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دموکراسی واقعی فقط در ایران است.
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روزنامهبازی

اذان صبح: 4/51 طلوع آفتاب: 6/17   اذان ظهر: 11/49   اذان مغرب: 17/38

 شنبه 1 آبان 1400- 16 ربیع االول 1443 - 23 اکتبر 2021-  شماره  5559

روزنامه اجتماعی- سیاسی- فرهنگی و اقتصادی 
صاحب امتیاز:  حزب مردم ساالری 

مدیرمسئول: مصطفی کواکبیان 
www.mardomsalari.net:نشانی اینترنتی

mardomsalaridaily :نشانی تلگرام
mardomsalaridaily1:نشانی اینستاگرام

  آدرس تحریریه: اتوبان شیخ فضل اهلل نوری شمال به جنوب  
خروجی خیابان سازمان آب - خیابان حاجی پور امیر -  کوچه چهارده - پالک 1

تلفن: 29- 88288226
فکس: 88263094

رتبه روزنامه:3
چاپ: نشر ریحان- تلفن: 65607917 

عالءالدین 
»عالءالدین« یک فیلم سینمایی آمریکایی، 
محصــول ســال ۲۰۱۹ و در ژانر موزیکال 
فانتــزی به کارگردانی گای ریچی اســت. 
فیلم نامه این فیلم توســط جان اوگســت 
و گای ریچی نوشته شــده و والت دیزنی 
پیکچــرز وظیفــه تهیــه آن را برعهــده 
داشته اســت. عالءالدین یک اقتباس الیو 
اکشن از انیمیشنی به همین نام است که 
در ســال ۱۹۹۲ بر اســاس شخصیت های 
داســتانی هزار و یک شب ســاخته شد. 
مینا مسعود، ویل اسمیت، نیومی اسکات، 
مروان کنزاری، نوید نگهبان، نسیم پدراد، 
بیلی مگنوسن و نومان اکار بازیگران فیلم 
هستند. عالءالدین در تاریخ ۲۴ مه ۲۰۱۹ 

اکران خود را توسط استودیو سینمایی والت دیزنی آغاز کرد. فیلم با واکنش متوسطی از سوی منتقدان همراه بود. طراحی 
صحنه و لباس، سکانس های موزیکال و عملکرد اسمیت، اسکات و مسعود مورد تحسین قرار گرفت، اما منتقدان نسبت به 
کارگردانی گای ریچی، روند داســتانی و جلوه های ســی جی آی انتقاد داشتند. عالءالدین تاکنون ۱ میلیارد دالر در سراسر 
جهان فروش کرده در حالی که بودجه ساخت آن ۱۸۳ میلیون دالر بوده است که آن را تبدیل به ششمین فیلم پرفروش سال 
۲۰۱۹ و ۳۴امین فیلم پرفروش تاریخ سینما می کند. عالءالدین همچنین پرفروش ترین فیلم ویل اسمیت و گای ریچی است.

فناوری

تصفیه آب با استفاده از کود حیوانی!
از کود حیوانی به طور گسترده برای رشد گیاهان استفاده می شود اما 
اکنون محققان از این کود برای تبدیل آب شــور دریا به آب شــیرین 

استفاده کرده اند.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، دانشمندان دانشگاه نورث ایسترن 
)Northeastern( فرآینــدی ایجاد کرده اند کــه در آن مدفوع گاو 
تبدیل به فیلتری برای تصفیه آب غیرآشامیدنی می شود. آنها امیدوارند 

این اختراع به حل بحران جهانی آب کمک کند.
آنها این کود را تحت حرارت شــدید تبدیل به پودر کربن کردند و در 
نهایت از آن یک فوم ســاختند. این فوم در آب شــور شناور می شود 

و زمانی که نور خورشــید به آن نقطه برخورد می کند، آب زیر این ماده ســیاه به بخار تبدیل شــده و از میان حفره های 
آن به صورت آب آشــامیدنی مایع عبور می کند. به گفته ی یونیســف، حدود ۱.۴۲ میلیارد نفر در مناطقی با کمبود آب 
آشــامیدنی زندگی می کنند و تنها ســه درصد از آب زمین قابل آشامیدن است. به همین دلیل بسیاری از دانشمندان به 

