند؛ اما آیا بهتر نیست که از تعطیل شدن            

حفظ سرمایه یک ضـرورت اسـت و         واحدهاي فعال کنونی جلوگیري شود؟      
هایی متمرکز  اقدامات مسئوالن به ویژه در نهادهاي مرتبط با بخش تولید، باید بر تالش

اي    دهند و از اقدامات جزیره هاي موجود را اولویت قرار می باشد که حراست از ظرفیت  
 هاي خاصی را تامین می کند، پرهیز شود که صرفا منافع بخش

هاي جدید هسـتـیـم،       گذاري  وي با بیان اینکه براي رشد نرخ اشتغال نیازمند سرمایه         
شود و بـازار   ها انجام می متذکر شد: تامین مالی عمده واحدهاي تولیدي از مسیر بانک    

روست در این حوزه از ظرفـیـت کـافـی            هایی که با آن روبه      سرمایه با توجه به چالش    
شود کفاف بحث  درصد ارائه می18برخوردار نیست. با این اوصاف، تسهیالتی که با نرخ  

اي و تامین ماشین آالت جدید را نمی کند و داراي توجیه نیست. بهترین و  هاي توسعه
درصد 5تا  3ترین واحدهاي تولیدي ما (منهاي بخش پتروشیمی)، خوشبینانه         شاخص

درصدي تسهیالت نخـواهـد   18سود حاصل از تولید دارند و این میزان، جوابگوي سود  

 بود.
محمودي با اشاره به گرانی و تورمی که خاطر آحاد جامعه را متکدر ساخته، بیان کرد:       

یابی کـرد.     ها را نباید پاي بخش تولید نوشت بلکه باید عوامل آن را ریشه            تقصر گرانی 
همین رشد در قیمت مواد اولیه تولیدي نیز رخ داده و بهاي تمام شده کاال، افزون شده 

هاي دولتی اسـت. در یـک         ها متاثر از تصمیمات در بخش      است. بخشی از این گرانی     
 30هاي پتروشیمی حدود   نمونه، از ابتداي مهرماه تاکنون، قیمت مواد اولیه و فرآورده         

درصـدي بـراي     60تـا       50درصد رشد داشته این به معناي کمبود نقدینگی          40تا  
هاي پتروشیمی مصرفی در خطـوط   واحدهاي تولیدي جهت تامین مواد اولیه (فرآورده   

شود تـا   ها را در موضع برتر قرار داده، باعث می تولیدي) است. انحصاري که پتروشیمی   
تولیدکننده ناگزیر شود براي تداوم فعالیت در خط تولیدش، هر بهایی را بپردازد. ایـن        

محور نیز تاثیر سوء مضاعفی دارد. یک واحد تولیـدي   موضوع بر بحث تولیدات صادرات 
هـزار  25اگر کاالیی صادر کند، باید ارز آن را از مسیر سامانه نیما و به بهاي حـدود                 

تومان به کشور بازگرداند این همه در حالی است که هزینه مواد اولیه پتروشیمی بیش    
از دالر چهل هزار تومان می باشد و همین امر، صادرات را فاقد توجیه اقتصادي، مزیت    
و امکان رقابت می کند. اثرات این وضع افت شدید صادرات خواهد بود که نتـایـج آن      

 هاي آتی بروز خواهد کرد. نیز در ماه
وي تصریح کرد: درخواست ما کنترل دقیق در بحث نرخ گذاري مواد اولـیـه                

 پتروشیمی هاست چون نگران آینده تولید و صادرات کشور هستیم.
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 بازدید جمعی از مدیران ارشد سازمان ملی استاندارد ایران  
 از توانمندهاي

 شرکت تولیدي و صنعتی سامد 

 1400آبان ،  70شمارهسامین     ماهنامه  

نظر به انتخاب شرکت تولیدي و صنعتی سامد به عنوان شرکت برتـر   
و معرفی این شرکت به عنوان یکی از  1400استاندارد استانی در سال     

شرکت هاي منتخب کشوري( ملی) به سازمان استاندارد ملی ایران، بـه        
منظور صحه گذاري بر توانمندي ها بازدیدي از سوي جناب آقاي دکتر             
احمدي مقدم (مدیرکل محترم اداره نظارت  بر اجراي استاندارد صنایع            
غیر فلزي سازمان ملی استاندارد ایران) ،  سرکار خانم مهنـدس رادي               
(رئیس گروه محترم صنایع شیمیایی سازمان ملی استاندارد ایـران)،             
جناب آقاي  مهندس جاللی(کارشناس محترم اداره نظارت بـر اجـراي       
استاندارد صنایع غیر فلزي سازمان ملی استاندارد ایران)  به همراهـی             
جناب آقاي مهندس کریم پور (سرپرست محترم سازمان اسـتـانـدارد        
استان خراسان رضوي ) و جناب آقاي مهندس دادگر (رییس مـحـتـرم          

اداره نظارت بر اجراي استانـدارد خـراسـان رضـوي)  در تـاریـخ                    
 انجام پذیرفت.   15الی  11از ساعت  1400/07/06

اي  نقطه نظرات، نقاط قوت و توانمندي هـاي   پس از انجام بازدید طی جلسه  
شرکت تولیدي و صنعتی سامد با حضور مدیریت محترم عـامـل سـازمـان             

 (جناب آقاي محمودي خراسانی) مورد نقد و بررسی قرار گرفت .

مهر مـاه )    22شایان ذکر است همه ساله به مناسبت روز جهانی استاندارد ( 
شرکت برتر کشوري(ملی) از میان تمامی صنایع منتخب و  فعـال        22تعداد  

کشور پس از انجام ارزیابی هاي دقیق ، انتخاب و طی مراسمـی بـا حضـور         
 گردد. مقامات عالی رتبه کشوري از خدمات ایشان قدردانی می
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 انواع شبکه های عص مصنوعی
 

 
 بخش چهارم /

 

 شبکه عصبی خود رمزگذار دینوزینگ

 
هاي عصبی گاهی     هاي خود رمزگذار، اما این شبکه       با وجود جالب بودن شبکه    

هاي ورودي سازگار     ترین ویژگی، فقط با داده       به جاي پیدا کردن مستحکم     
Overfi برازش یا همان    بیش شوند (این مورد مثالی از        می ng  .(است

 ) (Denoising AutoEncoder | DAEخود رمزگذار دینوزینگ   شبکه عصبی    

کنند. با این کار، شبکه عصبی خود           اندکی نویز به سلول ورودي اضافه می        
شود که خروجی را از یک ورودي نویزي، مجددا  رمزگذار دینوزینگ، مجبور می

 .هاي متداول بیشتري را انتخاب کند تر کند و ویژگی بسازد و آن را عمومی
 

 شبکه عصبی خود رمزگذار اسپارس

 
نیز  ) (Sparse AutoEncoder | SAEشبکه عصبی  خود رمزگذار اسپارس  

هاي عصبی مصنوعی خود رمزگذار است که در برخی            یک نوع دیگر از شبکه    
ها را آشکار     تواند برخی از الگوهاي گروهی پنهان موجود در داده            موارد، می 

است، در   AE کند. ساختار شبکه عصبی خود رمزگذار اسپارس نیز مشابه با           
هاي عصبی، تعداد الیه پنهان، بیشتر از تعداد سلول الیه                این نوع از شبکه    

 .ورودي/خروجی است
 

 زنجیره مارکوف

 

مفهومی بسیار قدیمی        )(Markov Chains هاي مارکو     زنجیره
هاي قدیم،    ها، هر یالی یک احتمال دارد. در زمان    هستند که در آن ها  گراف از

شد؛ براي مثال، بعد از        استفاده می  ساخت متن  هاي مارکوف براي    از زنجیره 
 0,03551و با احتمال %     Dear کلمه  0/0053، با احتمال %    Hello کلمه
ها وجود    که در موبایل   T9 بینی متن   پیش آید (در فناوري    می You کلمه

هاي   هاي مارکوف، شبکه    شود). زنجیره   هاي مارکوف استفاده می دارد، از زنجیره 
بندي بر پایه      توانند براي دسته     عصبی به شیوه کالسیک نیستند و می           

بندي (برخی از انواع) و ماشین        احتماالت (مانند فیلترهاي بیزي)، براي خوشه     
 .استفاده شوند (Finite State Machine) حالت متناهی

 

 شبکه عصبی هاپفیلد

 
روي مجموعه محدودي    )(Hopfield Networks | HN هاي هاپفیلد   شبکه

اند و بنابراین، به یک نمونه شناخته شده با نمونه                ها آموزش دیده    از نمونه 
دهند. پیش از آموزش، هر سلول به عنوان یک سلول                 مشابهی پاسخ می   

ورودي، در طول آموزش به عنوان یک سلول پنهان و در هنگام استفاده، به                 
کند. یک شبکه هاپفیلد در تالش است تا            عنوان یک سلول خروجی کار می      

ها براي دینوزینگ و بازگردانی       اي را بسازد، این شبکه      هاي آموزش دیده    نمونه
ها نیمی از     گیرند. در صورتی که به این شبکه        ها مورد استفاده قرار می      ورودي

 .گردانند را بازمی  یک تصویر یا توالی یاد گرفته شده ارائه شود، نمونه کامل
 

 ماشین بولتزمن

 
از این جهت که  ) (Boltzmann Machines | BMهاي بولتزمن ماشین

شوند و پنهان باقی       گذاري می   ها به عنوان ورودي عالمت        برخی از سلول   
هاي   هاي هاپفیلد دارند. سلول      مانند، شباهت بسیاري زیادي به شبکه          می

کنند،   هاي پنهان حالت خود را به روز رسانی می          ورودي به محض اینکه سلول    
شوند (در طول آموزش، ماشین بولتزمن/شبکه        هاي خروجی مبدل می     به سلول 

کند و این کار به صورت موازي    ها را یکی یکی به روز رسانی می هاپفیلد، سلول 
 .شود) انجام نمی

 
 ادامه دارد ...        
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 آموزش
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 اکسید کربن لهستان به دنبال تولید پلیمر از دي 
به گزارش نیپنا به نقل از خبرگزاري رویترز، آرکادیوس مایوچ، مدیر نوآوري و                   

ان اورلن در حال بررسی        کی  ان اورلن اعالم کرد: شرکت پی        کی  توسعه فناوري پی  
هاي تولید پلیمرها با استفاده از دي             روش

 اکسید کربن است.
کارگیري فناوري نو براي       ها براي به     بررسی

جذب، ذخیره، استفاده دوباره یا جایگزینی         
اکسید کربن در سراسر جهان جریان دارد،      دي
ها در حال کار       طوري که بعضی از شرکت       به

اي به محصوالتی مانند پالستیک، صابون یا          هاي تبدیل گازهاي گلخانه     روي روش 
 پارچه هستند.

مایوچ در کنفرانسی درمورد کربن گفت: ما تحقیقات خود را در آزمایشگاه تکمیل              
عنوان   اکسید کربن به    ایم و روي دي     هاي آزمایشی را آغاز کرده      واکنون خرید طرح  

ایم و قصد داریم با استفاده از آن چند محصول پلیمري              ماده اولیه حساب باز کرده    
 تولید کنیم.

سال آینده    9میلیون دالر براي هزینه طی        509,2وي افزود: بودجه اورلن بیش از       
هاي این گروه در نظر گرفته شده         سازي فناوري در شرکت     در زمینه توسعه و پیاده    

 اکسید کربن یکی از آنها بوده است. که تولید محصوالت پلیمري از دي
میالدي اورلن، این شرکت در نظر دارد براي تحقق             2030بر اساس راهبرد سال      

درصد از انتشار کربن در تأسیسات پاالیشی    20هدف کاستن از مقدار انتشار کربن،  
 درصد در تجارت تولید برق بکاهد. 33و پتروشیمی موجود و 

 

  اتیلن اروپا تحت فشار بحران انرژي بازار پلی 
هاي انرژي اکنون     به گزارش نیپنا به نقل از خبرگزاري پلتس، افزایش هزینه          

اتیلن در اروپا بدل شده   هاي فزاینده تولیدکنندگان بازار پلی به یکی از نگرانی 
دنبال   است، از این رو تولیدکنندگان به      

 عبور از این بحران هستند.
کاهش عرضه گاز از سمت روسیه            

هاي گاز طبیعی در اروپا را طی          قیمت
هاي اخیر به باالترین سطح در           هفته
هاي اخیر رسانده است.قیمت گاز        سال

سنت به ازاي هر      70دالر و     92اف هلند در روز هفتم اکتبر          تی  شاخص تی 
پنس/ترم ارزش    216پی    بی  مگاوات ساعت بود، در حالی که شاخص ان          

محموله این دو شاخص نسبت به باالترین            هاي بازار تک     داشت.اما قیمت 
 نشینی کردند. رکورد ثبت شده در اوایل هفته عقب

ور   اتیلن در این باره گفت: بحران انرژي در حال شعله             یک تولیدکننده پلی  
کنیم یا قیمت را افزایش       شدن است، به این معنا که ما یا تولید را متوقف می  

خواهیم تولید کنیم باید بتوانیم هزینه اضافه            دهیم، به واقع اگر می        می
اتلین نیز از نیز فشار رو به           دریافت کنیم.یکی دیگر از تولیدکنندگان پلی       

