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اگه می تونی منو بگیر 
 Catch( اگه می تونی منو بگیر
نــام   )Me if You Can
ژانــر زندگینامه ای  فیلمی در 
درام بــه کارگردانی اســتیون 
جف  نویسندگی  و  اسپیلبرگ 
ناتانســون محصول آمریکا در 
سال 2۰۰2 است. فیلم بر پایه 
خود زندگی نامه ای به همین نام 
نوشته فرانک آبیگنل جونیور و 
استن ردینگ ساخته شده است 
و در آن بازیگرانی چون لئوناردو 
دی کاپریو، تام هنکس، مارتین 
شــین، ناتالی بای و کریستوفر 

واکن بازی کرده اند. داستان فیلم به فرانک آبیگنل جونیور )با بازی دی کاپریو( می پردازد که قبل از 1۹ سالگی اش موفق شد 
میلیون ها دالر چک را جعل کند و خود را خلبان هواپیمایی خطوط هوایی سراســری آمریکا، دکتری در جورجیا و وکیلی 
در لوئیزیانا جا بزند. کارل هنراتی )با بازی تام هنکس( مأمور اف بی آی همواره در پی به دام انداختن فرانک است و همیشه 
نیز از او عقب می ماند. در این فیلم مسائل مورد عالقه اسپیلبرگ از جمله از هم گسیختگی خانواده ها و بی وفایی زنان دیده 

می شود. فرانک ابگنیل واقعی خود نیز در صحنه ای کوتاه در فیلم در نقش پلیسی فرانسوی حاضر شده است.

فناوری

دستگاه پوشیدنی محقق ایرانی برای نظارت بر قند، الکتات و الکل خون
یک گجت پوشــیدنی جدید که روی بازو قرار می گیرد، 
می تواند قند خون، ضعف عضالت در باشــگاه و ســطح 

الکل خون را اندازه گیری کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، این نمونه اولیه که 
در کالیفرنیا ســاخته شده است، می تواند به طور مداوم 
ســه مولفه مربوط به ســالمت فرد یعنی سطح گلوکز 
خون، الــکل و الکتات را به طور جداگانه یا همزمان در 

لحظه اندازه گیری کند.
این دســتگاه پوشــیدنی بدون هیــچ دردی از طریق 
برچسبی با ســوزن های میکروسکوپی روی پوست قرار 

می گیرد.
این سوزن ها با بررسی مایعات زیر پوست اطالعات مورد نظر را به دست آورده و سپس داده ها را به صورت بی سیم به یک 

اپلیکیشن در تلفن همراه ارسال می کنند.
محققان امیدوارند بتوانند این دستگاه را که می تواند راه حلی واحد برای بیماران مبتال به دیابت باشد، تجاری سازی کنند.
جوزف وانگ)Joseph Wang(، نویسنده این مطالعه و استاد مهندسی نانو در دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو می گوید: این 

برچسب به گونه ای است که انگار یک آزمایشگاه کامل روی پوست قرار دارد.
این دســتگاه قادر به اندازه گیری ســطوح چندین نشانگر زیستی به طور مداوم و همزمان بوده و به کاربران این امکان را 

می دهد تا بر سالمت و تندرستی خود در حین انجام فعالیت های روزانه  نظارت کنند.
اکثر دستگاه های نظارتی تجاری، مانند دستگاه های اندازه گیری مداوم قند خون برای بیماران دیابتی، تنها یک نشانگر را 
اندازه گیری می کنند. مشکل اینجاست که دستگاه ها اطالعاتی را که می تواند به افراد مبتال به دیابت کمک کند تا بیماری 

خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنند، ارائه نمی دهد.
برای مثال اندازه گیری سطح الکتات که یک نشانگر زیستی برای ضعف عضالنی هنگام ورزش است می تواند در این مورد 

مفید واقع شود زیرا فعالیت بدنی بر توانایی بدن در تنظیم گلوکز تأثیر می گذارد.
فرشاد تهرانی، یکی از نویسندگان این مقاله می گوید: با این ابزار پوشیدنی، مردم می توانند تأثیر متقابل افزایش یا کاهش 
سطح گلوکز خون را نسبت به رژیم غذایی، ورزش و نوشیدن مشروبات الکلی مشاهده کنند. این موضوع می تواند کیفیت 

