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بزرگتریــن  از  یکــی  تردیــد  بــی 
و  هــا  شــرکت  هــای  دغدغــه 
ــروش  ــا ف ــادی ، همان ــای اقتص بنگاهه
ــران  ــر و مــداوم مــی باشــد. مدی موث
بنــگاه هــا مــی کوشــند تــا روش هــای 
ــروش و  ــش ف ــرای افزای ــی ب مختلف
ــا  ــا، واقع ــد. ام ــر برگزینن ــروش موث ف
ــعه  ــا وتوس ــد بق ــی میتوان ــه فروش چ
ــا  ــا ب ــد. م ــن نمای ــازمان را تضمی س
پیشــرفت تکنولــوژی در شــرایطی 
ــی  ــل  پیش ــه دلی ــه ب ــم  ک ــرار داری ق
گرفتــن عرضــه بــر تقاضــا ، مشــتریان 
و کارفرمایــان  در شــرایطی قــرار 
ــن  ــد از بی ــه میتوانن ــد ک ــه ان گرفت
عرضــه کننــدگان دســت بــه انتخــاب 
ــزام  ــای ال ــوب ه ــی چارچ ــد و حت بزنن
ــرای  ــه ب ــد بهین ــتای خری آور در راس
ــوند.ماحصل  ــل ش ــده قائ ــه کنن عرض
در  گرفتــه  صــورت  هــای  تــاش 
فراینــد فــروش و بازاریابــی و بــه 
ــازمان   ــای س ــد ه ــه فراین ــوی کلی نح
خــود را در»قیمت»نشــان مــی دهــد. 
ــا،  ــرکت ه ــا و ش ــازمان ه ــی س تمام
ــه  ــه عرض ــی ک ــا و خدمات ــرای کااله ب
ــد.  ــن می کنن ــی تعیی ــد قیمت می دارن
ــن قیمــت ممکــن اســت در قالــب  ای
مفاهیــم گوناگونــی عنــوان  شــود. 
در بیــن اجــزای آمیختــه بازاریابــی 
ــت (   ــع ، قیم ــع ، ترفی ــول، توزی )محص
قیمــت تنهــا عاملــی اســت کــه موجب 
ــن  ــود. همچنی ــد می ش ــاد درآم ایج
عامــل  انعطاف  پذیرتریــن  قیمــت 
ــود،  ــناخته می ش ــی ش ــزه بازاریاب آمی
ــرا  ــرعت آن ــه س ــوان ب ــه می ت چراک
ــر  ــر س ــت ب ــه رقاب ــر داد. اگرچ تغیی
قیمــت یکــی از مســئله های عمــده ای 
اســت کــه شــرکت هــا بــا آن روبه رو 
ــرکت  ــیاری از ش ــا بس ــوند، ام می ش
ــه  ــئله را ب ــن مس ــد ای ــا نمی توانن ه
شــیوه ای عالــی حــل کننــد. بــا همتــراز 
شــدن  کیفیــت  کاالهــای  شــرکت 
هــای  مختلــف  و تشــدید رقابــت، 
ــن        ــی از مهمتری ــه  یک ــت  ب ــر قیم عنص

عوامــل  موثــر بــر حفــظ  و جــذب  
مشــتریان  و وفــاداری  و رضایــت  آنهــا 
ــیدن  ــت. برای رس ــده اس ــل  ش تبدی
ــی  ــای مال ــد ه ــت در فراین ــه قیم ب
و حســابداری بــه واژه ای بــر مــی 
خوریــم کــه آن را قیمــت تمــام شــده 
ــد.  ــی گوین ــده م ــام ش ــای تم ــا به ی
ــی  ــه منابع ــه کلی ــده ب ــام ش ــای تم به
کــه از دســت مــی رود تــا یــک منبــع 
دیگــر )کاال یــا دارایــی( تحصیــل شــود 
ــده  ــب ش ــع کس ــه منب ــوی ک ــه نح ب
ــد،   ــی گوین ــد م ــی باش دارای دو ویژگ
آتــی  اقتصــادی  منافــع  دارای  اواًل 
باشــد و ثانیــًا جریــان ورود ایــن منافــع 
ــل  ــادی محتم ــد اقتص ــه درون واح ب
ــام  ــای تم ــه از به ــی ک ــد.با تعریف باش
شــده وجــود دارد ، پــس کنتــرل و 
مدیریــت بهــا و یــا قیمــت تمــام 
شــده کــه بتوانــد بــه نحــوی موجــب 
کاهــش آن شــود مزیتــی را بــه وجــود 
خواهــد آورد کــه انعطــاف و  افزایــش 
فــروش و رضایــت مشــتری را بــه 
دنبــال خواهــد داشــت در فراینــد 
بهــای تمــام شــده محصــول بیــن 
حســابداران و حسابرســان از یــک ســو 
و مدیــران و مهندســان از ســوی دیگــر 
تمــام  قیمــت  محاســبه  نحــوه  در 
ــت. ــود داش ــر وج ــاف نظ ــده اخت ش
ــده ــام ش ــت تم ــه قیم ــابداران ب  حس
 رویکــرد هزینــه ای و رویکــرد مدیــران
 رویکــرد فرآینــدی بــود .در واقــع
 حســابداران عامــل افزایــش یــا کاهش
  قیمــت تمــام شــده محصــوالت را
 مــواد هزینــه مــی دانســتند در حالیکه
ــران و مهندســان عامــل افزایــش   مدی