 هاي انرژي خبرداد. افزایش ناشی از افزایش شدید هزینه
هاي انرژي دور از انتظار       دومین تولیدکننده در این باره گفت: افزایش هزینه       

ویژه در    بود، رقم کنونی سه برابر هزینه خدمات ماست، براي صنایع ما ، به              
 بینیم. اتلین سبک آسیب می بخش تولید پلی
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  دومین واحد بزرگ مونواتیلن گالیکول جهان 
 در آستانه بهره برداري

اس، شرکت پتروشیمی سـعـودي      آي سی به گزارش نیپنا به نقل از پایگاه خبري آي  
بیسیک اینداستریز (سابک) اعالم کرد که پروژه سرمایه گذاري مشترکش با اکسون       

موبیل واقع در نزدیکی منـطـقـه کـراپـس            
Corpus Chris)کریستی   ایالت تگزاس  (

هاي خود را آغاز کرده است و بـراي            فعالیت
 شود. اندازي اولیه آماده می راه

تر زیـر   این مجتمع جدید در زمینی که پیش 
کشت پنبه بوده و توسط مـزارع پـنـبـه و              
آفتابگردان احاطه شده است، شـامـل یـک          

هزار تن و دومـیـن واحـد         800واحد کراکر با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و  
هـزار     100بزرگ مونواتیلن گلیکول جهان با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و            

 بشکه خواهد بود.
اتیلن سبک خطی اسـت هـر یـک بـا                این مجموعه همچنین داراي دو واحد پلی      

 هزار تن خواهد بود. 650ظرفیت تولید ساالنه 
موبیل در ماه اکتبر سال گذشته میالدي اعالم کـردنـد کـه ایـن                سابک و اکسون  

، زودتر از برنامه اولیه یعنـی سـال     2021گذاري مشترك در سه ماه چهارم   سرمایه
 برداري خواهد رسید. به بهره 2022

 شود. این مجتمع پتروشیمی ازسوي شرکت آمریکایی اکسون موبیل اداره می

 

    کاهش تولید آمونیاك نروژ 
 در پی رکوردشکنی قیمت گاز در اروپا

اس، شرکت کود نروژ اعالم      آي  سی  به گزارش نیپنا به نقل از پایگاه خبري آي        
ترین تولیدکنند گان آمونیاك در اروپاست که تولید خود را    کرد که جزو تازه 

هاي باالي گاز طبـیـعـی     دلیل قیمت  به
 محدود کرده است.

ساعت پس از آنکـه شـرکـت       48تنها  
 CF)اف اینداسـتـریـز         آمریکایی سی 

Industries)         دو کارخـانـه تـولـیـد
دلـیـل      آمونیاك خود در انگلیس را به     

ثبت رکوردهاي اخیر قیمت گاز در اروپا تعطیل کرد، شرکت نروژي یارا نیـز            
خبرداد که فشار بر حاشیه سود پایدار نیست و واحدهاي ناشناس طی چنـد           

 هایشان را متوقف خواهند کرد. روز آینده فعالیت
سـازي و تـعـمـیـرات           هایی از قبیل بهینه یارا اعالم کرد: با توجه به فعالیت   

درصد از ظرفیت تولید آمونیاك خود  40اي مداوم تا هفته آینده حدود         دوره
در اروپا را کاهش می دهد.براساس اعالم این شرکت نروژي، با تـوجـه بـه                   

ها براي تأمین نیازهاي مشتریان نظارت بر این وضـع ادامـه خـواهـد           تالش
 یابد. داشت، اما در صورت لزوم تولید کاهش می

هـاي آمـریـکـایـی کـه             ها به احتمال زیاد شامل حال کارخانه        این تعطیلی 
 شود. کننده مواد اولیه شرکت نروژي یارا هستند، می تأمین

 جهان پتروشیمی
® ® 

 1400آبان ،  70شمارهسامین     ماهنامه  



 

 1400، آبان  70شماره                              سامین    ماهنامه 7 

 

HSE 

 بخش دوم/
 
 ـ اختالالت سیستم عصبی:2

جریان برق روي سیستم اعصاب شخص برق گرفته، تأثیر گذاشته و حـرکـات      
شود  غیر عادي در بدن شخص مثل لرزش و سپس پرتاب غیر عادي دیده می        

که معموالً چنانچه اگر برق گرفتگی در ارتفاعات بوجود آید مثالً روي تیرهاي    
ها، باعث سقوط شخص برق گرفته و شکستگی اعضا یا ضربـه    برق یا پشت بام   

 شود. مغزي وي می
 ـ انقباض عضالنی:3

عبور جریان برق از بدن باعث انقباض عضالت مـخـتـلـف بـدن از جـملـه                
شود. بعضی از تعمیرکاران برق ناآگاهانه   هاي دست و پا ریه و قلب می    ماهیچه

از این خاصیت استفاده کرد و با پشت دست وجود برق در یـک سـیـم را              
کنند که انجام این کار خطرناك بوده و در صورت مناسب بـودن           آزمایش می 

شرایط محیط مانند مرطوب بودن زیر پاي کارگران باعـث ایـجـاد حـوادث              

 گردد. جبران ناپذیر می
 ـ تجزیۀ خون:4

دهد، مـوقـع      با توجه به اینکه حجم زیادي از بدن انسان را خون تشکیل می         
عبور جریان برق از بدن، خون با داشتن امالح و مواد معدنـی و مـواد آلـی              

شود که این عمـل   مختلف، همانند یک نوع الکترولیت عمل کرده و یونیزه می  
نظمی در ضربان قلب و در نتیجه ایجاد اختالل در سیستم تنفـسـی         باعث بی 

شود و چنانچه جریان برق زیاد بوده و به مدت طوالنی ادامه یابد، بـاعـث         می
 شود. مرگ فرد برق گرفته می

 
 رفع خطر برق گرفتگی

براي جلوگیري از خطر برق گرفتگی در هنگام کار بایـد مـوارد زیـر را                   
 رعایت کرد.

 

 ایزوله کردن بدن شخص: -1
هاي اساسی براي محافظت اشخاص عبارت است از ایزوله کـردن      یکی از راه   

آنها بوسیله دستکش ولباس یا کفش ایمنی که از مواد عایق ساخـتـه شـده                 
است. همچنین براي جلوگیري از خروج جریان از بدن، ممکـن اسـت کـف              

 محل کار را با وسایل مناسب مثل فرش الستیکی یا چوب پوشاند.
 ـ استفاده از ترانس ایزولمان یا ترانس یک به یک:2

باشـد و     یک ترانس القایی است که ورودي و خروجی آن داراي یک ولتاژ می     
 گیرد. هاي برقی مورد استفاده قرار می در عبور جریان برق به دستگاه

 ـ استفاده از رله حفاظتی:3
اند که به محض ایجـاد اخـتـالالتـی        هاي حفاظتی به نحوي ساخته شده   رله 

میلی آمپر از بـدن     30سیستم برق و به هنگامی که جریان برق بیش از         در
کند و جریان برق دسـتـگـاه بـه طـور                 انسان عبور کند، بالفاصله عمل می     

شود و اگر شخص با دستگاهی که مجهز به ایـن وسـیلـه         اتوماتیک قطع می 
 است تماس حاصل کند از خطر برق گرفتگی محفوظ خواهد بود.

 ـ اتصال بدنه دستگاه به زمین یا ارتینگ:4
هاي کامالً ایمن و ارزان قیمت است. اگر بدن شخـص        این روش یکی از روش    

با دستگاهی که اتصال بـه       
زمین دارد، تمـاس پـیـدا        
کند، در انشعاب جـریـان        

گیرد و مقدار شدت  قرار می
جریانی که به طور مـوازي      

کـنـد،     از بدن وي عبور می    
 25/0به میزان خطرنـاك      

رسد. این سـیـم         آمپر نمی 
باید عمق کـافـی داشـتـه        
باشد وبه زمین مرطوب برسد و در محل اتصال به زمیـن داراي مـقـاومـت                  

 توان به عنوان زمین استفاده کرد. بسیارکم باشد. از چاه آب یا فاضالب می
 هایی که بدنه عایق دارند: ـ استفاده از دستگاه5 

هاي صنعتی امکان پذیر    هاي موجود در کارگاه     این روش در مورد دستگاه        
 تواند مورد استفاده قرار گیرد. وسایل برقی کوچک و خانگی می  است و براي

یقیناً در بسیاري از موارد بایستی در صورت امکان از چند روش حفاظت                  
دهی، به صورت همزمان استفاده کرد تا در صورت هر گونه عیب و ایـراد در            

هاي حفاظتی، سیستم دیگر حفاظت را تأمین کـنـد. مـثـل                 یکی از سیستم  
استفاده از سیم ارت براي دستگاه و استفاده از عایق پالسـتـیـکـی در زیـر                

 دستگاه به طور توأم.
هاي ایزوله کردن بدن شـخـص از طـریـق            صنعتی از روش در شرکت        

هاي عایق و اتصـال        دستکش و کفش ایمنی عایق برق و همچنین کف پوش         
بدنه دستگاه به زمین و نیز بکار بردن وسایل پرتابلی که بدنۀ عایق دارنـد از                  

 شود. خطر برق گرفتگی جلوگیري می
 ادامه دارد ...       

 

 ایمنی برق و حفاظت در برابر برق گرفتگی 
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4 .GeForce RTX 3060 Ti 

 بهترین کارت گرافیک در این رنج قیمت

 نقاط قوت
 تر دالر قیمت پایین 300با  Super 2080عملکردي بهتر از  + 

+ fps کلی بهتر نسبت به قیمت 
 DLSS همراه با 1440pروي  RT هاي عملکرد بهتر در بین کارت  +

 نقاط ضعف
 عرضه محدود – 
ــایین       –  4Kعملکـــرد پـ

 DLSS بدون وجود

ــودن         – ــافی نبـــ  8کـــ
در  VRAM گیگابایــــــت

 آینده
 

جدیدترین کـارت گرافیـک      
ــع        ــه جم ــده ب ــافه ش  اض

Ampere    ــن ــدیا ممک انوی
است که بهترین مورد آن نیز   
 باشـــد. کـــارت گرافیـــک   

GeForce RTX 3060 Ti 
ــی     ــام ویژگ ــاي   داراي تم ه

هاي گرافیکی    مشابه پردازنده 

دالر) شـروع     399میلیـون تومـان (      10است و قیمت آن نـیز از         30سري  
همان سرعتی فروخته خواهد  شود. از نظر تئوري، این کارت گرافیک نیز به     می

 .شوند هاي گرافیک جدید فروخته می شد که سایر کارت
تواند عملکرد نـسل      در نهایت می GeForce RTX 3060 Ti کارت گرافیک 

راحتی پشت سر گذارد و در هر آزمایشی که انجـام   را به Super 2080قبلی  
 3070درصد کندتر از     9شود. این کارت گرافیک حدود  شده است، برنده می 

 تري دارد. اگر هنوز هم روي یک سـري    درصد نیز قیمت پایین 20است، اما   
GTX         با پردازنده گرافیکـی مـشابه ماننـد GTX 1070  یـا RX Vega 56 

توانـد    می GeForce RTX 3060 Ti اید، سرعت کارت گرافیک     تمرکز کرده 
 .تر باشد ها بیش از دو برابر سریع در جدیدترین بازي

اسـت. در حـال      VRAM تنها نگرانی واقعی در این کارت گرافیک، کمبـود         
ها شـروع بـه فراتـر         گیگابایت میزانی کافی است، اما برخی از بازي   8حاضر،  

سـاز باشـد. مطمئنـا        تواند مشکل  کنند و در آینده می رفتن از این آستانه می    
کیفیت بافت بازي را یک درجه پایین بیاورید و حتی ممکـن اسـت     توانید  می

دست آمده نشوید، اما در اعماق وجود خود همیـشه ایـن     که متوجه تفاوت به  
قیمـتی کـه خریـداري        حسرت را خواهید داشت که چرا کارت گرافیک گران    

توانید بازي را در حد اولترا اجرا کند. البته واقعا همیـن اینطـور      اید، نمی   کرده
هاي ویدیویی چنـدان تفـاوت        در بازي High نیست، چرا که اغلب تنظیمات 

 .ندارند Ultra قابل تشخیصی با تنظیمات
خود را منتشر کند و این    RDNA2 هاي دور بعدي کارت AMD تا زمانی که 

توانـد    اتفاق خواهد افتاد، هیچ چیز دیگـري نمـی     2021اتفاق در اوایل سال     
را با هر محصولی که نزدیـک بـه       GeForce RTX 3060 Ti کارت گرافیک 

تر   درصد سریع  45الی  35قیمتش است، به چالش بکشد. این کارت گرافیک  
اسـت و    RX 5700 XTتـر از      درصد سـریع   30الی  25و  Super 2060از  

 .ها هم قیمت اسمی مشابهی دارند ي آن همه
 

 فناوري اطالعات

 

انتخاب بهترین کارت هاي گرافیک 
 2021در سال 
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 برق

 
 

 /چهارمبخش 

 حفاظت در برابر اثرهای حرارتی در بهره برداری عادی
تأسیسات برقی باید طوري طراحی و اجرا شده باشد که براي مواد قابل اشتعال در      

اثر دماهاي زیاد یا قوس الکتریکی امکان بروز هیچ نوع حریق وجود نداشته بـاشـد،             
همچنین در موقع بهره برداري عادي از تجهیزات الکتریکی نباید هیچ نـوع خـطـر           