طور خستگی ناپذیری تالش می کنند تا آب اقیانوس ها را به آب شیرین تبدیل کنند.
راه حل آن ساخت سیستم تصفیه ای است که نمک را از آب خارج کند. به این فرآیند نمک زدایی گفته می شود اما چنین 
دســتگاه هایی با خرابی روبه رو می شوند. یی ژنگ )Yi Zheng(، استاد دانشــگاه نورث ایسترن در بیانیه ای گفته است: 
فرآیند نمک زدایی برق زیادی مصرف می کند. بنابراین ژنگ به دنبال منبع نیروی پایداری تری بود و به نور خورشید رسید.

این فرآیند نیازی به صفحات خورشیدی ندارد اما فیلتر آن با نور خورشید فعال می شود.
ژنگ مقداری مدفوع گاو از مزارع محلی برداشــت و آنها را تحت حرارت ســه هزار درجــه فارنهایت )هزار و۶۰۰ درجه 
سانتی گراد(   قرار داد تا باکتری های آن کشته شود. با از بین رفتن باکتری ها این ماده تبدیل به پودر کربن شد که »ژنگ« 
آن را تبدیل به فومی برای زدودن نمک از آب اقیانوس کرد. او می گوید: آبی که در نهایت به دســت آمد بســیار تازه بود 
و غلظت ســدیم آن به طور قابل توجهی کمتر از میزان اســتاندارد تعیین شده توسط سازمان حفاظت از محیط زیست 

ایاالت متحده آمریکا بود.
وی افزود: ماده ای که ما اســتفاده می کنیم طبیعی و پایدار است. عملکرد این ماده مناسب بوده، هزینه آن کم و تولید و 
تهیه آن آســان است. ژنگ می گوید: این فناوری به جوامع مختلف در ساخت سیستم نمک زدای محلی کمک می کند و 
برای دسترسی عادالنه به آب آشامیدنی در سراسر جهان اهمیت زیادی دارد. نمی توان تاسیسات نانو را به آسانی در همه ی 

روستاها یا شهرها قرارداد اما مردم می توانند به آسانی از کود و برگ درختان استفاده کنند.

چهرهها

محمدحسین لقمان ادهم؛ معین االطبا پزشک ایرانی 
محمدحســین لقمان ادهم )۱۲۵۸ تبریز - ۱۳۲۹ تهــران( ملقب به لقمان الدوله و 

معین االطبا پزشک ایرانی و نخستین رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود.
لقمان ادهم تحصیالت مقدماتی و متوسطه را در تبریز در مدرسه لقمانیه انجام داده 

و چندی معلم جغرافیا و ناظم آن مدرسه بود.
سپس نزد اساتید فن و پدر خود طب ایرانی را فرا گرفت و معین االطبا لقب گرفت  

و شــهرتش از شهر تبریز گذشت و محمدعلی شاه او را به دربارش فراخواند. وی که 
ملقب به معین االطبا شــده بود در جریان اســتبداد صغیر و به توپ بستن مجلس 
تعدادی از آزادی خواهان زندانی در باغ شــاه را فراری داد و خودش نیز به فرانســه 
رفت. در ســال ۱۹۰۸ در آنجا مدرک دکترای پزشــکی گرفت و در بازگشت طبیب 

مخصوص احمد شاه شد و لقب لقمان الدوله را از او دریافت کرد.
در ســال ۱۳۳۸ ه .ق به اتفاق دکتــر حکیم الدوله )محمدحســن لقمان ادهم برادر 
کوچکترش و وزیر بهداری کابینه دکتر مصدق( جزو همراهان احمدشاه در سفر اروپا بود و در بازدید از انستیتو پاستور، 
احمدشــاه را به تأسیس چنین بنگاهی در ایران تشویق کرد و برای این کار دکتر منارد فرانسوی را استخدام و به ایران 
آورد. در سال ۱۲۹۵ ریاست طب مدرسه دارالفنون را به عهده گرفت و پایه و اساس دانشکده پزشکی را پی ریزی نمود؛ 
کالس طب را از دارالفنون مجزا و در سال ۱۲۹۷ تبدیل به مدرسه طب کرد. بعدها وقتی دانشگاه تهران تأسیس شد و 

