طرح روز

فناوری

پروانه ایزدخواست

کشف مواد نادر در پالستیکهای مصرفی انسان!
پژوهشگران انگلیسی در بررسی جدید خود،
برخی از مواد نادر را در پالستیکهای مورد
استفاده انسان یافتهاند.
به گزارش ایســنا و به نقل از فستکمپانی،
«پرازئودیمیــم» (،)Praseodymium
«دیســپروزیوم» ( )Dysprosiumو
«نئودیمیــم» ( ،)Neodymiumفلــزات
گرانبها و کمیابی هســتند که در بسیاری از
ابــزار الکترونیکی به کار میروند .به دســت
آوردن این فلزات نه تنها هزینه باالیی دارد،
بلکه به تخریب باورنکردنی محیط زیســت
منجر میشود.
دانشــمندان به تازگی کشــف کردهاند که
بسیاری از این فلزات نادر را میتوان در پالستیکهای مصرفی روزمره از جمله بطریهای آب ،اسباببازیهای کودکان،
ظرف ماســت و جای لوازم آرایش پیدا کرد .پالستیکهای یک بار مصرف نیز مقادیر کمی از این گنجینههای نادر را در
خود جای دادهاند.
«اندرو ترنر»( ،)Andrew Turnerپژوهشــگر «دانشــگاه پلیموث»( )University of Plymouthو سرپرست این
پژوهش گفت :این فلزات ،واقعا ارزشــمند هســتند و عناصر حیاتی فناوری جدید به شمار میروند .ما دریافتهایم که این
فلزات در حال تبدیل شدن به آالینده هستند.
مدتی است که دانشمندان فهمیدهاند پالستیکهای مورد استفاده ما میتوانند مواد غیرمنتظرهای را شامل شوند؛ به ویژه
پالستیکهای سیاه که سطح خطرناکی از برم یا سرب در آنها وجود دارد .دلیل این موضوع ،اضافه کردن موادی مانند برم
به تلویزیونها و سایر دستگاههای الکترونیکی به عنوان بازدارنده شعله است.
این پژوهش جدید ،به طور کلی با پژوهشهای دیگر متفاوت اســت .نخســتین موفقیت پژوهش کنونی این اســت که
دانشمندان به وجود مواد کمیاب در پالستیکها پی بردند .میتوان گفت که نسبت مواد کمیاب موجود در پالستیکها
با توزیع آنها در پوسته زمین برابر است .ترنر گفت :جالب است .ما هر چه را که مورد استفاده ما است ،آلوده میکنیم.
دومین نکته این است که پژوهشگران در این پروژه ،به جای محصوالت بازیافتی ،پالستیکهایی را که از نفت خالص به
دست آمده بودند ،مورد بررسی قرار دادند .این بدان معناست که ما نمیتوانیم وجود مواد کمیاب را در قطعات الکترونیکی
بازیافتی یا سایر آالیندههای ساخته شده توسط بشر ردیابی کنیم.
ترنر باور دارد که این پژوهش ،بیش از این که پاسخ ارائه دهد ،سوال ایجاد میکند.
پیــش از هر چیز باید بدانیم که این موضوع ،پدیده جدیدی نیســت .به گفته ترنــر و گروهش ،مواد کمیاب روی زمین
را میتوان در زبالههای پالســتیکی اقیانوس یافت؛ بدین ترتیب ممکن اســت که این آلودگی ،طی دههها رخ داده باشد.
پالستیکها ،مواد شگفتانگیزی هستند که طی دههها بدون تغییر ماندهاند .ترنر گفت :مواد کمیاب احتماال همه مدت و
بدون این که ما باخبر شویم ،در پالستیکها بودهاند.
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شش صفت نیک است پیکار با دشمنان خدا به وسیله شمشیر و
روزه در تابستان و نیکصبری به هنگام مصیبت و ترک مجادله
و انفاق در نهان و دوستی در راه خدا.
(نهجالفصاحه)

نگاه
پوتین یا بایدن :کدامیک
به اسرائیل نزدیکترند؟
سید هادی برهانی

نمایی جدید از واکسن زدن شهاب حسینی!

