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صفحه اول مردم ســاالری به پوشش خبر 
اقدام ناپسندی که از سوی عده ای با عنوان 

دانشجو انجام شد، اختصاص داشت. 
در آن زمــان عده ای بــه بهانه مخالفت با 
سیاستهای انگلستان دست به تسخیر چند 
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تنها باعث شــد که بعضی دشــمنان، بهانه 

برای تبلیغ علیه ایران بدست آورند.
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شهر حیوانات 
»زوتوپیــا« کــه همچنیــن بــا عنــوان 
»زوتروپلیس« در اروپا و »شهر حیوانات« 
در ایــران شــناخته می شــود، یک فیلم 
پویانمایی رایانه ای ســه بعدی اکران شده 
آمریکایی در سبک کمدی و ماجراجویی، 
بــه کارگردانی بایرون هــاوارد، ریچ مور و 

جرید بوش است.
این فیلم توسط والت دیزنی پیکچرز تهیه 
شده اســت که به عنوان پنجاه و پنجمین 
فیلم پویانمایی در فهرســت والت دیزنی 
به حســاب می آید. از صداپیشــگان این 
فیلم می توان به جنیفر گودوین، جیسون 

بیتمن، ادریس البا و شکیرا اشاره کرد. زوتوپیا توسط والت دیزنی پیکچرز در ۴ مارس ۲۰۱۶ در ایاالت متحده اکران شد. 
در ۱۳ فوریه ۲۰۱۶ در جشنواره فیلم های پویانمایی بروکسل در بلژیک این فیلم برگزیده شد و در ۴ مارچ همان سال به 

صورت قالب های دو بعدی و دیجیتال سه بعدی انتشار گسترده آن در ایاالت متحده انجام شد.
در ترانه پایانی این پویانمایی به نام »همه چیز را امتحان کن« با صدای شکیرا نامزد دریافت جایزه بهترین ترانه برای رسانه 
دیداری در ۵۹مین مراسم جایزه گرمی شد. فروش این فیلم در سال ۲۰۱۶ در گیشه های کشورهای مختلف در حدود یک 

میلیارد دالر بود و چهارمین فیلم پرفروش در آن سال شد.

فناوری

شارژ کشتی های برقی در وسط دریا!
کشــتی های برقی در انگلیس به لطف فناوری و تسهیالت جدید و به 
عنوان بخشی از برنامه های انگلیس برای دستیابی به هدف انتشار صفر 

آالینده تا سال ۲۰۵۰، به زودی می توانند در هنگام کار شارژ شوند.
به گزارش ایســنا و به نقــل از آی ای، انگلیس اهداف بلند پروازانه ای 
برای دستیابی به هدف عدم انتشار آالینده تا سال ۲۰۵۰ تعیین کرده 
اســت. این کشــور برای انجام این کار باید ناوگان دریایی خود را نیز 
کربن زدایی کند و اکنون یک پروژه جدید ممکن است موفق به تحقق 

این امر شود.
ایــن پروژه تحــت هدایت کنسرســیومی از شــرکت های انرژی های 

تجدیدپذیر و شرکت های دریایی به دنبال بررسی قابلیت توسعه تاسیسات شارژ در راه دور برای شناورهای برقی است.
این فناوری جدید قابلیت اتصال کشتی های الکتریکی را در هنگام کار به خود فراهم می کند و آنها را شارژ می کند. این 

مساله باعث افزایش بُرد و قابلیت های عملیاتی بیشتر برای این کشتی ها می شود.
این فرآیند به شرح زیر است: کشتی برقی انرژی را از نیروگاه های بادی موجود در وسط دریا می گیرد و آن را در باتری های 

خود ذخیره می کند.
اســتوارت بارنز از اعضای این پروژه می گوید: این فناوری موسوم به »ORE Catapult« تقاضای شدید صنعت دریایی 
برای راه حل های پاک را در کمک به این صنعت برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برآورده می کند. نشانه های اولیه 
حاکی از آن است که کشتی های برقی و هیبریدی در حال کسب محبوبیت در میان شرکت ها هستند و دلیل اصلی آن 

