
روزنامه فورت ورث استار تلگرام – 21 نوامبر 1963
»شهر در انتظار ورود دارو دسته کندی«؛ تیتر 
اول  فورت ورث اســتار تلگــرام، انتظار مردم 
دالس بــرای دیدن رئیس جمهــور آمریکا را 
بیان می کند، غافل از اینکه بازی روزگار، یک 
روز بعد از این تیتر، ترور جان.اف.کندی را در 

شهر داالس رقم خواهد زد!
کنــدی در روز جمعه ۲۲ نوامبــر ۱۹۶۳ در 
ســاعت ۱۲:۳۰ بعداز ظهر در داالس تگزاس 

به قتل رسید. 
»لی هاروی اســوالد« در ساعت ۷ بعداز ظهر 
همــان روز به جــرم قتل یــک مأمور پلیس 
داالسی مجرم شناخته شد و در ساعت ۱۱:۳۰ 

شب به عنوان قاتل رئیس جمهور معرفی شد. اسوالد تنها دو روز بعد در ایستگاه پلیس داالس توسط »جک روبی« )گرداننده 
یک باشگاه شبانه( به قتل رسید.
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پسر شائول
پسر شــائول فیلمی مجارســتانی ساخته 
کارگردان مجار، الســلو نمش و محصول 
ســال ۲۰۱۵ اســت. پسر شــائول اولین 
ساخته بلند سینمایی السلو نمش به شمار 
می رود. این فیلم برای اولین بار در ماه مه 
سال ۲۰۱۵ در بخش مســابقه جشنواره 
کــن روی پرده رفت و برنــده جایزه ویژه 
هیات داوران این جشــنواره شد. این فیلم 
در هشتاد و هشتمین دوره جوایز اسکار و 
هفتاد و سومین مراسم گلدن گلوب برنده 

جایزه بهترین فیلم به زبان خارجی شد.
فیلم داســتان دو روز از زندگی شــائول 

زندانی مجارســتانی که در گروهی به نام ســاندرکوماندو در آشویتس کار می کند را روایت می کند. شائول در تالش است 
جنازه کودکی را که مدعی است پسر اوست از دست مأموران آلمانی پنهان کرده و او را مخفیانه و مطابق تشریفات مذهبی 

دین یهود دفن کند و به این منظور دنبال یک خاخام یهودی در میان زندانی ها می گردد.

فناوری

دوربینی که درون همه چیز را می بیند!
یک دوربین جدید تقریباً درون هر چیزی از جمله بافت و 
استخوان انسان را می تواند ببیند و پتانسیل تصویربرداری 

از اجسام متحرک سریع را نیز دارد.
به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، وقتی از مردم پرسیده 
می شــود که دوســت دارند چه ابرقدرتی داشــته باشند، 
بســیاری می گویند توانایی دیدن درون هر چیزی. اکنون 
دوربینی ساخته شده است که احتماال می تواند این هدیه 

را به مردم بدهد.
ایــن دوربیــن جدید با وضــوح باال که توســط محققان 
 )Northwestern( مهندسی دانشــگاه نورث وســترن
توسعه یافته است، می تواند گوشه ها و درون پوست و حتی 

استخوان های انسان را ببیند. همچنین پتانسیل تصویربرداری از اجسام متحرک سریع مانند اتومبیل های سریع یا حتی 
قلب در حال تپش را دارد.

این حوزه تحقیقاتی نســبتاً جدید، تصویربرداری غیر خطی میدان دید )NLoS( نامیده می شــود و دارای وضوح بسیار 
باالیی است که حتی می تواند تصویر کوچکترین مویرگ ها را نیز در حین کار ضبط کند.

فلوریان ویلومیتزر نویسنده اصلی این مطالعه می گوید: فناوری ما موج جدیدی از قابلیت های تصویربرداری را رقم خواهد 
زد.

