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روزنامه بازی

روزنامه  جمهوری اسالمی  - 6 مرداد 1359
»آمریکا شاه را کشت« تیتر اولی بود که روزنامه جمهوری اسالمی برای 
مرگ محمدرضا پهلوی انتخاب کرد. این روزنامه نوشت که این اتفاق 
بعد از عمری نوکری و پس از عدم کارآیی برای آمریکا و نومیدی کامل 

امپریالیسم بوقوع پیوست.
 این تیتر در حالی زده شد که قبل از آن صادق خلخالی از اقدام برای 

کشتن شاه سخن می گفت!
از دیگر تیترهای جمهوری اسالیم، سخنان بنیانگذار انقالب در دیدار با 
روحانیون ترکمن صحرا، گنبد، کالله، مراد تپه و گالیکش بود: »مجلس 

باید گروه ها را بخواهد و بازخواست کند«.  

چهره ها

حسن جوهرچی؛ بازیگر
حسن جوهرچی )زاده ۶ مرداد ۱۳۴۷ – درگذشته ۱۵ بهمن ۱۳۹۵( بازیگر ایرانی بود 
که بازی در ســینما را در ســال ۱۳۶۷ با فیلم فیل در تاریکی شروع کرد. اولین بازی 

مطرح او در سینما در سال ۱۳۷۰ با فیلم برخورد به کارگردانی سیروس الوند بود.
وی لیسانس عکاســی از دانشگاه هنر تهران داشت. بازی در سینما را در سال ۱۳۶۷ 
با »فیل در تاریکی« که بعد از پانزده ســال کامل شد شروع کرد. اولین بازی مطرح او 
در ســینما در سال ۱۳۷۰ با فیلم برخورد به کارگردانی سیروس الوند بود. اما با بازی 
در سریال در پناه تو در سال ۱۳۷۳ به شهرت رسید. همسر او مهناز بیات، چهره پرداز 
است. حسن جوهرچی در بیش از ۳۰ اثر هنری نقش ایفا کرده بود. وی در ماه رمضان 
ســال ۱۳۸۹، مجری برنامه ماه عسل بود. حســن جوهرچی در ساعت ۵ بامداد روز 
جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ پس از تحمل عارضه کبدی و عفونت ریوی و کلیوی به علت 

ایست قلبی در سن ۴۸ سالگی درگذشت.

سیف اهلل داد؛ تهیه کننده و کارگردان
ســیف اهلل داد در سال ۱۳۳۴ در خرمشهر به دنیا آمد وی در سال ۱۳۵۱ از دانشگاه 
شیراز در رشته جامعه شناسی فارغ التحصیل شد. اوایل سال های دهه ۶۰ عضو شورای 
بررسی فیلمنامه شبکه اول تلویزیون بود و بعد از آن به عضویت بنیاد سینمایی فارابی 
درآمد. داد، در نیمه اول دهه ۷۰، دو سال رئیس هیات مدیره خانه سینما بود و از سال 
۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ در زمان وزارت عطاء اهلل مهاجرانی، معاون ســینمایی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی بود. وی در طول سال های فعالیت خود عالوه بر کارگردانی فیلم هایی 
چون زیر باران، کانی مانگا، بازمانده، به عنوان تدوینگر نیز فعالیت داشت. او به عنوان 
تدوینگر فیلم های هور در آتش، ابلیس، در مسلخ عشق و بچه های طالق فعالیت کرده 
و در فیلم از کرخه تا راین ســاخته ابراهیم حاتمی کیا به عنوان مجری طرح همکاری 
داشته است. تدوین فیلم فرزند صبح ساخته بهروز افخمی از جمله آخرین فعالیت های 
هنری سیف اهلل داد بود اما او قصد داشت که یکی از سه اپیزود فیلمی به نام تهران در 
جستجوی زیبایی را بسازد که مراحل اولیه آن انجام شده بود اما به مرحله فیلمبرداری نرسید. سیف اهلل داد در بامداد روز 

ششم  مرداد ماه سال ۱۳۸۸، در بیمارستان مهر تهران  و بر اثر ابتال به سرطان درگذشت.

