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انقالب اسالمی تیتر اول خود را به شدت یافتن عملیات 
تخریب تاسیســات عراق اختصاص داد. به نوشــته این 
روزنامه حزب الدعوه عراق این عملیات را در درون خاک 
این کشــور انجام داده بود. دیگر تیتر اصلی این روزنامه، 
رهنمودهای آیت اهلل منتظری در مورد حل بحران های 
موجود در جامعه آن روز بود. انقالب اســالمی به نقل از 
وی نوشت: »برای گرفتن اقرار از اشخاص هیچ کس حق 
شکنجه ندارد«.  این روزنامه همچنین با انتشار عکسی 
خبر از بازگشت رئیس جمهور وقت به جبهه ها داد . در 

آن زمان ابوالحسن بنی صدر فرمانده کل قوا نیز بود. 
روزنامه انقالب اسالمی متعلق به بنی صدر رئیس جمهور وقت بود و طبیعتا با برکناری و فرار او دیگر منتشر نشد. 
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با استعداد
»با اســتعداد« فیلمی در سبک 
درام بــه کارگردانــی مارک وب 
اســت که در سال ۲۰۱۷ منتشر 
شــد. از بازیگران آن می توان به 
کریس ایوانز اشاره کرد. این فیلم 
در ۷ آوریــل به صورت محدود و 
در ســالن های منتخب و در ۲۱ 

آوریل به اکران عمومی درآمد.
فیلم درباره فرانــک آدلر مردی 
ساده اســت که از طریق تعمیر 
قایق هــای تفریحی خرج خود را 

در میاورد. 
بعــد از مرگ خواهــرش فرانک 
مجبور میشود سرپرستی دختر او 

بنام ماری را برعهده بگیرد.ماری مثل مادرش اســتعداد بسیار زیادی در زمینه ریاضی و حل مسائل دارد و همین توانایی 
اش باعث شده به شدت نسبت به هم سن و ساالن خود متفاوت باشد. فرانک برای اینکه ماری را کمی اجتماعی تر به بار 

بیاورد او را به مدرسه میفرستد اما در روز اول مدرسه ماری توجهات زیادی را جلب می کند.
مدیر مدرسه به فرانک می گوید که می تواند برای ماری بورسیه تحصیلی در مدارس تیزهوشان بگیرد اما فرانک با این مسئله 
مخالفت میکند و می گوید دوست ندارد اتفاقات تلخی که برای خواهرش افتاده دوباره تکرار شود.باوجود تالش های فرانک 
اما اوضاع درست پیش نمی رود و با ورود مادربزرگ ماری که میخواهد او را برای حل بزرگترین مسئله ریاضی تاریخ ببرد 

اوضاع پیش تر از قبل گره می خورد...

فناوری
ناسا سگ رباتیک مشهور را به مریخ می فرستد

دانشمندان ناســا در حال کار با سگ 
رباتیک مشــهور شــرکت »بوستون 
 )Spot(»داینامیکس« به نام »اسپات
هستند تا آن را در آینده نزدکی روانه 

مریخ کنند.
به گــزارش ایســنا و به نقــل از آی 
ای، دانشمندان ناســا در حال کار بر 
روی »ســگ های مریخ« هستند که 
ســگ های رباتیکی خواهنــد بود که 
به طور خودکار در مناطق خشــن و 
غارهای زیرزمینی سیاره مریخ حرکت 

خواهند کرد.
این ســگ های مریخی شبیه به مریخ 
نوردهای ناســا مانند »اســپیریت«، 

»فرصت«، »کنجکاوی« و »استقامت« کار خواهند کرد، با این تفاوت که قادر به انجام کارهای بسیار بیشتری خواهند بود.
دانشمندان می گویند که این ربات های چهار پا، چابک تر از مریخ نوردها خواهند بود و مجهز به حسگرهایی هستند که 
در مواجهه با موانع متوقف نمی شوند و قادر به انتخاب مسیرهای خاص و ایجاد نقشه های مجازی از تونل های زیرزمینی 