وی افزود: نمونه های اولیه حســگر فعلی ما از نور مرئی یا فروســرخ استفاده می کنند که بر پایه یک اصل جهانی است و 
می توان آن را به طول موج های دیگر گسترش داد. به عنوان مثال، همین روش را می توان برای امواج رادیویی به منظور 
اکتشافات فضایی یا تصویربرداری صوتی زیر آب به کار برد. همچنین می توان آن را در بسیاری از حوزه های دیگر به کار 

گرفت و ما هنوز در ابتدای راه هستیم.
این فناوری جدید می تواند کاربردهای مختلفی از جمله تصویربرداری پزشــکی غیرتهاجمی، سیستم های ناوبری هشدار 

اولیه برای وسایل نقلیه و بازرسی صنعتی در فضاهای کاماًل محدود داشته باشد.
اما این دوربین چگونه کار می کند؟ این حسگر اساساً نور پراکنده ای را که از یک جسم می آید، رهگیری می کند تا اطالعات 

ذاتی مربوط به زمان سفر آن را بازسازی کند تا شیء اصلی را آشکار کند.
روش NLoS می تواند نور پراکنده شــده از انعکاس تابش به یک جســم را بگیرد و آن را به شــکل یک تصویر منسجم 
بازسازی کند. همین تکنیک را می توان برای اهداف متفاوتی مانند دیدن نقاط کور و تصویربرداری از داخل بدن انسان به 

کار برد و یک دوربین همه کاره قدرتمند ایجاد کرد.

چهرهها

داریوش اسدزاده؛ بازیگر
مرحوم داریوش اسدزاده متولد ۳۰آبان ۱۳۰۲ در کرمانشاه، بازیگر تئاتر، فیلم و سریال 
ایرانی بود. او در ۲۰ سالگی وارد عرصه بازیگری شد و سال ها در مقام بازیگر، نویسنده 
و کارگردان در تئاتر تهران )نصر( فعالیت کرد. در دهه چهل و پنجاه شمسی در بیش 
از پنجاه فیلم سینمایی ایفای نقش نمود. پیش از انقالب ایران را ترک کرد و در سال 
۱۳۶۵ پس از ده سال اقامت در آمریکا بازگشت و در دو سریال سمندون و خانه سبز 
شرکت داشــت که این دو اثر را می توان تأثیرگذارترین آثار کارنامه هنری او دانست. 
از دیگر آثار مهم او می توان به بازی در فیلم کوتاه دایره )۱۳۷۷(، اثر محمد شیروانی 
و برگزیده منتقدان بین المللی جشــنواره کن در ۱۹۹۹، اشاره کرد. فعالیت او در دهه 

۱۳۹۰ متمرکز بر تألیف کتاب هایی درباره تاریخ تئاتر ایران و تاریخ تهران بود.
وی در ســال ۱۳۹۱ نشــان درجه یک فرهنگ و هنر دریافت کرد. او در دوران اقامت 
در آمریکا، تحقیقاتی در دانشــگاه انجام داد و دوره هایی را طی کرد که مدرک معادل 
آن از سوی دانشگاه تهران به عنوان دکتری در رشته »ادبیات هنر« ارزیابی شده است.

ولتر؛ فیلسوف و نویسنده فرانسوی عصر روشنگری
ولتر  )زاده ۲۱ نوامبر ۱۶۹۴- درگذشــته ۳۰ مه ۱۷۷۸( از نامدارترین فیلســوفان و 
نویسندگان فرانسوی عصر روشنگری است. شهرت او به خاطر ذکاوت خارق العاده اش، 
مخالفت هایش با کلیسای کاتولیک، حمایتش از آزادی مذهب، آزادی بیان، و جدایی 
دین از سیاســت و شــجاعتش در بیان نظریات بی پرده است. تمام شور زندگی او در 
جســتجوی عدالت بود. ولتر در تمام سبک های ادبی و نوشتاری از جمله نمایشنامه، 
شعر، رمان، مقاله، و نوشته های تاریخی و علمی دست داشت. او بیش از ۲۰ هزار نامه 
و بیش از ۲ هزار کتاب و کتابچه نوشت. او مانند بسیاری از متفکران عصر روشنگری 
دئیســت بود و در آثارش اغلب به نقد عدم مدارا، تعصب مذهبی، و ساختار قدرت در 