 .سوختگی براي اشخاص یا حیوانات وجود داشته باشد
 

 حفاظت در برابر اضافه جريان
اشخاص و حیوانات و همچنین وسایل و لوازم ساختمانها باید در برابر صـدمـات و          

خسارات ناشی از دماهاي زیاد و عوامل الکترومکانیکی که ممکن است در اثـر هـر                  
اضافه جریانی در قسمتهاي برقدار به وجود آیند، حفاظت شوند. این حفاظت ممکـن       

 :است به یکی از روشهاي زیر تأمین شود
الف) قطع خودکار تغذیه در موقع بروز اضافه جریان قبل از اینکه این اضافه         

 .جریان با توجه به مدت زمان برقراري آن، به مقدار خطرناك برسد
ب) محدود کردن حداکثر اضافه جریان با توجه به مدت زمان برقراري آن به  

 .میزانی که بی خطر باشد
 

 حفاظت در برابر جريانهای اتصالی 
هادیها به جز هادیهاي برقدار و همه قطعات دیگري که براي هدایـت جـریـانـهـاي                 
اتصالی پیش بینی شده اند باید بتوانند این جریانها را بدون ایجـاد دمـاهـاي زیـاد              

 .هدایت کنند
 نکته:

 .الزم است به جریانهاي اتصال زمین و جریانهاي نشتی توجه خاصی مبذول شـود          -
هادیهاي برقدار در برابر هر نوع جریان اتصالی، از جمله جریان اتصالی که در اثـر              -

 .نقصی به وجود آمده باشد، باید محفوظ بماند
 
 

 حفاظت در برابر افزایش و کاهش ولتاژ -
 

اشخاص و حیوانات و همچنین  :حفاظت اشخاص و حیوانات در برابر اضافه ولتاژ
وسایل، لوازم و ساختمانها باید در برابر هر نوع صدمات و اثر مضري که ممکن اسـت          

 .در نتیجه بروز اتصالی بین مدارهاي با ولتاژهاي مختلف ایجاد شود، محافظت شوند          
اشخاص و حیوانات و همچنین وسایل، لوازم و ساختمانها باید در برابر صـدمـات و             
خسارات ناشی از ولتاژهاي زیاد که ممکن است در اثر عوامل دیگري مانند صاعقه یـا      

 .قطع و وصل مدارها به وجود آیند، محافظت شوند

 
اضـافـه ولـتـاژ گـذرا در             :حفاظت تأسیسات و تجهیزات در برابر اضافه ولتاژ    

تأسیسات برق، از جمله در پستهاي برق، تأسیسات برق فشار ضعیف و همـچـنـیـن              
اضافه ولتاژ ناشی از اثرات صاعقه و یا کلیدزنی، به عملکرد صحیح و سالم تجهیـزات،           
دستگاهها، اجزاء شبکه تأسیسات برق آسیب رسانده و درمواردي نیز ممکـن اسـت                

براي افراد خطرآفرین باشد. براي این منظور الزم است حفاظت ها و تمهیدات ایمنی         
 .در تأسیسات برقی به قرار زیر، پیش بینی گردد

 
براي جلوگیري از اضافه ولتـاژ در     :حفاظت در برابر اضافه ولتاژ در پستهاي برق 

شبکه برق فشار ضعیف به دلیل بروز اتصال زمین درتجهیزات شبـکـه بـرق فشـار                  
 :متوسط و اثر آن در شبکه برق فشار ضعیف، مـوارد زیـر بـایـد رعـایـت شـود                       

الف) الکترود اتصال زمین قسمت برق فشار متوسط از الکترود اتصال زمین قسـمـت      
برق فشار ضعیف (متصل به نقطه خنثی ترانسفورماتور) مجزا و مستقل از هـم اجـرا      

  .گردد، که در این صورت پست برق داراي دو الکترود زمین مستقل خواهد بود
 

 نکته:
الکترودهاي اتصال زمین قسمت برق فشار متوسط و برق فشار ضعیف، هر کدام باید -

 .به ترمینـال یـا شـیـنـه اصـلـی زمـیـن مـخـصـوص خـود وصـل شـونـد                                 
پیش بینی و اجراي الکترودهاي اتصال زمین مجزا و مستقل در پست برق، بـراي        -

قسمت برق فشار متوسط و برق فشار ضعیف، یعنی دو الکتـرود بـراي هـر پسـت            
 .مطمئن تر از یک الکترود مشترك میباشد

ب) در صورتی که به دالیل محدودیت هاي اجرایی و یا شرایط طرح، فاصله مناسـب         
بین دو الکترود فراهم نشود و الکترودها در حوزه ولتاژ هم قرار گیرند و یا به دالیـل      
وجود اجسام فلزي مدفون در محل، ایجاد دو الکترود اتصال زمین مستقـل امـکـان        
پذیر نباشد، ایجاد الکترود مشترك براي سیستم هاي اتصال زمین برق فشار متوسط     
و برق فشار ضعیف الزامی میگردد. در این صورت مقاومت الکتریکی اتصال زمین در       
یک الکترود مشترك براي سیستمهاي برق فشار متوسط و برق فشار ضعیف، نباید از  

 .یک اهم تجاوز کند
در صورتی که امکان دستیابی به مقاومت یک اهم در الکترود اتصال زمین مشـتـرك    
امکان پذیر نباشد، کلیدهاي حفاظتی اتوماتیک تابلوهاي فشار متوسط درپشت بـرق       

 .در زمان مناسب، جریان اتصالی در شبکه فشار متوسـط را بـایـد قـطـع کـنـد                       
 

 حفاظت در برابر اضـافـه ولـتـاژ در تـأسـیـسـات بـرق فشـار ضـعـیـف                             

براي حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ در تأسیسات برق فشار ضعیف موارد زیـر بـایـد                  
 :رعایت گردد

الف) براي جلوگیري از اضافه ولتاژ در هادي خنثی در صورت بروز اتصال بین هـادي     
فاز و هادي خنثی، تجهیزات حفاظتی در مقابل اضافه ولتاژ باید در مدار پیش بینـی            

 .گردد
ب) قطع هادي خنثی باعث مواج شدن ولتاژ بین فازها و هادي خنثی شده و موجب        
شکست عایقبندي و در نتیجه سوختن لوازم و تجهیزات الکتریکی می شود، براي این 

 منظور باید تمهیدات الزم براي پیشگیري از قطع هادي خنثی پیش بینی گردد
 

  نکته:
 مسیر مجاري عبور و شرایط اجرایی مدارهاي برق فشار ضعیف باید طوري در نظر  -

 گرفه شود که از احتمال اتصال تصادفی هادي فاز بـه سـیـسـتـم اتصـال زمـیـن                 
که باعث بروز تغییرات شدید ولتاژ   ITشبکه کامپیوتر و سیستمهاي فنآوري اطالعات     

 .ها میگردد، جلوگیري شود در آن شبکه
 
براي حفاظت مصارف برقی سه فاز موتوري و یا سایر مصارف برقی دیگر که قـطـع     -

فاز و جابجایی فاز به آنها آسیب میرساند، بایستی از رله کنترل فاز و یا هر مکانیسـم       
 .مشابه دیگري استفاده گردد

 

 اصول حفاظت الکتریکی
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رسوبات بر روي لوله هاي آب خنک کن تحت شرایط خاصی ایجاد میشوند.             
رسوبات سخت و فشرده می توانند مانع انتقال حرارت شده و نهایتا سبـب              
تقلیل راندمان دستگاه شوند. تشکیل رسوب بر روي لوله سبب ایجاد پـیـل            
هاي اکسیژن شده ، ضمن آنکه زیر رسوبات محیط مناسبی بـراي رشـد                 
باکتري هاي غیر هوازي می باشد.نوع و مقدار رسوب متاثر از فاکتورهـایـی               

آب خنک کـن ،       PHنظیر کیفیت آب جبرانی ، کیفیت مواد افزودنی به آب ،  
درجه حرارت ، سرعت جریان آب و تعداد دفعات تغلیظ آب خنک کـن مـی       

 باشد.
 

سیستم هاي خنک کن باز که از پلی فسفاتها براي بازدارندگی استفاده می کننـد ،         
غالبا بر روي سطوح ترکیباتی نظیر کربنات کلسیم ، تري کلسیم فسفات ، فسـفـات       
روي ، سیلیکات منیزیوم و سولفات کلسیم تشکیل میشود. کربنات کلسیم معـمـوال      
اولین رسوبی است که تشکیل میشود ، چون این الیه از سختی طبیعی و قلیاییت و            
بی کربنات موجود در آب بوجود می آید و داراي کمترین حد حاللیت نسـبـت بـه             
سایر رسوبات است.اصوال بر اساس نمکهاي محلول موجود در آب ، آب را میتوان بـه       

آب و      آب سختدو دسته  
 طبقه بندي نمود.  نرم

 
سختی دائمی بدلیل وجـود      
سولفات کلسیم و منیزیوم و      
سختی موقت بدلیل وجود بی 
کربنات کلسیم و منـیـزیـوم       
است. بسیاري از فلزات مانند      
آهن و سرب در آب سـخـت      
کمتـر از آب نـرم دچـار            

خوردگی میشوند زیرا ایجاد رسوب کربنات کلسیم بر سطح این فلزات مـی تـوانـد                 
بعنوان بازدارنده هاي مناسب جهت حفاظت فلز عمل نماید. چنین الیه هایی معموال 

 در آبهاي نرم که مقدار سختی آن کم می باشد تشکیل نمی شود .
 

ضریـب  یا  ضریب تعادلی کربناتجهت تعیین خورندگی آب و یا رسوبدهی آن ،      
واقعی آب و یـک       PHتعریف شده است. ضریب اشباع بعنوان اختالف بین        اشباع

معروف است ، تعریف مـیـشـود.       SPHکه با مقدار ضریب النگلیر  عامل که به نام  
 (ضریب النگلیر) وسیله اي است که به کمک آن مقدار حاللیـت اشـبـاع          SIمقدار  

٣CaCO     در آب را میتوان فهمید. مقدار مثبت ضریب اشباع نشان دهنده خاصـیـت
رسوبدهی کربنات کلسیم و مقدار منفی آن نشانگر تمایل کربنات کلسیم بـه حـل                

) آن نیز نشـان دهـنـده        0شدن مجدد و خاصیت خورندگی آب است. مقدار صفر (   
 حالت تعادلی آب می باشد.

 
( تزریق اسید ) و یا استفاده از مواد  PHتشکیل رسوب می تواند با استفاده از تنظیم 

ضد رسوب  کنترل گردد. مواد شیمیایی که معموال مورد استفاده قرار می گـیـرنـد               
 عبارتند از : 

 
فسفات استـر   -   (AMP)آمیلو متیلن فسفات  تجزيه کننده ها مانند : -الف  

  (HEDP)هیدروکسی اتیلیدین دي فسفونات   -ها   
اساسا  پلیمر هاي آنیونیک  یا غـیـر       مواد ضد رسوب ( پخش کننده ) : -ب 

آنیونیک  مانند پلی اکریل آمید ، پلی آکریالت می باشند که باعث سوسپـانسـیـون            
 ومعلق شدن نمکها شده و بدین نحو از تشکیل رسوب جلوگیري می کنند.

 
  : ایجاد لجن و نحوه کنترل آن 

بطور کلی لجنها به دو دسته لجنهاي میکروبیولوژیکی و لجنهاي عمومی  که در اثـر     
ته نشینی مواد سوسپانسیونی بوجود می آیند تقسیم بندي میشـونـد. لـجـنـهـاي              
میکروبیولوژیکی در اثر فعالیت جلبکها ، باکتریها و یا قارچ ها ایجاد میشوند. لجنهـا            
نه تنها سبب ایجاد رسوبات حجیم میشوند ، بلکه گاهی اوقات سبب بسته شدن لوله 

 هاي مبدل هاي حرارتی نیز می گردند.
جلوگیري از ایجاد لجن را میتوان با استفاده از مواد پلیمري پخش کننده همـرا بـا           
یک برنامه کنترل میکروبیولوژیکی که اساس آن کلرزنی است کنترل نمود.کلـرزنـی     
بوسیله گاز کلر و یا آب ژاول و یا مواد مشابه ، غالبا اساس کنترل میکروبیولوژیـکـی     

 می باشد. 
 

 ادامه دارد...      
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 بخش سوم /

 
  سیستم توزین هاپر

مجهز به لودسل می شود، کنترلر ) مخزن(در این نوع سیستم توزین، هاپر
وزن با توجه به کمیت مواد ترکیب شونده انتخاب شده و عالوه بر نمایش 
میزان وزن مواد موجود در هاپر با توجه به فرموالسیون وارد شده اقدام به 

  .ترکیب اتوماتیک مواد بر اساس وزن دقیق می نماید
 

 
این سیستم توزین قابلیت اتصال به مابقی خط تولید را دارد و در این حال با 

توجه به نیاز کارفرما بر روي مانیتورهاي لمسی بصورت گرافیکی با امکان 
گیري و نمایش  نمایش وضعیت دریچه ها و انتقال دهنده ها ، گزارش

  .فرموالسیون قابل پیاده سازي می باشد
 

   سیستم توزین مخازن
  .این سیستم جهت توزین مخازن و تانک هاي مایعات استفـاده مـی شـود        

مخازن با توجه به نوع و ظرفیت ، مجهز به لودسل می شود و مـیـزان مـواد                 
داخل آن بصورت لحظه به لحظه نمایش داده می شود ، همچنیـن در ایـن                

 .سیستم نیز امکان گزارش گیري و ثبت میزان ورودي و خروجی وجود دارد      
اسـتـفـاده مـی        ...از این سیستم توزین در مخازن شیر، گاز مایع، سوخت و 

  .شود
 

 توزين ديناميک 
توزین پیوسته مواد عبوري در نوارهاي نقاله ، عمده اجراي این سیسـتـم در             

بدین صورت کـه هـر         صنایع کانی فلزي و غیر فلزي انجام پذیر خواهد بود.       
زمان نیاز به کنترل دبی عبوري مواد باشد ، به راحتی اپراتور مربوطه بر روي      

مشاهده مـی   " تن در ساعت "صفحه کنترلر میزان مواد عبوري را با عبارت         
 کند . 