ایــن  درك  بــا  داشــتند  فعالیــت 
شــکاف ادراکــی بیــن مهندســین و 
مدیــران از یــک ســو و حســابداران از 
ــه  ــی ب ــار کتاب ــا انتش ــر ، ب ــوی دیگ س
ــد  ــام کردن ــوده« اع ــه مفق نام»حلق
ــه مــی شــود  آنچــه کــه باعــث هزین
ــانی  ــروی انس ــه نی ــت ن ــت اس فعالی
ــه ای   ــام هزین ــر اق ــزات و دیگ ،تجهی
بنابرایــن اگــر چیدمــان کارهــا یــا 
همــان فراینــد انجــام کار تغییــر کنــد 
ــد.  ــی کن ــر م ــز تغیی ــا نی ــه ه ، هزین
لــذا بــرای تعییــن قیمــت تمــام شــده 
خروجــی یــک فرآیند)محصــول یــا 
خدمــت( بایــد مجمــوع هزینــه هــای 
ــد را  ــل در فرآین ــای دخی ــت ه فعالی
محاســبه کــرد و هزینــه هــای ســربار 
را بــه تفکیــک فعالیــت هــا و بــا نــرخ 
جــذب هــای متفــاوت ) هزینه ســازها( 
بــه آنهــا تخصیــص داد . بدیــن ترتیب 
رویکــرد نوینــی بــه حــوزه حســابداری 
ــه  ــد ک ــه ش ــه اضاف ــت و هزین مدیری
تحــت عنــوان عنــوان هزینــه یابــی بــر 
ــت.  ــام گرف ــت)ABC( ن ــای فعالی مبن

ــده را  ــام ش ــت تم ــش قیم ــا کاه ی
فرآینــد قلمــداد مــی کردنــد و ایــن 
از حــوزه ادراك حســابداران خــارج 

ــود. ب
ــه ــر  ک ــان و کوپ ــال 1988 کاپ  در س
 خــود از حســابداران خبــره و متخصص
بودنــد و در حــوزه مدیریــت نیــز