اکنون می تواند قابلیت شارژ آنها در وسط دریا باشد.
برخورداری از این تســهیالت جدید که می تواند شــارژ شدن در راه دور را فراهم کند، همچنین می تواند اعتماد به نفس 
بیشــتری را برای ســرمایه گذاری در کشتی های الکتریکی تقویت کند، چرا که این شــناورها به نوبه خود باعث کاهش 

هزینه های عملیات و نگهداری می شوند.
لئو هامبرو یکی دیگر از شــرکای این پروژه می گوید: ما به عنوان یک اپراتور کشتی، به طور فعال عملیات دریایی انتشار 
صفر کربن را دنبال می کنیم. ما معتقدیم که قابلیت شارژ دریایی یک عامل مهم در استقرار سریع شناورهای الکتریکی 

و هیبریدی در دریا است.
این پروژه در اولین گام در حال انجام یک مطالعه شــناخت از بازار و جســتجوی نظرات متخصصان، از طراحان کشتی ها 

گرفته تا اپراتورها و صاحبان مزارع بادی دریایی هستند.

چهرهها

مهدی خالدی؛ آهنگساز ایرانی 
مهدی خالدی در مردادماه سال ۱۲۹۸ خورشیدی در محله سنگلج تهران به دنیا آمد 
عالقه او به موسیقی باعث شد که پدرش در ۱۶ سالگی او را به نزد ابوالحسن صبا ببرد 
که با او دوستی داشت. صبا که متوجه عالقه و استعداد مهدی در موسیقی شده بود، 
او را به شاگردی خود پذیرفت. او طی یک سال و نیم آموزش ویلن و موسیقی ایرانی 
را نزد صبا فرا گرفت و کمی بعد جزو هنرمندان شــناخته شده عرصه موسیقی شد. او 
همچنین از محضر هنرمندانی مثل روح اهلل خالقی، حسین یاحقی، حسین خالدی، و 

حبیب اسماعیلی هم استفاده کرد.
او در نواختن ویلن در کنار ســبک صبا و حسین یاحقی، سبک ویژه ای مخصوص به 
خود ابداع کرد که در آن توجه به آرشه کشی بیش از پنجه مهم بود. او عالقه زیادی به 
آهنگ های فولکلور و محلی داشت و از آنها به عنوان منبع الهام بسیاری از آهنگ هایش 

مثل رعنا جان و آی بانو استفاده کرد.
در طی سالهای ۱۳۲۴ تا ۱۳۴۳ به دعوت شبکه های رادیویی کشورهای همسایه سفرهای متعددی را جهت اجرا و شناسایی 
موسیقی ایرانی انجام داد. سال ۱۳۲۴ به دعوت شبکه رادیویی هندوستان،  به دهلی رفت و باعث رونق برنامه های فارسی 
رادیو دهلی شــد تا جاییکه یکسال بعد رادیو هندوســتان برای ضبط نمونه های موسیقی ایرانی برروی صفحه از او دعوت 
کــرد و او بــه همراه تعدای از بهترین هنرمندان آن روزگار به هند رفت و ۱۵۰ صفحه از آهنگ های ایرانی را ضبط کردند. 
سال ۱۳۲۴ نیز به دعوت دولت افغانستان و رادیو کابل به عنوان سرپرست هیأتی از هنرمندان چون حسین قوامی، جلیل 
شهناز، مجید نجاحی، انوشیروان روحانی و حسین همدانیان به کابل رفت و ۹برنامه اجرا کردند که مورد توجه بسیار قرار 
گرفت. کمی پس از آن دولت شوروی هم از هنرمندان رادیو ایران دعوت کرد و اینبار نیز خالدی به عنوان سرپرست هیأتی 
که اعضایش فرهنگ شریف، جهانگیر ملک و ناصر مسعودی بودند به باکو و مسکو رفتند و برنامه های مختلفی اجرا کردند.

