
روزنامه مردم ساالری – 14 مرداد 1389 
»با اجــرای هدفمند کردن یارانه هیچ فقیری 
در ایران یافت نمی شود«؛ ادعای بزرگ محمود 
احمدی نژاد در روزهایی که می خواست به هر 
ضرب و زوری که شــده قانــون هدفمندی را 
آن طور که دوســت دارد، اجرا کند، تیتر اول 

مردم ساالری بود.
احمدی نژاد این ادعا را در جمع مردم همدان 
بیــان کرد و ادامــه داد: »این طرح یک طرح 
انقالبي و صددرصد به نفع ملت است. برخي ها 
این گوشــه و آن گوشــه مردم را از این طرح 
می ترســانند اما این طرح انقالبي با همراهي 
و همکاري خود مردم انجام خواهد شــد و به 
فضل الهي از روز اول که این طرح اجرا شــود 

بهبود در زندگي مردم نیز آغاز خواهد شد.« جمله معروفی از یکی از متفکران نقل شده که می گوید: کسی که در پزشکی 
و سیاست وعده های بسیار می دهد یا کالهبردار است یا نادان!
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اژدها وارد می شود
اژدها وارد می شــود فیلمی به کارگردانی، 
نویســندگی و تهیه کنندگی مانی حقیقی 
محصــول ســال ۱۳۹۴ اســت. این فیلم 
برای نمایش در بخش ســودای ســیمرغ 
فیلم  دوره ی جشــنواره ی  سی وچهارمین 
فجــر پذیرفته شــد و در ۴ بخــش نامزد 
دریافت ســیمرغ بلورین گشت، همچنین 
این فیلم در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ در 
ســینماهای ایران اکران شده است. »اژدها 
وارد می شود!« در بخش مسابقه جشنواره 
فیلم برلین برای کسب جایزه خرس طالیی 
نامزد شد و در جشــنواره بین المللی فیلم 

مستقل بوئنوس آیرس نیز نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم بلند ژانر آوانگارد شد. ِفیلم رویکردی سورئال و سمبلیک دارد. 
برخی نقدها کاراکترهای فیلم را که یک زمین شناس و همین طور یک صدابردار بودند، به ترتیب به علم و هنر تشبیه کرده اند. 
همچنین والیه را نماد نســل آینده دانسته اند و اژدهای موجود در فیلم نیز به ایران تشبیه شده؛ شتر نیز نماد گنج قلمداد 
شده اســت. ضمن این که اشاره به واقعه تصرف هرمز توســط ایران به کمک غرب و همین طور استفاده از سعید حجاریان 
و صادق زیباکالم در این محصول، نمادگرایِی فیلم را هرچه بیش تر با مســائل سیاســِی روز ایران پیوند می زند. بااین حال 
کارگردان فیلم گفت: »در فرایند خلق آثار هنری از سمبلیزم بیزارم و این فیلم بر اساس یک اتفاق واقعی ساخته شده است.«

فناوری

تولید نوع جدیدی از زیست پالستیک های مبتنی بر سلولز
محققان دانشگاه گوتینگن آلمان در مطالعه اخیرشان از توسعه 
بیوپالستیک یا زیست پالستیک های مبتنی بر سلولز)که ساختار 

اولیه دیواره سلولی گیاهان را تشکیل می دهد( خبر داده اند.
به گزارش ایســنا و به نقل از آی او، پالستیک  جزو ماندگارترین 
دســت سازهای بشری است که برای سالیان متوالی در طبیعت 
مانده و در کوتاه مدت قابل تجزیه نیست. هزار سال طول می کشد 
تا یک قوطی پالستیکی تجزیه شود. کیسه های پالستیکی که در 
طبیعت رها می شــوند، عالوه بر آنکه چهره طبیعت را به نوعی 
بد تغییر داده و ســبب تخریب آن می شــوند، با آزاد کردن مواد 
شیمیایی باعث آلودگی خاک نیز خواهند شد. همچنین بعضی 
از حیوانات اهلی و وحشی با خوردن این مواد پالستیکی آسیب 
جــدی دیده و در برخی مواقع باعث مرگ آنها و به خطر افتادن 

