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حسین نقیب

پرویز مشکاتیان؛ موسیقی دان و نوازنده سنتور

پرویز مشکاتیان متولد  ۲۴اردیبهشت  ۱۳۳۴در نیشابور ،آهنگساز ،موسیقیدان ،استاد
دانشــگاه ،پژوهشگر و نوازنده سنتور بود .او به سه تار نیز آشنایی داشت .مشکاتیان از
سال  ،۱۳۵۶همکاری با رادیو را زیر نظر هوشنگ ابتهاج آغاز کرد ولی پس از واقعه
 ۱۷شهریور  ۱۳۵۷از رادیو استعفا داد و مؤسسه چاووش را با همکاری هنرمندان گروه
عارف و شیدا تشکیل داد .سپس با همکاری شهرام ناظری ،تصنیف «مرا عاشق» را بر
روی شعر موالنا ساخت .از سال  ۱۳۵۸تا سال  ۱۳۶۷با محمدرضا شجریان همکاری
داشت که نتیجه این همکاری ،آثار ماندگاری چون بیداد ،آستان جانان ،سر عشق ،نوا،
دستان ،گنبد مینا و جان عشاق بود .وی در همه این آثار ،به عنوان آهنگساز و نوازنده
ســنتور همکاری داشت .او همچنین کارهای بسیار پرباری با نوازندگانی چون حسین
علیزاده (سرپرســت گروه عارف و گروه شــیدا) و محمدرضا لطفی (سرپرســت گروه
شیدا) دارد .پس از قطع همکاری با محمدرضا شجریان ،وی با خوانندگانی چون علی
جهاندار ،ایرج بسطامی ،علیرضا افتخاری ،حمیدرضا نوربخش ،علی رستمیان و شهرام ناظری همکاری کرد .او همچنین در
فستیوال جهانی موسیقی تحت عنوان (روح زمین) در کشور انگلستان شرکت کرد و مقام نخست را بدست آورد .مشکاتیان
از سال  ۱۳۷۶اجراهای صحنهای و انتشار آلبوم را متوقف کرد و تا تابستان سال  ۱۳۸۴کنسرتی در کشور اجرا نکرد .یکی
از واپســین کارهای وی آلبوم تکنوازی تمنا بود که در ســال  ۱۳۸۴نواخت و منتشر کرد .همچنین وی در روزهای  ۶تا ۹
آذر  ۱۳۸۶به عنوان سرپرســت گروه عارف کنسرتی در تهران برگزار کرد که حمیدرضا نوربخش به عنوان خواننده در آن
شرکت داشت .در سال  ،۱۳۸۶پس از حضور پرویز مشکاتیان در کنسرت محمدرضا شجریان ،رابطه این دو استاد موسیقی
ایرانی که بیش از یک دهه تیره بود ،مجددا ً برقرار شد .همچنین ،در مراسم جشن خانه موسیقی در  ۲۳مهر  ،۱۳۸۶لوح
تقدیر از یک عمر فعالیت هنری توسط محمدرضا شجریان به عنوان رئیس شورای عالی خانه موسیقی به پرویز مشکاتیان
داده شد .از آثار مشکاتیان ،کتابهای فراوانی منتشر شدهاست .از این کتابها میتوان به اثرهای بیست قطعه برای سنتور،
گل آئین ،گل آواُ ،ســل آیین ،مجموعه تصانیف ،بیداد ،الله بهار اشــاره نمود .پرویز مشکاتیان در تاریخ  ۳۰شهریور سال
 ۱۳۸۸در منزلش در تهران و در سن  ۵۴سالگی بر اثر نارسایی قلبی درگذشت.
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(نهجالفصاحه)