او در طی دوران آهنگسازی با شعرای فراوانی همکاری کرد. حدود ۸۰ آهنگ نیز بر روی اشعار متقدمین همچون حافظ و 
سعدی ساخته است. خالدی بعد از یک دوره بیماری و ابتال به سرطان حنجره در تاریخ ۹ آذرماه ۱۳۶۹ درگذشت.

حسین شکوئی؛ جغرافی دان معاصر ایرانی
حســین شکوئی، در ۹ آذر سال ۱۳۱۲ در تبریز دیده به جهان گشود. او پس از اتمام 
تحصیالت ابتدائی در مدرسه شــمس، وارد دوره دبیرستان شده و نزد بزرگانی چون 
»عباس دیهیمی« و »استاد تقی میرفخرایی« مدرس زبان فرانسه در دانشگاه تبریز به 

کسب دانش پرداخت.
حســین شکوئی به سال ۱۳۳۴ در دانشــگاه تبریز در رشته تاریخ و جغرافیا مشغول 
به تحصیل شــد. استاد قاضی، استاد ادیب طوســی، دکتر منوچهر مرتضوی و دکتر 
جهانگیر صوفی از جمله اســاتید وی در این مقطع تحصیلی هســتند که او از آنها به 

نیکی یاد می کرد.
پس از گذراندن دوران تحصیلی مدرک کارشناسی خود را در رشته تاریخ و جغرافیا از 
دانشگاه تبریز )۱۳۳۷(، مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه تهران )۱۳۴۶( و مدرک 
دکترای تخصصی خود را در رشــته جغرافیای انســانی از دانشگاه استانبول )۱۳۵۷( 
دریافت کرد. دکتر حســین شکوئی بیش از ۱۰ سال در دانشــگاه تبریز تدریس می کرد و در سال ۱۳۶۴ پس از عزیمت 
به تهران در دانشــگاه تربیت مدرس مشغول به تدریس شد و می توان او را در ردیف اولین پایه گذاران دوره دکترای رشته 
جغرافیا در دانشگاه تربیت مدرس معرفی کرد. او در طول دوران علمی خود رساله ها )در سطح دکتری( و پایان نامه های )در 
سطح کارشناسی ارشــد( زیادی را راهنمایی کرده اند. وی در مجامع مختلف علمی عضویت فعالی داشتند و پس از مدتها 
تالش در راه علم، توانســت به عنوان یکی از چهره های ماندگار کشــور )در جغرافیا( معرفی شود.  همچنین در سال های 
۱۳۷۲ و ۱۳۷۶، اســتاد نمونه دانشگاه تربیت مدرس شناخته شد و کتاب های تألیفی وی در سال های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۵ به 

عنوان کتاب های برگزیده سال جمهوری اسالمی ایران معرفی شد.
دکتر شکوئی پس از سال ها تالش علمی در شهریورماه ۱۳۸۴ در بیمارستان مهرداد تهران دار فانی را وداع گفت.

فیلمبازی

کاپوچینو، کیك پنیر
مجموعه داستان »کاپوچینو، کیک پنیر« نوشته محمد صالح عالء داستان نویس، ترانه سرا و هنرمند عرصه رادیو و 
تلویزیون اســت. این کتاب شــامل داستان به نام هاي زیر است: نوبت اول بود عاشق مي شدم، من سي و هشت بار 
مرده ام، جلد کتاب جبر من، زمان من باقي اســت، نان و گل ســرخ، مونت پارناس، آگهي تابستاني، برف هر جایي 
را پیدا کند، مي نشــیند، دوازده حرف، هواي عاشقي، توت فرنگي هاي یخ زده، لُپ هموطن، آینه، نقاش باال، درخت 
ســیب، فردا، کاپوچینو، کیک پنیر، عزیزم لطفاً تهراني باش، تنها خرمالوي روي درخت و آهوي جان. کاپوچینو، 

کیک پنیر را در۱۵۰ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ جلد نشر پوینده رهسپار بازار کتاب کرده است.

