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آواتار
»آواتار« یک فیلم علمی-تخیلی سه بعدی است. این فیلم توسط جیمز کامرون نوشته 
و کارگردانی شــده و در تاریخ ۱۸ دســامبر ۲۰۰۹ به نمایش درآمد. آواتار محصول 
کمپانی آمریکایی فاکس قرن بیستم است. آهنگساز موسیقی این فیلم جیمز هورنر 
می باشد. استین وینستن مسئول جلوه های ویژه فیلم نابودگر ۲ نیز تا قبل از مرگش 

به جیمز کامرون در زمینه طراحی این فیلم کمک می کرده است.
در ســال ۱۹۹۵ کامرون فیلم نامه آواتار را به اتمام رساند. این فیلم چندین سال در 
دســت ساخت بوده اســت و در لس آنجلس، نیوزیلند و خلیج مکزیک فیلمبرداری 
شده اســت. آواتار پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینمای جهان است و به همراه فیلم 
تایتانیک و جنگ ســتارگان و انتقــام جویان: جنگ ابدیت تنهــا فیلم های تاریخ 
هستند که بیش از ۲ میلیارد فروش داشتند. جیمز کامرون در این فیلم از گنجاندن 

اشاره های سیاسی هیچ ابایی از خود نشان نداده است. محور فیلم حول موضوع دستیابی به منابع طبیعی بسیار با ارزشی می چرخد بنام »آن آبتینیوم«  که »نمادیست 
از حرص و طمع بشری« که نژاد انسانی را برای تصرف آن منابع وادار به جنگ با موجودات بومی سیاره پندورا کرده.سرهنگ کواریچ، فرمانده عملیات نظامی در فیلم 
)به بازیگری استیون النگ(، بومیان ناوی را )که شباهت واضحی با سرخ پوستان آمریکایی دارند( را متوحش می نامد، و استفاده وی از واژگانی همچون »شوک و بهت«، 

»مبارزه با تروریسم«، و »حمله پیشگیرانه«  یادآور وقایع جنگ عراق است. فیلم همچنین در رساندن پیغامی در دفاع از محافظت از محیط زیست کاماًل رسا است.

فناوری

توسعه یک کاله برای تصویربرداری غیرتهاجمی از مغز
کرنل  پزشکی  فناوری  شــرکت 
کالیفرنیا یک کاله  در  مســتقر 
 Kernel بــه  موســوم  ایمنی 
Flow توســعه داده اســت که 
می توانــد عمــل طیف نــگاری 
کارکردی فروسرخ نزدیک زمانی 

از مغز را انجام دهد.
به گزارش ایســنا و بــه نقل از 
مدگجت، ایــن کاله که قابلیت 
تصویربرداری نوری غیر تهاجمی 
از مغز را دارد، کوچک اســت و 
به ســایر سیستم های  نســبت 
بر طیف نگاری کارکردی  مبتنی 
فروســرخ نزدیک زمانی موجود، 
ارزانتر و کار با آن آسان تر است.

نــگاری  طیف ســنجی/طیف 
عملکردی فروســرخ نزدیک یک تکنیک مانیتورینگ نوری مغز اســت که از طیف سنجی نزدیک فروسرخ به منظور 

تصویربرداری عصبی عملکردی استفاده می کند.
با استفاده از طیف سنجی عملکردی فروسرخ نزدیک، فعالیت مغز به کمک نور فروسرخ نزدیک برای تخمین فعالیت 

همودینامیکی قشر مغز که در پاسخ به فعالیت عصبی رخ می دهد، اندازه گیری می شود.
روش تصویربرداری طیف نگاری کارکردی فروسرخ نزدیک زمانی، تغییرات رخ داده در سطح اکسیژن خون در مناطق 

خاصی از مغز را اندازه گیری می کند تا اطالعاتی از فعالیت مغز به دست آورد. 
این فناوری پوشیدنی جدید می تواند این روش تصویربرداری را در دسترس تر و کاربر پسندتر کند.