 
قابل توجه اینکه این سیستم قابلیت کنترل مواد عبوري بنا به فرمول انتخاب             
شده توسط دپارتمان تولید کارخانه را خواهد داشت که در توزین دینامـیـک         

قابل انتخاب می بـاشـد    Belt Scale و Weigh feeder به دو صورت 
که در سیستم اول میزان مواد عبوري به همراه کنترل دبی عبور مواد قـابـل      
دسترسی بوده ، اما در سیستم دوم تنها میزان مواد عبوري به اپراتور نشـان                 
داده خواهد شد و هیچگونه احاطه اي بر کم یا زیاد کردن مـواد نـخـواهـد                    

  .داشت
چیست و چرا ترازو و باسکول نـیـاز     ترازو و باسکول  EMCگواهینامه

  به این گواهینامه دارند ؟
EMC  مخفف عبارت Electromagnetic compatibility  به معنی سازگاري

یکی از شاخه هاي رشته برق است که در  EMCالکترو مغناطیسی می باشد . 
آن تاثیرات جریانات الکترومغناطیسی بر فضاي اطراف و همچنین تاثیرات آن       

گیرد و سعی می شود با استفـاده    بر وسایل الکترونیکی مورد مطالعه قرار می      
از روش هاي مختلف دستگاه هاي الکترونیکی تولید کنند که هم بر اطراف و              
دستگاه هاي دیگر تاثیر الکترو مغناطیسی نگذارد و هم از سایر دستگـاه هـا              

 تاثیر نپذیرند.
 

 

 توزین چیست ؟
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 بخش اول /

روغن موتور به عنوان یک ترکیب چند منظوره، نقش بسیار مـهـم و              
اساسی در کارکرد مطمئن موتور خودرو ایفا می کند . اهمیـت وجـود           
روغن موتور به حدي است که جزء ملزومات هر خودرویی محـسـوب            
می شود و بدون روغن، عمالً امکان حرکت از اتومبیل سلب می شود .             
با توجه به تغییرات در طراحی هاي موتور و متناسب با آن، تغییـراتـی     
نیز بر روي روغن و در جهت هماهنگی با موتور به منظور افـزایـش                 

 کارآیی و حداکثر اطمینان از کارکرد بهینه آن، اعمال شده است .
 

اصلی شامل روغن پایه و       به طور کلی، هر روغن موتوري حاصل ترکیب مواد        
 . مواد افزونی می باشد

درصد روغن موتور را تشکیل می  95تا   80روغن پایه که بر حسب نوع، بین  
شود . البته فرآیند تـولـیـد         دهد، غالباً از منابع معدنی یا نفت خام تهیه می     

شرکـت عـمـده از          روغن پایه از نفت خام، پیچیده بوده و در ایران تنها سه    
 جمله پاالیشگاه نفت پارس قادر به تولید روغن پایه هستند. در سـال هـاي             
اخیر، روغن هاي پایه سنتزي نیز، حضور پررنگ تري یافته و برخی از تولیـد               

روانساز، از ترکیبات سینتتیک به جاي روغن پایه معدنی استـفـاده        کنندگان
به علت نوع و ساختار ترکیبات سنتزي، امکان تولید  می کنند. در حال حاضر

 . آنها در داخل کشور وجود ندارد
 

 نقش روغن موتور
است کـه    روانکاري و کاهش اصطکاك، اصلی ترین و مهم ترین وظیفه روغن    

می شود . تشکیل فیلم روغن بـا ضـخـامـت                    باعث بهبود راندمان موتور   

 .  کاهش سائیدگی قطعات مختلف تا حد ممکن مـی گـردد     مناسب، موجب 
حرارت است و به سیستم خنک کننـده    روغن موتور هم چنین منتقل کننده    

موتور کـمـک مـی       در خارج ساختن بخشی از حرارت ایجاد شده در اثر کار 
 . کند

درمقابل  جلوگیري از زنگ زدگی و خوردگی، حفاظت از سطوح قطعات فلزي
زنگ زدن و خورده شدن به علت فعل و انفعاالت شیمیایی، پاك کنندگی و               

سازي ذرات حاصل از سایـش قـطـعـات و               معلق
ترکیبات ناشی از احتراق سوخت و تجزیه روغن و          

کردن سطوحِ در تماس، کمک به عـمـل آب             پاك
 بندي کردن با قرار گرفتن در فضاي بین ریـنـگ،           
پیستون و سیلندر که موجب افزایش کارآیی موتور        

قطعات   خواهد شد و کاهش اثرات منفی ضربه هاي  
متحرك در حین کار، از وظایفی است کـه روغـن            

 . موتور انجام می دهد
این، استفاده از روغن با ویسکوزیته کم و           عالوه بر 

موتور   در حد مناسب، فاصله بین استارت و رسیدن     
به درجه حرارت عادي را کاهش می دهد که ایـن          

سوخت تاثیر بـه      امر در پایین آوردن میزان مصرف     
 . سزایی دارد

استفاده از روغن مناسب و مواد افزودنی متنـاسـب          
 دهنده یک روغن مرغوب است . تشکیل

 
 مواد افزودني كه به روغن موتور اضافه مي شوند عبارتند از  
ماده باال برنده شاخص گرانروي، پاك کننده ها و معلق کننده ها، ترکیبـات                

اکسیداسیون، بازدارنده هاي خوردگی و زنگ زدگی، مواد پایین آورنـده       ضد
 .سایش، ترکیبات پایین آورنده نقطه ریزش و ضد کـف           اصطکاك و مواد ضد   

سیال در مقابل جاري شـدن اسـت کـه             یا گرانروي مقاومت  ویسکوزیته  
خاصیت، با اهمـیـت    رایج تر می باشد . این” غلظت“ اصطالح غلط آن یعنی  

دماهاي   ترین و مهم ترین مشخصه هر روغن است که آزمایش ها، معموالً در      
 . درجه سانتی گراد اندازه گیري می شود 100و  40

معیار سنجش تغییرات گرانروي با تغییرات دما مـی      ، VI شاخص گرانروي 
تغییر گرانروي روغن نسبـت بـه دمـا            باشد که هر چه رقم آن بزرگتر باشد       

 . کمتر خواهد بود
است که در آن، روغن کما کان تـوانـایـی              پایین ترین دمایی  نقطه ریزش،   

کند . هم چـنـیـن     جاري شدن دارد و خاصیت سیال بودن خود را حفظ می 
 حداقل درجه حرارتی است که بخار هاي روغن با هوا، در اثـر نقطه اشتعال،  

 .  تـمـاس شـعلـه آتـش، اشـتـعـال لـحـظـه اي بـوجـود مـی آورد                              
یا چگالی، نقطه احتراق، نقـطـه ابـري        عالوه بر مشخصات ذکر شده،دانسیته    

محسوب می شود که  نیز از جمله خصوصیات روغن موتور TBN شدن و عدد
  . بعضاً توسط برخی تولید کنندگان ذکر می شود

 
 

 ادامه دارد ...       
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) و  … این مواد فعال، به صورت جامد، نیمه جامد و مایعات (ژل، فیلم، قرص و      
در فرمول بندي هاي تجاري یا سیستم هاي نانو ذره اي هسـتـنـد و بـراي             

 مسیرهاي مختلفی مانند مسیر دهانی، پوستی یا مخاطی طراحی می شوند.
کاربرد سیستم هاي چسب زیستی نانوذره اي موجب بهبود جذب مواد فعـال        
و محافظت در برابر عوامل خاص می شود. افزون بر این، سیستم هاي چسـب     

 زیستی نانوذره، سیستم هاي بالقوه تحویل پروتئین را نشان می دهند.
از پلیمرهاي چسب هاي زیستی در بسیاري از روش هاي پزشکی و سیستـم            
هاي دارورسانی، از جمله وصله هاي پوستی استفاده می شود. فناوري وصلـه          
پوستی، یکی دیگر از کاربردهاي چسب هاي زیستی است و با کمک آن، دارو      

 از طریق پوست به جریان خون می رسد. 
تمام تالش مهندسان پزشکی و شیمیدانها تولید یک منومر فـعـال             
براي پلیمریزه شدن سریع با شروع کننده هاي جدید یا ترکـیـبـات       
جدید پلیمري است که مشکالت زیست سازگاري به وجود نیاورند و       

 .هدف چسبندگی را تأمین کنند
 

 عوامل مؤثر در چسبندگی
زیست چسبنده ها شامل پلیمرهاي محلول و نامحلول در آب هسـتـنـد. در            
طراحی یک زیست چسبنده خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیـکـی چسـب              

ــشــود                          ــی ــا اشــاره م ــه ــه آن ــر ب ــه در زی ــد ک ــهــم ان ــار م  .بســی
با افزایش وزن مولکولی پلیمر، قدرت زیسـت  وزن مولکولی و طول زنجیر:  -1

یابد. افزایش وزن مولکولی سـبـب افـزایـش طـول                 چسبندگی افزایش می  
شود که به سهم خود، با نفوذ قسمت هاي کوتاه تر زنجیر و گـره        مولکول می 

 .خوردگی پلیمر و بستر، بـر زیسـت چسـبـنـدگـی تـأثـیـر مـیـگـذارد                       
تعداد و نوع بار الکتریکی عوامل مهمی براي چسـبـنـدگـی     بار الکتریکی:    -2

 .کنند  زیستی هستند. گروه هاي با بار منفی زیست چسبندگی را تقویت می   
زیست چسبنده ها پلیمرهایی هستند که گروه هـاي  عامل هاي آبدوست:   -3

عاملی آبدوست متعدد (مانند گروه هـاي کـربـوکسـیـل، هـیـدروکسـیـل،                  
توانند پیوندهاي ثانویه ایـجـاد کـنـنـد. ایـجـاد               آمیدوسولفات) دارند و می 

برهمکنش الکترواستاتیک یکی از مهمترین مکانیسمهاي چسـبـنـدگـی در             
محیط هاي زیستی است. سرعت و میزان جذب آب در چسب هاي زیستی به 

و  PHتعداد و نوع گروه هاي عامل آبدوست موجود در ساختمـان چسـب،                
مقدار آب موجود در سطح تماس بـیـن    قدرت یونی محیط آبی بستگی دارد.        

پلیمر چسبنده و بستر زیستی از عوامل مهم زیست چسبندگی هستند. هـر             
چه قدر پلیمر سریعتر آبپوش شود، مرحله نفوذ بین مولـکـولـی، تشـکـیـل                   

 .اتصاالت و گـره خـوردگـی سـطـوح سـریـعـتـر اتـفـاق مـی افـتـد                             
نفوذ و گره خوردگی پلیمر چسبنده و بستـر بـه عـنـوان             تحرك پذیري:    -4

محرك ایجاد چسبندگی نقش مهمی دارند. جابه جایی و انعـطـاف پـذیـري         
 زنجیره هاي پلیمري نیز عوامل مهمی در چسبندگی هستند. 