محیط زیست و حیات وحش می شود. اما زیست پالستیک هایی که اخیرا محققان آلمانی توسعه داده اند مبتنی بر سلولز 
 )Bioplastic(که ســاختار اولیه دیواره سلولی گیاهان را تشکیل می دهد، است. بیوپالســتیک ها یا زیست پالستیک ها
مواد پالســتیکی هستند که از منابع زیست توده تجدیدپذیر مانند روغن ها و چربی های گیاهی، نشاسته ذرت، کاه، خرده 
چوب، خاک اره، ضایعات مواد غذایی بازیافت شــده و غیره تولید می شوند. اعمال یک تغییر کوچک در ساختار سلولز از 
طریق فرآیندی به نام هیدروستینگ )hydrosetting ( سبب ایجاد ماده جدیدی می شود که محققان آن را سینامیت 
سلولز)cellulose cinnamate( می نامند. این نوع پالستیک آلی دارای ویژگی های خاص متعددی مانند بازیافت آسان 

و هزینه تولید کم است و در تماس با آب نیز نرم و قابل انعطاف است.
تنها اِشکال این بیوپالستیک این است که نمی توان از آن برای ذخیره هرگونه محصوالت مرطوب مانند آب میوه استفاده 

کرد زیرا شکل و ساختار خود را از دست می دهد.
به گفته کای ژانگ )Kai Zhang( محقق مطالعه از دانشگاه گوتینگن، برای ایجاد این بویپالستیک نیازی به استفاده از 
ابزارهای گران قیمت و پیچیده یا فرایندهای پردازشی دارای انرژی زیاد نیست که این امر نه تنها تولید این نوع پالستیک 

را به طور قابل توجهی آسان می سازد بلکه فرایند پردازش و بازیافت آنها را نیز زیست سازگارتر و پایدارتر می کند.
به گفته وی از زیست پالستیک هایی مانند آنچه آنها در این مطالعه توسعه داده اند می توان در بسیاری از حوزه های مختلف 

مانند بیولوژی، الکترونیک و پزشکی استفاده نمود.

چهرهها

حسین پناهی؛ شاعر، نویسنده و بازیگر
حســین پناهی در ۶ شهریور ۱۳۳۵ در روســتای دژکوه واقع در حوالی شهر سوق از 
توابع شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد زاده شد. پناهی بازیگری را 
نخست از مجموعه تلویزیونی محله بهداشت آغاز کرد. سپس چند نمایش تلویزیونی با 

استفاده از نمایشنامه های خودش ساخت که مدت ها در محاق ماند.
با پخــش نمایش »دو مرغابی در مه« از تلویزیون که عالوه بر نوشــتن و کارگردانی 
خــودش نیز در آن بازی می کرد، خوش درخشــید و با پخش نمایش های تلویزیونی 

دیگرش طرف توجه مخاطبان خاص قرار گرفت.
به دلیل فیزیک کودکانه و شــکننده، نحوه خاص سخن گفتن، سادگی و خلوصی که 
از رفتارش می بارید و طنز تلخش بازیگر نقش های خاص بود. اما حسین پناهی بیشتر 
شاعر بود؛ و این شاعرانگی در ذره  ذره جانش نفوذ داشت. نخستین مجموعه شعر او با 
نام من و نازی در سال ۱۳۷۶ منتشرشد. این مجموعه شعر تاکنون بیش از شانزده بار 

تجدید چاپ و به شش زبان زنده دنیا ترجمه شده  است.
وی در ۱۴ مرداد ۱۳۸۳ در سن ۴۸ سالگی درگذشت و در قبرستان شهر سوق )واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد( به 
وصیت خود ایشان به خاطر اینکه مادرش در آنجا دفن شده است به خاک سپرده شد. علت مرگ به گزارش پزشک قانونی 

سکته قلبی بوده است.

نیل آرمسترانگ؛ نخستین کسی که به ماه گام نهاد
نیل الدن آرمسترانگ در ۵ اوت ۱۹۳۰ در واپاکونتا، اوهایو به دنیا آمد.