حبیب یغمایی

حبیب یغمایی (زاده  ۱۲۸۰خورشیدی در خور ناحیه جندق از بخش خور و بیابانک -
درگذشته  ۲۴اردیبهشت  ۱۳۶۳تهران) ،محقق ادبی ،روزنامهنگار ،و شاعر ایرانی معاصر
بود .بیتردید بزرگترین خدمت حبیب یغمایی به زبان فارســی و حوزه پژوهشهای
ایرانی ،چاپ و نشــر مرتب مجله یغما طی سی و یک سال است .یغمایی اولین بار در
 ۱۳۰۱امتیاز انتشــار مجله را از وزارت معارف دریافت کرد ،اما سپس تا چندین سال
از انتشــار مجله مستقل منصرف شد .در این مدت او تجربه انتشار مجالت مختلف را
به دست آورد .یک دوره سردبیر مجله نامه فرهنگستان شد و مجله آموزش و پرورش
را ســه سال مدیریت کرد .با این تجربیات بود که در اواخر سال  ۱۳۲۶تقاضای امتیاز
مجله یغما را کرد .مجله یغما در مدت  ۳۱ســال جمعا در  ۳۶۶شــماره انتشار یافت.
اولین شــماره در فروردین  ۱۳۲۷و آخرین شماره در اســفند  ۱۳۵۷منتشر گردید.
نویسندگان و ادیبان برجســتهای چون مجتبی مینوی ،جاللالدین همایی ،محیط
طباطبایی ،دکتر محمد معین ،حســین ســعادت نوری و باســتانی پاریزی نتایج تحقیقات خود را در مجله یغما منتشر
میکردند بهطوریکه دوره مجله یغما از مهمترین منابع ادبی ایران در فاصله ســالهای  ۱۳۲۷تا  ۱۳۵۷و مجموعهای از
آثار بزرگترین محققان معاصر ایران است .مجله یغما پس از سی و یک سال انتشار منظم و پس از نشر آخرین شماره در
اسفند  ۱۳۵۷با اعالم رسمی یغمایی و تودیع او تعطیل شد .حبیب یغمایی در  ۲۴اردیبهشت  ۱۳۶۳در تهران درگذشت.
پیکر او به خور و بیابانک منتقل شد و در آرامگاه احداثی وی به خاک سپرده شد.

روزنامهبازی
روزنامه کیهان  24 -اردیبهشت 1358

ســه ماه بعد از پیروزی انقالب همه اخبار هنوز حول
و حوش مبارزات است اما در این میان روزنامه کیهان
موضوع متفاوتی را برای تیتر اول انتخاب کرده اســت:
«الیحه عفو عمومی به دولت داده شد».
این خبر توســط وزیر دادگســتری دولــت موقت به
مطبوعات داده شــد .دیگر تیترهای این روزنامه از این
قرار بود« :شــهردار تهران :خانه نســازید ،زمین ارزان
میشــود»« ،آیت اهلل خلخالی رئیــس دادگاه انقالب
فاش کرد :توطئه بمبــاران خانه امام و قتل عام 100
هزار نفر در روزهای انقالب » و...

فیلم بازی
پست

روند ادامهدار کندی اینترنت در روزها و ماههای اخیر

دانستنیها
تاثیر شیردهی بر سالمت روانی مادر

پژوهشگران آمریکایی در بررســی جدیدی ،تاثیر شیردهی را بر سالمت
روانی مادر ارزیابی کردهاند .به گزارش ایسنا و به نقل از نوروساینس نیوز،
یک پژوهش جدید که با مرور پژوهشهای گذشــته انجام شــده ،اثرات
شیردهی را بر سالمت روان مادر مورد بررسی قرار داده است .مگان یوئن
( )Megan Yuenو اولیویا هال ( ،)Olivia Hallپژوهشگران «دانشکده
پزشکی چان دانشگاه ماساچوست»( )UMMSبه همراه همکاران خود،
این پژوهش را انجام دادند و دریافتند که شیردهی با بهبود سالمت روانی
مادر در ارتباط است .با وجود این ،اگر مادری در شیردهی مشکالتی داشته
یا بین انتظارات و تجربه واقعی او تفاوتی وجود داشــته باشد ،شیردهی با
پیامدهای منفی سالمت روان همراه خواهد بود .از  ۳۶پژوهشی که رابطه آماری معنیداری را بین تغذیه با شیر مادر و سالمت روان پیدا
کردند ۲۹ ،مورد از آنها دریافتند که شیردهی با مشکل روانی کمتری همراه است و یک پژوهش نشان داد که تغذیه با شیر مادر با افزایش
نشانههای مشکل روانی مادر مرتبط است .از  ۳۴پژوهشی که رابطه آماری معنیداری را بین تغذیه با شیر مادر و نشانههای افسردگی پس
از زایمان نشان دادند ۲۸ ،پژوهش نشان دادند که تغذیه با شیر مادر ،خطر افسردگی پس از زایمان را کاهش میدهد .سوزان کورنشتاین
( ،)Susan Kornsteinسردبیر مجله « »Journal of Women’s Healthگفت :برای کمک کردن به پزشکان در شخصیسازی کردن
شیردهی و مشاوره سالمت روان ،مهم است که بدانیم با وجود این که شیردهی به طور کلی با بهبود سالمت روان مادر مرتبط است اما اگر
مادر با مشکالت شیردهی مواجه شود یا تجربه واقعی انتظارات او را برآورده نکند ،میتواند پیامدهای منفی بر سالمت روان داشته باشد.