شروع به کار کرد اولین رئیس دانشکده پزشکی آن شد.
در سال ۱۳۱۲ به سمت پزشک مخصوص رضاشاه منصوب شدند. در سال ۱۳۱۷ از ریاست دانشکده پزشکی و خدمات 
رسمی دولتی به دلیل بیماری کناره گیری کرد.  در سال ۱۳۲۸ به پاس خدمات ۵۰ ساله ایشان از طرف وزارت فرهنگ، 
دانشــگاه تهران و فرهنگستان ایران جشنی در تاالر فرهنگ برپا شــد و در این جشن به ایشان نشان همایونی و نشان 
دانش اعطا گردید. وی در ۱ آبان ۱۳۲۹ درگذشت. وزارت بهداری برای قدردانی از خدمات بهداشتی ایشان بیمارستان 

سیصد تخت خوابی خود را در ۱۵ دی ۱۳۳۰ طی مراسمی به نام ایشان نامگذاری کرد. 

پله؛ اسطوره فوتبال جهان
ادســون آرانتس دو ناســیمیونتو  ملقب به پله  در  ۲۳ اکتبر ۱۹۴۰ به دین آمد. پله در دوران بازیکنی خود ســه جام 
جهانی را کســب کرد و رکوردهای بســیاری را از جمله سومین بازیکنی که ۱۰۰۰ 

گل به ثمر رساند، شکست. 
او عمومــا به عنوان بزرگ ترین بازیکن تاریخ جهان فوتبال شــناخته می شــود .وی 
فوتبال را از سال ۱۹۵۰ در سن ۱۰ سالگی شروع کرد و خیلی زود در سال ۱۹۵۸ با 
اینکه ۱۸ سال بیشتر نداشت در جام جهانی سوئد جوانترین بازیکن برزیلی شناخته 

شد و همچنین توانست با گلزنی به افتخارات خویش بیفزاید.
او ضمــن مهارت بازی به عنــوان هافبک یا مهاجم، مهارت کامل بازی با هر دو پا را 

داشت.  ت
مام کننــده ای قهار، دریبل زنی بی نظیر و پاســوری به یاد ماندنــی بود. او در دوران 
حرفه ای خود در چهار جام جهانی بازی کرد و موفق به کسب ۳ جام جهانی )۱۹۶۲، 

۱۹۵۸ و۱۹۷۰( شد. 
پله در پایان دوران بازیکنی خود ۱۲۸۱ گل به ثمر رســاند. او تمام دوران فوتبال خود را در باشــگاه برزیلی ســانتوس 
بازی کرد و تنها در سال های آخر به آمریکا رفت تا برای کاسموس بازی کند. بعد از بازنشستگی در ۱۹۷۷ او به عنوان 
شــخصیتی ورزشی فعالیت کرده اســت و مدتی وزیر ورزش برزیل بوده اســت؛ و اولین بازیکنی است که از فیفا جایزه 

افتخاری بهترین بازیکن جهان را دریافت کرده است.

فیلمبازی

در حاشیه کتاب با محمود آموزگار 
امروز برای پروازی تا اوج در آســمان آبی کتاب با نوشــته هایی سرشار از امید 
و ایده های نو با یک فعال خســتگی ناپذیر عرصه کتاب و نشر و فرهنگ همراه 

می شویم. 
محمود آموزگار در این کتاب می کوشد با تکیه بر تجربه چندین ساله فعالیت از 
طریق بررسی مسائل مربوط به صنعت نشر و تجزیه و تحلیل آنها و استفاده از 
تجارب بین المللی و تطبیق آنها با مقتضیات بومی راههایی برای پویاتر صنعت 

نشر و رونق کتاب و کتابخوانی ارائه دهد.
یادداشــتهایی درباره اتحادیه ناشــران، نمایشــگاه بین المللــی کتاب تهران، 
نمایشگاه های کتاب فرانکفورت، پکن و لندن، پایتخت کتاب در ایران و جهان، 
اقتصاد نشر، قیمت ثابت کتاب و کتاب فروشان، حضور نشر ایران در بازار جهانی، 

یارانه های نشر و حقوق مالکیت فکری به ویژه چالش های آن در عصر دیجیتال و گرامی داشت از دست رفتگان صنعت از جمله مطالبی 
هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.