طراحان این کاله قصد توســعه سیستمی را داشتند که در عین کوچک بودن از فناوری  پیشرفته ای برخوردار باشد. 
این دســتگاه می تواند عمل تصویربرداری از مغز را با روش طیف نگاری کارکردی فروسرخ نزدیک زمانی، انجام دهد 
که این روش شــامل استفاده از نور مادون قرمز نزدیک برای تعیین غلظت هموگلوبین در مناطق مختلف مغز برای 

ارزیابی فعالیت مغز است.
هموگلوبین پروتئینی شــامل چهار زنجیره آمینواسیدی اســت که در گلبول های قرمز خون وجود دارد و نقش آن 

حمل و نقل است. 
هموگلوبین از مولکول هایی با واحدهای ســاختاری متنوع است. هموگلوبین شامل منیزیم است. گلبول قرمز سرشار 

از هموگلوبین است.
تاکنون، سیســتم های تصویربرداری از مغز مبتنی بر طیف نگاری کارکردی فروســرخ نزدیک زمانی گران، پیچیده و 

بزرگ بودند.
اما با ورود Kernel Flow این روند کمی تغییر کرده است چرا که این کاله چندان بزرگ نیست و تنها دو کیلوگرم 

)۴.۴ پوند( وزن دارد.
تاکنون این شرکت دستگاه یاد شده را روی داوطلبانی که در حین استفاده از هدست، عملیات ضربه زدن با انگشت 
را انجام می دادند، آزمایش کرده اســت و شــاهد نتایج امیدوارکننده ای از عملکرد آن نیز بوده است. با این حال، این 

فناوری هنوز به کمی اصالح نیاز دارد تا بتواند انواع مو و انواع پوست را در نظر بگیرد.

چهرهها

محمود فرشچیان؛ نقاش معاصر 
محمود فرشــچیان )زاده ۴ بهمن ۱۳۰۸ در اصفهان( نقاش معاصر ایرانی است که تأثیر 
درخور توجهی در روند نقاشــی سنتی ایرانی و دیگر هنرهای سنتی داشته است. برخی 
از آثار او توســط وزیران امور خارجه ایران )کمال خرازی و محمدجواد ظریف( به عنوان 
هدیه به ســفرا و وزرای کشورهای خارجی اهدا شده است. آثار او در بسیاری از شهرهای 
جهان مانند: پاریس، نیویورک، شیکاگو و … به نمایش گذاشته شده است. به وی در سال 
۱۳۹۳ نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر اهدا شد. فرشچیان بنیان گذار مکتب 
خود در نقاشی ایرانی است که پایبند به شکل کالسیک همراه با استفاده از تکنیک های 
جدید برای توسعه دامنه نقاشی ایرانی است. او به این شکل هنر، روح جدیدی بخشید و 
آن را از رابطه همزیستی تاریخ با شعر و ادبیات تغذیه کرد تا استقاللی به این هنر بدهد 
که پیش از آن کمتر داشت. نقاشی های قدرتمند و نوآورانه او پویا و گسترده و پر از جنب 
و جوش هستند، با تلفیقی جذاب از عناصر سنتی و مدرن، که ترکیبات سبک منحصر به 
فرد او در نقاشی هستند. برخی از توانایی های او احساس فوق العاده خالقیت، نقوش متحرک، خلقت فضای های گرد و منحنی، 
خطوط نرم و قدرتمند، و خلقت رنگ های مواج هستند. آثار فرشچیان یک ترکیب دل انگیز از اصالت و نوآوری است. آثار او از 
شعر کالسیک، ادبیات فارسی، قرآن، کتاب های مقدس مسیحیان و یهودیان، و همچنین تخیل عمیق خود او تأثیر گرفته است. 
فرشچیان نقش مهمی در معرفی هنر ایران به صحنه بین المللی هنر ایفا کرده است. او دعوت شد تا در دانشگاه های متعدد و 

مؤسسات هنری صحبت کند. شش کتاب و مقاالت متعددی در مورد آثار وی منتشر شده است.