خانه کاغذي
مجموعه داســتان »خانه کاغذي« نوشته پوران فرخزاد است. عناوین داســتان هاي این مجموعه که تِم کلي آنها 
مســائل و موضوعات اجتماعي است، عبارتند از: همیشه بانو، صداي آب، باغ پریان، دره موش ها، مونتانا، بازگشت، 
خانه کاغذي و از نوعي دیگر. کتاب ۱۸۹ صفحه اي »خانه کاغذي« در شــمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با بهاي ۱۲ هزار 
تومان، در آســتانه هشتاد و سه سالگي این نویســنده، مترجم، منتقد ادبي، روزنامه نگار و پژوهشگر ایراني را نشر 
پوینده رهسپار بازار کتاب کرده است. وي که خواهر بزرگتر فروغ فرخزاد است و در خانواده اي کتاب دوست بزرگ 
شد، تاکنون حدود ۳۰ کتاب منتشر کرده و نویسنده کتاب »کارنماي زنان کاراي ایران«، نخستین فرهنگ مبسوط 

درباره زنان ایراني است.

ابرهاي خیال
»دوســت داشت دوباره به شادي هاي گذشــته اش با دوستانش ادامه دهد. به مســافرت برود، از نو ازدواج کند و 
همه چیز را از اول شــروع کند. ولي آنجا در آن شــب گرم فلوریدا، نزدیک در خانه ویالیي حصیري مانند...«امروز 
از نویســنده ســالم بر غم داستان زیباي دیگري بخوانیم.فرانسواز ســاگان )زاده ۲۱ ژوئن ۱۹۳۵ - درگذشته ۲۴ 
ســپتامبر ۲۰۰۴( رمان نویس و نمایشنامه نویس فرانسوي است. ساگان یکي از نویسندگان موج نو فرانسه بود که 
به عنوان نماد طغیان جوانان در پاریس بعد از جنگ دوم و شــکوفایي عصر اگزیستانسیالیســم توصیف شده است.

کتاب ۱۳۶ صفحه اي »ابرهاي خیال« نوشــته فرانسواز ســاگان با ترجمه شقایق کبوداني را با فصل هاي خواندني 
فلوریدا، یار تیره بخت من، اســتراحت موقت، روســتاي نورماندي و پاریس در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه نشر پوینده 

منتشر کرده است.

 ما همه مارادونا هستیم! 

یک معلم در نوار غزه در حال تدریس آنالین از خانه

طرحروز

قاب

پیشنهاد

 عمر مومانی 

 APA 

ترمیم جای زخم با الهام از گورخرماهی!
پژوهشگران انگلیســی قصد دارند در بررسی  جدیدی، روش موثری 
بــرای ترمیم جــای زخم ارائــه دهند که بــا الهــام از توانایی های 

گورخرماهی صورت می گیرد.
به گزارش ایســنا و بــه نقــل از ام اس ان، گورخرماهی در مرکز یک 
ماموریت ۵/۱ میلیون پوندی قرار خواهد گرفت تا به کشف ژن هایی 
که به ایجــاد »جای زخم« یا »اســکار« )Scar( در انســان منجر 
می شــوند، کمک کند زیرا این ماهی از توانایی رشــد دوباره بافت و 

ترمیم سریع زخم ها برخوردار است.
دانشمندان دانشگاه بریست  انگلستان در حال آغاز کردن یک پروژه 
پنج ساله هســتند تا اسکار روی پوست انسان ها را ترمیم کنند. آنها 
قصد دارند تا با تصویربرداری زنده و تحلیل ژنتیکی این نوع ماهی  که 