ABC،فروش ،قیمت،بهای تمام شده
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نقش استراتژیک3pl ها در کاهش قیمت تمام شده محصول
همانگونــه کــه تجربــه نزدیــک بــه چهــار 
ــروي  ــع پیش ــورها و صنای ــر کش ــه اخی ده
ــوزه  ــدي ح ــد؛ کارآم ــان مي ده ــا نش دنی
از  یکــي  تأمیــن  زنجیــره  و  لجســتیک 
مهمتریــن راهبردهــاي بهبــود فضــاي 
ــه و  ــه مبادل ــش هزین ــب و کار، کاه کس
قیمــت تمــام شــده و افزایــش بهــره وري 
امــروزه،  مي باشــد.  حاضــر  زمــان  در 
ــر  ــتیک ب ــه لجس ــه مقول ــه ب ــزوم توج ل
کســب وکارهاي  و  صنایــع  مدیــران 
مختلــف پوشــیده نیســت؛ چــرا کــه 
 30 تــا  بعضــا  لجســتیکي  هزینه هــاي 
درصــد از هزینه هــاي تحویــل )قیمــت 
تمام شــده( محصــول را تشــکیل مي دهــد. 
از  آگاهــي  ســطح  ارتقــاي  رو،  ایــن  از 
ــر  ــالهاي اخی ــي س ــتیک ط ــت لجس اهمی
ــي  ــا کــم و بیــش اقدامات موجــب شــده ت
ــورها  ــتیک در کش ــعه لجس ــت توس در جه
و شــرکتهاي پیشــروي دنیــا صــورت گیــرد 
کــه از آن جملــه مي تــوان بــه پدیــد 
آمــدن شــرکتهاي لجســتیکي طــرف ســوم    
ــي  ــتقبال عموم ــترش اس ــا( و گس )3PLه
ــف،  ــر تعری ــا ب ــرد. بن ــاره ک ــا اش از آنه
شــرکتهاي لجســتیکي طــرف ســوم یــا بــه 
اختصــار 3PLهــا بــه شــرکت هایــي گفتــه 
مــي شــود کــه ســازمان هــاي تولیــدي یــا 
خدماتــي بخشــي و یــا کل امــور لجســتیکي 
ــي  ــپاري م ــرون س ــا ب ــه آنه ــود را ب خ
کننــد. ایــن شــرکت هــا معمــوال در حــوزه 
هــاي حمــل ونقــل و انبــارداري متخصــص 
ــا  ــود را ب ــات خ ــد خدم ــتند و قادرن هس
ــوالت  ــي از محص ــف و متنوع ــواع مختل ان
ــا  ــرد اصلي3PLه ــازند. کارک ــق س منطب
ــع فیزیکــي کاال و خدمــت  ــر توزی ــي ب مبتن

. شــد مي با
برون ســپاري  بــا  اقتصــادي  بنگاه هــاي 
ــاز  ــود، نی ــي خ ــات عموم ــیاري از خدم بس
ــي در  ــاد دارای ــرمایه گذاري و ایج ــه س ب
ســازمان را کاهــش مي دهنــد. بــه عنــوان 
ــپاري  ــا برون س ــازمان ب ــک س ــه ی نمون
3PLهانیــازي  بــه  انبــارداري  بخــش 
بــه انجــام ســرمایه گذاري کالن بــراي 
بنــدی   بســته  و  داری  انبــار  خدمــات 
ندارد.3PLهــا از خــواب ســرمایه یــا خواب 
ــت  ــه از دس ــر ب ــه منج ــگاه ک ــي بن دارای
ــادي  ــاي اقتص ــیاري از صرفه ه ــن بس رفت

بنــگاه مي شــود، جلوگیــري مي  کننــد.
از مزیــت هــای دیگــر شــرکت هــای 
ــات  ــه خدم ــتیک ، ارائ ــوم لجس ــرف س ط
ــا  ــازمان ه ــد. س ــه میباش ــورت یکپارچ بص
ــورد  ــات م ــدن خدم ــرآورده ش ــرای ب ب
ــا از چندیــن  نیــاز خــود بعضــا مجبورنــد ت
شــرکت تامیــن کننــده اســتفاده نماینــد. 