ادوار مانه؛ نقاش فرانسوی
ادوار مانه در ۲۳ ژانویه سال ۱۸۳۲ میالدی در پاریس و در خانواده ای ثروتمند به دنیا آمد. پدرش »آگوس مانه« قاضی بود 
و انتظار داشــت تا ادوار پیشه ای در حقوق را دنبال کند اما دایی اش »چارلز فورنیه«، او 
را به نقاشی تشویق می کرد و اغلب، مانه جوان را با خود به لوور می برد. در ۱۸۴۵ و در 
پی نصیحت های دایی چارلز، مانه در یک دوره مخصوص طراحی ثبت نام کرد، جایی که 
»آنتونی پروســت«، روزنامه نگار و سیاست مدار آینده فرانسوی را برای اولین بار مالقات 
کرد و دوستی شــان تا پایان عمر حفظ شــد. در ۱۸۴۸ و بنا به پیشنهاد پدرش، مانه با 
یک کشــتی آموزشــی به ریو دوژانیرو در برزیل رفت. بعد از دو بار رد شدن در امتحان 
ورودی نیروی دریایی، ســرانجام پدرش با درخواست وی در پیگیری آموزش حرفه ای 
هنر موافقت کرد. از ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۶ میالدی، مانه تحت آموزش نقاش آکادمیک توماس 
کوتر که یکی از تاثیرگذارترین نقاشــان وقایع تاریخی در فرانسه بود، قرار گرفت. ادوار 
جوان در اوقات فراغتش آثار استادان قدیم نقاشی در لوور را کپی می کرد. از سال ۱۸۵۳ 
تا سال ۱۸۵۶ میالدی، او با مالقات از سه کشور آلمان، ایتالیا و هلند، تحت تأثیر آثاری 
از نقاشان اسپانیایی، دیه گو والسکز وفرانسیسکو گویا و همچنین، هنرمند هلندی فرانس هالس قرار گرفت. در ۱۸۵۶، ادوار 
اســتودیوی خود را باز کرد و ســبک او در کارهای این دوران بیشتر با ضربات نرم قلم مو، مختصرسازی جزئیات کار و عدم 
استفاده از رنگ های انتقالی همراه بود. مانه به علت بیماری سیفلیس و رماتیسم درمان نشده که از چهل سالگی با آن سر 
و کار داشت، از دنیا رفت و سرانجام، پس از درد و رنج طاقت فرسا، ادوارد مانه در ۵۱ سالگی در پاریس به تاریخ ۳۰ آوریل 

سال ۱۸۸۳ میالدی از دنیا رفت و در پاریس به خاک سپرده شد.

فیلمبازی

مدیریت ایرانی
کتاب  مدیریت ایرانی  به قلم مهرداد حســن زاده از ســوی انتشارات پارسینه نقش در ۳۶۸ صفحه 

منتشر و در شمارگان ۲۰۰۰ نسخه به چاپ دوم رسیده است.
تاریخچه مدیریت در جهان و ایران، آشــنایی با واژه های مدیریتی، مکاتب مدیریت و رهبری، برنامه 
ریزی و تصمیم گیری مدیران ایرانی، هماهنگی و سازماندهی و مدیریت منابع انسانی و ارتباطات  و 

نظارت و کنترل مدیریت در ایران از فصول این کتاب است.
اما فصل آخر این کتاب که مهمترین بخش این کتاب اســت خصوصیات و ســبکهای مدیران ایرانی 

را برشمرده است.
در بخشهایی از فصل دوازدهم این کتاب آمده است: یکی از آسیبهای اساسی در رویکرد اسالمی به 
مدیریت، رابطه مداری است، رابطه مداری در مقابل ضابطه مندی به معنی برتری قرابت های خانوادگی 
و حزبی بر آئین نامه ها و ضوابط و قواعد اداری و نادیده گرفتن شایستگی ها و ترجیح روابط حاشیه ای 