فرانسه عصر خود می پرداخت. 
ولتر به سال ۱۷۲۳ منظومه آنریاد را که درباره سلطنت هانری چهارم بود انتشار داد و 
در ۱۷۲۴ نمایشی را در پاریس روی صحنه برد. در سال ۱۷۲۵ مجبور شد پاریس را 
ترک گفته و به انگلستان برود. در این زمان بود که با چند تن از شعرای انگلیسی آشنا گشت و مقاالتی به زبان انگلیسی 
منتشر کرد. وی به سال ۱۷۲۹ به پاریس مراجعت کرد و تراژدی بروتوس را نگاشت و در سال ۱۷۴۸ نمایشنامه سمیرامیس  
را به قصد رقابت با کره بیون حریف خود نوشت و در سال ۱۷۵۹ کتابی با نام ساده دل )کاندید( به چاپ رساند که در اروپا 
بســیار محبوب شــد. در سال ۱۷۷۶ به انتقاد از آثار شکسپیر پرداخت و قطعات ایرن و آگاتوکل در آن زمان نگاشته شده 

 است.
ولتر تأثیر عظیمی بر توسعه تاریخ نگاری بواسطه ارائه راه های جدیِد نظر به گذشته داشته است. از کتابهای تاریخی شناخته 
شــده وی می توان به عصر لوئی چهاردهم )۱۷۵۱( و مقاالتی در باب ســنن و روح ملت ها )۱۷۵۶( اشاره نمود. پیش از او 
قالب تاریخ نگاری از جنس بررســی شــرح دیپلماتیک و وقایع نظامی و جنگی بود، اما او با جایگزین کردن سنن و آداب، 
تاریخ اجتماعی و موفقیت هایی در علوم و هنرها در بحث از تاریخ نگاری انقالبی را در این عرصه رقم زد. او نخستین کسی 
بود که تالش جدی برای نوشــتن تاریخ جهان کرد. در این راســتا او در این بررسی ها چارچوب الهیاتی را کنار گذاشت و 
بیشتر بر اقتصاد، فرهنگ و تاریخ سیاسی تأکید کرد. به جای مجموعه ای از ملت ها، اروپا را به عنوان یک کل در نظر گرفت، 
نخســتین کسی که بر سهم تمدن شــرق بر فرهنگ اروپای میانه تأکید کرد، اما از جانب دیگر، یعنی تضعیف عصر میانه. 
ولتر نویســندگان را نصیحت می کرد که هر چیزی را که با مسیر معمولی طبیعت تضاد داشت باور نکنید. گرچه او شر را 
در صفحات تاریخ یافت می نمود، اما او مکرراً باور داشت که اتّکاء به عقل و آموزش توده بیسواد می تواند منجر به پیشرفت 
شود. از کارهای تحقیقی وی می توان تاریخ روسیه و فرهنگ فلسفی و عصر لویی چهاردهم و مقاالتی در باب سنن و روح 

ملت ها)۱۷۵۶( را نام برد. از دیگر آثارش مرگ قیصر و دوشیزه اورلئان قابل ذکرند.

