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رفقای خوب
»رفقای خــوب« فیلمی بــه کارگردانی 
مارتین اسکورســیزی در نوع داســتانی-
جنایی و محصول ســال ۱۹۹۰ کمپانی 
آمریکایــی بــرادران وارنر اســت. فیلم، 
 Wiseguy نــام  بــه  کتابی  براســاس 
)اصطالح عامیانه ای کــه به اعضای مافیا 
می گفتنــد.( نوشــته نیکــوالس پیلگی، 
گزارشــگر جنایــی نیویــورک ســاخته 

شده است. 
کتاب بر اساس زندگی واقعی هنری هیل، 
گانگســتر سابق و خبررســان اف بی آی 

نوشته شده است.
داســتان براســاس زندگی واقعی و رویدادهای حقیقی هنری هیل، گانگستر مخوف ســابق را روایت می کند. هنری از 
کودکی آرزو داشــته یک گانگســتر شود به طوری که گانگستر شــدن را از رئیس جمهور آمریکا شدن بهتر می دانست. 
هنری جوان به عنوان صرفاً یک پیشخدمت و راننده برای سازمان جنایی نزدیک محله شان در بروکلین به نام دارودسته 
سیسرو، وارد گروه آن ها شده و با کمک دو تن از دوستانش به نام های جیمی )رابرت دنیرو( و تامی )جو پشی( به طور 

رسمی وارد گروه می شود. 
هنری یک بار به جهت فروختن ســیگار دستگیر می شود ولی در دادگاه هیچ حرفی از خانواده جنایی سیسرو نمی زند. 
سیســرو نیز در این فاصله قاضی دادگاه را همدســت خود کرده و هنری آزاد می شــود. او که نزد همه محبوبیت پیدا 
کــرده، در انجام یک دزدی از یک فرودگاه شــرکت می کند. بعــد از ازدواج هنری با دختری به نام کارن، در ۱۱ جوئن 
سال ۱۹۷۰، او و تامی و جیمی یکی از رئیس های گروه جنایی دیگری را به نام بتس، می کشند و آن را در اطراف یک 

جاده دفن می کنند و... .

فناوری

ذخیره انرژی تجدیدپذیر در بستر دریا
منابع انــرژی تجدیدپذیر همان قدر که مفید هســتند، نیازمند یک 
سیستم ذخیره انرژی پشتیبان هستند تا انرژی را برای زمان هایی که 
 Ocean(خورشید نمی تابد یا باد نمی وزد ذخیره کنند. باتری اقیانوسی
Battery( طراحی جدیدی برای سیستم های ذخیره انرژی است که تا 
حدودی شبیه به یک سد برق آبی بوده و در اعماق اقیانوس نصب شده 
و کار می کند. به گزارش ایســنا و به نقل از نیواطلس، باتری اقیانوسی 
که توسط یک استارتاپ هلندی به نام Ocean Grazer ساخته شده 
است به گونه ای طراحی شــده که در بستر دریا در نزدیکی مولدهای 
انرژی تجدیدپذیر ســاحلی مانند توربین های بادی، مزارع خورشیدی 

شناور و سیستم های جزر و مدی و موجی نصب می شود. این دستگاه از سه جزء تشکیل شده است که با یکدیگر مشابه 
یک سد آبی کار می کنند. یکی از سه بخش آن، مخزنی بتنی در اعماق دریا است که تا ۲۰ میلیون لیتر آب تازه را در فشار 
پایین ذخیره می کند. بخش دیگر آن، سیســتمی از پمپ ها و توربین ها است که این مخزن را به یک کیسه انعطاف پذیر 
در کف دریا متصل می کنند. برق اضافه منابع تجدیدپذیر را می توان برای پمپاژ آب از مخزن به درون این کیســه مورد 
استفاده قرار داد. زمانی که انرژی نیاز باشد، کیسه آزاد شده و تحت فشار آب دریای باالی خود، آب را وارد مخزن می کند 
 Ocean و توربین ها را در مســیر تولید برق می چرخاند و شــبکه را تغذیه می کند. گروه ســازنده این باتری در شرکت
Grazer می گویند که بازدهی این سیستم بین ۷۰ تا ۸۰ درصد است و می تواند تعداد نامحدودی چرخه طی طول عمر 
بیش از ۲۰ ساله خود به انجام برساند. ظرفیت هر مخزن بتنی ۱۰ مگاوات بر ساعت است. بنابراین افزایش تعداد مخازن 
می تواند ظرفیت کل را باال ببرد و در صورت نیاز به انرژی بیشتر، می توان از موارد اضافه ماشین آالت پمپ و توربین نیز 

برای افزایش توان خروجی استفاده کرد.
اگرچه مفهوم یک باتری اقیانوسی جذاب است اما این تنها باتری اقیانوسی در دست تولید نیست.