و غارها هستند.
این ســگ های رباتیکی در صورت ســقوط در چاله های مریخی قادر به بازگشت و باال آمدن از آنها خواهند بود، کاری که 
مریخ نوردان فعلی قادر به انجام آن نیســتند. به نظر می رسد که سگ ها هنوز هم بهترین دوست انسان، این بار در یک 

سیاره دیگر خواهند بود.
سگ رباتیکی که قرار است به مریخ فرستاده شود، سگ رباتیک مشهور شرکت »بوستون داینامیکس« موسوم به »اسپات« 
است. البته همانطور که دانشمندان می گویند، »اسپات« برای این پروژه اصالح می شود و »Au-Spot« نامیده می شود.

»Au-Spot« به حســگرهای شبکه ای و نرم افزارهای خاصی مجهز خواهد شد تا با خیال راحت در سیاره سرخ پرسه 
بزند.

در حال حاضر این سگ رباتیکی توسط این تیم در حال آزمایش است تا چندین دوره مختلف عبور از موانع را روی زمین 
پشــت سر بگذارد. این آزمایشات شامل یادگیری گذر از تونل ها، باال رفتن از موانع و سطوح شیب دار و مکان هایی است 

که شبیه به سطح مریخ و زیر سطح آن است.
اســتقرار چنین ربات هایی در مریخ می تواند در تحقیقات این ســیاره تحول ایجاد کند. هنوز تاریخ مشخصی برای زمان 

پرتاب »Au-Spot« مشخص نشده است، اما باید منتظر اعالم خبر آن بود.
ناسا حداقل از سال ۲۰۱۸ به دنبال استفاده از سگ های رباتیکی مانند »اسپات« در مأموریت های مریخی خود بوده است 

و اکنون این رویا ممکن است به زودی به واقعیت تبدیل شود.
از این پس اســپات بیش از خدمتکاری در رســتوران ها و عملیات های امداد و نجات برای بشر کار خواهد کرد، کاری که 
می توان ادعا کرد که یک کار بسیار مفید خواهد بود. این تیم برنامه خود را در تاریخ ۱۴ دسامبر در اتحادیه ژئوفیزیک 

ساالنه آمریکا )AGU( ارائه داد.

چهرهها

جلیل ضیاء پور؛ پدر نقاشی مدرن ایران
جلیل ضیاء پور در 5 اردیبهشــت مــاه ۱۲99 در بندر انزلی متولد 
شــد. این  نقاش، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مؤلف ایرانی که از او به 
عنوان »پدر نقاشی مدرن ایران« یاد می شود  ، جدا از آن که نقاشی 
پیشــرو و پرچمدار نهضت نوگرایی بوده است، فعالیت های پژوهشی 
گســترده ای را نیز در زمینه مردم شناســی، بررسی و شناخت زبان، 
فرهنگ عامه، پوشــاک و نقش های زینتی مناطــق گوناگون ایران 

داشته است .
او پس از به پایان رســاندن تحصیالت مقدماتی در محل زادگاه، در 
ســال ۱3۱۷ به منظور ادامه و فراگیری علوم مورد عالقه رهســپار 
تهران شــد و هم زمان بــا ورودش در امتحانات مربوط به رشــته 
موســیقی شرکت کرد و رتبه الزم را کسب نمود.در اولین گامهای کسب علم و دانش، فراگیری هنر موسیقی را آغاز کرد.
در مدت نه چندان طوالنی از زمان شــروع کار در هنرستان موسیقی و فراگیری رشته آهنگسازی، بنا به تصمیمات دولت 
وقت، اســاتید بلژیکی مدیریت هنرســتان را رها کردند و عازم کشور خود شدند، پس مسئولیت به عهده »کلنل وزیری« 
واگذار شد و چون دیگر رشته آهنگسازی در هنرستان وجود نداشت، علیرغم میل درونی، موسیقی را رها کرد و به سراغ 