زندگی آنها را نیز افزایش دهد.
برچسب این دستگاه از 25 سوزن میکروسکوپی یا میکروسوزن که هر یک حدود یک پنجم موی انسان قطر دارند تشکیل 
شده است. به گفته محققان، چسباندن آن ها روی بازوی فرد باعث ایجاد درد نمی شود، زیرا میکروسوزن ها به سختی به 

سطح پوست نفوذ می کنند.
این دستگاه به یک روکش الکترونیکی چندبار مصرف متصل می شود که در آن باتری، حسگرهای الکترونیکی، فرستنده 
بی سیم و سایر اجزای الکترونیکی جای گرفته است. بنابراین آن را می توان با استفاده از هر گونه صفحه  بی سیم شارژ که 

برای تلفن همراه یا ساعت هوشمند استفاده می شود، شارژ کرد.

چهرهها

پرویز شهریاری؛ ریاضی دان
پرویز شــهریاری )زاده 2 آذر 1۳۰5 در کرمان — درگذشــته 22 اردیبهشت 1۳۹1 
در تهــران( در خانواده ای زرتشــتی ریاضی دان، مترجم، نویســنده، معلم ریاضیات، 
روزنامه نگار، فعال سیاســی و از چهره های ماندگار ایــران، در زمینه دانش و آموزش 
بود. این شــخصیت برجســته عرصه علم و آموزش و فرهنگ و سیاست تاریخ معاصر 
ایــران، بیش از چهارصد جلد کتاب در زمینه های ریاضیات، تاریخ، فلســفه و ادبیات 
تالیف و ترجمه کرده و نیز بیش از هزار عنوان مقاله از او در نشریات مختلف به چاپ 

رسیده است.
این دبیر سرشناس دبیرستانهای تهران که به چهره ماندگاِر آموزِش نویِن ریاضیات در 
ایران مبدل شــد، در سال 1۳۳2، در تهران در رشته ریاضی از دانشکده علوم دانشگاه 
تهران و دانش سرای عالی )دانشگاه تربیت معلم تهران کنونی( دانش آموخته شد. یک 
ســال در شیراز آموزگار بود و در ســال 1۳۳۳ به تهران رفت. آن روزها در دبیرستان 
اندیشه و دبیرستان های وابسته به گروه فرهنگی خوارزمی آموزش می داد. در دانشکده 
فنی دانشگاه تهران، در کالس های روزانه و شبانه دانشگاه تربیت معلم و در اراک در مدرسه عالی علوم اراک هم آموزگار بود.
پرویز شهریاری در دوران پرتنش سیاسی دهه 2۰ به مبارزه سیاسی روی آورد و در جریان چپ و مارکسیستی به فعالیت 
می پرداخت. در سال 1۳24 در نوزده سالگی به عضویت حزب توده ایران پذیرفته شد. پس از 15 بهمن 1۳27 و سوءقصد 
به جان محمدرضا پهلوی موجی از دســتگیری ها آغاز شــد و در فروردین 1۳2۸ شهریاری که عضو حوزه ای به مسئولیت 
احسان طبری بود، برای نخستین بار بازداشت شد و به زندان افتاد و پس از آن بارها در دوران محمدرضا پهلوی و جمهوری 
اسالمی به زندان افتاد. شهریاری به زبان فرانسه مسلط بود و در مدتی که در زندان به سر می برد، زبان روسی را نیز در مدت 
۹ ماه، به گونه خودآموز و از روی یک کتاب فرا گرفت و از همان زمان، دست به تألیف و ترجمه زد. نخستین ترجمه ای که 
از او به چاپ رسید، کتاب تاریخ حساب نوشته رنه تانون )نویسنده فرانسوی( در سال 1۳2۹ بود. او این کتاب را در زندان 
ترجمه کرد. پرویز شهریاری سرانجام در ۸۶ سالگی به علت مشکل تنفسی در بیمارستان جم تهران زندگی را بدرود گفت 

و در آرامگاه قصر فیروزه زرتشتیان واقع در شرق تهران، به خاک سپرده شد.