است. بدیهی به نظر می رسد که مسؤوالن حکومت اسالمی باید تنها بر اساس لیاقت و شایستگی انتخاب شوند و رابطه و توصیه ای 
در انتخاب آنان مؤثر نباشــد. امیرالمؤمنین در این زمینه می فرماید: در اســتخدام کارکنان و فرمانروایانت شفاعت و وساطت کسی 

را مپذیر.
مدیریت شعاری، میدانی، بخشنامه ای، جهادی،  بادبانی،   نیابتی و مدیرانی برای تمام فصول درفصل آخر این کتاب تشریح شده 

اند .مطالعه این کتاب به همه حکمرانان، مدیران، دانشجویان و عالقمندان رشته مدیریت توصیه می شود.
سفارش و خرید  این کتاب توسط مرکز پخش کتاب خلیج فارس در تهران با شماره تلفن ۴۴۵۰۲۱۰۳ امکانپذیر شده است.

رئیس اتحادیه صنف گل فروشان مشهد از افزایش 400 درصدی قیمت گل در روز مادر خبر داد

طرحروز

پیشنهاد

مهدی عزیزی – خبرآنالین

اثر امیدبخش عصاره یک گیاه در مقابله با کروناویروس

گروهی از دانشمندان موسسات چند ملیتی طی بررسی مشترکی که در »دانشگاه کاردیف« انجام شده است، اثر امیدبخش عصاره 
یک گیاه را در مقابله با کروناویروس نشان داده اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیوز مدیکال نت، انتشار عفونت از حیوانات به انسان ، به عنوان بیماری مشترک میان انسان و دام شناخته 
می شــود. دوره های ابتدایی بیماری مشــترک انسان و دام، انتقال باکتری یرسینیا پستیس عامل طاعون از کک جوندگان را شامل 

می شود یا ابوال که از میمون ها به انسان سرایت می کند و عامل مرگ میلیون ها نفر در اروپا و آفریقا به شمار می رود.
در موارد متعددی مشــخص شــده است که ویروس های تنفســی مانند آنفلوانزا از حیوانات به انســان ها منتقل می شوند و شیوع 
بیماری های فاجعه باری مانند همه گیری ویروس آنفلوانزای A زیرگروه H۱N۱، ویروس آنفلوانزای A زیرگروه H۲N۲ یا ویروس 

آنفلوانزای A زیرگروه H۳N۲ و همچنین همه گیری آنفلوانزای H۵N۱ پرندگان را در پی دارند.
عصاره گیاه موســوم به اکیناسه )Echinacea( به جای فعال سازی ایمنی، سیستم ایمنی را به گونه ای تغییر می دهد که بهترین 
شکل تنظیم دســتگاه ایمنی تطبیقی باشد. اکیناسه در یک پژوهش جدید، بیان سیتوکین های التهابی فاکتور نکروز توموری آلفا 
)TNF-α( و اینترلوکیــن ۱ بتا )β-۱-IL( را تا ۲۴ درصد کاهش داد و ســیتوکین ضد التهابــی اینترلوکین ۱۰ )IL-۱۰( را در 

مقایسه با پایه افزایش داد.
عالوه بر این، تولید یک اصالح کننده واکنش ایمنی و ضد ویروســی موســوم به اینترفرون گامــا )IFN-ϒ( تا ۵۰ درصد افزایش 
 endocannabinoid( یافت. همچنین، فرآیندهای تعدیل کننده ایمنی اکیناســه، فعال شدن قابل توجه سیستم اندوکانابینوئید

system( از طریق گیرنده کانابینوئید نوع ۲ )CB۲( توسط N-آلکیل آمیدها )N-alkylamides( را شامل می شود.
تعدادی از این N-الکیل آمیدهای زیســت فعال، شباهت های ساختاری با اندوکانابینوئیدها دارند که در غلظت های نانوموالر کم، اثر 
ضدالتهابی بر محیط ســیتوکین می گذارند. فعال شدن سیستم اندوکانابینوئید طی پیشروی کووید-۱۹ می تواند راه جدیدی برای 
مقابله با التهاب سیســتمیک و طوفان سیتوکین باشد. هدف از این پژوهش که توسط گروهی از دانشمندان موسسات چند ملیتی 