هنرهای تزئینی و سنتی رفت.
ضیاءپور پس از ورود به مدرسه صنایع مستظرفه قدیمه و فراگیری تذهیب، نقش قالی، مینیاتور، کاشیکاری و نگارگری در 
سال ۱3۲۰ به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران راه یافت و با شوقی فراوان، رشته های تزئینات داخلی، دکوراسیون، 
نقاشی و مجسمه سازی را آموخت. او در سال ۱3۲۴ با احراز رتبه مقام اول و دریافت مدال فرهنگی درجه یکم، تحصیالت 
آکادمیک خود را در مقطع لیســانس به انجام رســاند. بر این اساس در همان سال از طریق بورس دولت فرانسه و از سوی 
دانشگاه تهران به منظور انجام تحصیالت عالیه تکمیلی عازم کشور فرانسه شد و از طرف دولت آن کشور در دانشکده ملی 

و عالی هنرهای زیبای پاریس - بوزار ثبت نام شد.
ضیاءپور که گویی با انرژی و کوششــی غیر قابل وصف، کســب علم و دانش را پیگیری می کرد، عالوه بر رشته های اصلی 
)نقاشی و مجسمه سازی( بطور جامع رشته های دیگری چون تاریخ هنر، سبک شناسی، تاریخ تمدن، جامعه شناسی، نقش 

شناسی و پوشاک را نیز به صورت همزمان پیگیری و به انجام رساند.
جلیل ضیاءپور تحت تعلیم اساتیدی چون سووربی )Suverbie( در نقاشی و نیکلوس )Niclousse( در مجسمه سازی 

که هر کدام جزء بزرگترین تئوریسین های جهان هنر محسوب می شوند، آموزش دید.
سرانجام پس از اخذ درجه دکترا در هنر، در سال ۱3۲۸ به میهن باز گشت و به منظور روشنگری اذهان نسبت به هنر نو 
در مجادله با هنر کهنه، با همکاری سه تن از دوستان، اقدام به تأسیس انجمنی به نام »خروس جنگی« نمود و مجالتی را 

نیز تحت همین نام به چاپ رساند.
او به دلیل استفاده از اشکال هندسی و هنر تزئینی که برگرفته از دستمایه های ایرانی است و نیز تقسیم بندی هایی که به 
روش کوبیسم انجام داده و برای نخستین بار طرح نوینی را در هنر مدرن ایران رقم زده است، به عنوان »پدر هنر نقاشی 
ایران« مشهور است. او در شب یلدایی سرد و طوالنی در 3۰ آذرماه ۱3۷۸ نقاب در خاک کشید و در سن ۷9 سالگی دار 

فانی را وداع گفت.

حمیده خیرآبادی؛ مادر خندان سینما
حمیده خیر آبادی  در 3۰ آذر ۱3۰3  در شهر رشت به دنیا آمد. او 
مادر ثریا قاسمی دیگر بازیگر سینمای ایران است. نام هنری او نادره 
و لقب او مادر ســینمای ایران بود. او پس از گرفتن دیپلم در سال 
۱3۲۶ وارد تاتر و در ســال ۱33۲ با فیلم میهن پرست وارد سینما 
شــد. خیرآبادی با آغاز موج نوی ســینمای ایران در دهه چهل در 
بسیاری از آثار مهم کارگردانانی چون داریوش مهرجویی و مسعود 

کیمیایی و علی حاتمی بازی کرد. 
از مهمترین فیلم هایی که او در آنها بازی کرده می توان به طوقی و 
مادر)علی حاتمی(، رضا موتوری )مسعود کیمیایی(، اجاره نشینها و 
بانو )داریوش مهرجویی(، زرد قناری)رخشان بنی اعتماد( و شیرین 
)عباس کیارستمی( اشاره کرد. او سه بار کاندیدای سیمرغ بلورین جشنواره فجر شد. از جمله سریال های خیرآبادی می توان 

آپارتمان، پدرساالر و خانه سبز را نام برد.
خیرآبادی در طول فعالیت هنری خود، بیش از ۱5۰ فیلم و سریال را در کارنامه خود داشت که از این نظر میان بازیگران 

ایرانی رکورددار بود. وی در بامداد 3۱ فروردین ۱3۸9 در سن ۸5 سالگی درگذشت.