این  فضانورد آمریکایی، نخستین انسانی است که طی مأموریت آپولو ۱۱ در ۲۰ ژوئیه 
۱۹۶۹( بر کره ماه گام نهاد و بدین ترتیب نخستین انسانی بود که کره زمین را از فضا 
مشاهده کرد. وی فضانورد ناسا، خلبان آزمایش کننده، مهندس هوافضا، استاد دانشگاه 

و خلبان نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا بود.
وی قبل از فضانوردی، در نیروی هوایی ایاالت متحده آمریکا بود. پس از پایان جنگ، 
آرمســترانگ به عنوان یک خلبان آزمایش کننده در کمیتــه رایزنی ملی هوانوردی 
آمریکا ۹۰۰ پرواز با انواع هواپیما انجام داد. او از دانشــگاه پردو و دانشگاه کالیفرنیای 

جنوبی فارغ التحصیل شد.
آرمســترانگ پس از ترک نیروی دریایی در سال ۱۹۶۲ به ناسا پیوست. اولین پرواز او 
در ناسا، فرماندهی او در پرواز جمینای ۸ در سال ۱۹۶۶ بود و به نخستین غیرنظامی 
آمریکایی تبدیل شد که به فضا سفر کرده است. او در نخستین مأموریت اتصال و پهلوگیری فضاپیما، در اتصال دو فضاپیمای 
سرنشین دار به فرماندهی دیوید اسکات شرکت داشت. این مأموریت پس از آن که آرمسترانگ برای جلوگیری از چرخش 
خطرناک فضاپیما؛ ناشــی از گیرافتادن یک گیرک، در اولین پرواز اضطراری فضایی، ناچار به استفاده از بخشی از سوخت 

کنترل ورود به جو در بازگشت شد، لغو گردید.
دومیــن و آخرین پرواز فضایی او، پرواز آپولو ۱۱ و فرماندهی مأموریت بود که ســرانجام با باز آلدرین در تاریخ ۲۰ ژوئیه 
۱۹۶۹ برای اولین بار بر روی کره ماه فرود آمد. آرمســترانگ و آلدرین بر روی کره ماه گام نهادند و ۲ ســاعت و نیم روی 
ماه کاوش کردند. گفتنی اســت به آرمسترانگ، آلدرین و کالینز مدال آزادی ریاست جمهوری از ریچارد نیکسون )رئیس 
جمهور ایاالت متحده آمریکا(، مدال فضایی کنگره از رئیس جمهور جیمی کارتر در سال ۱۹۷۸ و مدال طالی کنگره در 

سال ۲۰۰۹ اهدا شد.
در ۲۵ اوت ۲۰۱۲، نیل آرمسترانگ بر اثر عوارض ناشی از جراحی در بیمارستانی واقع در کلمبوس، اوهایو درگذشت.

فیلمبازی

چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم؟
برنامه ریزی یکی از مهم ترین نقش های مدیریت است. برنامه کسب و کار )Business Plan( شرکت 
باعث تداوم کسب و کار می شود. برنامه بازاریابی )Marketing Plan( شرکت، یک ورودی کلیدی به 
برنامه کسب و کار است. این برنامه باید خوش آیندترین فرصتهای کسب و کار را برای شرکت شناسایی 
و طرح کلی چگونگی نفوذ، دســتیابی و حفظ موقعیت ها در بازارهای شناخته شده را ترسیم کند. این 
برنامه یک ابزار ارتباطی است که همه عناصر آمیزه بازاریابی را در یک برنامه اجرایی هماهنگ و با هم 
ترکیب می کند. این برنامه به دقت بیان می کند که چه کسی، چه کاری را در چه زمانی، کجا و چطور 

انجام می دهد تا به هدفهای خود برسد.
کتاب »چگونه برنامه بازاریابی بنویســیم« با آموزش قدم به قدم چگونگی طراحی و تدوین یک برنامه 
بازاریابی و ذکر مثال های علمی شما را با روش های اجرایی این امر آشنا می کند.برخی از عناوین مطرح 
شــده در این کتاب عبارتند از: فروش چیست؟، بازاریابی چیســت؟،  برنامه ریزی بازاریابی چیست؟،  

تحلیل موقعیت – بازبینی بازاریابی، بخش بندی بازار چیســت؟،  اهداف، اســتراتژیهای بازاریابی و برنامه های اقدام،  توزیع و ترویج و 
بودجه ها،  نوشتن برنامه، و ارائه برنامه، پیگیری و بازبینی. کتاب »چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم؟«اثر جان وست وود و با ترجمه علیرضا 

احمدی و فرناز فرزین مهر در ۱۵۲ صفحه توسط انتشارات مبلغان به چاپ رسیده است.