انجام شد، بررسی بالینی ابتال به کروناویروس در زمینه تجویز اکیناسه و ارزیابی مزایای پیشگیرانه و درمانی آن بود.
اثرات پیشگیرانه روی کروناویروس، از نظر آماری معنی دار بود. میزان بروز بیماری در گروه درمان شده با اکیناسه، ۵.۵ درصد و در 
گروهی که دارونما دریافت کرده بودند، ۱۴.۶ درصد بود. این پژوهش نشــان داد که عصاره اکیناسه، اثر ضد ویروسی مستقیمی بر 
انواع ویروس های تنفسی از جمله کروناویروس ها دارد. این عصاره، به تقویت تولید اینترفرون گاما می پردازد و تولید سیتوکین های 
التهابــی ماننــد فاکتور نکروز توموری آلفا را مهار می کند. این عصاره گیاهی در بزرگســاالن و کودکان، محافظتی عالی را در برابر 
ویروس هایی مانند کروناویروس  نشان می دهد. نتایج بالینی ابتدایی در مورد کروناویروس ممکن است شواهد بیشتری را ارائه کنند 

که نشان می دهند شاید بتوان اکیناسه را برای مقابله با این ویروس خاص به کار برد

دانستنیها

مردم ایران امروز
سید محسن هاشمی

به نظر می رســد می توان عمــده مردم ایــران را در این 
چهار دسته کلی باز شناخت: مسلمانان سنتی، مسلمانان 

انقالبی، مسلمانان نواندیش، سکوالرهای فلسفی.
البتــه هم وطنان کلیمی، مســیحی و بهایی نیز در ایران 
زندگــی می کنند کــه از حیث تعــداد به دلیــل اعمال 
محدودیت هــای حکومتی، ناگزیر به کوچ شــده اند و  در 

شرایط کنونی جمعیت چشمگیری به شمار نمی آیند.
- دین نزد مسلمانان ســنتی منبع اصلی شناخت جهان 
اســت. اینان به مناســک و آداب دینی باورمندند اما  این 
باورمندی به معنای التزام مســتحکم و پیوسته به همه ی 
آداب آن نیســت. تا پیش از انقالب اســالمی سال ۵7 به 
روحانیت به عنــوان یگانه مرجع راهنمایی زندگی دنیوی 
و اخروی می نگریســتند. این مســلمانان تعامل اجتماعی 
مناســب و معقولی با پیروان ســایر ادیان دارند و اگرچه 
خویش و باورهای شــان را کامال برحق می پندارند اما این 
امر را مانعی برای ارتباط، دوســتی و زیســت مشترک با 

پیروان سایر ادیان نمی دانند.
- مسلمانان انقالبی یا پیروان اسالم سیاسی که ریشه هایش 
را در گروه های فداییان اسالم و جمعیت موتلفه در گذشته 
و انصار حزب اهلل هم اکنون می توان مشــاهده کرد، براین 
باورند که اعتقادت شان نه تنها برحق که وظیفه دارند این 
عقاید شان را بر همه عرضه داشته و برای رستگاری شان، 
به آنها ولو با اجبار، اعمــال کنند. از دید اینان، راه صالح 
و رســتگاری روشن و آنان بدان دست یافته اند. مسلمانان 
انقالبــی وظیفه خویش می دانند که با دعوت و غلبه حتی 
به ارعاب، به راه گشــایی و هدایت ســایر اشخاص جامعه 
به ســوی فالح و خیر اقدام کنند. این دسته خود را یگانه 
صاحب حق زیست شرافتمندانه بر هستی بر می شمرند و 
دیگران جز خود را، مهمانان ناخوانده این خوان هســتی، 
تلقی می کنند. مســلمانان انقالبی دســت یابی به قدرت 
ســخت را مهمترین آرمان خویش می دانند تا از آن برای 