پیشنهاد

فیلم بازی

جواد لگزیان

عکاسی در سفر

اشکها و لبخندها
آوای موســیقی (که در ایران با عنوان
اشکها و لبخندها شناخته شدهاست)
فیلم موزیکال سال  ۱۹۶۵به کارگردانی
رابــرت وایــز و با بازی جولــی اندروز
و کریســتوفر پالمر اســت .ترانههای
ایــن فیلم را راجــرز و هامرســتاین،
زوج آهنگســاز آمریکایی ساختهاند و
فیلمبرداری آن در زالتسبورگ اتریش
و باواریــا در آلمــان غربی و همچنین
در اســتودیوی فاکس قرن بیستم در
کالیفرنیا انجام شدهاست .فیلم در تاریخ
 ۲مارس  ۱۹۶۵در آمریکا منتشر شد.
با توجه به محدودیتهایی که در اکران
وجود داشــت این فیلم توانست با موفقیت بزرگی در گیشه مواجه شود و به عنوان پرفروشترین فیلم تاریخ در زمان خود
دست یافت و تا پنج سال این مقام را حفظ کرد .این فیلم به شدت پرطرفدار بود و توانست رکورد باکس آفیس را در ۲۹
کشور بشکند .همچنین این فیلم توانست پنج جایزه اسکار را نیز از آن خود کند .در سال  ۱۹۹۸نیز بنیاد سینمای آمریکا
این فیلم را به عنوان چهارمین فیلم برتر موزیکال تاریخ انتخاب کرد.
بخش بزرگی از داستان و فیلمنامه برگرفته از وقایع حقیقی هستند که در سال  ۱۹۳۸میالدی در شهر زالتسبورگ اتریش
اتفاق افتادهاند .ماریا دختر جوانی که در صومعه زندگی میکند و داوطلب راهبه شــدن اســت ،عاشق رقص و آواز است.
راهبه مسؤل او وی را برای سرپرستی فرزندان کاپیتان بیوه «فون تراپ» انتخاب کرده و او را به منزل ایشان میفرستد.

روزنامهبازی
روزنامه میزان
 5اسفند 1359
«چماق بــازی از بدترین چیزهایی
است که در آخر سلطنت محمدرضا
درســت شــد» ؛ تیتر اول روزنامه
میزان از ســخنان امام خمینی در
جمع پرســنل شهربانی گرفته شده
بود.
ایشــان در آن زمان سفارش کرده
بود« :مراقب باشــید .در اجتماعات
یک دســته اشــرار وارد نشــوند و
بخواهند درگیری ایجاد کنند».