فیلمبازی

چگونه برنامه بازاریابی بنویسیم؟
برنامه ریزی یکی از مهم ترین نقش های مدیریت اســت. برنامه کســب و کار )Business Plan( شرکت باعث 
تداوم کسب و کار می شــود. برنامه بازاریابی )Marketing Plan( شرکت، یک ورودی کلیدی به برنامه کسب 

و کار است.
 این برنامه باید خوش آیندترین فرصتهای کســب و کار را برای شــرکت شناســایی و طرح کلی چگونگی نفوذ، 
دستیابی 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.
کتــاب »چگونه برنامه بازاریابی بنویســیم« با آموزش قــدم به قدم چگونگی طراحی و تدوین یک برنامــه بازاریابی و ذکر مثال های 
علمی شما را با روش های اجرایی این امر آشنا می کند.برخی از عناوین مطرح شده در این کتاب عبارتند از: فروش چیست؟، بازاریابی 
چیســت؟،  برنامه ریزی بازاریابی چیســت؟،  تحلیل موقعیت – بازبینی بازاریابی، بخش بندی بازار چیســت؟،  اهداف، استراتژیهای 

بازاریابی و برنامه های اقدام،  توزیع و ترویج و بودجه ها،  نوشتن برنامه، و ارائه برنامه، پیگیری و بازبینی. 
کتاب »چگونه برنامه بازاریابی بنویســیم؟«اثر جان وســت وود و با ترجمه علیرضا احمدی و فرناز فرزین مهر در ۱۵۲ صفحه توســط 

انتشارات مبلغان به چاپ رسیده است.

هوای این اصفهان را داشته باشید!

نزدیکی پلیکان ها به انسان ها در پارک »سنت جیمز« لندن

طرحروز

قاب

پیشنهاد

شهاب جعفرنژاد

آسوشیتدپرس

جوندگان، حامالن بی نشانه کروناویروس

براســاس تحقیقات جدید، برخی از جوندگان که در برابر کروناویروس ها مقاوم شــده اند می توانند حامالن بی نشانه ویروس باشند. به 
 )Mona Singh( و مونا سینگ )Sean King( گزارش ایســنا و به نقل از فیز، براســاس تحقیقاتی که به تازگی توسط سین کینگ
از دانشــگاه پرینســتون، ایاالت متحده آمریکا در مجله ی PLOS Computational Biology منتشر شده است، اجداد برخی از 
جوندگان بارها به کروناویروس های مشابه سارس مبتال شده اند و این موضوع باعث ایجاد مقاومت به عوامل بیماری زا در این موجودات 
شــده است. ویروس سارس-کو-۲ که باعث ایجاد بیماری کووید-۱۹ می شود منشا حیوانی دارد. مطالعات پیشین نشان داده است که 
خفاش های نعل بینی چینی میزبان تعداد زیادی ویروس مشابه سارس هستند و بدون بروز عالئم خاصی این ویروس ها را در بدن خود 
حمل می کنند. شناسایی سایر حیواناتی که مکانیسم مقاومت در برابر این ویروس را در خود دارند برای آگاهی از منابع بالقوه ویروس 
ضروری است. این منابع می توانند عوامل بیماری زا را به انسان ها منتقل کنند. در این مطالعه جدید، کینگ و سینگ به انجام یک تجزیه 
و تحلیل تکاملی در میان گونه های پستانداران پرداختند و گیرنده های ACE۲  را که توسط ویروس سارس برای ورود به سلول استفاده 
می شود مورد بررسی قرار دادند. پریمات ها دارای توالی آمینواسید بسیار حفاظت شده ای در محل گیرنده ACE۲ بودند در حالی که 
جوندگان تنوع بیشــتری در این نواحی داشــتند. به طور کلی این تحقیقات نشان داد که ویروس های مشابه سارس محرک تکامل در 
پریمات ها نبوده اند اما برخی از جوندگان در طول یک دوره قابل توجه تکاملی به طور مکرر در معرض این گونه ویروس ها قرار گرفته اند.

نویسندگان این مقاله می گویند: مطالعات ما نشان می دهد که اجداد جوندگان بارها در معرض عفونت کروناویروس ها قرار گرفته اند و 
برخی از آنها در برابر این نوع ویروس ها مقاوم شده اند. این موضوع احتمال آن که جوندگان امروزی حامالن بی نشانه ی کروناویروس های 

سارس مانند باشند را قوت می بخشد. در میان این عوامل بیماری زا کروناویروس های ناشناخته نیز وجود دارند.