داریم تو کرونا غرق می شیم!

برگزاری مراسم گرامیداشت هفتادوهفتمین سالگرد قیام ورشو در پایتخت لهستان

طرحروز

قاب

پیشنهاد

علیرضا پاکدل

خبرگزاری فرانسه

بازی کردن پدرها با بچه هایشان چه تأثیری بر آینده کودک دارد؟
پژوهشی که در دانشکدۀ آموزش و پرورش دانشگاه کمبریج با همکاری بنیاد 
ال ای جی اُ انجام شد، شواهد پراکنده ای از ۴۰ سال گذشته گردآورد تا درک 
بیشــتری دربارۀ نحوۀ بازی کردن پدران با فرزندانشــان در سنین بسیار کم 
)۰ تا ۳ ســالگی( فراهم کند. محققان می خواستند دریابند که آیا بازی  های 
پدر-کودک با نحوۀ بازی کردن کودکان با مادرانشان متفاوت است یا نه و اثر 

این تفاوت بر رشد کودک چقدر است. 
اگرچه به طورکلی مشــابهت های فراوانی بین پدران و مــادران وجود دارد، 
یافته ها نشــان می دهد پدران، حتی با کوچک ترین فرزندانشــان، بیشــتر 
بازی های فیزیکی می کنند و فعالیت هایی مانند قلقلک دادن، دنبال هم  کردن 

و ســوار کردن بچه ها بر پشــت خود را انتخاب می کنند. ظاهراً این بازی ها به کودکان کمک می کند تا احساساتشان را مهار کنند. 
همچنین بعدها هنگامی که به محیط هایی وارد شــوند که در چنین مهارت هایی اهمیت دارند -به خصوص مدرسه- بازی ها می تواند 

نظم بخشی به رفتارشان را بهبود بخشد.
پاول رامچاندانی، استادی که در دانشگاه کمبریج، متخصص بازی در آموزش وپرورش و رشد و یادگیری است، می گوید: »مهم است 
که دربارۀ تأثیر بازی پدر-کودک اغراق نشــود، زیرا در آن چه تحقیقات می توانند به ما نشــان دهند محدودیت هایی وجود دارد، اما 
واقعاً به نظر می رسد کودکانی که مقدار زمان معقولی با پدرشان بازی می کنند، به عنوان یک فعالیت گروهی از آن فایده می برند«.

دکتر کیارا الورتی، از بنیاد ای ای جی اُ، گفت: »در ســطح سیاست گذاری، این یافته ها نشان می دهد که ما به ساختارهایی نیاز داریم 
که به اندازۀ مادران، زمان و فضا در اختیار پدران قرار دهد تا در طول این ســال های حیاتی اولیه با کودکانشــان بازی کنند. حتی 
امروزه، مثاًل برای پدرانی که کودکشــان را به گروه های  والد-کودک۱ می برند، غیرمعمول نیست که ببینند تنها پدِر حاضر در جمع 
هســتند. تغییر فرهنگی دارد شــروع می شود، اما باید بیشــتر از این ها اتفاق بیفتد«. به خوبی می دانیم که بازی کردن پدر و مادر با 
کودک در ســال های ابتدایی زندگی اش به مهارت های اساســی اجتماعی، شناختی و ارتباطی او کمک می کند، اما بیشتر تحقیقات 