شرکت Subhydro از ایده مشابهی رونمایی کرده که در آن، آب شیرین از درون مخازنی در بستر دریا به سمت بیرون 
پمپ می شود و زمانی که برق نیاز باشد آب به درون مخازن وارد شده و توربین ها را به حرکت در می آورد. موسسه فناوری 

ماساچوست)MIT( نیز مفهوم مشابهی را توصیف کرده است که در آن از گوی های بتنی توخالی استفاده می شود.
بــا این وجود هنوز یک راه حل کلی برای تمام موقعیت ها وجود ندارد و بنابراین حل یک مشــکل جهانی ذخیره انرژی 

تجدیدپذیر نیازمند استفاده از مجموعه ای از این ایده های خالقانه است.

چهرهها

محسن هشترودی؛ شاعر و ریاضی دان
محسن هشترودی )۲۲ دی ۱۲۸۶ تبریز - ۱۳ شهریور ۱۳۵۵ تهران( اندیشمند، شاعر 
و ریاضی دان ایرانی بود. او در مدرســه دارالفنون در تهران تحصیل، و مدرک دکترای 
خود را در ریاضیات از دانشــگاه سوربن در فرانســه دریافت کرد. پس از بازگشت به 
تهران، مقام اســتادی دانشسرای عالی، ریاست دانشگاه تبریز و ریاست دانشکده علوم 
دانشگاه تهران را عهده دار بود. هشترودی از طرفداران سرسخت علوم پایه بود، به شعر 
و موســیقی و فلسفه عالقه داشــت، و توانایی بیان مطالب علمی به زبان ساده را دارا 
بود. وی به عنوان یک متفکر منتقد پیشــرو و ریاضیدان نامدار ایرانی، دارای اهمیت 
نمادین و شخصیتی اثرگذار در جامعه علمی معاصر ایران بوده  است. محسن هشترودی 
تحصیالت دبســتانی خود را در مدرسه های سیروس و اقدسیه در شهر تبریز به پایان 
برد و ســپس برای ادامه تحصیل در دارالفنون به تهران آمد. چند ســالی در تهران به 
تحصیل پزشکی گذراند، تا در ســال ۱۳۰۴ به عنوان دانشجوی بورسیه دولتی برای 
تحصیل در رشــته ریاضیات به کشــور فرانسه اعزام شــد. او در سال ۱۳۱۴ با درجه 
کارشناســی در رشته ریاضیات از دانشگاه سوربون فارغ التحصیل شد. سپس با سرپرستی الی کارتان در همان دانشگاه به 
پژوهش در زمینه هندســه دیفرانســیل پرداخت و مدرک دکترای خود را در رشته ریاضیات در سال ۱۳۱۶ دریافت کرد. 
پس از بازگشــت به ایران به عنوان اســتادیار در دانشکده علوم دانشسرای عالی به کار مشغول شد. در سال ۱۳۲۰ کرسی 
اســتادی دانشســرای عالی را دریافت کرد. در سال ۱۳۳۰ به مقام ریاست دانشگاه تبریز رسید، و در سال ۱۳۳۶ به عنوان 
رئیس دانشــکده علوم دانشگاه تهران انتخاب شــد. در سال ۱۳۲۳ با »رباب مدیری« ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دو 
دختر و یک پسر به نام های فرانک، فریبا و رامین بود. هشترودی در طول زندگی حرفه ای خود ارتباطش را با مجامع علمی 
بین المللی حفظ کرد: وی در سال ۱۳۲۹ به عنوان نماینده دانشگاه تهران در کنگره بین المللی ریاضی دانان هاروارد شرکت 
کرد، در مؤسسه مطالعات پیشرفته دانشگاه پرینستون و به درخواست ریاست مؤسسه اوپنهایمر به عضویت پذیرفته شد، و 
یک ترم پاییزی را نیز به تدریس در دانشگاه هاروارد پرداخت. هشترودی بر اثر سکته قلبی در ۱۳ شهریور ۱۳۵۵ در سن 

۶۸ سالگی در تهران درگذشت و در قبرستان بهشت زهرا آرامگاه شماره ۸۲۴ به خاک سپرده شد.