فیلمبازی
 بیچاره انگشت کوچیه پا! 

 برف روبی در ژاپن

طرحروز

قاب

 علی رادمند

رویترز

نقش کم خوابی و خواب بی کیفیت در افزایش شیوع چاقی
نتایج به دســت آمده از یک مطالعه نشان می دهد که محرومیت از 

خواب احتماال نقش مهمی در افزایش شیوع چاقی دارد.
به گزارش ایسنا، شــیوع چاقی و اضافه وزن که به وسیله شاخص 
توده بدنی )BMI( بیشــتر یا مســاوی ۲5 کیلوگرم بر مترمربع 
اندازه گیری می شود، در طی یک دهه اخیر رو به افزایش بوده است.

عدم تعادل بین کالری دریافتی و فعالیت فیزیکی از شــاخص هایی 
اســت که باعث چاقی می شود ولی شواهد محکمی وجود دارد که 
عوامل دیگری مثل خواب نیز ممکن است در ایجاد مشکالت چاقی 
نقش داشته باشند. خواب توصیه شده برای افراد بالغ هفت تا هشت 

ســاعت است اما بررسی ها نشــان داده که یک سوم از افراد بزرگسال خوابی کمتر از شش ساعت دارند. بی خوابی با سه ویژگی شکایت 
ذهنی از ناتوانی در به خواب رفتن، حفظ خواب و نداشتن خواب نیروبخش مشخص می شود.

نتایج یک مطالعه بین المللی نشان داده که حدود ۲۶ درصد از دانشجویان دچار مشکالت خواب هستند و دانشجویان علوم پزشکی به 
دلیل دوره طوالنی و پرتنش تحصیل، گذراندن شــیفت های بیمارســتانی و تجربه تنش های احساسی در زمینه کار و در نتیجه سبک 

زندگی متفاوت، جزو یکی از زیرگروه های حساس در مورد خواب طبقه بندی شده اند.
با توجه به این نتایج، از آن جا که در ایران تحقیقاتی در مورد ارتباط بین کمیت و کیفیت خواب با BMI در دانشجویان علوم پزشکی 
انجام نشده، پژوهشگران مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مطالعه ای رابطه بین کمیت 
و کیفیت خواب با بیماری چاقی در میان دانشــجویان دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان را مورد بررسی قرار دادند. در انجام این مطالعه 

بهنوش بوذری، پروانه صانعی و سید مرتضی صفوی مشارکت داشتند.
در این پژوهش 395 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند و اطالعات موردنیاز مطالعه از قبیل سن، 
ســابقه بیماری، داروی مصرفی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و طول دوره خواب و کیفیت خواب به وسیله پرسش نامه جمع آوری شد. 
همچنین پژوهشگران قد و وزن افراد را نیز اندازه گیری کردند. از بین افراد شرکت کننده در این پژوهش 5۱.۸ درصد زن و مابقی مرد 
بودند و افراد در بازه سنی ۱۸ تا ۴3 سال قرار داشتند. حدود ۴۰ درصد جمعیت دارای سطح اقتصادی-اجتماعی متوسط بودند. در بین 
آقایــان ۲۶ درصــد دارای اضافه وزن و حدود هفت درصد، چاق بودند. در بین زنان نیز، حدود ۱5 درصد دارای اضافه وزن و حدود 3.5 
درصد در دســته چاق قرار گرفتند. حدود ۴۲ درصد آقایان کیفیت خواب ضعیف و حدود ۲۸ درصد کیفیت خواب خوبی داشــتند. در 