 رفتار ویسکو االستیک چسب هاي بافتی
مشخصه ویسکوز یا مشخصه جریان، قابلیت خیس کنندگی چسب و غلظت و    
قوام ظاهري روي پوست را مشخص می کند. خواص االستیک تعیین کننـده           
استحکام و بی عیبی چسب است. دماي انتقال شیشه اي و وزن مـولـکـولـی             
خواص ویسکواالستیک را تعیین می کنند. درجه پلیمریزاسیون مـی تـوانـد             
وزن مولکولی را کنترل کند. چسبهاي با وزن مولکولی کم خاصیت ویسـکـوز        
دارند که بر خاصیت االستیک حاکم است. یک چسب با خـواص مـتـعـادل              
ویسکواالستیک می تواند با انتخاب صحیح منـومـرهـا و کـنـتـرل درجـه                    
پلیمریزاسیون سنتز شود. قطبیت چسب موجب پیوند چسب به پوست مـی               
شود. بنابراین یک چسب ویسکواالستیک با عوامل قطبی، قطبـیـت الزم را                

 براي چسبندگی به پوست دارد.
چسب هاي زیستی بسیار متنوع هستند. این چسب ها میتواننـد            به طورکلی   

پایه پلی استر، پلی آمید، پلی اوره، پلی یورتان، پلی سیلوکسان، آکـریـل و                 
 داشته باشند.  آکریالتی

 
 .چسب هاي پزشکی به گروه هاي زیر طبق بندي می شوند

 چسب هاي بافت نرم 
 چسب هاي بافت سخت 
 چسب هاي به کار رفته در سامانه هاي رهایش کنترل شده دارو 
 چسب هاي زیست طبیعی 
  

 چسب ها در سطح پوست به صورت انواع بانداژ و چسب زخم استفـاده مـی                
شوند. چسب هاي حساس به فشار پوستی دماي انتقال شیشه اي کمـتـر از           
درجه حرارت اتاق دارند. وجود مقدار زیادي منومر آبگریز در ترکیب چسـب       
 استحکام چسبندگی را افزایش می دهند و موجب قطبیت سطح چسب مـی    

پلیمر این دسته از چسبها از دو تا چند منومر تهیه شـده تـا دمـاي                  شوند. 
انتقال شیشه اي موردنظر را تأمین کند. منومر آبگریز با یک یا تعداد بیشتري     
از منومرهاي قطبی آبدوست کوپلیمریزه می شود. وجود مقدار زیادي منومـر          

اي پایین و حساسیت به فشار را   آبگریز در ترکیب چسب دماي انتقال شیشه      
آورد. مقدار کمتر منومر آبدوست یا منومرهاي قطبی در ترکیب        به وجود می  

دهد و موجب قطـبـیـت سـطـح          چسب، استحکام چسبندگی را افزایش می 
شوند. کومنومرهاي قطبی در گریدهاي پزشکی آکریلیک براي بـه      چسب می 

شوند. کومنومرهاي    وجود آوردن عملکرد پوششدهی روي پوست استفاده می  
آورنـد.    قطبی مقاومت برشی سرد و غلظت چسبندگی بیشتري به وجود مـی    

سطحی اصالح شده با پوست به واسطه گروه هاي عاملی    برهمکنش هاي بین  
 .آورند مانند کربوکسیل، هیدروکسیل و آمید، چسبندگی را به وجود می

ــنــد از                  ــدام هــاي داخــلــی عــبــارت  :مــهــمــتــریــن چســب هــاي ان
 چسب فیبرین

 چسب هاي سیانو آکریالت
این چسبها در نواحی که نخ بخیه نگهدارنده نیست و به کنترل و بند آوردن               

 شوند. سریع خون نیاز است استفاده می
 

Ref: Surgical adhesives  
 

 شیمی

چسب هاي زیستی 

® 
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 ابزاردقیق

 بخش دوم /
 

راندمان مدار هنگا می خوب است که مقدار ولتاژ خروجی، به ولتـاژ         –
ورودي نزدیک باشد. در شکل زیر نمونه اي از یک رگـوالتـور سـاده                  

 .خطی نشان داده شده است

 
 اي از یک رگوالتور خطی نمونه

  
 :ولتاژ خروجی در این رگوالتور به صورت زیر محاسبه می شود

 
  

باید از نوع قدرت باشد زیرا باید جـریـان    T1 در شکل فوق ترانزیستور   
 .باالیی را تحمل کند

  
  T1 نکات عملی در مورد ترانزیستور

حداکثر جریان بار بوسیله حداکثر جـریـان کـلـکـتـور                 –
 .شود تعیین می T1 ترانزیستور سري

اختالف بین ولتاژ ورودي و خروجی به ترانزیستـور سـري             –
براي این ترانزیسـتـور      VCE اعمال می شود، بنابراین حداکثر    

 .توسط ولتاژ خروجی و حداکثر ورودي تعیین می گردد

تقریباً توان تلف شده ایـن        VCE حاصلضرب جریان بار در    –
 .باشد می T1 ترانزیستور

البته براي بهتر شدن عملکرد یک رگوالتور خطی، می توان حـفـاظـت      
هاي ویژه و قطعات ویژه اي را اضافه کرد که به تفصیل این مباحث ن              
می پردازیم و در همین جا بحث رگوالتورهاي خطی را به پایـان مـی            

 .رسانیم و بحث در مورد رگوالتورهاي سوییچینگ را آغاز می کنیم
  

 : مزایا و معایب رگوالتورهاي سوییچینگ

 :مزايای منابع سوييچينگ عبارتند از  –
و ایـن مـوضـوع      %    90تا %    68افزایش راندمان در حدود       –

کارکرد ترانزیستور در نواحی و اشباع را به انتخاب حرارت گیر           
 .و ترانزیستور کوچکتر منوط کرده است 1یا خنک کننده 

به دلـیـل      – DC بریده شده که به شکل AC در یک قطعه  –
اینکه قدرت خروجی از یک ولتاژ مغناطیسی ذخیره می شـود           
تأمین می گردد، لذا با اضافه کردن تنها یک سیم پیچ می توان         
خروجی دیگري را به دست آورد، که در مقایسه بسیار ارزانتر و 

 .ساده تر تمام می شود

کیلوهرتز،  60تا  50به دلیل افزایش فرکانس کاري به حدود       –
اجزاء ذخیره کننده انرژي می توانند خیلی کوچکتر انتـخـاب           

 .شوند و بدین دلیل از نظر سایز و اندازه کوچک هستند

برخالف منابع خطی، در توان هاي خیلی باال قابل استفـاده             –
 .هستند

 .قابل تغییر بدون افزاینده یا کاهنده و غیره  –
همه موارد ذکر شده در باال، به کاهش هزینه و توان تلفاتی و افزایـش              

 .بهره دهی و انعطاف پذیري منجر می شود
 

 :معايب منابع سوييچينگ عبارتند از –
 

 .طرح چنین منابعی اصوالً مشکل و پیچیده است  –
نویز قابل مالحظه اي ایجاد می کنند و البته می تـوان بـا                 –

و ریپل بیـک   EMI،RFI  کمک فیلتر و محافظ آن را کاهش داد      
 .پوتیک خروجی

اسـت   DC ماهیت کار این منابع که براساس برش یک ولتاژ     –
باعث می شود که زمان رسیدن ولتاژ خروجی به مقدار مطلوب           
در مقایسه با منابع خطی زیاد باشد این زمان اصطالحاً زمـان             

 .گویند  پاسخ گذرا
شامل ترکیبات خارجی اضافه از جمله، خازن ها و سلفـهـا              –

 .می باشد
 

تمامی موارد ذکر شده فوق در کاهش کارآمدي و افزایش قیمت مؤثـر         
هستند ولی البته با طراحی بهتر قابل بهبود می باشند. تا به حـال در              
مورد مزایا و معایب رگوالتورهاي خطی و سوییچینگ بحث شـد و از          
مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که این منابع حـوزه هـاي کـاري             
مشخصی را دارند که عموماً براي مدارهاي با راندمان باال و ولتـاژ بـاال       
مثل مدارهاي تغذیه شونده با باطریهاي قابل حمل، تغذیه سوییچینگ        
برتري دارد ولی براي ولتاژهاي ثابت و کم، منابع خـطـی ارزانـتـر و            

 .بهترند
 

 ادامه دارد ...       

 منابع تغذیه سوئیچینگ 

® 
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 .نسخه ارزانتری ارائه کنيد:۱
برخی از افرادي که می توانند مشتري شما شوند، ممکن است نخواهنـد بـه         
اندازه اي که شما براي ارائه خدمات و یا فروش محصوالتتان در نظر داریـد،           

مبلغی به شما پرداخت کنند. افرادي هم هستند که بیشتر از             
اینکه کیفیت برتر برایشان مهم باشد، قیمت کمتر، بـرایشـان            
اهمیت دارد. براي اینکه این تعداد از مشتریـان را از دسـت          
ندهید، می توانید نسخه اي کوچکتر و محدودتر از خدمات و             

 یا محصوالتتان را با قیمت کمتري ارائه نمایید.
 

 . نسخه ای برتر ارائه کنيد:۲
قانون باال براي همه مشتریان صدق نمـی کـنـد. هـمـه ي                   
مشتریان دنبال قیمت هاي کمتر نیستند. بسیاري حـاضـرنـد            
قیمت بیشتري بپردازند تا محصول و یا خدمت برتري نسـبـت      
به دیگران از شما خریداري کنند. شما با ارائه نسخه اي برتر از     
خدمات و یا محصوالت خود می توانید توجه این مشتریـان را       

به خود جلب نمایید و در نتیجه، میزان متوسط درآمد خود را افزایش دهید.             
یک روش دیگر هم این است که تعدادي از محصوالت و خدمات مـتـفـاوت            
خود را به هم ترکیب نمایید و به عنوان یک محصول ویژه با قیمت بـاالتـري           

 ارائه نمایید.
 

. به دنبال راه های غيرمتعـارف در بـازاريـابـی و تـبـلـيـغـات ۳

 باشيد:
در جستجوي روش هایی براي تبلیغات و بازاریابی باشید که رقـبـاي شـمـا        
ممکن است از قلم انداخته باشند و یا دست کم گرفته باشـنـد. بـا کـمـی                     
خوشفکري، همواره نکات و راه هایی ممکن است بیابید که بدور از ایـجـاد                 

رقابت، درآمدتان را افزایش دهید. براي مثال تبلیغات تان را بر روي کارتهاي   
تبریک و کارت پستال چاپ کنید و در موقعیت هاي مختلف؛ براي مشتریان             
هدف خود، ارسال نمایید. همین ایده ساده می تواند توجه و ترافیک زیـادي             
را به سمت وب سایت شما که در آن محصوالت و خدماتتان معرفی شده اند،     

 ایجاد نماید.
 

 .تبليغاتتان را محدود کنيد:۴
سایز تبلیغاتتان را کوچک کنید طوري که بتوانید تبلیغات بیشتـري انـجـام         
دهید. تجربه نشان داده است که برخی از تبلیغات کوچک، بازده بیشتري بـه    

 نسبت تبلیغات بزرگتر، داشته اند.
 

 . با کسب و کارهای همکار، تبليغات اشتراکی کنيد:۵
با کسب و کارهاي کوچک دیگرکه رقیبتان نیستند همکـاري نـمـایـیـد و                  
پیشنهاد دهید که تبلیغات براي محصوالت و خدماتتان، را با هم انجام دهید            
و هزینه ها را تقسیم نمایید. یا اینکه شما محصـوالت آنـان را در کـنـار                       
محصوالت خود معرفی نمایید و آنان نیز این کار را بـراي مـحـصـوالت و              
خدمات شما انجام دهند. تجربه نشان داده است که این روش، با هزینـه اي         
کم، فروش زیادي را براي شرکت ها و کسب و کارهاي همکار ایجـاد کـرده            

 است.

 

 . از مشتريانتان استفاده نماييد:۶
از انجاییکه مشتریانتان در صورتیکه از محصول یا خدمات شما راضی باشند،            
به شما و کیفیت کار شما اعتماد دارند، بهتر است براي جـلـب مشـتـریـان              
بیشتري، به آنها تکیه کنید تا غریبه ها. براي ترغیب مشتریان فعلی تان بـه           
افرادي که به صورت خواسته یا ناخواسته براي شما تبلیغات کنند، می توانید      
امکانات و روش هاي کاري ویژه اي براي آنان ایجاد نمایید. مانند تخـفـیـف               
هاي ویژه ادامه کار با آنان. روش دیگر می تواند این باشد که محصوالت و یـا     
خدمات جدیدتان را پیش از اینکه اعالن عمومی نمایید، به آنـان مـعـرفـی                 

 نمایید

 

 هفت روش بازاریابی  
 براي کسب و کارهاي کوچک
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 گردآوري اینترنتی

 دانستنیها
® 

     آب قلیایی چیست 
 

تحقیقات بسیاري در زمینه افزایش طول عمر صورت گرفته و مشـخـص       
شده که ژاپنی ها نسبت به مردم سایر کشورها عمر طوالنی تري دارنـد.     

 یکی از دالیل این طول عمر استفاده از آب قلیایی است. 
آب قلیایی سلول هاي سرطانی را از بین می برد. غذاهاي ناسالمـی کـه         
بشر امروزي مصرف می کند سبب شده تا بدن ما به اسیدي میل کـنـد        

 که اصال براي سالمت جسم و روح مناسب نیست. 

بـاالسـت یـعـنـی         PHآب قلیایی داراي  
 PHبیشتر قلیایی و کمتر اسیدي است.     

را نشان می دهد. کمتـر از      7خنثی عدد   
 آن اسیدي و بیشتر از آن قلیایی است. 