یوهان سباستیان باخ؛ آهنگساز
یوهان سباستیان باخ )زاده ۲۱ مارس ۱۶۸۵ - درگذشته ۲۸ ژوئیه ۱۷۵۰( آهنگساز و 
نوازنده ارگ و هارپسیکورد اهل آلمان بود که آثارش برای دسته آواز، ارکستر و تک سازها، 
تقریبا تمام انواع متفاوت موســیقی دوره باروک را دربرمی گیرد و موسیقی آن دوران را 
به بلوغ خویش رسانده اســت. با وجود اینکه او شــکل تازه ای را از موسیقی ارائه نکرد، 
ولی توانست سبک شایع در موسیقی آلمان را با فنون کنترپوان، غنی سازد. این فنون، 
مبنی بر تنظیم چیدمان هارمونیک و موتیف در مقیاس کوچک و بزرگ بود و همچنین 
ســازواری ریتم ها و بافت های برگرفته از موسیقی کشورهای دیگر چون ایتالیا و فرانسه 
را شــامل می شد. لطافت قوی موسیقی باخ و گستردگی حاصل هنر وی، او را به عنوان 
یکی از بزرگ ترین آهنگسازان غرب در سنت تنال مشهور ساخته است. با توجه به عمق 
معنایی، قوت فنی و زیبایی هنرمندانه، آثاری چون کنسرتوهای براندنبورگ، سوئیت ها 
و پارتیتاها برای ســاز کالویه ای، مس در سی مینور، پاســیون به روایت متای قدیس، 

پیشکش موسیقایی، هنر فوگ و تعداد فراوانی کانتات که ۲۲۰تا از آن ها برجا مانده است، را می توان نام برد.

راهکاری برای بهبود زخم دیابتی

نتایج یک پژوهش نشــان می دهــد تجویز دهنده های 
اکسید نیتریک در بهبود زخم دیابتی موثر است.

به گزارش ایســنا، بیماری دیابــت از جمله بیماریهای 
غیرواگیر اســت که باتوجه به عــوارض متعدد و عموما 
غیرقابل بازگشت خود، نه تنها باعث پیدایش ناتوانی های 
آزار دهنده در افراد می شود، بلکه در ابعاد کالن میتواند 
بر بدنه اقتصاد ســالمت و نیز بهره وری عمومی جامعه 

تاثیرات منفی داشته باشد.
یکی از این عوارض بروز زخم های دیابتی اســت. حس 
محیطی، خصوصا در پاها و نوک انگشتان پا در بیماران 
دیابتی بواســطه آسیب ســلولهای عصبی که به دنبال 
ابتالی طوالنی مدت به دیابت رخ می دهد، کاهش پیدا 
می کند. این کاهش حس سبب می شود تا افراد ضربات 

کوچک و مختصری که به پا وارد میشود را متوجه نشده و زخمهای کوچکی در این قسمتها پیدا کنند. عالوه بر آن گرفتاری رگ ها در 
اثر ابتال به دیابت سبب می شود تا فرایند ترمیم زخمها با کندی صورت پذیرد، برهمین اساس بیماران دیابتی به دنبال بروز زخم و غفلت 

از توجه به آن با مشکلی جدی به نام زخم دیابتی روبرو می شوند که با گسترش زخم، عفونت و عواقب متعاقب آن مواجه می شوند.
پس از سوانح، شایع ترین علت قطع اندام در جوامع همین زخم پای دیابتی است. با توجه به جدی بودن این عارضه، محققان پیوسته در 

پی یافتن راههای جهت تسریع و ارتقاء در بهبود بخشی به این زخمها هستند.
اخیرا مرکز تحقیقات فیزیولوژی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم، طی پژوهشی به بررسی اثر تجویز دهنده های اکسید نیتریک 

)دهنده=نوعی کیت و دستگاه( در روند بهبود این زخمها پرداخته اند.
دکتر اصغر قاســمی، مجری این طرح، با اشاره به اینکه  کاهش فراهم زیستی اکسید نیتریک )NO( در پوست باعث تأخیر روند التیام 
زخم در افراد دیابتی می شود، گفت: نتایج مطالعه حاضر بر روی موش های صحرایی، نشان داد که نیتریت در محیط اسیدی با افزایش 

تولید اکسید نیتریک در پوست باعث تسریع روند التیام زخم می شود.
رئیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی بیان کرد: این اثرات مفید می تواند به بهبود پاسخ التهابی و تقویت سیستم آنتی اکسیدانی در طی فرایند 

التیام زخم مربوط باشد.
وی خاطر نشــان کرد: این نتایج میتواند دریچه ای جدید برای یافتن روشــهای جدید و کم هزینه در بهبود زخم های دیابتی و  کاهش 

هزینه ها باز کند که نیازمند پژوهش های بیشتر در نمونه های انسانی است.