 دغدغــه هــای کارفرمایــان بــرای رعایــت 
در  مشــتری  الزامــات  و  اســتانداردها 
نحــوه ارائــه خدمــات و مشــکالت نظارتــی 
ــی  ــتریان نهای ــت مش ــدم رضای ــک ع ریس
ــول  ــده محص ــام ش ــت تم ــش قیم و افزای
را بــه دنبــال خواهــد داشــت. حلقــه  
ــی  ــت ، یکپارچگ ــوع فعالی ــن ن ــوده  ای مفق
میباشــد کــه شــرکت هــای طــرف ســوم 
ارائــه خدمــات  بــه دلیــل  لجســتیک 
لجســتیک بصــورت یکجــا و یکپارچــه و 
برخــورداری از تجــارب مدیریتــی و بهــره 
منــدی از قوائــدی کــه مدیریــت زنجیــره 
ــادر  ــد ،  ق ــی کن ــاد م ــن )  SCM (  ایج تامی
ــش  ــرایط نق ــن ش ــا در ای ــود ت ــد ب خواهن
آفرینــی کننــد. بــه عنــوان مثــال در بخــش 
ــا  ــوراک ت ــل خ ــه حم ــیمی ، چنانچ پتروش
ــد ،  ــس از تولی ــدی پ ــته بن ــع ، بس مجتم
ــت  ــل ترانزی ــی ، حم ــل داخل ــارش ، حم انب
ــا در  ــدر و دری ــا بن ــط ب ــات مرتب ، خدم
ــد  ــول ) جام ــف محص ــای مختل ــت ه حال
ــرف  ــرکت ط ــک ش ــه ی ــع  و گاز ( ب ، مای
ســوم لجســتیک واگــذار گــردد، تنهــا 
ــران و کارشناســان متمرکــز  دغدغــه مدی
خواهــد  موثــر  فــروش  و  تولیــد  بــر 
ــه  ــواردی ک ــر م ــا از دیگ ــن اثن ــود. در ای ب
بعنــوان ارزش افــزوده میتــوان بــه آن 
ــرای  ــده ب ــان آزاد ش ــرد ، زم ــاره ک اش
ــر  ایجــاد سیســتم هــای نظارتــی مبتنــی ب
 ABCــای ــتم ه ــی  سیس ــال  و طراح دیجیت
ــد  ــای فعالیت(خواه ــر مبن ــی ب ــه یاب )هزین
بــود تــا از آن طریــق بتــوان فعالیــت 
هایــی کــه منجــر بــه ارزش افــزوده نمــی 

ــود.  ــذف نم ــایی و ح ــود را شناس ش
گرفتــه  صــورت  مطالعــات  براســاس 
در کشــورهای مختلف)مطالعــات بانــک 
جهانــی(، از کل هزینــه هــای لجســتیکی در 
هــر کشــور، بــه طــور متوســط 62 درصــد 
ــل، 34  ــل و نق ــش حم ــه بخ ــق ب آن متعل
درصــد متعلــق بــه بخــش نگهــداری 
موجــودی و انبــارداری و 4 درصــد مربــوط 
ــت. ــرل لجســتیک اس ــه مدیریــت و کنت ب
ــا 7  ــر 6 ت ــال حاض ــر، در ح ــویی دیگ از س
ــر  ــان متاث ــا در جه ــت کااله ــد قیم درص
اســت؛  حمل ونقــل  هزینه هــای  از 

ــر  ــا ب ــران، بن ــاخص در ای ــن ش ــا ای  ام
محاســبات اتــاق بازرگانــی ایــران، حــدود 
ــا  ــت . ب ــده اس ــرآورد گردی ــد ب 12 درص
مبنــا قــرار دادن ایــن آمــار و نیــز توجه به 
ــل  ــای حمل ونق ــه هزینه ه ــم ک ــن مه ای
هزینه هــای  کل  از  درصــد   62 حــدود 
می دهد؛میتــوان   تشــکیل  را  لجســتیکی 
ــهم  ــط س ــه متوس ــرد ک ــری ک نتیجه گی
قیمــت  از  لجســتیکی  هزینه هــای 
تمام شــده محصــوالت در جهــان بیــن 
ــده  ــت تمام ش ــد از قیم ــا 11.3 درص 9.7 ت
ــران حــدود 19.4 درصــد  محصــول و در ای
می باشــد. تمام شــده  قیمــت  از 
نیــز  لجســتیکی  هزینه هــای 
می شــود: زیــر  مــوارد  شــامل 

و  حمل ونقــل  فعالیت هــای  -هزینــه 
جابجایــی؛

و  ذخیره ســازی  فعالیت هــای  -هزینــه 
ــارداری؛ ــا انب ی

-هزینــه مربوط بــه ارزش زمانی ســرمایه 
در کاالهــای راکــد در سیســتم لجســتیک 
حمل ونقــل؛ افــزوده  ارزش  شــامل 

کــه  فیزیکــی  شــکل  تغییــر  -هزینــه 
و  انبــارداری  حمل ونقــل،  بــرای 
می باشــد؛ الزم  کارا  و  ایمــن  جابجایــی 