بین زنان نیز حدود 39.5 درصد کیفیت خواب ضعیف و 3۰ درصد دارای کیفیت خواب خوب بودند.
نتایج این مطالعه نشان داد که درصد شیوع چاقی و اضافه وزن در مردان و زنان دارای کیفیت خواب ضعیف، بیشتر از گروه با کیفیت 

خواب متوسط یا خوب بود. همچنین شیوع چاقی و اضافه وزن در تمام سطوح کیفیت خواب در آقایان بیشتر از بانوان بود.
به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ میانگین طول دوره خواب دانشجویان از محدوده خواب توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت 
کمتر بود و نزدیک به نیمی از آن ها کیفیت خواب ضعیف داشتند. میزان شیوع اضافه وزن و چاقی در زمان و مردانی که کیفیت خواب 

ضعیف داشتند، بیشتر از افراد با کیفیت خواب متوسط و خوب بود.
این پژوهشگران معتقدند که نتایج به دست آمده بیان کننده نقش احتمالی محرومیت خواب در افزایش شیوع چاقی است و از گسترش 

طرح های توسعه سالمت جهت ترویج خواب سالم در میان دانشجویان حمایت می کند.
محققان این مطالعه انجام تحقیقات بیشتر در جهت تایید یافته های به دست آمده را ضروری می دانند.

دانستنیها

شما چه کردید که مردم را ُمتهم اصلی
 در کرونا می دانید؟

فریبرز ناطقی الهی

هــر کاری اصولی دارد و مجموعه این اصول اســت که ادامه 
زندگی را به طریق درســت میسر می کند. هر علمی هم بی 
خودی ایجاد نشــده اســت و حتما عقبه ای وسیع برای ان 
فراهم شــده است و نیاز جامعه به درک بهتر ان علم، موجب 
پدید آمدن آن رشته و رشته های متعدد دیگر و تخصص های 
گوناگون شــده است. حال یکی از این رشته ها، علم مدیریت 
بحران ها است که متاسفانه در کشور ما هر کس دوست داشته 
مدیر باشد و مهم هم  جلوه نماید، شده است مدیر بحران ! 

با اندکی جستجو خواهیم دید که مدیران بحران در کشور های 
مختلف مثال چه کسانی هستند و دارای چه سوابق فوق العاده 
ای نســبت به دیگران هســتند که به این سمت ها برگزیده 
شــده اند؟ یک جستجوی ساده نشــانگر این خواهد بود که 
مدیران بحران کشور ها و حتی کمپانی های مهم دنیا از میان 
خبره ترین متخصصان کشــور ها برگزیده شده اند که البته، 
هم در زمینه علمی و هم زمینــه اجرایی دارای ویژگی های 
منحصر بفرد در کشور خود و یا حتی در برخی موارد در دیگر 
کشــورها بوده اند!  حال با این دانش و درک این مطلب که 
علم مدیریت بحران هــم دارای مکتوبات، فرضیات، تجارب، 
تیوری های پیچیده تر از دیگر علوم ... می باشــد، همه علوم 
در یکجا، بد نیســت توصیه کنم قبل از  دادن عنوان »مدیر 
بحران« به فردی در آینده در کشــور، نکات فوق با وسواس 
ویژه در مورد شخص »مدیر« آتی بحران بررسی و لحاظ شود.

شرایط فعلی ما در مدیریت کرونا که نیازی به توضیح ندارد و 
مرگ و میر ناشی انهم که بیانش ساده نیست که همه حاصل 
عدم دقت در همین موارد فوق االشاره بنده است. مدیر بحران 
دانا هیچ موقع شــرایط را به شرایط امروز نمی رسانید ؟ بنا 
به فرمایش وزیر کشــور 3 درصد جامعــه ۸۰ ملیونی یعنی 
دو و نیــم ملیون نفر درگیرند و از انطــرف می دانیم با یک 
ماه قرنطینه کامل همه این افراد یا بهتر بگویم از روز شــروع 
قرنطینــه تا انتها ان، کل جمعیت ایران غربال شــده و در ۴ 
گروه فوق تقسیم و شرایط هر فرد کامال روشن می شد و این 
همه داستان و بزرگنمایی و مشکالت عدیده و هزینه دکتر و 