فلورانس نایتینگل؛ بنیان گذار حرفه پرستاری نوین
فلورانــس نایتینــگل )زاده 1۸2۰ - درگذشــته 1۹1۰ میالدی(، مشــهور به بانوی 
چراغ به دســت، پرســتار و ریاضی دان و آماردان بزرگ انگلیســی و بنیان گذار حرفه 
پرســتاری مدرن بود. او اولین زن عضو انجمن پادشــاهی آماری )انجمن شاهی آمار( 
در انگلستان اســت. به فلورانس نایتینگل لقب »بانوی چراغ به دست« داده شده، زیرا 
او با تحمل بی خوابی در تمام طول شــب بر سر بیماران می گشت و ضمن درمان، به 
آن ها دلداری می داد. او با فعالیت های مستمرش به شخصیتی مهم در بهبود وضعیت 
ســالمتی سربازان در دوران جنگ بدل شد که تأثیری عمیق در سطح جهانی برجای 
گذاشــت. پس از جنگ هرچند سالمت جســمانی او تحلیل رفته بود، اما شهرتش از 
لندن به آمریکا و هند نیز رسید، به گونه ای که یک معمار و تاجر لیورپولی به نام ویلیام 
راتبون در سال 1۸۶۰ مبلغ زیادی در اختیار فلورانس گذاشت تا یک بیمارستان بسازد. 
بیمارستان هایی که او ساخت مطابق استاندارد و الگوی بهداشتی بود و طبقات مختلف 
آن به بخش های ویژه ای مثل زنان و زایمان، روان، کودکان، و جراحی اختصاص داشت. چند سال کار مداوم و سخت پس از 
جنگ، توان او را بسیار تضعیف کرد، به گونه ای که در آخرین سال های عمر نابینا شد و نمی توانست مانند گذشته به وظایف 

خود عمل کند، تا اینکه در 1۳ اوت 1۹1۰ در لندن درگذشت.

فیلمبازی

خانه عروسک
نورا که در صحنه زندگی خانوادگی و فامیلی چون عروســکی بوده به ناگاه از مناسبات اجتماعی خارج 
می شود و به صحنه نوری دیگر می بخشد... از نظر هنریک ایبسن )1۸2۸–1۹۰۶( شاعر، نمایشنامه نویس 
و درام نویس نروژی، تراژدي، واقعي ترین زندگي است که وجود دارد، بقیه زندگي، نمایشي بیش نیست. 
اگر چه تراژدي نیز نمایش اســت! از این نظر، تنها نورا است که واقعا وجود دارد، بقیه عروسک هاي این 
عروســک خانه هستند. نیچه به دوســت دارانش توصیه مي کند که به راه خویش بروند آن گاه به معني 
واقعي دوستدار او خواهند بود، نورا نیز به راه خویش مي رود تا خود راه به طور کامل بگستراند. در این جا 
کي یر کگور و نیچه به هم نزدیک مي شوند و »فرد« را در چهره نورا به نمایش مي گذارند. در چهره یک 
»اقلیت« و یا »گناهکار« که اتوریته رسمي را پس مي زند.... »خانه ی عروسک » کتابی است از هنریک 
ایبسن  با ترجمه بهاره آقاگل زاده که در 12۰ صفحه و توسط انتشارات تابان خرد  به چاپ رسیده است.