توانایی قابل توجهی در بازسازی بافت و ترمیم سریع زخم دارد، به بهبود اسکار در انسان کمک کنند.
پژوهشگران در این پروژه، تفاوت های ژنتیکی را نیز شناسایی خواهند کرد و با تحلیل داده های ژنتیکی گروه های متفاوتی از مردم، به 
ترمیم اسکار کمک کنند. آنها در این پژوهش، دلیل ایجاد اسکار پس از واکسیناسیون و جراحی شکاف کام در کودکان و همچنین عمل 

سزارین در بزرگساالن را بررسی خواهند کرد.
پاول مارتین از پژوهشــگران این پروژه گفت: این پژوهش، موقعیت منحصر به فردی را برای بررسی های جهانی در مورد ژنتیک ورای 

ایجاد اسکار پدید می آورد.
دکتر  بک ریچاردسون، از پژوهشگران این پروژه گفت: ما قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که ژن های خاص چگونه بر ترمیم 
زخم و شدت زخم های بعدی اثر می گذارند. بررسی های زنده تصویری گورخرماهی، به ما امکان خواهد داد تا ژن هایی را تحت تاثیر قرار 

دهند که بر سلول های خاصی که در ایجاد اسکار موثر هستند، تحت تاثیر قرار دهند.
پژوهشگران در نظر دارند تا آزمایشی ارائه دهند که امکان بررسی شکل گیری اسکارها و یافتن راهی برای متوقف کردن آنها را فراهم 
می کند. آنها باور دارند که بررسی ها ژنتیک ورای این تغییرات می تواند به شناسایی دلیل شکل گیری اسکارها و ارائه درمان برای بهبود 

زندگی بیماران کمک کند.

دانستنیها

نتایج دامن زدن به اختالفات علمی
 و سیاسی در بحران کرونا

سیدشهاب الدین چاوشی*

نیاز حکومت به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، از اصلی 
ترین شاخصه های اقتدار ملی محسوب می شود.

همه دستگاه های حاکمیتی و  تصدی گری باید برای جلب 
اعتماد مردم و صیانــت از آن تالش نمایند. اعتماد مردم به 
حاکمیت محصول اقدامات متفرق و گسترده ای است که در 
حوزه دســتگاه های اداری اعم از، قضائی، تقنینی و اجرائی 
صورت می گیــرد. نارضایتی های موجــود درجامعه عمدتا 
ناشی از شکسته شــدن اعتماد عمومی است. حتی در موارد 
متعارفی که اجتناب ناپذیر اســت جامعه دنبال نشان دادن 

عکس العمل است.
با همه مشکالتی که مردم روزانه با آنها مواجه هستند هنوز 
امیدها بــه اقدامات و تالش های پزشــکان و متخصصان و 
مجموعه بهداشــت و درمان کشور باقی است. این کورسوی 
امید بــرای مقابله با بحران کرونا را نباید از دســت بدهیم. 
اختالفات اخیر وزیر بهداشــت و درمان با معاون و برخی از 
مشــاورین خود و توسعه اتهام پراکنی علیه همدیگر و ورود 
ناصحیح جناح های سیاســی به اینگونه مناقشــات تخصص 
محور می تواند منجر به سوزاندن ریشه اعتماد عمومی مردم 
به نظام بهداشــتی و درمانی کشور باشد.  امروز و با شرایط 
موجود کشــور انتظار از عقالی مســئول اینست که جدایی 
بی ســروصدا را پیش می گرفتند و نــه رجزخوانی یاس آور 

علیه یکدیگر!
اعتماد مردم امــروز برای پیروی از تصمیمات ســتاد ملی 
کرونــا و توصیه های وزارت بهداشــت در مبارزه با این بالی 
خانمانسوز سرمایه اصلی است و تضعیف این اعتماد می تواند 
بحران های اجتماعی و اقتصادی را در پی داشــته باشد. پس 
راه روشــن و مبرهن است: باید مراقب بود این اعتماد چوب 