فناوری

هیچ تولیدی نمیتواند چشمانداز اقتصاد کشور را محقق کند

چین با چاپگر  ۳بعدی و هوش مصنوعی سد میسازد

چین قصد دارد بلندترین سازه جهان با استفاده از چاپ سهبعدی و هوش مصنوعی را بسازد .به گزارش
ایســنا و به نقل از آیای ،گزارشــی از بیزینس اینســایدر نشــان میدهد که این کشور به لطف هوش
مصنوعی ،رباتهای ساختوساز و فناوری چاپ سهبعدی ،قادر به ساخت یک سد عظیم نیروگاه آبی در
مدت تنها دو ســال است .سد یانگکو ( )Yangquالیه به الیه در فالت تبت ساخته خواهد شد و این
روند در مقالهای که در ماه آوریل در مجله دانشــگاه «چینهوا»( )Tsinghuaمنتشــر شد ،تشریح شده
است .اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود ،این سد با ارتفاع حدود  ۱۸۰متر به بلندترین سازه جهان که
با فناوری چاپ ســهبعدی ساخته شده ،تبدیل خواهد شد و رکورد قبلی را که متعلق به یک ساختمان
اداری دو طبقه  ۲۰فوتی(شش متری) در دبی است ،خواهد شکست .دانشمندان نویسنده این مقاله جدید
میگویند که سد تکمیل شدهی «یانگکو» ساالنه پنج میلیارد کیلووات ساعت برق در اختیار چین قرار
میدهد .به گفته نویسندگان ،این فرآیند توسط یک سیستم هوش مصنوعی مرکزی انجام خواهد شد که
یک خط مونتاژ خودکار پیچیده ،از جمله ناوگانی از وسایل نقلیه بدون سرنشین را مدیریت خواهد کرد .از کامیونهای بدون سرنشین برای حمل مصالح ساختمانی
استفاده خواهد شد ،در حالی که بولدوزرهای بدون راننده نیز در ساخت و ساز کمک خواهند کرد .غلتکهای مجهز به حسگر نیز به فشردن هر الیه از سد کمک
میکنند .با بنا نهادن هر الیه از سد ،حسگرها توسط هوش مصنوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند تا اطمینان حاصل شود که فرآیند ساخت طبق برنامه پیش
ت و ساز وجود دارد را از بین میبرد و روند
میرود .به گفتهی محققان ،استفاده از هوش مصنوعی خطای انسانی و همچنین خطر آسیب انسانی که در محل ساخ 
ساخت و ساز را روانتر میکند.

مناقصه عمومی یک مرحلهای
فراخوان مناقصه

اداره کل بهزیســتی اســتان قم در نظر دارد فراخــوان مناقصه
تامیــن  9دستگاه وسیله نقلیه به همراه راننده به شماره (سیستمی)
 2001003359000001را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید.
کلیــه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا
بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت
به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای
کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