 فواید آب قلیایی
+دهیدراسیون یا آب گـیـري در           

 ورزشکاران
 +افزایش سالمت کبد

 +افزایش سالمت کلیه

   ساله شد 83کندوان، اعجوبه معماري تاریخ 
ها با توجه به اینکه محل احداث تونل بسیار  بر اساس برخی شنیده

گذر بوده و در ارتفاع باالیی از کوهستان وجود داشت و آن زمان  سخت
تجهیزات امروزي براي کندن صخره موجود نبود و باید تونل با تجهیزات 

شد. به علت تبحر اهالی روستایی در شهرستان اسکو  نخستین کنده می
به نام کندوان در کندن سنگ و کوه از کارگرانی از ان روستا جهت کندن 

است و به پاس زحمات  تونل استفاده شده
مردم آن روستا به پیشنهاد مهندس سعید 

تونل کندوان نام  نرمضانی سازنده تونل، اي
متري  2700گرفت. این تونل در ارتفاعات 

متر و  1883کیلومتري جنوب چالوس، به طول 90کندوان و در فاصله 
 متر ارتفاع حفر شده است.  6متر عرض و  5/5

  آیا می دانید یخ خشک چیست ؟ 
 

یخ خشک دي اکسید کربن جامد است. وقتی یخ خشک آب می شـود،     
تبدیل به گاز دي اکسید کربن می شود. گاز دي اکسید کربن همیـشـه           

 در محیط وجود دارد، اما در غلظت هاي پایین. بی رنگ و بی بو است. 
از یخ خشک، در درجه اول به عنوان عامل خنک کننده استـفـاده مـی         
شود، اما در ماشین هاي مه شکن در سینماها براي جلوه هاي چشمگیر           
استفاده می شود. از مزایاي آن می توان به دماي پایین تر از یخ آب و             
عدم بقایاي آن (به جز یخ زدگی ناشی از رطوبت در جو) اشـاره کـرد.             
براي نگهداري غذاهاي یخ زده که خنک شدن مکانیکی در آن امـکـان            

 پذیر نیست، مفید است.
یخ خشک با فشار اتمسفر زمین 

-کیلوگـرم (     194,7در دماي   
-درجه سانتی گـراد ؛          78,5

درجه فارنهایت) تصعید   109,2
می شود. این سرمـاي شـدیـد        

باعث می شود مواد جامد بدون حفاظت در برابـر آسـیـب نـاشـی از                    
سرمازدگی کنترل شوند. در حالی که عموماً خیلی سمی نیـسـت، گـاز         
خروجی از آن می تواند باعث هایپرکاپنی (افزایش غیرطبیعی سطح دي        

 اکسید کربن در خون) به دلیل تجمع در مکان هاي محدود شود. 

 منبع : گردآوري اینترنتی

   زلزله چگونه بوجود می آید 
زلزله زمانی اتفاق می افتد که قسمت هاي بزرگی از پوسـتـه             
زمین به طور ناگهانی کنار یکدیگر عبور می کنند. این قسمت  
ها که به صفحات تکتونیکی معروف اند، در باالي گوشته زمین واقع شده       
اند؛ الیه اي که مانند یک سیال کُند رفتار می کند. یعـنـی صـفـحـات                   
تکتونیکی با گذشت زمان به یکدیگر برخورد می کنند. آنها همچنین می        
توانند باالي یکدیگر بلغزند که این پدیده را فرو روي می گویند. مـکـان        
هایی که در آنها یک صفحه با صفحه دیگر تماس پیدا مـی کـنـد، بـه                  

بیشترین میزان مستعد زلزله هسـتـنـد.         
سطوح خاصی که در آنها قسمت هایی از        
زمین به هم برخورد می کـنـنـد، گسـل         
نامیده می شوند. با حرکت صفحات، فشار    
در مرزهاي آنها تجمع می یابد، در عـیـن    
حال، نیروي اصطکاك آنها را در جـاي           

خود نگه می دارد. وقتی فشار بر اصطکاك غلبه می کند، زمین به لـرزه         
 در آمده و انرژي آزاد می شود. 
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سال قبل از هـجـرت) و روز ۵۳والدت حضرت رسول اکرم صلی الله عليه و آله (  آبان  ۲

 اخالق و مهرورزي ـ والدت حضرت امام جعفر صادق عليه السالم مؤسس مذهب جعفري 

 هـ ق) (تعطيل) ۸۳(

اعتراض و افشـاگـري حضـرت امـام خـمـيـنـی (رحـمـة الـلـه عـلـيـه) عـلـيـه پـذيـرش   آبان  ۴

 )۱۳۴۳کاپيتوالسيون ( هـ ش

 ساله) ـ روز نوجوان و ۱۳شهادت محمدحسين فهميده (بسيجی  آبان  ۸

 بسيج دانش آموزي

 شهادت آيت الله قاضی طباطبايی اولين شهيد محراب به دست منافقان  آبان  ۱۰

 هـ ش)۱۳۵۸( 

هـ ۱۳۵۸تسخير  النه جاسوسی آمريکا به دست دانشجويان پيرو خـط امـام (   آبان  ۱۳

 ش) ـ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ـ روز دانش آموز

 روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه آبان  ۱۹

 هـ ق)۲۳۲والدت حضرت امام حسن عسکري عليه السالم (  آبان  ۲۳

روزکتاب، کتابخوانی و کتابدارـ روز بزرگداشت آيت الله عالمه سيدمحمدحسيـن  آبان  ۲۴

 هـ ش)۱۳۶۰طباطبايی ( 

 هـ ق)۲۰۱وفات حضرت معصومه سالم الله عليها ( آبان  ۲۵

® 

 رویدادها
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 اگر نماز گزار بفهمد رو به قبله نبوده وظیفه اش چیست ؟  

 : الف) در اثناء نماز بفهمد که
 .درجه إنحراف دارد : به سمت قبله برگردد 90کمتر از 

(مگر در صورت درجه إنحراف دارد : نماز باطل است.  90بیشتر یا مساوي
 تنگی وقت)

  : ب) بعد از نماز
 .درجه إنحراف دارد : صحیح است 90کمتر از  *
 : درجه إنحراف دارد 90بیشتر یا مساوي  *

 .در وقت نماز : باید اعاده شود 
 )خارج از وقت نماز : مستحب است که قضا شود. (مشهور 

نکته : این تقسیم بندي در صورتی جاري است که با حجت شرعی 
قبله را شناخته و بعد کشف خالف شده است وگرنه در فرض غفلت و 

 یا مسامحه ، اگر کشف خالف شد إعاده واجب است.

 منبع : فقه و احکام (پایگاه تخصصی پاسخگوي احکام و بیان مسائل شرعی )  
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است. بطور کـلـی ،         H2SO4 و HNO3 دو اسید عمده در باران اسیدي ،    
هـاي نـوع اول ،          محل نزول باران اسیدي در مسیر باد دورتر از منبع آالینده 

و نیتروژن اکسیدها است. باران اسیدي به هنگـام حـمـل تـوده          SO2 یعنی
آیند. از ایـنـرو بـاران            هاي نوع اول را دربردارند، بوجود می هوایی که آالینده 

،  هاي هـوا    آالینده اسیدي یک مشکل آلودگی است که به علت حمل دور برد         
 شناسد. حدود و مرز جغرافیایی نمی

 

 مواد شيميايی آلی سمی

هاي گروهی براي توصیف اجسـامـی    واژه مواد شیمیایی سنتزي از طرف رسانه    
شوند. ولی توسط شیمیـدانـان از       رود که عموما در طبیعت یافت نمی       بکار می 

اند. اکثریت مواد شیمیایی سنتزي که مصرف تجارتی   تر سنتز شده   اجسام ساده 
به عنوان منـبـع اولـیـه        نفت دارند، ترکیبات آلی هستند و براي بیشتر آنها از    

ترکیبـهـاي زیـادي را         کلر با کربن کربن در این ترکیبها استفاده شده است.       
دهد که به علت سمی بودن آنها براي بعضی گیاهان و حشـرات ،           تشکیل می 

انـد.     اي به عنوان آفت کش یافتـه  بسیاري از این قبیل ترکیبها کاربرد گسترده  
صــنــایــع  اي در     تــرکــیــبــات آلــی کــلــردار دیــگــر بــطــور گســتــرده           

 اند. بکار برده شده الکترونیک و پالستیک

شکستن پیوند کربن به کلر بطور مشخص دشوار است و حضور کلر همچنـیـن       
کند. همین خاصیـت    واکنش پذیري سایر پیوندها را در مولکولهاي آلی کم می       

،  محیـط زیسـت     به این معنی است که با وارد شدن ترکیبهاي آلی کلردار به           
گیرد و بیشتر تمایل به جمع شدن دارند و به          تخریب آنها به کندي صورت می     

اند. اجسـام آلـی        این علت به معضل بزرگ محیط زیست محیطی تبدیل شده         
آفـت   گیرند عبـارتـنـد از: انـواع            سمی که بطور عمده مورد استفاده قرار می       

، توکسافنها ،    ددت ، حشره کشهاي آلی کلردار    ، حشره کشهاي سنتی   ، کشها
 و ... . علف کشها ، دار حشره کشهاي آلی فسفات کاربامات ،

 آلودگی آبها

، تصفیه آن و جلوگیري از آلودگی و به هدر رفتن آن از مسائل بسیار مهم             آب
آید. آلودگی آبها ، معضل بزرگ زیست محیطی محسوب   زمان ما به حساب می    

شود که به علت پیشرفت صنایع و تکنولوژي ، هر روزه با پـیـشـرفـت روز            می
 افزون آن مواجهیم.

 

 فلزهای سنگين و شيمی خاک

بسیاري از فلزهاي سنـگـیـن بـراي انسـان سـمـی هسـتـنـد و چـهـار                            
فـلـزهـایـی     (As) آرسنـیـک   و (Cd) کادمیم ، (pb) سرب ،(Hg) جیوه فلز

هستند که بعلت کاربرد گسترده ، سمیت و توزیع وسیع آنها بیشترین خطر را               
از نظر زیست محیطی دارند. البته هیچ یک از این عنصرها هنوز به آن انـدازه           
در محیط زیست پخش نشده که یک خطر گسترده بشمار آید. به هر حـال ،                  
هر یک از آنها در بعضی از محالت در سالهاي اخیر در سطوحی سمی یـافـت        

شود. این فلزها بطور عمده از مکانی به مکان دیگر از طریق هوا مـنـتـقـل                  می
مـانـنـد       هایی که روي ماده ذره    شوند و این انتقال معموال به صورت گونه        می

 گیرد. معلق ، جذب سطحی شده یا در آن جذب شده است، صورت می

 

 توليد انرژی و آثار محيطی آن

بسیاري از مسائل زیست محیطی ، نتیجه غیر مستقیم تولید و مصرف انرژي ،             
اسـت. ذخـایـر        بنزیـن  و زغال سنگ  بویژه

گـاز   ، نـفـت   زغال سنگ در دنیا از مجموع     
خیلی بیشتـر اسـت. از          اورانیوم و طبیعی

اینرو مصرف زغال سنگ براي تولید انـرژي        
صنعتی نه تنها ادامه خواهد یافت، بـلـکـه           
احتماال به مقدار زیادي بویژه در کشورهاي       
در حال توسعه مانند چین و هندوستان که        
ذخایر زیادي از این ماده دارنـد، افـزایـش           

یابد. از سوزاندن زغال سـنـگ مـقـدار              می
که آالینده هستـنـد    CO2 و SO2 زیادي

و  اي   انـرژي هسـتـه      شود. بحـث    تولید می 
 نیز جاي خود دارد. منابع انرژي سایر

® 

 آلودگی محیط زیست بر الیه ازن 
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 مدیریت تغییر

 آموزش
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 رویکرد بهترین تجارب به تقویت تغییر
 عامل تغییر :

 سرپرست مستقیم
 بهترین تجارب :

 هاي تغییر  تکرار پیام 
 شفاف بودن 
  چه منفعتی براي من وجود دارد؟ ” پاسخ به سوال“ 
 استفاده از روش سؤال و جواب 
 درك تفسیر واکنش ها 

 

 نیروهاي تغییر دهنده
سازمانها با نیروهاي متفاوتی روبرو می شوند که موجبات تغییر   

 ومنابع خارج از سـازمان       آنها را فراهم میکنند. این نیروها از     
 نشأت می گیرند.منابع داخلی 

 
 
 
 
 

 ادامه دارد ...        



 

 27 

 ورزشی

که استفاده از    طوري آلودگی عبارت است از هرگونه تغییر در ساختار منابع محیطی به     
آن در آینده ناممکن گردد و زندگی سایر موجودات زنده را به مخاطره انـدازد. مـواد                   

ازحد استاندارد در محیـط وجـود      شود که بیش کننده محیط به موادي گفته می      آلوده
 داشته باشد به گونه که روي تمامی موجودات زنده تأثیرات منفی بگذارد. 

 اند از: شود که عبارت طورکلی آلودگی به چند دسته اصلی تقسیم می به
  

 آلودگی آب 
 آلودگی هوا 
 آلودگی صوتی 
 آلودگی خاك 
 آلودگی صوتی 
 هاي مغناطیسی آلودگی 
 هاي بصري آلودگی 

  
  آلودگی هوا

هاي طبیعی جو براثر مواد شیمیایـی، ریـز گـردي یـا                  آلودگی هوا تغییر در ویژگی    
 شناختی است. هاي زیست عامل

ازآن،    ها را گرفتـه اسـت. پـس         آلودگی هوا بیش از هر آلودگی دیگري جان انس آن    
ومیر است . در جایگاه سوم، آلودگی محل کـار، جـان          آلودگی آب دومین عامل مرگ    

 صد هزار نفر را گرفته است. هشت
  

 اند از: کننده هوا عبارت منابع آلوده
 هاي انسانی کننده ناشی از فعالیت منابع آلوده 
 هاي طبیعی (طوفان، گردوغبار، ریز گردها و...) آالینده 

  
هاي انسانی تـولـیـد     هایی که از طریق فعالیت     ترین آالینده   هاي انسانی: از مهم      فعالیت

اکسید کربن و... اشـاره نـمـود. سـایـر                    توان به بخارآب، گاز متان، دي       شوند می   می
 اند از: هاي انسانی عبارت آالینده

  
 کربن مونوکسید 
 اکسید گوگرد دي 
 اکسید نیتروژن دي 
 ها کلروفلوئوروکربن 
 ازون تروپوسفري 
 آمونیاك 

  
هاي انسانی است که منابع  شهرها منابع ناشی از فعالیت ترین منابع آلودگی کالن     اصلی

آالینده متحرك و سپس منابع آالینده ثابت در اولویت هستند. در بین منابع آالینـده            
 متحرك، وسایل نقلیه موتوري در اولویت قرار دارند.