دانستنیها

خروش زاینده رود
حسین آخانی*

اگــر زاینده رود نبود، اصفهان کویــری را نصف جهان لقب 
نمی دادند. اگر زاینده رود نبود، سی و سی پلی نبود. زاینده 
رود بود که هنرمندان از گوشــه کنار ایران دوست داشتند 
هنرشــان را در جایی به نمایش بگذارند که دیده می شود. 
در بین گویش های فارســی، اصفهانی ها از جمله مردمانی 
هستند که با افتخار اصفهانی صحبت می کنند؛ چون کسی 
که خانه اش کنار زاینده رود اســت، گویشی خوش آهنگی 

هم دارد.
برای ما گیاهشناس ها زاینده رود صدها معنای نهفته دیگر 
دارد. اگر زاینده رود نبود، تاالب گاوخونی هم نبود. گیاهان 
شور دوســت منحصر به فردی - که اتفاقا یکی از از آنها از 
ورزنه به نام ســالیکورنیا پرسیکا را خودم نامگذاری کرده ام 

– خلق نمی شد.
اما زاینده رود قربانی شــد. زاینده رود قربانی سیاست های 
توسعه ای کشاورزی خارج از توان طبیعی و آب دزدی های 
باال دســت رودخانه، انتقال آب و آب دزدی صنایعی شــد 
که نتیجه اش آلوده کــردن اصفهان در کنار اراک به عنوان 
دوقلوی آلوده ترین شــهرهای ایران مرکزی. توســعه بیمار 
گونه شــهر هم چون شــهرهای دیگر بد قواره ادامه یافت 
و تتمــه آبی هم کــه در زیر زمین بود بــرای چمن کاری 
و تامین آب خانه هایی پمپــاژ کردند تا اصفهان در معرض 

سنگین ترین عواقب فرونشست زمین قرار گیرد.
اما همه این اتفاق ها، مســیر اشتباه سیاست های توسعه ای 
ناپایــدار را نه تنها تغییر نداد که همچنان با ســرعت آن را 
ادامه می دهند. همین تازگی بود که بر اســاس مشــاهدات 
خــودم از یک فاجعــه پنهانی کمــی دورتــر در نزدیکی 
گچساران رونمایی کردم. سد چم شیر را در آخرین ماه های 
ساخت در ســازند گچساران دیدم. متاسفانه چراغ خاموش 
دارند در بحرانی ترین نقطه کشــور ســدی می سازند که با 
ســاخت آن دریاچه ای شــور ساخته می شــود که به زعم 
ســازندگان از ریختن آب به خلیجی که همیشــه فارسش 
می نامیم جلوگیری کنند. ســد تنگ ســرخ، سد مارون ۲، 
سد شفارود، سد الســک، سد هراز، سد کانی سیب و ده ها 
پــروژه ی ویرانگر انتقال آب همه نشــان از اعالن جنگ فن 
ســاالران باال شــهر نشــین تهران و یا تاثیر گذاران منافع 

منطقه ای علیه یکیارچگی زیستی ایران دارد.
نقشه ایران با همه رنگ هایش - که نشان از تنوع قومی، تنوع 
اقلیمی و طبیعی دارد - فقط و فقط به کمک رودخانه هایش 
به هم پیوســته مانده اســت. آنهایی که برایشان امنیت و 
یکپارچی این ســرزمین مهم است دشــمنان این سرزمین 
را در آن ســوی مرزها جستجو نکنند. دنیای گسیل نیرو به 
کشورهای تمام شده است. امروز دشمنان واقعی این منطقه 
کسانی هستند که رودخانه ها، یعنی شبکه های زندگی را در 