چهرهها
استیو جابز؛ نابغه فناوری
استیون جابز ،معروف به استیو جابز یکی از بنیانگذاران اصلی و مدیرعامالن شرکت
فنآوری اپل بوده است.
وی در  24فوریه  1955در شــهر سانفرانسیسکو ایالت کالیفرنیای آمریکا به دنیا
آمد .ســپس پائول و کالرا جابز وی را به فرزندی قبول کردند .پائول یک مکانیک
بود.
اولین تجربه استیو جابز در زمینه فنآوری در پارکینگ یکی از همسایههای خانه
پدریش شــروع شد .همسایه خانواده جابز در شرکت الکترونیک هیولت پکارد کار
میکرد و استیو از نوجوانی به کار با قطعات الکترونیکی عالقهمند شد.
ســپس در یک کلوپ طرفداران شرکت  HPثبت نام کرد و در آنجا با جدیدترین
ابداعات صنعت الکترونیک و کامپیوتر آشــنا شد .استیو  12ساله در همان کلوپ
تجربه کار با اولین کامپیوتر را کســب کرد .در تمام طول دبیرســتان اســتیو در
نشستها و سخنرانیهای عمومی شرکت  HPحضور داشت و حتی یک بار در بین
سخنرانی ویلیام هیولت؛ بنیانگذار شرکت  HPدر بین جمع از او خواست تا چند
قطعه الکترونیکی برای ساخت یک پروژه درسی را در اختیارش گذارد .ویلیام هیولت که از درخواست جابز جوان متعجب
شدهبود قطعات مورد نیاز را در اختیارش گذاشت و او را برای دوره آموزشی به شرکت  HPدعوت کرد.
جابز در  1975به عضویت گروهی به نام کلوپ کامپیوترهای خانگی درآمد و در همانجا با استیو وزنیاک آشنا شد .این دو
بعدا ً شــرکت اپل را راهاندازی کردند .در آن زمان اســتیو وزنیاک در حال کار برروی یک کامپیوتر کوچک بود .جابز که به
پتانسیلهای بازاریابی کامپیوتر ساخت وزنیاک پی بردهبود با او وارد کار شد.
در  1976جابز و وزنیاک شرکت اپل را با نام  Apple Computer Companyراهاندازی کردند .جابز میگوید نام اپل
(سیب) را به این جهت انتخاب کرد که یک تابستان برای کار به چیدن سیب در یک مزرعه مشغول بود.
در اوایل کار جابز و وزنیاک از فروش مایکروباس و ماشین حساب ساخت خود هزار و  300دالر سود بردند .کار اصلی آنها
در آن زمان فروش بوردهای مدار و کار برروی ساخت یک کامپیوتر شخصی بود.
بعد از مدت کوتاهی در بازار کامپیوتر و الکترونیک ،جابز به این نتیجه رسید که خالء وسیعی در بازار کامپیوتر وجود دارد.
در آن زمان تمام کامپیوترها مینفریم ( )Mainframeبودند ولی پیشرفتهای صنعت الکترونیک ،در حال متحول کردن
ساخت کامپیوترهای شخصی بود.
جابز و وزنیاک کامپیوتر پیشینی که به نام  Apple Iفروخته بودند را دوباره طراحی کردند و با ایجاد تغییراتی آن را با نام
 Apple IIدر سال  1977به بازار عرضه کردند و تنها در یک سال  2.7میلیون دالر از فروش این کامپیوتر درآمد کسب
کردند .تنها در سه سال فروش شرکت آنها به  200میلیون دالر رسید .بسیاری از تحلیلگران رشد شرکت اپل را یکی از
شاخصترین نمونههای رشد شرکتهای تولیدی در تاریخ آمریکا میدانند.
استیو جابز تا اکتبر  2009میزان  5.426میلیون دالر از سهام اپل را در اختیار داشت .وی همچنین تا آن زمان  138میلیون
دالر از سهام شرکت دیزنی را در اختیار دارد .مجله فوربز ( )Forbesسرمایه استیو جابز را تا سال  2009حدود  5.1میلیارد
دالر تخمین زد .به این ترتیب وی چهل و سومین پولدار در آمریکاست.
یکی از شاخصترین نکات در مورد استیو جابز که همکارانش همواره به آن اشاره میکردند ،نحوه مدیریت اوست .بسیاری
از کارمندان و همکارانش میگویند روحیه چالشگر و رقابتی جابز او را از دیگر رقبایش جدا میسازد.

این کتاب برای کسانی ترجمه شده است که در هر شرایطی پای در راه مینهند و با چشمانی باز
سفر کرده و با گذشتن از مرزهای جغرافیایی به ساحت زندگی همنوعان خود وارد میشوند؛ به
سرشت و سرنوشت دیگر افراد جوامع بشر با دقت نگریسته و با ثبت آن در اندیشه و دوربین خود
در لحظاتی شریک میشوند که دیگران از آن غافل و دورند ،و از این راه به تعالی زندگی و درک
دیگران و تعامل با هستی نائل میشوند.
از آنجا که زیبایی در حرکت است و جا به جا شدن ،حرکت و سفر به تعالی انسان کمک میکند،
این مجموعه میتواند در ارتقای این مفاهیم موثرتر باشد .این کتاب در هشت بخش تدوین شده
اســت« .چهرهها و مکانها»« ،طبیعت و حیات وحش»« ،نور ،آب و هوا و پدیدههای طبیعی»،
«عوامــل تأثیرگذار در عکس»« ،نور فالش و نور محیــط»« ،جلوههای ویژه ،روشها و ابزارها»،
«تهیه گزارش ســفر» و «یادداشتهای مترجم /فهرســت نام عکاسان» عنوان بخشهای کتاب
است.
کتاب حاضر را انتشارات «ترانه» با صفحههای گالسه مصور و به صورت رنگی منتشر کرده و در
اختیار هنردوســتان قرار داده است .عکاســی در سفر کتابی است از جف ویگنال با ترجمههاشم جوادزاده که در  252صفحه و توسط
انتشارات ترانه به چاپ رسیده است.