بر رابطۀ مادر و نوزاد تمرکز می کنند. 
مطالعاتی که بازی کردن پدر-کودک را بررسی  کنند، غالباً اندک هستند یا تصادفاً این کار انجام می دهند. رامچاندانی گفت: » ما در 
این تحقیق هر چیزی را که می توانستیم دربارۀ این موضوع پیدا کنیم، گرد آوردیم تا ببینیم که آیا می شود نکته ای از آن استخراج 
کرد یا نه«. تحقیِق دانشــگاه کمبریج از داده های ۷۸ تحقیقی استفاده کرد که بین سال های ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۷ میالدی -بیشتر آن ها 
در اروپا و آمریکای شــمالی- صورت گرفته بود. محققان اطالعاِت ترکیبی دربارۀ چند الگو را تجزیه و تحلیل کردند، از جمله اینکه 
چند وقت یک بار پدران و کودکان با هم بازی می کنند، ماهیت این بازی ها  چیســت و این بازی ها چه پیوندهای احتمالی ای با رشد 

کودکان دارد.
آن ها دریافتند به طور متوســط، اکثر پدرها هرروز با فرزندشــان بازی می کنند. بازی پدر-کودک حتی با کوچک ترین فرزندان، در 

مجموع، بیشتر فیزیکی است.
 در مورد نوزادان، معنای ســادۀ آن بغل کردن یا کمک به آن هاست برای بلندکردِن آرام دست ها یا پاها، یا به کاربردِن نیرویشان. در 

مورد کودکان نوپا، پدران معموالً بازی های شلوغ و پرجست وخیزی مثل دنبال بازی را انتخاب می کنند.

دانستنیها

گفت وگوهای برجامی به نقطه صفر 
بازمی گردد؟
سیدجالل ساداتیان

بــا پایان دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت ســیزدهم 
مهمترین سوال پیش رو این است که آیا گفتگوها بر اساس 
توافقات قبلی پیگیری خواهد شــد یا اینکه طرفین به نقطه 

صفر بازخواهند گشت.
در خصــوص به نتیجه نرســیدن مذاکرات ایــران و ایاالت 
متحده آمریکا، نماینده ایران در سازمان های بین المللی به 

هفت محور اشاره کرده است. 
در ایــن بین توضیح رئیس هیأت مذاکره کننده ایران یعنی 
آقای عراقچی، نماینده روســیه در سازمان های بین المللی، 
تحلیل نشریات و روزنامه های مختلف نیز نشان می داد که 
دو طرف عالوه بر توافق در خصوص مواردی، هنوز مســائل 

حل نشده ای برای توافق داشتند.
پیش نویس مواردی که طرفین بر سر آنها به توافق رسیده 

بودند منتشر نشده و جزئیات آن مشخص نیست.
اما به طور اجمالی طرفین در ســه کمیته مختلف بر ســر 
موضوعاتــی به رایزنی با یکدیگــر پرداختند: در کمیته اول 
مذاکره بر ســر نحوه لغو تحریم های آمریکا، در کمیته دوم 
درباره مســائل حقوقی پیرامون نحوه بازگشــت آمریکا به 
برجام و در کمیته ســوم در خصوص موضوع بازگشت ایران 

به تعهداتش ذیل برجام.
در بحث کمیته اول درخواســت ایــران این بود که با توجه 
به خروج آمریکا از توافق، این دولت آمریکا اســت که باید 
ابتدا به توافق بپیوندد و با گذشــت زمان، مساله بررسی لغو 
تحریم ها از سوی ایران مورد راســتی آزمایی قرار گیرد. از 
همین رو درخواســت ایران این بود که تنها با این شرط و 
اثبــات این موارد، به تعهداتــش در برجام باز می گردد. اما 
خواسته آمریکایی ها بازگشت تدریجی و گام به گام به توافق 
بود. یکی دیگر از خواسته های ایران رفع تحریم تمامی افراد 
و سازمان هایی بود که بهانه های مختلف تحت تحریم قرار 
گرفته بودند. موضوعی که آمریکایی ها نســبت به انجام آن 
ابــراز ناتوانی کردند و عنوان کردنــد که فقط در چارچوب 
مســائل هسته ای باید گفتگو شــود؛ موضوعی که ایران نیز 