برگزاری المپیک توکیو تحت تاثیر پاندمی کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی و بدون حضور تماشاگران همراه شده است

طرح روز

دانستنی ها

مایکل ریگان

شناسایی آب آلوده با کمک تلفن همراه!
دانشــگاه  پژوهشــگران 
کمبریج در بررسی جدید 
خــود نشــان داده اند که 
شــاید ارتقا دادن صفحه 
نمایــش تلفــن همــراه 
شناســایی  هوشــمند، 

آالینده ها در آب را امکان پذیر کند. به گزارش ایســنا و به نقل 
از گیزمودو، شاید تصور کنید که آب آشامیدنی شیر آشپزخانه، 
ایمن و نوشیدن آن بی خطر است اما در همه نواحی جهان این 
طور نیســت. پژوهشگران دانشگاه کمبریج در حال ابداع روش 
جدیدی هســتند تا بتوانند آالینده ها را با استفاده از ابزاری که 
روزانه میلیاردها نفر از مردم از آن استفاده می کنند، تشخیص 
دهند. صفحه های لمسی جدید، یک شبکه نامرئی از الکترودها 
را شامل می شوند که حامل بار الکتریکی کمی هستند. هنگامی 
که پوشش رسانای انگشت، صفحه را لمس می کند، میزان بار 
الکتریکــی را در یک مکان خاص تغییر می دهد و تلفن همراه 
هوشمند می تواند آن را براساس مختصات شبکه شناسایی کند.  
پژوهشگران دانشــگاه کمبریج در این پروژه توضیح دادند که 
چگونه یک صفحه لمسی می تواند یون های دارای بار الکتریکی 
را در یک الکترولیت شناسایی کند. مایعات متفاوتی روی سطح 
صفحه لمسی آزمایش شد و پژوهشگران با استفاده از نرم افزار 
اســتانداردی که برای آزمایش این صفحات استفاده می شود، 
توانســتند نمونه ها را با توجه به غلظت یون ها تفکیک کنند. 
صفحات لمسی که در تلفن های همراه هوشمند به کار می روند، 
طوری تنظیم می شوند که بهترین واکنش را نسبت به تعامل 
با انگشــتان داشته باشند. پژوهشــگران باور دارند که شاید با 
تغییر دادن طراحی الکترودها حتی در بخش کوچکی از صفحه 
نمایش، بتوان میزان حساســیت را تنظیم کرد تا آالینده ها در 
نمونه هایی مانند خاک و آب شناسایی شوند. توانایی تشخیص 
یون ها با استفاده از صفحات لمسی در ابزارهای مورد استفاده، 
بدین معناست که شــاید مشــکل آلودگی آب آشامیدنی به 
آرسنیک، به ســادگی و بدون نیاز به تجهیزات اضافی برطرف 
شود. آرسنیک، یک ماده ســرطان زا است که می تواند به بروز 
ســرطان های مثانه، کلیه، کبد، ریه و حتی پوست منجر شود. 
اگرچه در سیستم تصفیه آب شــهری سعی شده تا این ماده 
حذف شــود اما خطــر آن در برخی از نقــاط جهان که بدون 
سیســتم تصفیه هســتند، همچنان وجود دارد. آرســنیک را 
می توان با کمک نوارهای آزمایشــی تغییر رنگ تشخیص داد 
اما این روش می تواند پرهزینه باشد؛ بنابراین یافتن راهی برای 

استفاده از دستگاه های موجود، روش بهتری به شمار می رود.