ترانه علیدوستی؛ بازیگر سینما و تئاتر
ترانه علیدوســتی )زاده ۲۲ دی ۱۳۶۲، تهران( بازیگر سینما و تئاتر، دوبلور و مترجم 
می باشــد . او تاکنون توانسته است عناوین متعدد ســینمایی از جمله جایزه بهترین 
بازیگر زن، پنجاه و پنجمین جشــنواره فیلم لوکارنو ســوئیس، جایزه بهترین بازیگر 
زن، جشــنواره فیلم آسیایی و عربی اوسیان سینه فن و ســیمرغ بهترین بازیگر زن 
در جشــنواره فیلم فجر را کسب کند. او در جشنواره های فیلم وزول فرانسه ۲۰۱۴ و 

فیلم هانوی ویتنام ۲۰۱۲، یکی از اعضای هیئت داوران بود.
علیدوســتی به زبان انگلیسی مســلط بوده و مترجم ادبی است. او جایزه ادبی پروین 
اعتصامی را در پنجمین دوره برگزاری آن در قسمت ادبیات داستانی با ترجمه رؤیای 

مادرم، تألیف آلیس مونرو کسب کرد.
ترانه علیدوستی در ویژه نامه شماره ۱۰۰ ماهنامه »صنعت سینما« که نگاهی است به  

ســینمای ایران در دهه هشتاد، به انتخاب ۱۳۰ نویسنده و منتقد سینمایی به عنوان 
بهترین بازیگر زن دهه انتخاب شد، همچنین در سال ۱۳۹۰، ماهنامه سینمایی فیلم او را به عنوان بهترین بازیگر زن دهه 
۸۰ انتخاب کرد. در پی دستور دونالد ترامپ مبنی بر لغو صدور ویزا برای مهاجران ۷ کشور از جمله ایران، ترانه علیدوستی 
در اعتراض و واکنش به این تصمیم و با نژادپرستانه خواندن این اقدام در صفحه توئیتر خود اعالم کرد که در مراسم اهدای 

جوایز اسکار در لس آنجلس شرکت نخواهد کرد.
خبر اعتراض ترانه علیدوستی پنجشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۵ خورشیدی در بسیاری از رسانه های معتبر جهان از نیویورک تایمز 
گرفته تا گاردیَن و هالیوود ریپورتر بازتاب یافت. آسوشیتدپرس خبر را با این تیتر منتشر کرد: »بازیگر زن ایرانی اسکار را 

در اعتراض به ترامپ تحریم کرد.«

فیلمبازی

استعاره
براي اکثر ما استعاره یک صنعت ادبي است که در آن یک چیز با چیز دیگر مقایسه مي شود؛ در این 
مقایسه گفته مي شود که یک چیز چیز دیگر است، مثل او یک شیر است. ... براي نمونه، ما واژه  شیر 
در جمله  »آشیل در نبرد یک شیر بود« را استعاري در نظر مي گیریم. احتماالً هم چنین مي گوییم که 
این واژه به این دلیل استعاري به کار مي رود که ما به یک اثر هنري یا بالغي برسیم، چون وقتي ما به 
زبان استعاري حرف مي زنیم یا مي نویسیم که مي خواهیم نوشته یا گفته  ما فصاحت و بالغت داشته 
باشــد که با واژه هاي »زیبا« و از لحاظ زیبایي شــناختي خوشایند، دیگران را تحت تأثیر قرار دهیم، 
یا یک عاطفه  عمیق را بیان کنیم. ... آن چه این هماني آشــیل با شیر را ممکن مي سازد این است که 
آشیل و شیر وجه مشترک دارند. یعني هر دو قوي و شجاع هستند. ... رایج ترین مفهوم استعاره، هم 
در محافل محققان و هم در میان عامه  مردم را مي توان با برشمردن ویژگي هاي عموماً پذیرفته شده  
آن به اختصار توضیح داد: یکم، اســتعاره ویژگي واژه هاســت؛ یک پدیده  زباني اســت. دوم، استعاره 

به منظور تولید اثر هنري و بالغي به کار مي رود، مثل وقتي که شکسپیر مي نویسد«همه  دنیا یک صحنه است«. سوم، استعاره مبتني 
بر شباهت میان دو هستي است که با هم مقایسه و شناخته مي شوند. چهارم، استعاره کاربرد آگاهانه و عمدي واژه هاست، هر کسي 
باید استعداد خاصي داشته باشد تا بتواند آن ها را به کار ببرد و خوب به کار ببرد. فقط شاعران بزرگ و سخن وران زبان آور مي توانند 

در آن مهارت کسب کنند.درباره استعاره با مطالعه این کتاب بیشتر بدانیم.
»استعاره )مقدمه اي کاربردي(« نوشته زولتان کوچش با ترجمه جهانشاه میرزابیگي را نشر آگه در ۵۴۲صفحه و با قیمت ۳۵۰,۰۰۰ 

ریال رهسپار بازار کتاب کرده است.