پیش تر تاکید ویژه داشت. 
البته دولــت بایدن با موانعی مانند جلب رضایت کنگره نیز 
روبرو است که در موضوع تضمین برای عدم خروج نیازمند 
دو ســوم آرای نمایندگان کنگره است. در بحث کمیته دوم 
یعنــی نحوه بازگشــت آمریکا به برجام و مســائل حقوقی 
مربوط به آن این بحث مطرح شــد که واشنگتن با تضمین 
خود مانع از به وجود آمدن شــرایط مجدد در دوران ترامپ 

شود. 
خروج آمریکا از توافق هســته ای خسارت های سنگینی به 
ایران وارد کرده که به طور طبیعی باید میزان این خسارات 
معین شــود یا حداقل در آینده در صورت تکرار این اتفاق 
محل تأمین خســارت های آن معین شود اما این موضوعی 

نیست که آمریکایی ها زیر بار آن بروند.
در بحث کمیته ســوم قرار بر این شد تا ایران مجاز به انجام 
غنی ســازی ۳.۶۷% و تولید آب ســنگین بر اساس توافق 

صورت گرفته شود. 
اما ایران طبق ۵ مرحله کاهش تعهدات برجامی را در برنامه 

خود قرار داد و برخی تعهدات را به حالت تعلیق درآورد.
بــر همین اســاس تهران تصمیــم بر آن گرفت کــه تا از 
سانتریفیوژهای پیشــرفته آی آر IR۹( ۹( استفاده کند و 
میزان غنی سازی را به ۶۰% افزایش دهد. ضمن آنکه میزان 
سقف تولید آب سنگین را نیز افزایش و تحقیقات بر سر آن 

را تداوم بخشید.
اگرچه غرب اصرار بر آن داشــت کــه ایران باید به تعهدات 
خود در برجام بازگردد اما باید توجه داشت که این کشورها 
قادر به آن نیستند که دانش و تکنولوژی استفاده صلح آمیز 

از انرژی هسته ای را از ایران بگیرند.
موضوعــی که باعث بــروز اختالفاتی بین ایــران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بر ســر موضوعاتی چون نظارت ها، 

سانتریفیوژها و غیره نیز شد.
براین اســاس و طبق مصوبه مجلس شــورای اسالمی ابتدا 
قرار بر این شــد تا دوربین های نظارتی آژانس به مدت سه 
ماه با کنترل ایران به کار خود ادامه دهد و در صورت توافق 
فیلم آن در اختیار آژانس قرار گیرد و در غیر اینصورت فیلم 

ها امحا شود. 
در ادامــه توافق موقت بین ایــران و آژانس به مدت یکماه 
تمدید شــد اما در نهایت این موضوع نیــز بالتکلیف باقی 
ماند. مــوارد مذکور از جمله اختالفات ایــران و آمریکا در 

این مدت بود.
البته آمریکایی ها گام های بســیار محدودی برداشتند و به 
دو کشور کره جنوبی و ژاپن اختیار دادند تا پول های بلوکه 
شده ایران را برای خرید دارو و یا واکسن آزاد کنند. سئول 
هم در این راســتا بخشی از بدهکاری ایران به سازمان ملل 
را پرداخت کرد و ژاپن نیز محموله هایی را روانه ایران کرد. 
حتی در ادامه بحث تبادل زندانیان به منظور اثبات حســن 

نیت نیز مطرح شد که سرانجام بی نتیجه ماند.
بــا توقف مذاکرات برجامی در ویــن و پایان دولت روحانی 
همه چیز به دولت رئیسی بستگی خواهد داشت. با تشکیل 
کابینه دولت ســیزدهم می توان انتظار داشــت که تا اوایل 
شهریور ماه دولت جدید کار خود را آغاز کند. تا زمان توافق 
با ۱+۴ و بررسی سایر مسائل کار تا نیمه شهریورماه به طول 
خواهد انجامید. البته گمانه زنی هایی نیز در این رابطه بوده 
و آن این اســت که آیا دولت رئیسی برای مبنای مذاکرات 
قبلی و توافقات بدست آمده گفتگوها را ادامه خواهد داد یا 

اینکه گفتگوها از صفر شروع خواهد شد.
منبع: خبرآنالین 
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