درمان به کشور الزم نبود که وارد شود.
فرض کنیم تعدادی نیاز به بســتری شدن در منزل، تعدادی 
در بیمارســتان، تعدادی ناقل در منزل به استراحت تا معلوم 
شــدن وضعیتشــان و خدای نا خواســته تعدادی هم از هم 
وطننانمان به رحمت خدا رفته باشــند. پس این همه شلوغ 
بازی، آزمایشات و ... نیازی نبود! کشور بعد از غربال متمرکز 
می شد و این نابسامانی باالخره سر و سامان و تمام می شد. 

این یکماه تکلیف همه را روشن می کرد! 
با این مقدمه طوالنی خواســتم به اینجا برسم که حال که ما 
شرایط انتخاب مدیر اصلح بحران را رعایت نکرده ایم حداقل 
برخی از مکتوبات مقدماتی رشــته را مطالعه کنیم و خود را 
با اصول اولیه علم مدیریت بحرانها اشنا کنیم قبل از تصمیم 
گیری و صحبت کردن درباره ان بخصوص با عموم مردم ! در 
مکتوبات این رشته موجود است که از زدن حرفهای بیهوده 
و بدیهیات درباره بحران که ســودی برای جامعه ندارد باید 
پرهیــز کرد، چون دقیقا عکس عمل می کند و اعتماد مردم 
را به حرفهای سیســتم کم می کند ! حــال به دو خبر زیر 

توجه کنید:
- دکتر قاســم جان بابایی - معاون درمان وزیر بهداشت: در 
استان های با تراکم جمعیتی بیشــتر میزان ابتال نیز بیشتر 

است. در  این استان ها مردم باید بیشتر رعایت کنند.
و این خبر :سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا: ثابت شده 
اســت که هر نوع برگزاری دروهمــی خانوادگی قطعا منجر 
به بیماری و مرگ می شــود. اگــر دورهمی برگزار کنیم، در 

مرگ ها شریک هستیم. همه چیز قانون و محدودیت نیست
در خبر اول، آیا نیاز به تاکید روی اینکه هر جا مردم بیشــتر 

باشند واگیر هم بیشتر است لزومی دارد که گفته شود ؟
آیا ذکر این بدیهیات مورد تمسخر افراد جامعه قرار نمی گیرد 
و این را به عنوان توهین به شــعور عمومی خودشــان فرض 
نمی کنند و سلب اعتماد از گوینده نمی کنند که این شخص 

حرف خودش را نمی فهمد، می خواهد ما را راهنمایی کند!
 و خبر دوم، آیا استفاده »قطعا« اثبات شده که هر تجمعی با 
مرگ همراه است ؟ مردم نمی گویند این شخص می خواهد 
از این فرصت برای خودش سو استفاده کند و نکبت مدیریت 
خودش را گردن مردم بیندازد! عمدا دروغ اشــکار می گوید 
پس حرفش ارزشــی ندارد! یا شــریک کردن مردم در مرگ 

دیگران!!
آیا مردم نخواهند گفت که شما چه کردید که ما را حاال قاتل 
می نامید و می خواهید خودتان را تبرعه کنید و ما را شریک 
قتل می کنید! آیا حقیقتا تصــور می کنید با چنین بیاناتی 
مردم به مدیران بحرانشــان اعتماد خواهند کرد ! و کرونا را 
جدی خواهند گرفت؟ ندانم کاری برخی،  این کشور را ده ماه 
اســت که فلج، معلق و بالتکلیف گذاشته است. در ارتباط با 
مردم، اعتماد به مدیر بحران حرف اول و نهایی را می زند، از 

این خرابترش نکنید. بلد نیستید، حداقل بپرسید.
منبع: خبرآنالین 

نگاه

حضرت محمد)ص(:

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.
)نهج الفصاحه(