در حالی که رم با نتیجه 3 بر یک تا دقیقه 70 بازی از یوونتوس پیش افتاده بود، اما در نهایت این گورخرها بودند که 
توانستند بازی را با نتیجه 4 بر 3 به سود خود به پایان برسانند

گرفتن تست کرونا از یک راهب هندو در کلکته هند 

طرحروز

قاب

پیشنهاد

زیزو

رویترز

تغییرات جوی احتمال ابتال به سنگ کلیه را افزایش می دهد!
براســاس مطالعات جدید، تغییرات جوی باعث افزایش ســنگ 
کلیه در اثر عرق کردن بیشتر و از دست دادن آب بدن می شود.   
به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل، محققان در پنسیلوانیا 
ادعــا می کنند که با افزایش روزهای گرم ســال در آینده، افراد 
در نتیجه ی عرق کردن، آب بیشــتری از دســت می دهند و در 
نتیجه ادرار آنها غلیظ تر شده و احتمال ایجاد سنگ کلیه بیشتر 

می شود.
سنگ های کلیه رسوبات سختی هســتند که اغلب به علت باال 

رفتن غلظت امالح و نمک ادرار در کلیه شکل می گیرند.
مطالعات قبلی نشــان داده که دمای باالی محیط باعث افزایش 
خطر ابتال به ســنگ کلیه می شــود. عدم نوشــیدن آب نیز به 

تشــکیل آنها کمک می کند زیرا هرچه آب بیشــتری در کلیه ها باشــد از چسبیدن بلورهای تشــکیل دهنده سنگ کلیه به یکدیگر 
جلوگیــری می شــود. در مقابل دمای باالی هوا باعث بروز کم  آبی و در نتیجه ایجاد ایــن عارضه دردناک که گاهی نیاز به جراحی 

دارد، می شود.
این مطالعه جدید توســط محققان بیمارستان کودکان فیالدلفیا در پنســیلوانیا به رهبری دکتر گریگوری ای تاسیان، اورولوژیست 
انجام گرفته است. تاسیان می گوید: نمی توان با قطعیت پیش بینی کرد که سیاست های آینده باعث کاهش یا افزایش سرعت انتشار 
گازهای گلخانه ای می شود و دمای هوا در آینده چگونه خواهد بود اما تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که سیاره در حال گرم شدن 

ما احتماال باعث افزایش فشار بیماری سنگ کلیه بر نظام سالمت خواهد شد.
ســنگ کلیه یک بیماری دردناک اســت که در اثر رســوب مواد معدنی در ادرار غلیظ ایجاد می شود و عبور این سنگ ها از مجاری 
ادراری باعث به وجود آمدن درد می شــود. میزان بروز این بیماری طی ۲۰ ســال اخیر به خصوص در میان زنان و نوجوانان افزایش 

یافته است.
در ایاالت متحده آمریکا، میزان ابتال به سنگ کلیه از شمال به جنوب افزایش می یابد و موارد ابتال در روزهای گرم سال به سرعت 
رشد می کند. با این حال در مطالعات پیشین اثر تغییرات جوی بر میزان ابتال به بیماری سنگ کلیه به طور دقیق پیش بینی نشده 
اســت. دکتر تاســیان و همکارانشان برای کســب اطالعات بیشــتر، یک مدل رایانه ای برای تخمین اثر گرما بر بروز سنگ کلیه در 
کارولینای جنوبی ایجاد کردند. آنها کارولینای جنوبی را برگزیدند زیرا این ایالت در منطقه ای موســوم به کمربند ســنگ کلیه قرار 
دارد. بروز ســنگ کلیه در این منطقه در جنوب شرقی ایاالت متحده آمریکا بیشــتر است. محققان ابتدا رابطه بین میانگین دمای 
روزانه سراسر این ایالت و ظهور سنگ کلیه در کارولینای جنوبی طی سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۴ را مشخص کردند. محققان از دمای 
حباب مرطوب و یک معیار دقیق تر محاســبه دما برای پیش بینی بروز ســنگ کلیه اســتفاده کردند. دمای حباب مرطوب، معیاری 
اســت که دمای محیط و رطوبت را همزمان در نظر می گیرد. آنها ســپس از این دادها برای پیش بینی موارد ســنگ کلیه مرتبط با 
دما تا ســال ۲۰۸۹ اســتفاده کردند. آن ها دریافتند که تا سال ۲۰۸۹ موارد سنگ کلیه مرتبط با دما در سراسر ایالت از ۲.۲ تا ۳.۹ 