  
 آلودگی آب

هاي زیرزمینی و منابع آب شرب توسعه روزافزون شهرهاسـت.   یکی از علل آلودگی آب  

 ها) شده است. ها و قنات توسعه افقی شهر موجب منابع آبی پایدار (چشمه
هـا در       توجهی به حریـم آن    ها، بی ترین تأثیر گسترش افقی شهرها بر قنات   نامطلوب

ها از چرخۀ تأمیـن   ها و خارج کردن آن وساز است که باعث نابودي قنات    هنگام ساخت 
 شود. عنوان مجرایی جهت انتقال فاضالب شهري استفاده می ها به شود و از آن آب می

ها تا حد  رویه آب از منابع زیرزمینی منجر شده حجم این آب         برداري بی   همچنین بهره 
  چشمگیري کاهش پیدا کند.

ها و     منظور از آلودگی آب، آلودگی شیمیایی یا میکروبی حاصل از رها کردن فاضالب            
 ها است. ها، دریاها و اقیانوس مواد شیمیایی صنعتی در آب رودخانه

ها بـه     هاي جذبی و نشت آن   توان به چاه    هاي زیرزمینی می    از دیگر دالیل آلودگی آب    
هاي نیترات، کـلـرایـد و       هاي آب زیرزمینی اشاره نمود. باال بودن غلظت آالینده      سفره

شده در مناطق شهري که در محدوده گسترش شهرها قـرار     هاي واقع   سولفات در چاه  
رویـه     دهندة آن است که آلودگی سفره آب زیرزمینی از زمان گسترش بی             دارد، نشان 
شده که علت آن افزایش جمعیت شهري و توسعه افقی شهر در حـواشـی                شهر شروع 

هـاي   ها (منیزیم) در آب   ها (سولفات) و کاتیون   بوده است. غلظت باالي بعضی از آنیون   
ها در مواد شوینده است که از طریق نشت فاضـالب وارد     زیرزمینی به خاطر وجود آن  

 اند. سفره آب زیرزمینی شهر شده
 

 ادامه دارد ...    
  

 آلودگی خاك
هاي شهري، خاك دچار  ویژه دفع نادرست فاضالب هاي مختلف انسانی به براثر فعالیت  

اي که مواد  ها براثر تصادف وسایل نقلیه شود. در موارد بسیاري این آلودگی       آلودگی می 
تـوان بـه        هاي خاك مـی  افتد. از دیگر آالینده  کنند، اتفاق می    جا می   کننده جابه   آلوده

هاي فسیلی منجر به آلـودگـی         وسایل حمل سوخت اشاره نمود که با ریختن سوخت        
 شوند. خاك می

هـا،     توان به رهاسازي مواد سمی مانند انواع حـالل      از عوامل انسانی آلودگی خاك می     
 شوند اشاره نمود. ها که منجر به آلودگی خاك می مواد رنگی و شوینده

  

  آلودگی صوتی
نوع دیگري از آلودگی که تأثیرات فیزیولوژیکی و روانی بر انسان دارد آلودگی صـوتـی       

اي برخوردار است. آلودگی صوتـی       است، به همین دلیل آلودگی صوتی از اهمیت ویژه        
شود اما متأسفانه این آلودگی در کشـور مـا           عنوان یک مشکل اجتماعی تلقی می       به

رویـه     ترین علت ایجاد آلودگی صوتی افزایش بـی  اهمیت و جایگاه چندانی ندارد. مهم     
ترین  تعداد وسایط نقلیه است. براي اساس استانداردهاي صداي موجود در هوا از جدي  

 شود. شهرها تلقی می مشکالت کالن
  آلودگی مغناطیسی

وارد شدن هرگونه ماده خارجی به آب ، هوا ، خاك و زمین به میزانی که کـیـفـیـت             
اي تغییر دهد که به حال انسان یا سـایـر    گونه فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به   

 شود. زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه مضر باشد آلودگی گفته می  موجودات
هاي قرمز خون سبب چسبندگی  امواج موبایل و پارازیت، با القاء بار الکتریکی به گلبول

هـا و دیـگـر           ها ، رایـانـه   شود . با ادامه نفوذ تلفن    ها و درنهایت موجب سکته می       آن
هاي متعددي بـراي جـوامـع          تجهیزات الکترومغناطیسی در زندگی انسان ، وابستگی      

انسانی به وجود آمده است که این امر موجب تهدیدات بسیاري در بـرابـر سـالمـت                
 ها گردیده است . انسان

® 

ت ط ز ی  ود  آ
 


 

 
 

  کشتی 
 امریکا همچنان دیپلماسی کشتی  -ایران 

روابط ورزشی ایران و آمریکا اگرچه در چهار دهه اخیر با فراز و نشیب زیـادي           
همراه بوده اما هرگز قطع نشده است. پس از انقالب هر زمان تـقـابـلـی بـیـن           

انـد.   ها از آن رویداد، پلی به سیاست زده ورزشکاران دو کشور برقرار شده، رسانه  
حلی بـراي عـبـور از بـحـران             دیپلماسی ورزشی ولی تا به امروز نتوانسته راه     

حال ایران و آمریکا با وجود قرارگرفتن در    این  دیپلماتیک ایران و آمریکا باشد. با      
گـویـد      اند. منشوري که می      چنین فضایی، ناچار به رعایت منشور المپیک بوده       

 سیاست از ورزش جداست.
ها بین ورزشکاران دو کشور  هایی که در تمام این سال      ترین تقابل   یکی از جذاب  

ها تعلق  برقرار شده، رویارویی آنها در تشک کشتی بوده است. ورزشی که ایرانی      
عنوان ورزش اول ایـران       خاطر و تعصب زیادي به آن دارند و دنیا هم آن را به           

هـا     شناسد. آمریکایـی    می
نیز کـه هـمـواره جـزء           

هاي برتر کشـتـی        قدرت
آزاد جهـان بـه حسـاب         

آیـنـد، از گـذشـتـه            می
تاکنون رقیبی جدي براي    

هاي ایـرانـی    شکسته  گوش
بودند و از این رو همیشـه    
مبارزه بین دو تـیـم از          
حساسیت باالیی برخوردار  

 بوده است.
 
 

 
 
 

 ها آبیسرخ 
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واکنش سرمـربـی پـرسـپـولـیـس از             
 رویارویی با تیم الهالل عربستان

سرمربی پرسپولیس با تشکر از میـزبـانـی       
عربستان و تیم الهالل گفت: به عنوان یک     
گروه ورزشی باید بتوانیم دوستی و صلح را 

بین دو کشور ایران و     
عربستان بـیـشـتـر       
برقرار کنیم و بـاعـث    
ارتباطات بـیـن دو       
 ملت و دولت بشویـم.  

محمدي در  یحیی گل 
نشست خبري پیـش    
از دیدار تیمش برابـر     
الهـالل عـربسـتـان       

قبل از صحبت درباره بازي، جا    اظهار کرد:  
هـا از جـملـه           دارد از میزبانی عربستانی  

باشگاه الهالل و فـدراسـیـون فـوتـبـال             
عربستان به خاطر استقبال گرم و میزبانی       
خوبشان تشکر کنیم. در هر صورت کشـور   
ما و عربستان مشترکات دیـنـی زیـادي           
دارند. ما به عنوان یک گروه ورزشی بـایـد    
بتوانیم این دوستی و صلح را بـیـن دو             
کشور بیشتر برقرار کنیم و باعث ارتباطات    
بین دو ملت و دولت بشویم. امیدوارم مـا       
بتوانیم سفیران خوبی براي این مـوضـوع        

 باشیم.
 

حضور تماشاگران به تیم پرسپولیس     
 انگیزه میدهد.

هافبک پرسپولیس با بیان اینکه این تیم و 
الهالل دو تیم پرتماشاگر و ریشه دار ایران       
و عربستان هستند، گفت: حضور دو تـیـم       
در مرحله یک چهارم 
نــهــایــی نشــان از     
کیفیت این دو تـیـم     

 دارد.
امید عـالـیـشـاه در        
نشست خبري پیـش   
از دیدار تیمش برابر     
الهـالل عـربسـتـان       

  : دو کشور   اظهار کرد
ایران و عربستان در حال حاضر در سطـح         
اول فوتبال آسیا هستند. پرسپولـیـس و          

و  الهالل، دو تیم ریشه دار و پرسـابـقـه             
پرتماشاگر ایران و عربستان هستند و در         
سطح خوبی قرار دارند که به این مـرحلـه          

اند. خوشحالم که بازي در حضـور        رسیده
شود. این مـوضـوع         تماشاگران برگزار می  

عالوه بر تیم الهالل، به تیم ما هم انگیـزه          
دهد. امیدوارم بازي خـوبـی داشـتـه            می

باشیم. با تمام توان بـراي خـوشـحـالـی             
 رویم. تماشاگران خودمان به میدان می

 
 

کوین یامگا ،یک امضا تـا اسـتـقـاللـی            
 شدن 

کوین مانگا مدافع راست و وینگر فرانسوي   
جدید استقالل در آستانه عقد قرارداد بـا         

 این باشگـاه اسـت.     
کوین یامگـا امـروز      
تست هاي پزشـکـی    
را با موفقیت پشـت      
سر گذاشت و امشب    
یا نهایتاً فردا صـبـح      
براي عقـد قـرارداد      
رسمی به بـاشـگـاه       

 رود.   استقـالل مـی    
یکی از مسئوالن این   

باشگاه با تایید این مطلب به خبر ورزشـی      
مجیدي این بازیکن را تایید کرده و        گفت: 

او از تست هاي پزشکی هم با موفـقـیـت            
بیرون آمد. اگر قرارداد این بازیکن امشـب      
یا فردا صبح منعقد شود، مشکل خـاصـی         
براي همراهی استقالل در بازي با هـوادار      
ــت.        ــواهــــــد داشــــ  نــــــخــــ
استقالل به دنبال جـذب دو بـازیـکـن             

شـود   خارجی دیگر هم هست که گفته می    
 193یکی از آنها رودي ژستد مـهـاجـم          

ساله اي است کـه سـابـقـه           33سانتی و   
هاي بلکبرن و استون ویال را      حضور در تیم  

 دارد.

در    18استقالل چهارشنبه از سـاعـت          
 ورزشگاه آزادي به مصاف هوادار می رود.

 زنگ خطر براي فرهاد مجیدي
فرهاد مجیدي با باخت تیمش مقابل تیـم     
ملی دانشجویان زنگ خطر را شـنـیـد و           
متوجه کمبودهـاي   
ــد.    ــالل ش ــق  اســت
استقالل که خیبر را 
دو بر یک برده و بـا    

مسـاوي  2-2پیکان  
کرده بود،به تـیـم      
ملی دانشـجـویـان      
یک بر صفر باخـت      
تا مجیدي متـوجـه     
سختی کـارش در      
فصل جدید شود. الـبـتـه در بـازیـهـاي            
دوستانه نتیجه مهم نیست اما بهـر حـال         
استقالل هنوز هماهنگ و آماده به نـظـر          
نمی رسد و به قول معروف خیـلـی کـار            
دارد. این در حالی است که آنها هـمـیـن             
چهارشنبه باید در لیگ برتر بـه مصـاف           
هوادار بروند و هنوز تکلیف بـازیـکـنـان            
خارجی هم به طور دقیق مشخص نشـده       
است.این احتمال وجود دارد که استقـالل        
تا قبل ازشروع لیگ بـرتـر یـک بـازي              
تدارکاتی دیگر هم انجام بدهـد.. الـبـتـه            
بعضی ها می گویند دیگر بـراي انـجـام            

 چنین دیداري فرصت نمانده است.
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Iran Eyes $145b Investment in Oil Indus-
try 

 
TEHRAN (Shana) – Iranian Minister of Petroleum Javad 
Owji said plans are under way to attract $145 billion 
from Iranian and foreign investors in the petroleum in-
dustry within the next 4 to 8 years.  
 
Speaking in a mee ng with Zhong Guidong, President of Si-
nopec Iran Branch, in Tehran on Tuesday, Owji announced 
plans to a ract $145 billion in domes c and foreign investment 
in the oil industry over the next four to eight years, saying the 
13th administra on is determined to bolster coopera on with 
Chinese companies.During the mee ng, Mr. Owji also under-
lined acquaintance with the chinse company, and stated that 
he knew about Sinopec's ability to implement upstream and 
downstream projects.“Last week, during my visit to the opera-

onal areas of Khuzestan province, I visited Yadavaran Field, 
the first phase of which was developed by this company, and I 
was informed about the details of the development of the first 
phase of this field.” 
He stressed the importance of comple ng the development of 
Yadavaran field as a joint field between Iran and Iraq, and said: 
"Fortunately, Sinopec is fully acquainted with Iran and its oil 
and gas fields and has been present in the first phase of 
Yadavaran field development." 