-هزینه بسته بندی اضافی مورد نیاز؛
یکپارچه ســازی  و  اطالعــات  -هزینــه 

ارتباطــات؛
سیســتم  مدیریــت  -هزینه هــای 

؛ لجســتیک
-هزینــه در دســترس نبــودن کاال )هنــگام 

؛ ) ز نیا
ــردش  ــد و گ ــم تولی ــه حج ــه ب ــا توج ب
در  کــه  عظیمــی  بســیار  نقدینگــی 
ــیمی  ــد پتروش ــه رش ــت رو ب ــش صنع بخ
تمــام  قیمــت  کاهــش  دارد،  وجــود 
ــازی  ــه س ــل بهین ــول از مح ــده محص ش
مزیــت  لجســتیکی  هــای  فراینــد 
ــه  ــرد ک ــد ک ــاد خواه ــمندی را ایج ارزش
موجــب رشــد در فــروش و افزایــش
ــد.  ــد ش ــهم ( خواه ــر س ــود ه EPS) س
از شــرکت هــای طــرف ســوم لجســتیک 
ــیمی   ــش پتروش ــال در بخ ــران و فع در ای
نقــل  و  حمــل  مهندســی  شــرکت   ،
ــال  ــی 24 س ــه در ط ــوده ک ــیمی ب پتروش
فعالیــت ، موفــق شــده تــا فراینــد هــای 
ــن  ــره تامی ــت زنجی ــا مدیری ــط ب مرتب
و لجســتیک را بصــورت یکپارچــه بــه 
مشــتریان ارزش آفریــن خــود ارائــه 
نمــوده و نقــش مهمــی در کاهــش قیمــت 
نمایــد.  ایفــا  تمــام  شــده محصــول 
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تدوین نظام نامه حمل و نقل وزارت نفت
ســاخت  زیــر  از  یکــی  نقــل  و  حمــل 
توســعه  در  موثــر  و  گســترده  هــای 
گاز  و  نفــت  صنایــع  اقتصــادی  و  فنــی 
ماموریــت  راســتای  در   ، پتروشــیمی  و 
هــای وزارت نفــت میباشــد. لــذا بــه 
ــا ،  ــئولیت ه ــی مس ــامان ده ــور س منظ
ــی  ــاد یکپارچگ ــف و ایج ــارات و وظای اختی
و  اســتراتژیک  اهــداف  در  انســجام  و 
روش هــای اجرایــی در حــوزه حمــل و 
ــای  ــت ه ــرای سیاس ــن اج ــل و همچنی نق
ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در خصــوص 
 ، اقتصــاد مقاومتــی و قوانیــن تکلیفــی 
ــه  ــام نام ــن نظ ــی و تدوی ــرورت طراح ض
ــیب  ــا آس ــت ب ــت نف ــل صنع ــل و نق حم
ــری  ــره گی ــود ، به ــت موج ــی وضعی شناس
ــگاه  ــی و ن ــی فن ــین ، مبان ــارب پیش از تج
ــه  ــد ( و نهادین ــده ) تولی ــه این ــی ب عملیات
ــور  ــه منظ ــت ب ــت نف ــودن آن در صنع نم

افزایــش  و  هــا  سیســتم  بهبــود 
هــا  هزینــه  کاهــش  و  وری  بهــره 
میباشــد... ناپذیــر  اجتنــاب  امــری 
متــن فــوق بخشــی از مقدمــه طــرح 
ــل وزارت  ــل و نق ــه حم ــام نام ــن نظ تدوی
نفــت میباشــد کــه اداره کل منابع انســانی 
ســتاد وزارت نفــت- هماهنگــی امــور 
ــت.  ــده اس ــده دار آن ش ــل عه ــل نق حم
ــل و  ــی حم ــرکت مهندس ــل ش ــر عام مدی
نقــل پتروشــیمی ، آقــای مرتضــی حیــدری 
ــع  ــی صنای ــرکت مل ــده ش ــوان نماین ، بعن
ــت  ــر نق ــاون وزی ــوی مع ــیمی از س پتروش
ــت. ــده اس ــی ش ــه معرف ــن کمیت ــه ای ب
ایــن  در  متعــددی  جلســات  تاکنــون 
ــه اول  ــده و در مرحل ــزار ش ــه برگ رابط
تدویــن چارچــوب هــا و دســتورالعمل 
هــای بخــش حمــل و نقــل جــاده ای 
دارد.   قــرار  کمیتــه  ایــن  دربرنامــه 