فناوری

مسعود حســنی در ابتدا با اشاره به شرایط سخت سال ۱۳۹۹ 
ناشــی از کرونا که ایران و مشتریان خارجی این شرکت به ویژه 
در  چین را با مشکالت تعطیلی و کاهش تولید مواجه کرده بود، 
گفت: در این سال پارس ۸۵ هزار تن پنتان پالس، ۵۳۸ هزار تن 
 بوتان، ۷۶۲ هزار تن پروپان و یک میلیون و ۴۸۲ هزار تن اتان 
که ۳۶ هزار تن بیشــتر از سال قبل است را در واحد استحصال 
 اتان، تولید کرد و مجموع تولید این واحد، دو میلیون و ۸۶۷ هزار 
تن در سال ۹۹ بود.  وی همچنین از تولید ۵۶۲ هزار تن استایرن 
مونومر در سال ۹۹ در پتروشیمی پارس خبر داد و گفت: محصول 
استایرن مونومر  پارس، ۱۰۰ درصد نیاز صنایع داخلی کشور را 
تأمین می کند و آغازگر زنجیــره ارزش کلیدی هزاران مصرف 
کننده بزرگ و  کوچک صنایع پالستیک، الستیک، عایق، ظروف 
غذا، لوله و.. است و تأمین پایدار و مستمر آن برای صنایع داخلی 
 بسیار حیاتی  است که توانسته ایم به این مهم دست پیدا کنیم. 

به گفته او همچنین در سال ۱۳۹۹، ۶۰۴ هزار تن اتیل بنزن در 
پارس تولید شده است.  حسنی در ادامه به مقایسه تولید واقعی 
به ظرفیت اسمی صنایع شیمیایی پرداخت و گفت که متوسط 
این تولید در صنایع شــیمیایی  دنیــا ۸۳ درصد، در آمریکا ۷۶ 
درصد و شــرکت پتروشیمی پارس ۹۵ درصد است که نشان از 

وضعیت خوب تولید در این مجتمع  دارد. 
مدیرعامل پتروشیمی پارس در ادامه به ارائه گزارشی از میزان 
فروش و ســودآوری این مجتمع پرداخت که حاکی از افزایش 

 چشمگیر نسبت به مدت مشابه سال قبل مالی بود. 
وی تصریح کرد: در ســال ۱۳۹۹، پتروشــیمی پارس موفق به 
فروش ســه میلیــون و ۵۸۳ هزار و ۴۲ تن انــواع محصوالت 
خود شــد  که ۲۹۱ هزار و ۴۳۸ تن از نظر وزنی بیشتر از سال 
قبــل و همچنین ۲۶۳ هــزار و ۶۹۰ میلیــارد و ۶۶۱ میلیون 
ریال فروش  محصول از نظر ریالی شــد کــه ۱۰۹ هزار و ۴۱۳ 
 میلیارد و ۹۷۹ میلیون ریال بیشتر از سال قبل مالی بوده است. 
به گفته حســنی علت افزایش فــروش کل محصوالت پارس، 

علی رغــم کاهــش تولید در برخــی محصوالت، بــه فروش 
محصوالت تولید  شــده در سال قبل از آن که یا روی آب و در 

کشتی ها بود و یا در مخازن دخیره شد بر می گردد. 
وی درآمد عملیاتی پتروشــیمی پارس در سال مالی ۱۳۹۹ را 
،۲۶۳ هــزار و ۶۹۰ میلیــارد و ۶۶۱ میلیون ریال و ۷۱ درصد 
بیشتر  از ســال قبل از آن، ســود ناخالص را ۷۵ هزار و ۴۴۹ 
میلیارد و ۱۵۴ میلیون ریال و ۷۸ درصد بیشــتر از سال قبل 
از آن و ســود  عملیاتــی را ۱۰۴ هــزار و ۱۹۹ میلیارد و ۹۰ 
 میلیون ریال و ۶۷ درصد بیشتر از سال قبل مالی عنوان کرد. 

مدیرعامل پتروشــیمی پارس همچنین سود پایه هر سهم در 
سال مالی ۱۳۹۹ را ۲۰ هزار و ۳۷۱ ریال عنوان کرد که ۱۰۴ 
درصد  رشد نسبت به سال قبل از آن داشته است.  وی همچنین 

به پروژه های در دســت انجام برای رفع تنگناهای تولید در این 
مجتمع اشــاره کرد و گفت: با پروژه های مختلفی که  برای این 
مهم در واحد اســتحصال اتان برنامه ریزی شده و در حال انجام 
است شاهد استمرار تولید و همچنین افزایش تولید به میزان   ۷۵ 
هزار تن در سال  خواهیم بود، همچنین با پروژه های اجرا شده 
در واحد اتیل بنزن و اســتایرن مونومر، استمرار تولید در ۱۰۰ 
 درصد ظرفیت اسمی و جلوگیری از کاهش تولید به میزان ۷۰ 
هزارتن در سال محقق خواهد شد.  حسنی همچنین پروژه های 
زنجیره ارزش این مجتمع را واحد تولید پروپیلن و پلی پروپیلن 
) PDH & PP ( که و موافقت اصولی  وزارت نفت اخذ شده و در 
مرحله واگذاری زمین، انتخاب الیسنسور است، واحد اتیل بنزن 
و استایرن مونومر دوم و زنجیره پایین  دستی استایرن مونومرکه 