راهنمای بازیگری برای سینما
مایکل کین بازیگر شهیر جهانی و برنده جایزه اسکار با تجربه نقش آفرینی در بیش از صد فیلم در این 
کتاب از فنون و رموز حضور موثر در مقابل دوربین می  نویســد: آنچه من امروزه می دانم نتیجه موفقیت 
بازیگرانی اســت که آن را با من در میان گذاشــته اند من فقط مشــعل را به دیگران منتقل می کنم...
ســبک بازیگري امروزه عوض شده است. در قدیم اگر بازیگري مي خواست در صحنه اي گریه کند، تنها 
به شــماري شــیوه هاي عاطفي مشخص متوسل مي شــد تا واکنش عاطفي اش را نشان دهد. او سبک 
بازیگري اش را بر طبق آنچه دیده بود و مورد ستایش قرار گرفته بود، ارائه مي داد، حاال این سبک بازیگري 
اثربخش بود و یا نه این سنت بازیگري متعلق به آن دوره بود... با خواندن این کتاب مسیر بازیگری قبل 
از آغاز فیلم برداری و طرز رفتار در داخل و خارج از صحنه تا تبدیل شدن به یک ستاره سینما را خواهید 
آموخت. »راهنمای بازیگری برای ســینما » کتابی است از مایکل کین با ترجمه ی مسعود مدنی که در 

72 صفحه و توسط انتشارات تابان خرد به چاپ رسیده است.

اگر رونالدو در منچستر بماند برای اولین بار در 20 سال اخیر لیگ قهرمانان اروپا بدون حضور او برگزار خواهد شد

تانک منهدم شده روسی در استان کی یف اوکراین

طرحروز

قاب

پیشنهاد

 بلیچر ریپورت

رویترز

نقش مفید زنبورهای بی عسل برای بشریت
ما زنبورهای عسل را دوســت داریم و از زنبورهای بی عسل خوش مان نمی آید، 
اما باید دانســت که آنها نه تنها بد نیســتند، بلکه برای زندگی ما بســیار مفید 
هم هســتند، مگر اینکه شما به آنها حساســیت داشته باشید که در این صورت 
بهتر اســت فاصله خود را با آنها حفظ کنید. به گزارش آی ای، در ماه مه ســال 
2۰1۹ شاهد مطالعه ای بودیم که نشان می داد زنبورهای بی عسل قادر به استدالل 
و درک منطق هســتند. اکنون یک مطالعه جدید مشــخص کرده است که این 
حشرات مزاحم برای بشریت بســیار مفید هستند. زنبورهای بی عسل حشراتی 
هســتند که در راسته پرده باالن و زیرراسته باریک تنه داران قرار دارند. زنبورهای 
بی عســل نقشی بســیار حیاتی در کنترل جمعیت حشرات و دفع طبیعی آفات 

دارند، چرا که تقریباً تمام گونه های حشــراتی که آفت کشاورزی و باغداری محسوب می شوند، دست کم یک گونه زنبور بی عسل به عنوان 
شــکارچی یا انگل آنها وجود دارد. به همین دلیل اســتفاده از زنبورهای بی عسل برای کنترل بیولوژیکی آفات در حال گسترش است.  اما 
رفتار ما با زنبورهای بی عسل اغلب ناخوشایند است، چرا که آنها را حشراتی مزاحم تلقی می کنیم و از نیش آنها می ترسیم و باعث خراب 
شدن پیک نیک ها می دانیم و همچنین در خانه های ما النه سازی می کنند. برخالف این موضوع، ما باید تصویر منفی از این زنبورها را اصالح 
کنیم، چرا که آنها مزایای زیست محیطی زیادی برای سیاره ما دارند. آنها نیز به مانند زنبورهای عسل با کاهش جمعیت چشمگیری روبرو 
هستند و این چیزی است که جهان توانایی جبران آن را ندارد. زنبورهای بی عسل فواید بسیار گرانبهایی دارند. می توان از آنها برای کنترل 
آفات آن هم بدون استفاده از حشره کش ها و همچنین برای گرده افشانی گیاهان استفاده کرد. ضمن اینکه از سم آنها می توان در تحقیقات 
پزشکی، به عنوان مثال برای درمان های سرطان استفاده کرد و حتی می توان آنها را به عنوان یک جایگزین پروتئین به جای گوشت مصرف 
کرد. زنبورهای بی عســل حداقل از ۹۶۰ گونه گیاهی بازدید می کنند و 1۶4 گونه از آنها از جمله ارکیده کاماًل برای گرده افشــانی به آنها 

وابسته هستند. 