درصد افزایش خواهد داشت.

دانستنیها

نگاهی به چرایی عقب ماندگی 
بخش صادرات 

عباس سید کریمی

یقینــاً بهترین راه رشــد و پویایی در صنایــع کارخانه ای و 
کشاورزی در گرو تولید خوب و نقش صادراتی آن می باشد. 
امروزه بــه خوبی می توانیم مشــاهده نماییــم بطور مثال 
عقب ماندگی در بخش خودروســازی مــا می تواند به چند 

دلیل عمده زیر می باشد:
۱- عدم احساس مسئولیت کافی در نزد کارگران و مدیران، 
امروزه شــما شاهد هستید که یک مالزیایی و یا یک هندی 
افتخار می نماید که ســوار بر خودرو ساخت کشور خودش 
بشــود زیرا یقین دارد که کارگران و مدیران شــاغل در آن 
صنعت برای جانش قایل شده و خود را در برابر جان و مال 
ســایر هموطنان و برتر از آن نام نیک میهن ایشان مسئول 
می داننــد. بنابراین به یک اصــل غیرقابل انکار پایبندند که 
هرچه در کار خود دقیق تر و موفق تر باشــند نه تنها سبب 
رشــد و پویایی آن صنعــت می گردند بلکه بــا صادرات و 
ســود آوری موجبات دوام و بقای آن صنعــت گردیده و از 
نتایــج آن حتی فرزندان و نوادگانشــان بهره مند می گردند. 
امروزه آنچه به عنوان یک پشــتوانه اعتبار جهانی برای یک 
کشور کسب می نماید، ذخایر معدنی و طالی آن نیست بلکه 

رشد صنعتی آن است. 
۲- عدم مدیریت کارآمد! متأســفانه در حال حاضر شــاهد 
هســتیم که هر مدیری در رأس یک کار قرار می گیرد تنها 
به این می اندیشد که یک موقعیت ویژه پس از سال ها برای 
ثروت اندوزی خویش کســب نمــوده، موقعیتی که به دلیل 
تصور قحط الرجل بودن شاید که دیگر تکرار نشود. پس تنها 
به ســودآوری واحد خویش می اندیشد تا در پناه آن بتواند 
برای خود نیز بدوزد، در نتیجه آنچه بر ایشــان اهمیت دارد 

تنها سودآوری است نه کیفیت. 
۳- وضعیت نابســامان امروزه کشــور که به دلیل تحریم ها 
و عدم بهره مندی از نیروی کارآمد توانا به جای پیشــرفت 
علیرغم تمامی ادعاها پســرفت می نماییم و مردمان بی خبر 
از همگرایی اجتماعی هرچه بیشــتر در راستای عدم امنیت 

اقتصادی گام برمی دارند. 
۴- قوانین دســت وپا گیر و بیهــوده ای که نه تنها موجبات 
رونق اقتصادی را فراهم نمی آورد بلکه زمینه هرگونه رقابت 

و نوآوری را نیز از بین می برد. 
۵- عدم دوراندیشــی در کارکنان یــک کارخانه یا صنعت 
کــه اگر چنانچه عمر یک کارخانه به پایان برســد، آنان نیز 
بیکار می شوند و دود این اهمال کاری در درجه اول به چشم 
خودشــان می رود و اگر واحدی امکان رقابت نداشته باشد 