فالت ایران و خاورمیانه می خشکانند.
حرکت مســالمت جویانه ۲۸ آبان ۱۴۰۰ را نه از آن مردم 
اصفهان که از آن مردم ایران بدانیم. ما همه به یک سرزمین 
تعلق داریم و آرزوی ما ســالمت و آرامش و همزیستی در 
کنار هم است. من در سال های جنگ در خوزستان پژوهش 
می کردم. خیلی جوان بودم، زمین های خوزســتان اغلب در 
اجاره اصفهانی ها بود. آنها در ماه های زمســتان صیفی جان 
و ســبزیجات می کاشتند. کسی به اصفهانی ها بد نمی گفت. 
خوزســتانی ها خوشــحال بودند کــه اصفهانی های زرنگ 
می آیند و سرزمین شان را سبز می کنند و آنها سوار بر لنج 

یا قایق ماهی گیری می کنند.
اما این روزها نشــانی از این مهربانی بین آنها نیســت. هر 
خوزســتانی می نالد از انتقال آب و نفریــن می کند دیوان 
ساالران آبی کشور را که چگونه دو استان تمدن ساز کشور 

را نسبت به هم بدبین کردند.
کامــال بدیهی اســت که از امروز به بعد هم در رســانه ها و 
هــم در اتاق های تصمیم گیری؛ خروش ۲۸ آبان مورد بحث 
خواهــد بود. بدترین رویکرد این خواهد بود که بیایید باز با 

انتقال آب، استخوان گنده تری الی این زخم بگذاریم.
اگر از من بپرســند که راه حل این بحران چیســت خیلی 
ساده می گویم، دســت وزارت نیرو و شرکت های تابعه را از 
رودخانه ها کوتاه کنید و ســازمان حفاظت محیط زیست را 
موظف به زنده کــردن رودخانه ها کنید. اگر صنعتی به آب 
نیاز دارد ببرید آنجا که آب هســت، نه تالش کنید که آب 
را به جایی ببرید که دوســت دارید صنعــت بپا کنید، آن 
هم صنایع به شــدت آب بر و تولید کننده گازهای گلخانه 
ای. آنچه گفتم ترجمه ســاده آمایش ســرزمین است. این 
یادداشــت را با این بند ۶ از نامه اخیرم به ریاست سازمان 
حفاظت محیط زیســت به پایان می رســانم کــه بماند در 
تاریــخ: »یکی از بزرگترین علت هــای بحران آب و تخریب 
محیط زیست در ایران، نبود نظارت کامل بر اکوسیستم های 
رودخانه ای اســت که عالوه بر آسیب به تنوع زیستی باعث 
بروز سیالب های ویرانگر شــده است. در حالی که بسیاری 
از تاالبهای کشور خشک شــده اند، مهمترین زیستبوم های 
آبی داخلی ما، رودخانه ها هســتند. حاکمیت وزارت نیرو بر 
رودخانه ها هرگز به نفع این شــاهرگ های حیاتی سرزمین 
نبوده و تعدی به حریم آنها، برداشــت شن و ماسه، از بین 
بردن پوشــش گیاهی، رها کردن پســاب و زباله به داخل 
آنها، سدسازی و جاده سازی های بی ضابطه از نمونه های بارز 

ناشی از سوءمدیریت وزارت نیرو است. 
در تغییر ساختار ســازمان حفاظت محیط زیست، تغییر و 
اصالح مدیریت اکوسیستم های رودخانه ای، تعیین محدودۀ 
حفاظتی، و اقدام برای احیای آنها تأثیر بســیاری در بهبود 

شرایط زیستی کشور خواهد داشت«.
* استاد دانشگاه تهران
منبع: خبرآنالین

نگاه

حضرت محمد)ص(:
هر که نیکی ای بیند و پاداشی جز ستایش

 نتواند شکر آن گذاشته است و هر که آن را پنهان 
دارد کفران آن کرده است.
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جواد لگزیان