دانستنیها

پیش شرط موفقیت در جراحی اقتصادی
امید جهانشاهی

این روزها که اخبار گرانی داغ است و سوبسید آرد سوژه روز؛ 
لزوم جراحی اقتصادی موضوع جنجالی محافل مختلف شده 
است. کارشناســان از لزوم آن می گویند و تبعات مبارکش، 
و مردم از هیمنــه هولناکش به هول و وال افتاده اند که چه 
خواهد شــد. بویژه دهک های پایین کــه بعد از گرانی برنج، 

بیش از پیش به ماکارونی وابسته شده اند.
  سوبســید که البته بهتر اســت به جای آن از کلمه فارسی 
و مالوف یارانه استفاده کنیم اساساً چیز بدی نیست، کمک 
دولتی ا ســت برای بهبــود زندگی، رونق کســب و کارها و 
ارتقای وضعیت اقتصــادی جامعه و ارائه عادالنه تر خدمات 
و محصوالت به شــهروندان. مثل یارانــه تحصیلی به دانش 
آموزان و دانشــجویان یا حتی یارانه کمک به مادران شیرده 

که در برخی کشورها هست.
  دیرینه پرداخت یارانه در ایران به دوره صفویه بازمی گردد، 
یعنی زمانی که دولت تخفیف های مالیاتی را آغاز کرد. از آن 
زمان و بویژه از زمانی که نفت ســفره دولتها را رنگین کرد، 
مدام یارانه ها گسترش یافتند. اما به تدریج یارانه های زیاد و 
گســترده که به دولت نوعی حس پدرساالری می بخشیدند، 

خود به چالش تبدیل شدند.
  از یک ســو، فاصله بین قیمت هاي یارانه اي و قیمت هاي 
واقعي زیاد می شدند و از دیگر سو، با رشد جمعیت، یارانه ها 
باید مدام افزایــش می یافتند. ضمن اینکــه وقتی یارانه ها 
عمومی و ناعادالنه باشند و به حمایت اجتماعی و بهره وری 
بیشــتر کمک نکنند و چنان کور و گسترده باشند که سهم 
ثروتمندان را از بودجه عمومی بیشــتر کنند، نیاز به بازبینی 

و اصالح دارند.
  ایــن نیاز در برنامه ســوم توســعه )1۳7۹-1۳۸۳( لحاظ 
شــد اما اجرایی نشد چون عماًل امکان شناسایی به اصطالح 
دهک هــای نیازمند و آمار درامدی گروه های مختلف صنفی 

وجود نداشت.
  اصالح نحوه پرداخت یارانه ها در شــرایطی که دولت مثال 
در مورد آرد یارانه بسیار زیاد و به صورت ناعادالنه پرداخت 
می کند، بی هیچ شک و تردید کاری ضروری و صحیح است. 
این اصالح اساسی یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادي 

کشور هم است.
  اما جراحی اقتصادی را نباید محدود کرد به مســاله آرد و 
منحصر شــد به اعداد که هر کیلو آرد پای دولت چند تمام 
می شود، چند دســت نانوا می رسد، چند دست تولیدکننده 

ماکارونی می رسد، مرز ترکیه چند است.
  جراحی اقتصادی موضوعی پیچیده و چند بعدی اســت و 
رویکردی جامع را می طلبد. الزامات اجتماعی سیاســی هم 
دارد. از جنبه های رســانه ای و اقناعی تا اعتماد سیاســی و 
... و البتــه تاب آوری اقتصادی جامعه را نیز باید در جراحی 

اقتصادی دید و در نظر گرفت.
   به خاطر فضاســازی مخالفان دولت نیســت که گروه های 
زیادی از جامعه احســاس می کنند دارند له می شوند، بلکه 
به خاطر آسیب پذیری اقتصادی است. تاب آوری اقتصادی 
در ایران پایین است. تاب آوری یعنی توانایی سیستم جهت 
جذب آشفتگی و ســازماندهی مجدد در حالی که متحمل 
تغیر شــده است. نمی توان جراحی اقتصادی را جدی گرفت 