ورشکست شود کلیه کارکنان نیز بیکارمی شوند. 
۶- مال دوستی دست اندرکاران صادرات که به هیچ چیز جز 
ثروت اندوزی بیشتر و پولدار شــدن نمی اندیشند، سیستم 
کهنه اندیشــه بــازاری که با خــود سواندیشــی و احتکار 
توأم گشــته موجبات هرچه بی کیفیت تر شدن محصوالت 
تولیدی را فراهم می آورد، بطور مثال در ســال ۱۳۷۱ پس 
از فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی به دلیل عالیق خاص 
پاره ای از جمهوری های تازه استقالل یافته مانند آذربایجان، 
ارمنستان، تاجیکستان و ازبکستان، سیل خریداران به میهن 
ما سرازیر گشــت و در نتیجه صادرات و کسب منابع ارزی 
افزایــش یافت. در آن دوران اینجانب نیز در صنایع تولیدی 
نســاجی فعالیت می نمودم. تاجران تازه به دوران رسیده آن 
روزها که در حقیقت فروشــندگان مغازه دار خیابان ها بودند 
برای کســب ثروت بیشتر از کیفیت کاالها به نفع خودشان 
کم می کردند و به کارخانجات ســفارش های غیر استاندارد 
می دادنــد، بطور مثال یک پتوی مینک دونفره که باید ابعاد 
آن ۲/۲۰ در ۱۸۰ باشــد، به ســفارش خاص آنان به ۱۶۰ 
در ۱۹۰ کاهــش یافت و از وزن بافت کــه باید ۳ کیلوگرم 
می شــد به ۲ کیلوگرم کاهش یافت. این فروشندگان هرگز 
نمی توانســتند دریابند که بازار صادرات بازاری رقابتی است 
بــه همین دلیل ترکیه و کره و پس از آن چینی ها بازارها را 
قبضــه نمودند و در نهایت منجر به وارد آمدن زیان انبوه به 

خود تولیدکنندگان شدند.
۷- کمبــود مواد درجه یک چه داخلی و چه آنچه از ســایر 
کشــورها وارد می گردد، یقیناً کاالی ســاخته شده با مواد 
اولیــه ای که کیفیت خوبی ندارند آن کیفیت رقابتی را پیدا 

نخواهد کرد. 
۸- در بخش کشــاورزی نیز ما با عدم ســواد و دانش کافی 
روبرو هســتیم، علیرغم تمامــی تبلیغات به کم ســوادی 
کشاورزان ما با حجم عظیمی از بی کیفیتی روبرو گشته ایم 
و این امر ســبب گردیده تا خشــک و تر با هم بسوزند که 
بطور مثال اگر فلفل تولیدی یک شــهر آن استاندارد الزم را 
کسب ننموده، فلفل شــهر دیگر نیز به آتش آن بسوزد، اما 
آنچه در مورد ســیب زمینی اتفاق افتاد ناشی از آن است که 
چند ســالی است کشاورزان به جای کود گوسفند و گاوی و 
نیز کودهای شیمیایی الزم از کود مرغی استفاده می نمایند، 
بدون اینکه دقیقا بدانند کود مرغی به دلیل داشتن انگل ها 
و ســایر مواد آلی که بعنوان افزودنی به خوراک طیور اضافه 
می گردد شاید موجب رشد سریع و باروری مزرعه گردد اما 
به علت چســبنده بودن و همان انگل هایی که عرض نمودم 
موجب باال رفتن ســموم و انگل ها در ســیب زمینی یا سایر 

فرآورده های باغی می گردد. 
کود مرغی ارزان اســت اما در نهایت موجب باال رفتن سطح 

سموم و زود فاسد شدن محصوص می گردد.
بنابرایــن اگر چنانچــه می خواهیم حرفــی و جایگاهی در 
صنعت صادرات داشــته باشــیم باید بدانیم کــه تنها چاره 
پرورش محصوالت با کیفیت و بادوام اســت. مصرف کننده 
داخلــی به دلیل ناچاری دم بر نمی آورد اما بازارهای ســایر 
کشــورها به دلیــل رضایــت بین المللی تنهــا محصوالت 
اســتاندارد و ممتاز را می پســندد و مصــرف می نمایند و 
نیز اگر شــما ســیب زمینی های موجود در ســطح تره بار و 
برگشتی ها را مورد معاینه قرار دهید، آن گل سیاهی که به 
محصول چســبیده مخلوطی از خاک و کود مرغی می باشد 
زیرا کودهای مرغی چســبنده بوده و به سطح سیب زمینی 
می چســبد و نیز انگل ها را وارد محصول می ســازد. به امید 
آنکــه در روزهای آینده شــاهد تغییر و تحــول در کیفیت 
کاالها، برجسته شدن نام میهن اسالمی و دور شدن از تفکر 

مافیای بازار باشیم. 

نگاه

جواد لگزیان