(پســت )The Postیک فیلــم آمریکایی بــه کارگردانی
استیون اسپیلبرگ در سبک درام تاریخی است که در سال
 ۲۰۱۷منتشر شدهاست.
نویسندگان این فیلم لیزهانا و جاش سینگر هستند.
فیلم درباره تصمیم پرمخاطره واشــنگتن پست برای انتشار
اســناد پنتاگون در سال  ۱۹۷۱اســت .این اثر در کمتر از
یک سال ســاخته شــد و به طرز عجیبی سرگرم کننده و
جذاب است.
مریل استریپ نیز در نقش ناشر پست یعنی کاترین گراهام
و تام هنکس در نقش ویراســتار اجرایــی ،بنبردلی حضور
دارند که پیروزی را برای آزادی این نشریه رقم میزنند.
درون مایه فیلم که در رابطه با قدرت روزنامه نگاری است،
سرگیجه آور است.
در ژوئیه  ۲۰۱۷اعالم شد که جان ویلیامز ،رفیق همیشگی
استیون اسپیلبرگ آهنگســازی این فیلم را بر عهده دارد.
در اصل قرار بــود که جان ویلیامز برای اســپیلبرگ فیلم
بازیکن شــماره یک آماده را آهنگســازی کند ولی ترجیح
داد تا به جای آن فیلم ،فیلم کاغذها را آهنگســازی کند و
پروژه آهنگسازی فیلم بازیکن شماره یک آماده بدست آلن
سیلوستری افتاد.

شناسه آگهی1314131 :

 تاریخ انتشار فراخوان – 1401/02/17 :ساعت 14:00 مهلت دریافت اسناد فراخوان14:00 – 1401/02/20 : مهلت ارسال پیشنهادات – 1401/02/31 :ساعت 8:00 زمان بازگشایی پاکتها – 1401/02/31 :ساعت 9:00نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:
ضمانتنامــه بانکی و فیش بانکی (وجه نقد) به مبلغ 825/525/000
ریال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه:
 75متری عمار یاسر ،بلوار تعاون ،ساختمان ادارات ،اداره کل بهزیستی
استان قم
 -37777731داخلی  222و 223

شناسه آگهی1314362 :

به اطالع ميرساند افراد با مشخصات ذیل به علت ترک خدمت و غیبت غیرموجه متوالی در هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دانشگاه علوم
پزشــكي هرمزگان مطرح و منجر به صدور ابالغ اتهام گرديده اســت لذا با توجه به اينكه نشــاني از محل اقامت نامبردگان در دست نميباشد به ایشان ابالغ

ميگردد جهت تعيين تكليف از تاريخ نشر اين آگهي حداكثر به مدت ده روز به آدرس :بندرعباس انتهاي بلوار شهيد چمران جنب استانداري سابق ستاد مركزي

دانشگاه علوم پزشكي اداره كارگزيني مراجعه نمايند.
رديف

نام و نام خانوادگي

نام پدر

شماره شناسنامه

شغل

محل خدمت

1

صدیقه خواجه

اسحق

3109

کارشناس بهداشت خانواده

شبکه بهداشت و درما ن شهرستان قشم

2

لیال میسن تمار

عباس

375

بهیار

مرکزآموزشی درمانی دکتر علی شریعتی

3

سمیه مهران

عطا ءاله

575

کارشناس آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان حضرت الزهرا

مدیریت روابط عمومی
دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی بندرعباس

مگر با توسل به تولید با شاخصههای دانشبنیان

عبداهلل عذاری اهــوازی مدیرعامل
شــرکت نفــت و گاز ارونــدان در
یادداشــتی اهداف توســعهای این
شرکت در بیست و ششمین نمایشگاه
بینالمللی صنعت نفت را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و
گاز اروندان ،عبداهلل عذاری اهوازی در
این یادداشت نوشت:
نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی ایران که ساالنه با حضور
جمع کثیری از شــرکتهای توانمند
داخلی و خارجی برپا میشود ،فرصت
مناسبی جهت جذب سرمایه ،همکاری
متقابل،تقویت توان سازندگان داخلی،
ارتقــای توان فنی و مهندســی ،باال
بردن سطح تولید و همچنین افزایش
ظرفیتهــای اجرایــی پیمانکاران،
شــرکتهای تولیدی و بهرهبرداری و
مراکز دانش بنیان ایجاد میکند.
شــركت نفت و گاز اروندان نيز همه
ســاله به عنوان دومين توليدكننده
بزرگ نفت خام ايران در این نمایشگاه
حضوری فعال داشــته ،این شرکت با
راهبري  6ميدان مشترك و  7ميدان
غيرمشترك بزرگ و پيچيده ،عالوه بر
توليد صيانتي ،در حال توسعه ميادين
و اجراي پروژههــاي منتج به ازدياد
برداشــت از ميادين به ويژه ميادين
مشترك اســت و همچنین به عنوان
اولین شرکت تابعه شرکت ملی نفت
ایران محسوب میشود که برونسپاری
خدمات بهرهبرداری از میادین تحت
سرپرستی خود را بصورت یکپارچه به
پیمانکاران داخلی واگذار کرده است.
تاکید مدبرانهای که مقام معظم رهبری
در نامگذاری ســال جاری به تولید با
شاخصه دانش بنیان داشتهاند ،به اثبات
تجربههای گذشته ،نشان از آن دارد که
هر تولیدی نمیتواند چشماندازهای
باالی اقتصادی را محقق کند مگر آنکه
با بهرهوری و هزینهکرد متناسب بتواند
ارزشآفرینی کند و امروزه این رویکرد
«تولید دانشبنیان» از این جهت برای
صنعت نفت اهمیت دوچندان داشته