در مرحله مطالعات امکان ســنجی است و واحد شیرین سازی 
و تفکیک پنتان پالس که در مرحله مطالعات  امکان ســنجی 
اســت، عنوان کرد و افــزود: به محض تخصیــص زمین، کار 
ســاخت واحد تولید پروپیلن و پلی پروپیلن را شروع  می کنیم 
 و پیش بینی می شــود در مدت چهارسال به بهره برداری برسد. 

او همچنین با اشــاره به اجرای پروژه های مختلف در راســتای 
سیاست تولید داخل گفت که این اقدامات موجب صرفه جویی 
ارزی  چهار میلیون و ۷۸۸ میلیون و ۶۳۱ یورویی در پتروشیمی 
پارس شده اســت.  مدیرعامل پتروشــیمی پارس همچنین با 
  HSE  پاسداشت یاد و خاطره مرحوم شریفی کیا، رئیس فقید
این شــرکت که در راه مقابله با  ویروس کرونا، حفظ ســالمت 
کارکنان و مردم منطقه خود به این ویروس مبتال شــد و جان 
باخت، به دستاوردهای این شرکت در  حوزه محیط زیست اشاره 
کرد و گفت: پروژه ارتقای ســطح ایمنی واحد با پیشــرفت ۴۲ 
  FALK  درصدی در حال انجام است، پروژه های  بهبود ارزیابی
با پیشــرفت ۶۴  درصدی نیز در حال انجام است و این شرکت 
که به دلیل کســب رتبه صنعت سبز در سال های   ۹۸ و ۹۹ از 
معافیت عوارض آالیندگی برخوردار بود به دنبال کســب دوباره 

این رتبه در سال ۱۴۰۰ است. 
وی همچنین به ارائه گزارشــی از اقدامات این شرکت در حوزه 
مســئولیت های اجتماعــی پرداخت و از ســهم ۱۳ درصدی 
پتروشــیمی  پارس معــادل ۹ میلیــارد و ۳۶۰ میلیون تومان 
 در اقدامات انجام شــده توســط شــورای راهبردی خبر داد. 

در ادامه مجمع گزارش حسابرس قرائت شد و صورت های مالی 
این شــرکت با اکثریت آرا تصویب شد.  همچنین روزنامه های 
دنیای اقتصاد و ایران به عنوان روزنامه های رسمی این شرکت 
تصویب شدند.  در بخش مسئولیت اجتماعی نیز، مجمع عمومی 
 با تخصیص بودجه ۱۶ میلیارد تومانی به این شرکت موافقت کرد. 

در پایان این مجمع با ســود دو هزار تومانی به ازای هر ســهم 
پارس موافقت کرد. 

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی پارس

درآمد عملیاتی 263 میلیاردی پتروشیمی پارس در سال 1399

 مدیرعامل پتروشیمی پارس، با اشاره به تحقق 95 درصدی تولید به ظرفیت اسمی این مجتمع از افزایش فروش 
و سودآوری پارس  خبر داد و گفت: درآمد عملیاتی پتروشیمی پارس 71 درصد بیشتر از سال قبل و سود عملیاتی 

67 درصد بیشتر از سال قبل مالی  شده است. 
 به گزارش روابط عمومی پتروشــیمی پارس، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی پارس برای سال 
مالی منتهی به اســفند   1399، با حضور ارکان مجمع و حضور 91.97 درصدی سهامداران با رعایت پروتکل های 

بهداشتی در سالن همایش گروه  پتروشیمی خلیج فارس و به صورت برخط برگزار شد. 
 در این مجمع که به ریاست سعید محبی فرد برگزار شد، مدیرعامل پتروشیمی پارس به ارائه گزارش عملکرد و 

دستاوردهای این  شرکت پرداخت. 

علت افزایش فروش کل محصوالت 
پارس علی رغم کاهش تولید در برخی 
محصوالت به فروش محصوالت تولید 
 شده در سال قبل از آن که یا روی آب و 
در کشتی ها بود و یا در مخازن دخیره 

شد بر می گردد