حراج نخورد!
اختالف فنی و علمی پزشــکان و متخصصان در زمینه نحوه 
مبارزه بــا کرونا و فرافکنی ها و علنــی کردن اختالف نظر 
ها و کشــاندن آن به جامعه و ایجــاد نگرانی در مردم حتی 
اگر علمی باشد عقالنی بنظر نمی رسد، مسئولیت بهداشت و 
درمان کشــور با وزیر است و هرگونه نابسامانی و نارسائی را 
درحوزه درمان باید پاسخ دهد صرف نظر از اینکه معاونین او 
چه نظراتی داشته اند، چون قانون مسئولیت را برعهده وزیر 
گذاشته و اوســت که دیگران را در حوزه مسئولیت خود به 
معاونت برگزیده اســت! بی تردید علیرغم تمامی تالش ها با 
وجود ناهماهنگی های عجیبی که در داخل وزارت بهداشت 
در اتخاذ تصمیمات مهم ملی مطرح شــده، عملکرد وزارت 
بهداشــت و درمان با عنایت به نزدیکی آمار رسمی متوفیان 
ناشی از کرونا که به عدد ۴۵ هزار نزدیک شده است چندان 
قابل دفاع نیست و ســتاد ملی و اعتبار دولت امروز بستگی 

تام به رفع فوری تنش ها درحوزه بهداشت و درمان دارد.
دامن زدن به اختالفات چه علمی باشــد چه رنگ سیاســی 
بگیرد ناخواسته نشانه رفتن اعتماد ملی مردمی است که این 
روزها با تبلیغات فراوان متقاعد شده اند که دستورالعمل های 
ســتاد ملی کرونا را جــدی تر بگیرند. انتظــار می رود وزیر 
بهداشــت نطق های آتشــین خود را قبل از عمومی کردن با 
مشاوران امین و پزشــکان متعهد درمیان گذاشته و چکش 
کاری کند و نگران ســلب اعتماد مردم از کادر درمان کشور 
باشد که شبانه روزی آسایش و سالمت خود را وقف بیماران 

نموده اند.
 انتخاب واژه های مثبت و ادب تخاطب برای همه دوستداران 
میهن در حل مناقشــات مختلف توصیۀ مکتب اسالم است. 
با طعنه ها و کنایه ها دردها تشــدید می شود و اصلی ترین 
عنصر حیــات اجتماعی مردم و اعتماد عمومی خدشــه دار 
می شود .از خطر ســلب اعتماد مردم نسبت به سازمان های 
حاکمیتــی بخصوص تخصصی باید احســاس خطر کرد! و 
وزارت بهداشــت متولی یکی از دو نعمت مجهولی است که 
باید درحفظ ســالمت جان مردم تمام تدابیر را بموقع اتخاذ 
نماید و از پشتوانه ستاد ملی کرونا و تصمیمات نافذ اجرائی 
آن که در حکم قانون برای مردم الزم الرعایه شــده به نحو 
مطلوب بهره بــرداری نماید و حمایت همه جانبه رهبری و 

دولت را از اقدامات خود قدر بداند.
 ســالمتی جســم و روح جامعه در حد امنیت مردم دارای 
اهمیت است که رســول گرامی اسالم)ص( درکالم حکیمانه 
خویش ما را بدان تذکر داده اســت: » نِْعَمَتــانِ  َمْجُهولََتانِ  
اْلَْمُن َو الَْعافَِیۀ«؛ دو نعمت اســت که ناشناخته است: امنیت 

و تندرستی.
* استاندار سابق سمنان
منبع: خبرآنالین 

نگاه

حضرت محمد)ص(:

در دنیا چون میهمانان باشید و مسجدها را خانه کنید دل ها را برقت 
عادت دهید و اندیشه و گریه بسیار کنید و هوس ها شما را از راه نبرد 
بناها می سازید که در آن ساکن نمی  شوید و چیزها فراهم می کنید 

که نمی خورید و امیدها دارید که بدان نمی رسید.
)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