و یک راهبرد ضروری اســت که در
آیندهای نهچندان دور با ورود به نیمه
دوم عمر مخــازن نفتی ایران ،دوران
مخازن پربازده و کم هزینه تمام خواهد
شد و حداکثر تولید صیانتی و تحقق
اهداف تولیدی که در خور این میزان
ذخایر عظیم نفتی کشور باشد تنها با
اتکاء به دانش روزآوری شــده ممکن
خواهد بود .این الــزام آیندهنگرانه
صنعت نفت بزرگ ایران را در مســیر
فناورمحور شدن قرار داده که با روی
کار آمدن دولت سیزدهم و یک نگاه
و رویکرد درســت درونزا ،این روند
شتاب بیشتری به خود گرفته است.
تحقق تولید دانش بنیان بیشک در
گرو اعتماد و ایجاد فرصت نقشآفرینی
به شرکتهای دانشبنیان نمود پیدا
خواهد کــرد ،بنابراین با اعتمادی که
بــه ظرفیتهای بومی وجــود دارد،
باید زمینه الزم بــرای نقشآفرینی
ســازندگان و تأمینکنندگان داخلی
برای پیشــبرد و تحقق شــعار سال
بیش از پیش فراهم شود ،البته در این
میان نباید از نقش دانشگاهها و مراکز
پژوهشی و تحقیقاتی غافل بود چراکه
این دانشگاهها و مراکز علمی هستند
که میتوانند زیرســاختها و شرایط
رشد دانشبنیانها و حمایت از تولید
داخلی را فراهم کنند.
و اینــک که پس از یکســال وقفه،
دوباره جمع بزرگ صنعت نفت ،گاز و

پتروشیمی کشور با شعار «نفت دانش
بنیان ،تولید ایرانی ،صادرات جهانی»
در بیســت و ششــمین نمایشگاه
بینالمللی نفت تهران گرد هم میآیند،
بستري درخور تحســين و متناسب
جهت هم افزایی و رفع نيازهاي بخش
خصوصــي و دولتی فراهــم میآید،
همچون نمايشــگاههاي پيشين که
فرصتهاي همكاري بسيار ارزندهاي
را در اختيار این شركت قرار داد تا با
شناسايي سازندگان و تأمينكنندگان
واجد شرايط ،در اسرع وقت نيازهاي
تجهيزاتي و خدماتي خود را برآورده
سازد.
نمايشگاه بيست و ششم نيز ميتواند
بيش از پيش ،زمينهســاز تعامالت،
تســهيم دانــش روز ،بروزرســاني
اطالعات فني و عملياتي و دستيابي
به فنآوريهــاي نوين در عرصههاي
مختلف توليد ،نگهداري و تعميرات،
فرآورش و غيره باشد.
در همیــن خصوص ،شــرکت نفت و
گاز اروندان در این دوره از نمایشگاه
بینالمللــی نفت تهــران با هدف
شناســایی و حمایت از پیمانکاران،
مشــاوران ،مراکز دانــش بنیان و
همچنین سازندگان کاالهای داخلی
در بهرهبــرداری از میادیــن غرب
کارون حضور فعالی خواهد داشــت
و پاســخگوی مراجعهکننــدگان و
بازدیدکنندگان خواهد بود.