دانستنیها
تاثیر رژیم غذایی بر طول عمر چیست؟
محققان دانشگاه «شــفیلد» در جدیدترین مطالعه خود به بررسی
چگونگی تاثیر رژیمهای غذایی بر طول عمر افراد پرداختهاند.
به گزارش مدیکال اکســپرس ،تحقیقات جدید محققان دانشــگاه
«شفیلد» نشــان میدهد که تغییر به یک رژیم غذایی غنی پس از
گرفتن یک رژیــم غذایی محدود میتواند امید به زندگی را کاهش
داده و تأثیرات منفی بر سالمتی بگذارد.
مدتها است تصور بر این است که محدود کردن مصرف مواد غذایی
میتواند طول عمر را افزایش دهد ،اما محققان اکنون بینش جدیدی
از این موضوع ارائه دادهاند و همچنین اینکه رژیمهای غذایی چگونه
میتوانند از نظر کند کردن روند پیری و بروز بیماریهای وابسته به
سن به انسان سود برسانند.
متخصصان انستیتوی « »Healthy Lifespanدر دانشگاه شفیلد( )Sheffieldو دانشگاه براون( )Brownدر ایاالت متحده آمریکا
نظریه تکاملی موجود را مبنی بر اینکه محدود کردن رژیم غذایی(کاهش مصرف یک یا چندین ماده مغذی بدون ایجاد ســوء تغذیه)
باعث طول عمر در انسان و حیوان میشود ،آزمایش کردند .این نظریه نشان میدهد که دلیل این امر این است که انسانها و حیوانات
در زمان کمبود مواد غذایی روی حفظ و ترمیم بدن سرمایهگذاری میکنند تا زمانی که دوباره دسترسی به مواد غذایی افزایش مییابد،
منتظر بمانند .با این حال ،یافتههای جدید مطالعه حاضر ،این نظریه را به چالش کشــیده اســت .مگسهای میوه که از رژیم غذایی
محدودی تغذیه میکردند ،پس از آنکه به رژیم غذایی غنی بازگشتند ،خطر مرگ بیشتری را تجربه کردند و در مقایسه با مگسهایی
که کل زندگی خود را صرف یک رژیم غنی میکردند ،تخمهای کمتری گذاشــتند .این نشان میدهد که به جای انتظار برای افزایش
مواد مغذی در آینده ،رژیم غذایی محدود به کشته شدن آنها منجر شد.
محققان میگویند به جای اینکه محدودیت در رژیم غذایی ،مکانیســمهای بازیابی و نگهداری را افزایش دهد ،در واقع میتواند فرار از
اثرات مضر رژیم غذایی غنی باشــد .این تعبیر جدید میتواند به ما کمک کند تا بفهمیم که چرا و چگونه رژیم غذایی میتواند چنین
تأثیرات عمیقی بر سالمتی داشته باشد.
این یافتهها همچنین حاکی از آن است که تغییر رژیم به طور مکرر یا ناگهانی میتواند در مواقع خاص برای سالمتی مضر باشد.
«اندرو مک کراکن» دانشجوی دکترا در دانشگاه شفیلد که سرپرستی این مطالعه را به عهده داشت ،گفت :محدودیت رژیم غذایی یک
پارادوکس غیرمعمول است که در زمینه پیری توجه زیادی را به خود جلب کرده است .نتایج ما اکنون یک توضیح دقیقتر درباره آن
ارائه داده است و این پتانسیل را دارد که تمرکز همه تحقیقات آینده را جابجا کند.
وی افزود :شگفتآورترین یافته ما این بود که تحت شرایط خاص ،رژیمهای محدود میتوانند منشأ انواع خاصی از آسیب به فرد باشند.
این درک بهتر از مضرات و فواید برخی از رژیمهای غذایی ،باعث تسریع تالش برای شناسایی مداخالت دارویی میشود که محدودیت
رژیم غذایی را تقلید کنند .دکتر «میر سیمونز» از دانشکده علوم دام و گیاهان دانشگاه شفیلد گفت :تأثیرات رژیم بر سالمتی بسیار زیاد
است ،اما ما مکانیسمهای اندکی از آن را میشناسیم .نتایج این مطالعه خالف انتظار ما بود و برخالف نظریه تکاملی فعلی است .مطالعه
ما به درک گستردهتر از محدودیت رژیم غذایی و تالش برای ترجمه فواید آن برای انسان کمک میکند.
این کار بخشی از تحقیقات مؤسسه « »Lifespan Healthyدر دانشگاه شفیلد است .این مؤسسه با هدف کاهش سرعت روند پیری
و مقابله با بیماریهای همهگیر جهانی ،تالش برای کمک به زندگی سالمتر برای همگان و کاهش هزینههای مراقبت بهداشتی۱۲۰ ،
پژوهشگر در باالترین کالس جهانی را از طیف وسیعی از رشتهها گرد هم آورده است.