The Minister of Petroleum stated that the 13th administra on, 
presided over by Iranian President Seyyed Ebrahim Raisi, is 
ready to cooperate fully with Chinese companies to develop oil 
industry projects in the upstream and downstream sectors, 
adding: "We expect the administra on to have many partner-
ships and agreements between Iran and China." 
Emphasizing the 13th administra on’s view of China as a 
friendly and closely aligned country with Iran, he said: "We plan 
to invest $145 billion in the de-
velopment of the upstream and 
downstream oil industry over 
the next four to eight years, 
hence I welcome the presence of 
domes c and foreign investors 
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 بخش دوم /

عوارض بعد از    19- کووید در گزارش کمیته راهبري مطالعات واکسیناسیون 
و برکت با یکدیگر مقایسه      سینوفارم آسترزنکا، هاي اسپوتنیک،   تزریق واکسن 

و برکت اکثراً درصد کـمـتـري از           سینوفارم هاي  اند و در نهایت واکسن      شده
اند. ایـران نـیـز        عوارض را در هفت روز بعد از تزریق از خود بر جاي گذاشته    

همچون کشورهاي دیگر دنیا در حال حاضر واکسیناسیون را در برابر ویروس          
آغاز کرده و از زمان شروع واکسیناسیون عمومـی    19-کرونا و بیماري کووید   

چـیـنـی     سـیـنـوفـارم     آسترازنکا، اسپـوتـنـیـک وي،        هاي  در کشور واکسن  
هاي تزریق شده در کشور وجود داشته و در      هندي در سبد واکسن    بهارات و

شود و  ادامه و تاکنون نیز همین سبد واکسن مجدد با تعداد مختلف شارژ می     
شوند امـا در کـنـار           ها در مقابله بیماري واکسینه می       ایرانیان با این واکسن   

طـی   ایـران بـرکـت      هاي خارجی واکسن تمام ایرانی کرونا بانام کـوو     واکسن
هـاي     هاي اخیر مجوز تزریق اضطراري دریافت کرده و در کنـار واکسـن        ماه

 وارداتی به جریان واکسیناسیون عمومی کشور وارد شده است.
 

 شیوه عملکرد اسپوتنیک وي
کـه سـاخـت       واکسن اسپوتنیک وي  

کشـور     30روسیه است تاکنون در       
جهان از جمله آرژانتیـن، بـحـریـن،           
مجارستان، امارات عربی متحده مـورد   

هـاي     استفاده قرار گرفتـه و مـقـام         
 اند. کشور جهان مجوز استفاده ضروري از آن را صادر کرده 65بهداشتی 

اي از      (ویروس شایع ایجاد کننـده دامـنـه      آدنوویروس اسپوتنیک وي از دو 
اند که حاوي ژن  اي اصالح شده    بیماري) انسانی ساخته شده که البته به گونه        

باشد؛ ویـروسـی کـه عـامـل           SARS-CoV-2سازنده پروتئین تاج ویروس   
 است. 19 کووید بیماري

کند بنابراین آنها پروتئیـن تـاج       هاي بدن می    ها را وارد سلول     واکسن این ژن  
را که در ایجاد بیماري عفونـی نـقـش       Sیا همان پروتئین  (Spikeویروس( 

کنند سپس بدن براي مقابله با پروتئین پـادتـن           بسیار اساسی دارد تولید می    
سازد و بعدها نیز هر وقت بدن دوباره با این پـروتـئـیـن از          بادي) می  (آنتی 

آورد و بـا تـولـیـد          طریق ورود ویروس کرونا مواجه شود، آن را به خاطر می 
 کند. پادتن مورد نیاز با آن مبارزه می

هـاي     اعالم کرده که بر پایـه داده    «اسپوتنیک وي»وبسایت رسمی واکسن  
 91,6نفر، کارایی ایـن واکسـن        866هزار و  19حاصل از تزریق واکسن به  

برآورد شده است. این واکسن باید در دو دز به فاصله حداقل چهار هـفـتـه                  
 تزریق و در دماي بین دو تا هشت درجه سانتیگراد نگهداري شود.

 

 سینوواك و سینوفارم هاي چینی عملکرد واکسن
 

نیز در حال حاضـر    از واکسن چینی سینوفارم   
کشـور     34در کارزار واکسیناسیون عمومی      

جهان همچون امارات عربی متحـده، عـراق،          
بحرین، مجارستان، اردن، پرو و صـربسـتـان          
استفاده شده و مجوز تزریق اضـطـراري آن           

 کشور جهان صادر شده است. 40توسط نهادهاي بهداشتی 
ساخت واکسن تولید شده کـه در آن از             این واکسن بر اساس روش سنتی     

ویروس غیرفعال شده یا ضعیف شده براي تحریک سیستم ایمـنـی بـدن و             
شود سپس وقتی بدن براي دفعه بعد بـا      بادي) استفاده می     تولید پادتن (آنتی   

کند. درست   بادي) خاصی تولید می  آن ویروس خاص مواجه شد، پادتن (آنتی     
سازي بدن در مقابل بیماري فلج اطفال است دیگر واکسـن      شبیه نحوه ایمن  

نیز که تزریق آن در کشورهایی مـثـل تـرکـیـه،           «سینوواك»چینی یعنی   
آذربایجان، مجارستان، لهستان و اوکراین تجربه شده، بر پایه همـیـن روش               

 تولید شده است.
باید در دماي بین دو تا هشت درجه سانتیگراد نـگـهـداري       سینوفارم واکسن

شود و در دو نوبت با فاصله زمانی بین سه تا چهار هفته تزریق شود. مطابـق             
اعالم شرکت سازنده این واکسن، کارایی آن در مرحله سوم آزمایش بالیـنـی             

درصد رسیده؛ ولی مطالعه دیگري که در    79کشور انجام شده به  10که در   
درصد نشان داده  86مورد کارایی آن در کشور امارات انجام شده، این نرخ را    

 است.
 

 آکسفورد آسترازنکا
کشور جهان از اروپا  139تاکنون مردم  

گرفته تا آسیا، آفریقا و آمریکا واکسـن        
انـد   را دریافت کرده  آکسفورد آسترازنکا

کشـور   93و افزون بر نهادهاي درمانی      
جهان، سازمان جهانی بهداشـت نـیـز         

ــد. فــنــاوري       مــجــوز اســتــفــاده اضــطــراري آن را صــادر کــرده               ان
ها با روش تولیـد سـنـتـی            آکسفورد بر خالف تصور خیلی     آسترازنکا واکسن
 هاي غیرفعال تفاوت دارد. واکسن

شـامـپـانـزه بـه نـام            آدنوویـروس  ضرر یا یک این واکسن از یک ویروس بی   
ChAdOx1   هـاي     که عامل سرماخوردگی این حیوان است براي انتقال ژن

هـاي بـدن انسـان           سازنده پروتئین شاخکی ویروس کرونا به درون سلـول        
دار است و  آکسفورد یک واکسن ویروس آسترازنکا استفاده کرده است.در واقع

دانشمندان بخشی از فرمول ژنتیکی کامل ویروس کرونا یا دسـتـورالـعـمـل               
ضرر سـرمـاخـوردگـی        ژنتیکی پروتئین شاخکی این ویروس را به ویروس بی        

هاي بدن انسـان را     اند. این واکسن پس از تزریق، سلول      شامپانزه اضافه کرده  
هایی که موجب تـحـریـک          کند. پروتئین    ها می   وادار به ساختن این پروتئین    

 شود. بادي) علیه ویروس کرونا می سیستم ایمنی بدن و تولید پادتن (آنتی
هفته بـاشـد. ایـن        12تا  4فاصله زمانی بین دو تزریق این واکسن باید بین      

واکسن باید در دماي دو تا هشت درجه سـانـتـیـگـراد نـگـهـداري شـود.                      

 

 اثر بخشی واکسن ها 
 در برابر ویروس کرونا
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 سرگرمی

سرکیـسـه   «این ضرب المثل که در زبان عوام        
گفته می شود، در معنی استـعـاره اي         »کردن

کنایه از این است که همه ي موجودي و دارایی          
 کسی را از او گرفته اند.

امروز در بیش تر خانه ها حمام وجود دارد و مردم در 
خانه نظافت می کنند و دست کم ماهی یک بـار بـه      
آرایشگاه می روند و موهاي خود را نیز اصـالح مـی              
کنند. اما در روزگار گذشته که وسایـل نـظـافـت و          
آرایش تا این اندازه وجود نداشت، کیسه کشی و سـر        
تراشی در حمام هاي عمومی انجام می شد. یـعـنـی             
دالك حمام نخست سر حمام کننده را کـامـل مـی            
تراشید، او را کیسه می کشید و سپس صابون می زد         
تا همه ي موهاي اضافی و چرك هاي بدن او به کلی         

 زدوده شود و شستشوي کامل انجام بگیرد.

از این رو سر و کیسه کردن (یعنی اصالح کردن موي    
سر و کیسه کشیدن بدن) نزد مردم شستشوي کامل          
به شمار می رفت و هر کس این دو کار را بـا هـم                 
انجام می داد، آن چنان پاك می شد که بـه گـمـان        

 خودش تا یک هفته نیاز به نظافت دوباره نداشت.
امروزه اگر چه عمل سر و کیسه کردن دیگـر مـورد             
استعمال ندارد، ولی معنی استعاره اي آن باقی مانده          
است و در مورد کسی به کار می رود کـه دیـگـري          

 چیزي پیش او باقی نگذاشته اند.
 

 هر چند سر کیسه ي این طایفه مهر است / 
 کردیم سر و کیسه ولی اهل جهان را

                                                    
 

عبدالغنی بیگ قبول                                 


 

  روزي شاگردان نزد حکیم رفتند
و پرسیدند: استاد زیبایی انسان 

 درچیست؟
کاسه کنار شاگردان  2حکیم 

کاسه  2گذاشت وگفت: به این 
نگاه کنید اولی ازطال درست شده 

است ودرونش سم است و 
دومی کاسه اي گلیست و 

درونش آب گوارا است، شما 
 کدام رامیخورید؟

شاگردان جواب دادند: کاسه 
 گلی را.

آدمی هم همچون  حکیم گفت: 
این کاسه است. آنچه که آدمی را 

زیبا میکند درونش واخالقش 
است. باید سیرتمان رازیباکنیم نه 

  صورتمان را.









    چند مثلث در اين شکل

 قابل شمارش است؟   

-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 

 پاسخ معماي قبلی 
 1/9حاصل کسر با ساده کردن کسر به 

 (یک نهم) می رسیم.


 عبرت حوادث 

دو فرشته مسافر، براي گذراندن شـب، در          
 خانه یک خانواده ثروتمند فـرود آمـدنـد.         

این خانواده رفتار نا مناسبی داشتنـد و دو            
فرشته را به مهمانخانه مـجـلـلـشـان راه            
ندادند. بلکه زیر زمین سرد خانه را در اختیار          
آنها گذاشتند.فرشته پیر در دیوار زیر زمـیـن        
شکافی دید و آن را تعمیر کرد. وقتی فرشـتـه      
جوان از او پرسید چرا چنین کار را کرده، پاسـخ        

همه امور بدان گونه که می نمـایـنـد،           داد((  
 نیستند!))

شب بعد این دو فرشته به منزل یک خانواده         
فقیر ولی بسیار مهمان نوازرفتند. بـعـد از           
خوردن غذایی مختصر زن و مـرد فـقـیـر،            
رختخواب خود را در اختـیـار دو فـرشـتـه              

 گذاشتند.
صبح روز بعد فرشتگان، زن و مرد فـقـیـر را           
گریان دیدند، گاو آنها که تنها وسیله گـذران         

 زندگیشان بود، در مزرعه مرده بود.

فرشته جوان عصـبـانـی      
شد و از فـرشـتـه پـیـر          
: چرا گـذاشـتـی         پرسید

 چنین اتفاقی بیفتد؟
خانواده قبلی همه چیز داشتند و با این حـال        
تو کمکشان کردي، اما این خانـواده دارایـی          
اندکی دارند و تو گذاشتی که گـاوشـان هـم         

 بمیرد!
فرشته پیر پاسخ داد: وقتی در زیر زمیـن آن            
خانواده ثروتمند بودیم، دیدم که در شـکـاف         
دیوار کیسه اي طال وجود دارد. از آنجا که آنـان           
بسیار حریص و بددل بودند، شکاف را بستم        
و طال ها را از دیدشان مخفی کردم. دیشـب            
وقتی در رختخواب زن و مرد فقیر خـوابـیـده           
بودم، فرشته مرگ براي گرفتن جان زن فقیر        

 آمد و من به جایش آن گاو را به او دادم!
همه امور به دان گونه که نشان می دهـنـد،           
نیستند و ما گاهی اوقات خیلی دیر به ایـن           

 نکته پی می بریم.

     داستان کوتاه 

 معما !!

® 

 دزدي میوه

 سر کیسه کردن  



 

 

 

 

 

 

 حسین محمودي خراسانی  
 نائب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوي  )   :  ( 

 

 اقدامات مسئوالن به ویژه در نهادهاي مرتبط با بخش تولید
 هایی متمرکز باشد که  باید بر تالش

 دهند  هاي موجود را اولویت قرار می حراست از ظرفیت

 نشست فعاالن اقتصادي خراسان رضوي 
 مجلس شوراي اسالمی “ جهش و رونق تولید ”با اعضاي کمیسیون ویژه  
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