نقــل  و  حمــل  مهندســی  شــرکت 
پتروشــیمی بــه منظــور دریافــت دیــدگاه 
هــا و نظــرات کارشناســی و پیــرو اقداماتی 
کــه بــرای تدویــن بهینــه ایــن نظــام نامــه 
بایــد انجــام شــود ، کمیتــه ای را بــه 
ــان  ــرات کارشناس ــت نظ ــور دریاف منظ
ــکیل  ــرف تش ــیمی در ش ــت پتروش صنع

دارد. 
ــن نظــام نامــه نامــه وزارت نفــت و  تدوی
بــه صــورت ویــژه در صنعــت پتروشــیمی 
ــد و  ــش تولی ــه افزای ــه برنام ــه ب ــا توج ب
ــت  ــداز صنع ــم ان ــاتحریم و چش ــق پس اف
لجســتیک در ایــران  و تاثیــر بســزایی کــه 
ــول دارد از  ــده محص ــام ش ــت تم در قیم
ــد. ــوردار میباش ــتراتژیک برخ ــت اس اهمی

درشهریور ماه این عزیزان متولد شده اند ،صمیمانه ترین شاد باش ها و تندرستی برای آنها آرزو می کنیم
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این کوه عجیب در عسلویه را ببینید
گفتــن از مــا و شــنیدن از شــما. وقتــی به این 
جــرات مــی گوییــم یعنــی دوســت نداریــم 
ــب را  ــن عجای ــذاب تری ــی از ج ــما یک ــا ش ت
در حــدود مــرزی کشــورمان نبینیــد. فقــط 
ــت  ــد نیس ــون بعی ــد چ ــکوت کنی ــا س لطف
ایــن کــوه قــوه شــنوایی هــم داشــته باشــد.

ــن کــوه باســتانی پردیــس اســت کــه در  ای
ــلویه  ــع عس ــم از تواب ــتان ج ــه شهرس حوم
ــدر  اســتان بوشــهر و در نیمــه هــای راه بن
کنــگان بــه فیــروز آبــاد شــیراز قــرار دارد.

قلــه ایــن کــوه نزدیــک تریــن نقطــه زمیــن 
ــاع  ــن ارتف ــت،چون باالتری ــید اس ــه خورش ب

در نزدیکــی خــط اســتوا اســت.
کوه مغناطیس

مغناطیــس فــوق العــاده قــوی کــوه در 
جهــان زبانــزد اســت و اگــر در فاصلــه 
تقریبــا  یعنــی  کــوه  متــری  تــا 100   50
ــفالت  ــخص آس ــه مش ــن نقط ــی تری انتهای
ــتی  ــز دس ــد و ترم ــف کنی ــین توق ــا ماش ب
را بخوابانید،ماشــین بــه جــای ســرپایینی 
ــی  ــیده م ــوه کش ــمت ک ــه س ــی ب ــه نرم ب
ــرای  ــس ب ــن مغناطی ــه همی ــه البت ــود ک ش
راننــدگان ناآشــنا بســیار دردسرســاز بــوده 
و تــا کنــون تعــداد از خودروهــا بــی اختیــار 

ــد. ــرده ان ــادف ک ــوه تص ــا ک ب
آنتــی ویــروس:از جملــه خــواص خــارق 
درمــان  بــه  کمــک  کــوه  ایــن  العــاده 
مبتالیــان بــه ایــدز اســت.به خاطــر نزدیکــی 
ایــن کــوه بــه خورشــید امــکان رشــد و نمــو 
ویــروس هــای بیمــاری زا از جملــه ویروس 
متخصــص  HIVصفراست.پزشــکان 
 Imperial Medical ــه ــی در موسس بریتانیای
Collegeدر شــهر لنــدن اخیــرا در مقالــه ای 
در روزنامــه ی تایمــز ضمــن بــر شــمردن 
ایــن خاصیــت از ســازمان ملــل درخواســت 
ــه-  ــوه   را    ب ــن ک ــام  ای ــا ن ــد ت ــرده ان ک