قاب

خبرگزاری فرانسه

ورود اعضای کادر درمان به روستایی صعب العبور در شرق ترکیه برای واکسیناسیون افراد باالی  65سال بر ضد کرونا

در چند روز اخیر (و در آستانه برگزاری انتخابات سراسری در
اسرائیل) دولت اسرائیل با شادی و شعف خبر از مبادله چند
زندانی میان اسرائیل و ســوریه داد .به موجب این تبادل در
قبال آزادی دو چوپان ســوری ،یک اسرائیلی ،که هویت وی
فاش نشده است ،آزاد گردید.
همه چیــز در این مبادله دوطرفه به نقش طرف ســوم این
معامله (روســیه و به ویژه شــخص والدیمیر پوتین رئیس
جمهور این کشــور) اشاره دارد .اســرائیلی آزادشده ،که در
روسیه بســر میبرد ،از مسکو به اسرائیل پرواز کرد .بنیامین
نتانیاهــو از نقش روســیه در این معامله تمجیــد نمود و از
شــخص پوتین تشــکر کرد .البته بدون این عالئم نیز نقش
برجسته روسیه در این رویداد قابل تشخیص است .این معامله
نمیتوانست یک معامله سوری اسرائیلی باشد .سابقه موضوع
بخوبی نشان میدهد دولت اسرائیل در قبال آزادی شهروندان
اسیر خود حاضر است بهای بسیار گزافی بپردازد .نمونههای
قبلی و اخیر مبادله اسرا با اسرائیل ،نمونه حزب اهلل و حماس،
راهنمای خوبی برای درک این موضوع اســت .در این موارد،
اســرائیل در قبال تحویل یک جنازه یا آزاد کردن یک اسیر
اسرائیلی ،دهها جنازه تحویل میداد یا دهها زندانی لبنانی را
آزاد میکرد .این امر حداقل شــش بار در لبنان تجربه شده
است .همچنین در قبال آزادی گیلعاد شالیت ،اسیر اسرائیلی،
اسرائیل  ۱۰۲۷اسیر فلسطینی را آزاد نمود .در حالیکه سوریه
و امنیت آن هر روزه از سوی اسرائیل تهدید میشود و بمبها و
موشکهای اسرائیلی شب و روز بر خاک سوریه فرود میآیند،
سخت است بتوان باور کرد سوریه چنین برگه ارزشمندی را
در قبال آزادی دو چوپان از دست داده است.
نقش روســیه در این تحول هم از طریق کیفیت این مبادله
و هم ســابقه خدمات روسیه به اســرائیل (از طریق سوریه)
نمایان اســت .در نمونه قبلی  -تحویل جنازه زاخاری بومل
ســرباز اســرائیلی که در نبرد با نیروهای سوری کشته شده
بود  -نیز ،روســیه هدیه ای گرانبها را در آســتانه انتخابات
سراســری اســرائیل و تنها چند روز مانده به روز رای گیری
در اختیــار نتانیاهو قــرار داد .نتانیاهو در کــوران تبلیغات
انتخاباتی توانســت جنازه این سرباز اسرائیلی را از مسکو به
اســرائیل بیاورد و تصاویر او در کنار این تابوت پیام تبلیغاتی
تاثیرگذاری را منتشر نمود .چند روز پس از این واقعه نتانیاهو
و حزبش لیکود برنده انتخابات اسرائیل شدند .در هر دو نمونه
مربوطه ،در آستانه انتخابات سراسری اسرائیل پوتین رئیس
جمهور روســیه هدایای تبلیغاتی و انتخاباتی ارزشمندی را
برای نتانیاهو فراهم نموده و در هر دو نمونه منافع و مصلحت
ســوریه فدای معامله این دو سیاســتمدار قدرت طلب شده
است .نمونه قبلی قبال در مقاله اینجانب – هدیه ویژه پوتین