در یکی از جالبترین نوشتارهای کتاب گزارشی خواندنی و انگیزه بخش از حضور محمود آموزگار در روستای »رمین« چابهار که به عنوان 
روستای دوست دار کتاب برگزیده شده است را خواهید خواند.

محمود آموزگار از حضور خود در آغاز سال نو در میان کودکان و کتابخانه روستای رمین چابهار می گوید و مردمی دوستدار کتاب مطالعه 
که روزگار بهتری برای کتاب را نوید می دهند. کتاب »در حواشی کتاب« نوشته محمود آموزگار در ۱۷۴ صفحه، شمارگان یک هزار نسخه 

و قیمت ۱۴ هزار تومان توسط انتشارات آمه منتشر شده است.

کوروش جان آسوده بخواب که ضرغامی بیداره!

دیوارنگاره گرامیداشت یاد قربانیان کووید-19 در انگلیس در شهر لندن

طرحروز

قاب

پیشنهاد

پروانه ایزدخواست

رویترز

مغز نوزادان در چند ماه اول قادر به پردازش احساسات نیست
یک مطالعه نشان داده است که مغز 
نوزادان تازه متولد شده در چند ماه 
اول زندگــی نمی تواند احساســات 
را پردازش کند. بــه گزارش از آی 
ای، مغز یک فرد بزرگسال، یکی از 
انسان،  بدن  اندام های  پیچیده ترین 
نه تنها در اندازه و توانایی یادگیری، 
بلکه به طرزی که دانشمندان انتظار 
آن را نداشــتند، در عملکردهــای 
مختلف با مغز یک نــوزاد متفاوت 

است.
ایــن مطالعــه توســط گروهی از 
محققان دانشــگاه ایالتی »اوهایو« 
انجام شــده و به این نتیجه رسیده 
است که انســان ها پس از تولد در 
چند مــاه ابتدای زندگــی خود با 

توانایی اتصال احساسات به چیزها یا رویدادهایی که می بینند یا می شنوند، متولد نمی شوند و این ارتباط بعداً در مغز ایجاد می شود. 
محققان می گویند این یافته ای اســت که واقعاً انتظار آن را نداشــته اند و فکر می کرده اند که این ارتباطات ممکن است از بدو تولد 
در دســترس باشــد. محققان ۴۰ اسکن مغزی fMRI بزرگساالن و ۴۰ نوزاد تازه متولد شده را که کمتر از یک هفته عمر داشتند، 

بررسی کردند تا تفاوت بین آنها را مقایسه کنند.
به نظر می رسد بزرگساالن ارتباط قوی تری نسبت به نوزادان ایجاد کرده اند که به آنها امکان می دهد ترس را تجربه کنند یا از دیدن 

شخصی که دوستش دارند، احساس عشق کنند.
»ســایگین« از محققان این مطالعه گفت: نوزادان این ارتباطات را طی چند ماه اول زندگی با تجربه ســطح باالتری از احساســات 

ایجاد می کنند.
محققان الگوهایی را که از ســیگنال های مغزی دیده می شــود در هنگامی که آمیگدال)بخشی از مغز که مسئول تجربه احساسات 
اســت( با قشر بینایی که اساساً پردازنده بینایی اســت، ارتباط برقرار کردند، بررسی کردند. »هانسن« سرپرست این مطالعه گفت: 
دیدن این الگو برای هر دو منطقه بینایی و شنوایی مورد تأیید بود، زیرا نشان می دهد که آمیگدال بیشتر با مناطقی که محرک های 
پیچیده را پردازش می کنند -چیزهایی که پاسخ عاطفی را تضمین می کنند- و نه فقط به مناطقی که در نزدیکی آمیگدال هستند، 

متصل می شود.
این تحقیق بسیار مهم است، چرا که آمیگدال نقش مهمی در بسیاری از اختالالت رخ داده در اوایل زندگی مانند اوتیسم و اضطراب 

دارد. »سایگین« گفت: این مطالعه ممکن است ما را به اقدامات جدید تشخیصی و درمانی سوق دهد.