Anti HIV-Mountain

دکتــر Tim Hopkinsرئیــس موسســه فــوق 
و دارنــده ی مــدرک فــوق تخصــص در 
ــی  ــروس شناس ــوژی وی ــته ی ایمونول رش
در خواســت ایجــاد شــهرک هــای درمانــی 
بــرای مبتــالن بــه ایــدز در ایــن نقطــه 
ــا اســکان  ــد اســت ب داشــته اســت.وی معتق
ــس  ــه پ ــن منطق ــدز در ای ــه ای ــان ب مبتالی
ــچ نشــانه ای  ــاه هی ــر مــدت 18 م از حداکث
ــده نشــود. ــان دی ــن مبتالی از بیمــاری در ای
ــزد  ــه زبان ــوه ک ــن ک ــی ای از خــواص درمان
ــوه  ــن mountain trapiک ــه ی متخصصی هم
درمانــی اســت،خواص مغناطیســی بــوده 
کــه باعــث تخریــب ســلول هــای ســرطانی 
بــه همیــن دلیــل متخصصیــن شــده و 
بســیاری بیمــاران ســرطانی را بــه کــوه 
ــد. ــه مــی کننن ــن کــوه توصی ــوردی در ای ن
پوشــش گیاهــی منطقــه نوعــی خــار بیابانــی 
ــه  ــت ک ــرد اس ــه ف ــر ب ــیری منحص گرمس
خــواص دارویــی فــراوان دارد و عســل 
پیــش خریــد  تمامــا  از منطقــه  حاصلــه 
ــت.  ــان اس ــازی جه ــه داروس ــد کارخان چن
 Advil اصلــی مســکن  ترکیبــات  از  یکــی 
ــرص هــای شــناخته  ــن ق ــی از بهتری ــه یک ک
و  اعصــاب  هــای  ناراحتــی  بــرای  شــده 
ــل  ــن عس ــت از همی ــی اس ــای میگرن درده
ــژه  ــای وی ــه خرم ــود.این منطق ــه میش تهی
ای نیــز تولیــد میکنــد کــه بــه خرمــای

خصــه معــروف اســت و کامــال در شــیره ی 
ــه  ــک کاس ــی ی ــود یعن ــی ش ــرق م ــود غ خ
ی آن ظــرف ســه ســاعت پــر از شــیره 
مــی شــود.اندازه ی ایــن خرمــا انــدازه 
ــواص  ــان خ ــت هم ــه جه ــوده و ب ــو ب آلبال
ســاخت  بــرای  تمامــا  منطقــه  دارویــی 
ــی  ــرای بیمــاران دیابت ــد هــای رژیمــی ب قن
ــیلی  ــای فس ــانه ه ــود. نش ــی ش ــادر م ص
نکتــه جالــب دیگــر رویــش درخــت زیتــون 
در دامنــه ی شــمالی کــوه حــد فاصــل 
شهرســتان جــم تــا روســتاهای چاهــه و 
دره پلنگــی مــی باشــد کــه در آب و هــوای 
آن منطقــه بســیار بعیــد اســت.فعال ســندی 
ــود  ــی وج ــه دره پلنگ ــت چاه ــرای قدم ب
نــدارد ولــی عالیــم مشــهودی از غارنشــینی 
در  مختلفــی  هــای  فســیل  و  مشــاهده 
ــدا شــده اســت. ــور پی ــه وف ــه ب ــن منطق ای
گرمــا در  خنــک  آب 

ــدن  ــوه مع ــن ک ــن ای ــای زیری ــه ه در الی
العــاده  فــوق  و  خنــک  آب  از  عظیمــی 
اطــراف  دارد،آن هــم در  ســالم وجــود 
عســلویه!مردم چاهــه و جــم، کــوه پردیــس 
را فــوق العــاده مقــدس و محتــرم مــی 
ــود در  ــم موج ــتناد عالی ــه اس ــمارند و ب ش
آتشــکده احتمــاال یکــی از اولیــن مــکان هایــی 
ــده. ــوزانده ش ــت در آن س ــه نف ــوده ک ب

بــه  آبــاد  فیــروز  ی  جــاده  افتتــاح  بــا 
بــه  پتروشــیمی،رفتن  توســط  عســلویه 
تــر شــده  راحــت  خیلــی  ایــن منطقــه 
ــا تاســیس ســه شــهرک  است.پتروشــیمی ب
بــزرگ در ایــن منطقــه اقــدام بــه تاســیس 
فــرودگاه جــم نمــوده و چهارشــنبه ی هــر 
ــام  ــم انج ــد ج ــه مقص ــرواز ب ــک پ ــه ی هفت
مــی شــود کــه امــکان بســیار خوبــی بــرای 
ســفر بــه ایــن منطقــه اعجــاب انگیــز اســت.