اما نسبت به تاب آوری اقتصادی جامعه کم توجه بود.
   جراحی اقتصادی مســتلزم رونق تولید و اشتغال آفرینی 
هم اســت تا تحمل و تاب آوری اقتصادی جامعه هم درحد 
قابل قبولی باشد. نمی توان از جراحی اقتصادی سخن گفت 
اما از موانع رونق تولید و اشتغال آفرینی و کاهش دهک های 
زیر خط فقر ســخن نگفت. جراحی و بهبود نظام اقتصادی 
بدون بهبود وضعیت تولید ممکن نیست و تولید بدون رونق 
تجارت ممکن نیست و مگر نه این است که تحریم ها امکان 
توســعه تجــارت را از ما گرفته اند. پس چطــور می توان از 
جراحی اقتصادی ســخن گفــت و در عین حال تحریم های 
ظالمانه را بی اهمیت شــمرد و شعار نگاه به داخل به جای 
نگاه به خارج را مطرح کرد.    تالش برای کاهش تحریم های 
ظالمانــه، تالش برای کمک به تاب آوری اقتصادی اســت. 
جراحی اقتصادی مســتلزم تالش برای کاهش تحریم ها هم 
اســت. مگر ورود گســترده مواد اولیه و فناوری روز و رونق 
تجارت که شــرط رونق تولید هستند، همه در گرو کاهش 
تحریم های ظالمانه نیســتند؟    اقتصاددانان می گویند مثل 
خیلی کشورها، در کشــور ما هم قیمت کاال و خدمات باید 
»معقول و منطقی« باشد. البته سخن درستی است. اما فقط 
قیمتها نیســتند که باید »معقول و منطقی« باشند. شعارها 
هم باید »معقول و منطقی« باشــند. شفافیت نظام اداری و 
سالمت نظام بانکی هم بخشی از این معقول و منطقی بودن 
اســت. رفتارها و روال ها هم باید »معقول و منطقی« باشند. 
رفتارهای غیر شفاف به اعتماد سیاسی جامعه ضربه می زند.

نگرانی و تشــویش عمومی نتیجه دسیســه دشمن نیست، 
نتیجــه پایین بــودن اعتماد سیاســی هم اســت و البته 
رســانه های معاند از آن سوء استفاده می کنند. بخشی از آن 
هم به ضعف های نظام رسانه ای بازمی گردد. در شگفتم که 
چطور می شــود بر شعار نگاه به داخل تاکید کرد اما کمکی 
به رســانه های داخلی نکرد تا نگاه مــردم بیش از پیش به 

رسانه های داخل باشد.
  چطور می شــود در مســیر کاهش وابستگی به نفت و قطع 
یارانه های کور و گسترده حرکت کرد اما به عامل اصلی ایجاد 
اعتماد و جلب مشــارکت و همراهی مردم یعنی رســانه های 
مستقل و دارای استقالل حرفه ای بی توجه بود.    عواملی که 
به تاب آوری اقتصادی کمک می کنند صرفاً اقتصادی نیستند، 
برخی عوامل اجتماعی سیاســی هم در تاب آوری اقتصادی 
دخیل هســتند. لحاظ کردن این عوامل به نفع همه اســت؛ 
همه ما ســاکنان این کشتی کهن و شــریف: ایران.    باز هم 
به تاکید تکرار می کنم در بایستگی جراحی اقتصادی و نظام 
پرداخت یارانه ها هیچ شکی نیست. »قوی شدن« و سربلندی 
و ســرافرازی ایران در گرو همین حرکت از وابستگی به نفت 
و پرداخت یارانه های کور به ســمت اقتصاد مبتنی بر تولید و 
پرداخت یارانه های هدفمند است. اما این مسیر الزاماتی دارد 
که تنها منحصــر به فرمول های اقتصادی و تغیر اعداد میزان 
یارانه ها نیســت. الزامات اجتماعی سیاسی این مسیر مبارک 

را »نمی توان« ندیده گرفت. حکایت آش کشک خاله است.
منبع: عصرایران
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