دانستنیها

چرا دولتی ها روی کاهش نرخ ارز 
مانور می دهند؟

علی اصغر سمیعی*

گفتند مردی برای شکار شیر از شهر بیرون شد، بعد از سه روز 
بازگشت و دم شیری را همراه خود آورده بود. به او گفتند،هر 
کس به شــکار شیر می رود، ســر آن را همراه خود می آورد. 
چطور شــد که تو دم شــیر را آوردی؟ گفت: راستش تا من 
رسیدم، ســر او را دیگران برده بودند، بنابراین من هم دمش 

را بریدم و آوردم.
مســووالن اقتصاد کشور وقتی قادر به کنترل حجم نقدینگی 
نباشند، )چنان که گفته می شود، در حال حاضر ماهانه بیش 
از ۴۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه می شــود( 
و نتوانند افســار مهار نرخ تورم و بهره را بزنند، و آن را کنترل 
کرده و از رشــد آن بکاهند )ظاهــرا در حال حاضر نرخ تورم 
در کشــور حدود ۴۰ درصد باشــد( و از رونق دادن به کسب 
و کار هم ناتوان باشــند، )یعنی حــذف رانت و رقابتی کردن 
بازار در برنامه نباشــد( و برایشــان باال رفتن نرخ بیکاری هم 
مهم نباشد، )بیکاری های پنهان و آشکار( و ورشکست شدن 
موسســات کشاورزی و صنعتی و دامپروری و سایر موسسات 
مولد را هم به چشم ببینند و کاری از دستشان ساخته نباشد، 
یا اگر ســاخته است، جرات انجامش را نداشته باشند، در این 
شرایط آسان ترین و شاید تنها راه برای قدرت نمایی آنها، مانور 
روی دســتکاری نرخ ارز است. که اگر بشود، آن را به صورت 
مصنوعی پایین بیاورند، اگر نشــود، حداقل ثابت نگه داشتن 
قیمــت با وجود تورم باال یعنی جمــع کردن فنر قیمت را به 
ضرب تزریق میلیاردها دالر از درآمدهای نفتی در دستور کار 

قرار دهند.
نمی شود شعار مهار تورم را داد، ولی با چاپ اسکناس بیش از 
قابلیت جذب، و خلق پول با دادن بهره های باال، عمال به تورم 
دامن زد. نمی شود شعار واقعی شدن و تعدیل و متعادل کردن 
نرخ ارز را داد، ولی عمال ســالها به سرکوب نرخ و پایین نگاه 
داشــتن مصنوعی نرخ ارز پرداخت. این شوخی ها را با اقتصاد 
نمی شود کرد، جواب نمی دهد. ثبات قیمت فقط در صورت به 
نزدیک صفر رســاندن نرخ های بهره و تورم امکان پذیر است؛ 
وگرنه ثباتی غیرواقعی و دستوری و مصنوعی و بی دوام خواهد 

بود.
تا زمانی که تفاضل نرخ تورم در کشــور ما و کشورهای حوزه 
دالر حدود ۳۶ درصد باشد، به طور طبیعی می باید روزانه یک 
در هزار به قیمت دالر افزوده شود، و اگر نشود، معنی آن جمع 

شدن فنر قیمت خواهد بود.
بــار دیگر تاکید می کنــم و عرض می کنــم، در حال حاضر 
بزرگترین معضل برای اقتصاد کشــور عزیزمان، چند نرخی 
بودن و غیرواقعی و دستوری بودن قیمت ها است؛ چه برای ارز 
یــا بنزین، یا اتومبیل و یا هر کاالی دیگری، و البته مهمترین 

آنها ارز است.
پایین نگه داشــتن مصنوعی قیمت ها چه برای ارز باشد، چه 
برای بنزین باشد، چه برای حقوق کارگرها و کارمندها باشد، 
و چه برای هر خدمت یا کاالی دیگری، عالوه بر اینکه عملی 
غیراخالقی محسوب می شود و باعث رانت و فساد خواهد بود، 
عملی غیراقتصادی هم هســت و باعث صدمه به بدنه اقتصاد 
کشور می شود، و بازار را از رقابتی بودن خارج می کند و باعث 
دلســردی فعاالن اقتصادی می شود. همچنین باعث افزایش 
بیکاری و به تعطیلی کشیده شدن صنایع و فعالیت های مولد 
خواهد بود. از ســوی دیگر، این نوع پایین آوردن قیمت نقض 