رستگاری سایر مردمان بهره ببرند.
مســلمانان انقالبی به شــدت به اجرای مناســک جمعی 
کوشــا و در ایجاد آداب و مناسک به بهانه ضرورت ترویج 
دین، ابایی ندارند. اینان هم چون صوفیان و دراویش برای 
رهبران شان قداســتی در اندازه عصمت انبیا و معصومان 

قایلند.
- مســلمانان نواندیــش اما با مســلمانان انقالبی در اوان 
انقــالب ۵7 قرابتی نزدیــک در ماموریت به صالح کردن 
امور جامعه داشــتند اما رفته رفته با مشــاهده ی توالی 
فاســد ایجاد محدودیت به انتخاب آدمی حتی به امرخیر، 
از این دســته فاصله گرفتند و با قابل ارزش دانستن سایر 
کوشش های فکری غیر دینی به پاالیش و نوزایی مفاهیم 
دینی برای تطبیق تجارب نوین بشری روی آوردند. اینان 
به سکوالریزم سیاسی باورمند شدند و تجربه ی ج ا ایران 
را به ســان آینه ای راه گشا برای حفظ معنویت منبعث از  
ادیــان برای همه ی ابنا بشــر، بی تعیین تکلیف و توصیه 
برای نوع مشــخصی از حکمرانی و ایجاد محدودیت برای 
اندیشــیدن، موثر می دانند. مســلمانان نواندیش، اجرای 
عدالت اجتماعی و توســعه ی مفاهیــم اخالقی را هدف 
حکمرانی متاثر از دین می دانند. این مســلمانان نواندیش 
آموزه های اســالم را نه به عنــوان ایدیولوژی که به مثابه 
فرهنگ مغتنم می شمارند و بدست آوردن قدرت مسلمانان 

را در کامیابی وصال قدرت نرم در جهان می دانند
اجرای مناســک در میان این دسته از مسلمانان به شدت 
شخصی شــده است و از توصیه و  اجرای آداب و مناسک 

جمعی به جز عبادات منصوص واجب، پرهیز دارند. 
- اما سکوالرهای فلسفی، که عمدتا در کالن شهرها زندگی 
می کنند، بخشی دیگر از جامعه ی ایرانند که عمدتا دارای 
تحصیالت عالــی و دارای مکنت ارتباط حضوری موثر در 
جوامع توســعه یافته اند. بخشی از این دســته ایرانیان، 
بازمانــدگان گروه های چپ و از ملی گرایانند. از نگاه اینان 
ادیان در بســتر تاریخی شــان گاه مفید و گاه مضر بوده 
اند اما بشــر امروزین با پشــت سرگذاشتن سیطره ادیان، 
برای پیشــرفت و رفاه با تکیه بر نتایج علمی و خرد خود 
بنیــاد، نیازی به این آموزه ها نــدارد و به تنهایی می تواند 
راه رســتگاری دنیوی را تشخیص دهد. جامعه امروز ایران 
آمیخته ای است از این چهار دسته، بی تفوق مطلق بخشی 
بر بخشی دیگر . هر تصمیم و اقدامی برای به حاشیه راندن 
هر بخش از این موزاییک انسان ایرانی، ناگزیر چون اکنون 

به ایجاد شهروندان درجه دوم و سوم می انجامد. 
شــهروندان درجه دوم و سوم از اینکه نظرشان در بهبود و 
ایجاد کیفیت مناسب زندگی به کار گرفته نمی شوند ابتدا 
عزلت می گزینند و مآال به عنوان واکنشــی بر این نادیده 
گرفته شدن، یا به پرخاش و خشونت بر علیه نظم موجود 
کشانده می شــوند و یا هر گونه کوشش و کنشی را برای 
حفظ و ارتقای هویت کالن ایرانی به مثابه فرهنگ، زبان و 

تاریخ، برای همیشه ترک می کنند.
منبع: خبرآنالین 
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