به نتانیاهو تحقیر سوریه بود – مورد بررسی قرار گرفته بود.
در همیــن ایام تحول دیگــری در محور روابط اســرائیل و
آمریــکا توجه تحلیلگران را به خود جلب نمود :جوزف بایدن
رئیس جمهــور جدید آمریــکا پس از نزدیک بــه یک ماه
تاخیر با بنیامین نتانیاهو تماس گرفت .تاخیر یک ماهه این
تماس مقامات اســرائیلی را نگــران و وادار به واکنش نموده
بود .این تاخیــر طوالنی مدت که در تاریخ (چند دهه اخیر)
کاخ ســفید کاری بی سابقه به حساب میآید در حالی روی
داد که روسای جمهور ســابق آمریکا در همان روزهای اول
اســتقرار خود در کاخ سفید با نخســت وزیر اسرائیل تماس
میگرفتند .تماس بایدن با نتانیاهو پس از تماسهای متعدد او
با بســیاری از رهبران کشورهای دیگر اتفاق افتاد .این تحول
مهم از سوی تحلیلگران مربوظه مورد نقد و بررسی جدی قرار
گرفت .برخی منابع یک علت مهم چنین تاخیری را برگزاری
قریب الوقوع انتخابات در اسرائیل و بازداشتن نتانیاهو از بهره
برداری انتخاباتی از این تماس عنوان نمودند.
دو نمونه باال از تعامل با نتانیاهو در دوران تبلیغات انتخاباتی
تصویر روشــنگری از روابط پوتین و بایدن با اسرائیل امروز و
مقایسه رویکرد متفاوت این دو به دست میدهد .در حالیکه
پوتیــن خود را به عنوان حامی جدی نتانیاهو ،سیاســتمدار
تندرو و ضدایرانی اسرائیل ،معرفی نموده ،بایدن آشکارا تالش
میکنــد از او فاصله بگیرد و امتیازی بــه نام او در انتخابات
اســرائیل ثبت ننماید .تحول در روابط اسرائیل و قدرتهای
بــزرگ جهان ،آمریکا و روســیه ،به این یــک مورد محدود
نمیشود .واقعیت این اســت که در سالهای اخیر تحوالت
مهمی در روابط اســرائیل با این دو کشور پدیدار شده است.
مسکو از یک کشور حامی فلسطین (در دوران اتحاد جماهیر
شــوروی) ،که منتقد اسرائیل و اشــغالگری اسرائیل بود ،به
کشوری تبدیل شده که از دوستان نزدیک تل آویو به حساب
میآید .در سالهای اخیر مالقاتها و جلسات نتانیاهو در کاخ
کرملین چه بســا بســیار دلپذیرتر و موفق تر از اوقات او در
کاخ ســفید بوده است .در آن ســو ،تحول مهمی در آمریکا
اتفاق افتاده و حمایت دو حزبی این کشــور از اســرائیل به
دلیل دورشــدن حزب دموکرات از رژیم صهیونیستی بشدت
زیر ســوال رفته اســت .دالیل این تحول و ابعاد آن قبال در
مقاله اینجانب – قیام حزب دموکرات علیه اســرائیل – مورد
بررسی قرار گرفته بود .نویسنده پیش بینی مینماید تحوالت
چندســاله آینده ،که مقارن با حضور پوتین و بایدن در کاخ
کرملین و کاخ سفید است ،به نوعی ادامه وضعیت فعلی باشد.
در سالهای آتی کاخ کرملین همچنان از نخست وزیر اسرائیل
پذیرایــی گرمی خواهد نمود و به حل مشــکالت آن کمک
خواهد کرد و در مقابل جلسات کاخ سفید تبدیل به چالشی
اساسی برای اسرائیل خواهد شد.
*استاد مطالعات اسرائیل در دانشکده مطالعات جهان
 دانشگاه تهرانمنبع :خبرآنالین