غرض هم هست.
شــما وقتی به یک گاوداری فشار می آورید که قیمت شیر را 
ارزان کنــد، گاودار که نمی تواند پــول علوفه یا اجاره مرتع را 
ندهد، از سود خودش هم که نمی تواند بگذرد. پس تنها راهی 
که دارد، کاهش حقوق کارگرهایش است. کارگر وقتی مجبور 
بشود با حقوق کمتر کار بکند، مجبور است بعضی از اقالم را 
از جمله شیر را از سبد مصرف خود حذف کند. وقتی شیر از 
ســبد مصرفی کارگر حذف می شود، در واقع فروش شیر کم 
می شود و سود شیر فروش هم کم می شود، بنابراین احتماال 
منجر به تعطیلی گاوداری و بیکار شدن کارگران آن می شود. 
همین اتفاق برای مرغداری هم می افتد، قیمت مرغ دستوری 
می شــود، از حقوق کارکنان و کارگران کاسته می شود، مرغ 
از ســبد مصرفی خانواده آنها حذف می شــود، و نهایتا منجر 
به ورشکســتگی مرغدار و تعطیل شــدن مرغداری و بیکار 
شدن کارگران آن می شود. همین حالت برای ناشر کتاب هم 
می تواند اتفاق بیافتد. مثال اگر به ناشــر کتاب فشــار بیاورید 
که قیمت کتاب را ارزان تر از قیمت واقعی بفروشد، او مجبور 
می شــود که هزینه هایش را کاهش دهــد و اولین چیزی رو 
که کاهش می دهد، حقوق ویراستارها و کارمندها و کارگران 
خواهد بود، چون نمی تواند پول کاغذ و جوهر و مرکب را ندهد 
و همین باعث می شود که کتاب از سبد مصرف کارگر و عوامل 
هم حذف شــود و همین باعث می شود، که تیراژ یک کتاب 
پایین بیاید و باز به ضرر ناشر تمام می شود و باعث می شود که 
شغل کمتری ایجاد شود، و تعداد بیکاران بیشتر شود. همین 
اتفاق برای ســایر کاالها هم می افتد. برای کارخانه ســیمان 
هم همینطور، برای کارخانه ســاخت ماشین لباسشویی هم 
همینطور، برای کارخانه یخچال سازی هم همینطور، هر جایی 
که باعث شود که قیمت دروغین و مصنوعی و فساد آور باشد.

حاال تصور کنید اگر برعکس شــود و اگر اجازه داده شود که 
قیمت ها واقعی شوند، خوب با قیمت واقعی سود کارخانه دار 
زیاد می شــود، چون ســود کارخانه زیاد می شــود، احداث 
کارخانه های بیشــتر مقرون به صرفه می شود، که باید برای 
هــر کدام کارگرانی اســتخدام کرد، چــون کار زیاد و کارگر 
محدود است، باید به آنها حقوق بیشتری داد، بنابراین حقوق 
کارگرهــا متعادل و واقعی می شــود، و کارگرها هم به جمع 
مصرف کننده ها افزوده می شــوند، مصرف باال می رود، و الزم 
اســت که تولید را افزایش دهند و چون می خواهند تولید را 
افزایش دهند، باید کارگرهای بیشتری استخدام کنند و مجبور 
می شوند که حقوق کارگرها را هم بیشتر کنند، تا آنها جذب 
این بازار کار بشوند و همینطور هرچه حقوق کارگرها باال برود 
آنها مصرف کننده تر می شوند و این مصرف باعث افزایش سود 
کارخانه ها و گســترش آن ها و ازدیاد کارخانه ها و به تبع آن 
تقاضای بیشــتر برای استخدام کارگر خواهد بود، که در واقع 

این روند به نفع زحمتکشان خواهد بود.
* رئیس اسبق کانون صرافان
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